
VILÁG P R O L E T Á R J A I , EGYESÜLJETEK! 

ma: 

Méteráruból, konfekciós ruhaneműből,; 
szőnyegből jelentősen bővől 

a választék a következő negyedévben! 

A kovács dolga: 
ócskából újat! 

ígéretünkhöz híven, foly-
ta t juk sorozatunkat. A cipő-
ellátás után nézzük meg, mit 
vásárolhatunk az év első ne-
gyedében a textilüzletekben. 
Tóth István elvtárs, a Textil-
nagykereskedelmi Vállalat 
á ruforgalmi osztálya vezető-
jének tájékoztatása a lap ján 
közölhetjük, hogy az év első 
negyedében a texti lgyárak, a 
nagy- és kiskereskedelmi 
vállalatok már az év leg-
szebb szakára, tavaszra ké-
szülnek. Vegyük sorra a tex-
tiliákat, miből mit várha-
tunk, mit vásárolhatunk. Pa-
mutáruból bőséges az év el-
ső negyedében — és nyugod-
tan mondhat juk, egész évben 
— az ellátás. A nők legna-
gyobb örömére 

igen nagy mennyiségű sza-
ténkarton kerül az üzle-
tekbe 

— és r.mi feltétlen örvende-
tes — nagy választékban, 
szép pasztell színekben. Ez az 
anyag — az elmúlt év tapasz-
talata alapján — a legkedvel-
tebbek közé tartozik. Elkép-
zelhetetlen a női ruharak tá r 
szatén-karton kiskosztüm 
nélkül. 

Ágynemüanyagból lényege-
sen nagyobb mennyiség kerül 
forgalomba, mint az elmúlt 
évek bármelyikében. Minden 
igényt ki tud elégíteni a ke-
reskedelem. 

Színes, fehér, damaszt- és 
vászonkelmék nagy válasz-
tékban állnak az üzletek-
ben, a raktárakban. 

Egyéb fehérneműanyagból is 
kielégitő lesz az ellátás. A 
nagy árubőség mellott sajnos 
egyelőre akad még egy-két 
hiánycikk — és erről is 
írunk. Pasztell, divatszínú 
kordbársonyból és düftinből 
nem tudják az igényeket ki-
elégíteni. Kék, barna és a 
kettőnél valamivel kisebb 
mennyiségű zöld színű kord 
és düf t in kapható lesz az év 
első negyedében is. 

A selyemáru az év első ne-
gyedében igen keresett cikk. 
A farsang, a bálák ruhái ké-
szülnek ebből a textíliából. 
Az előző években forgalomba 
kerül t selyemmennyiség ele-
gendő volt, csupán a válasz-
tékkal nem volt elégedett a 
vásárlóközönség. Az idén na-
gyobb gondot ford í tanak a 
texti lüzemek és a kereskede-
lem a választék bővítésére. 
E negyedben, tehá t 

1958 első negyedévében 
megjelenik egy rég nein 
látott cikk; a fémszálas 
taft. 

Ügy hírlik, Budapesten már 
van, tehát vá rha t juk Szege-
den is, egy-két hét, vagy ta-
lán hónap múlva megjelenik. 
Az ipar farsangra ígérte! 

Sok szegedi nőt bosszant; 
nem lehet az üzletekben ol-
csóbb taf tot vásárolni. Ügy-
látszik már felvásárolták az 
előrelátó bálozók. De érezzék 
magukat kárpótolva: a tiszta 
selyem (hernyóselyem, taft) 
mutatósabb, tartósabb és eb-
ből bőséges r ak tá r áll a vá-
sárlók rendelkezésére. Min-
denki megkapha t ja kedvelt 
színeit. 

Gyapjúáruból is javul az 
ellátás. 

Az elmúlt évben forga-
lomba hozott mennyiség ez 
évben megkétszereződik. 

Nagy mennyiségű tiszta 
gyapjúáru érkezik még e ne-
gyedben, szép tavaszi színek-
ben. Jelentős javulás várható 
a női szövetek színválaszté-
kában is. A szőnyeg- és 
plüssgarni túrák száma is 
igén szépen emelkedik az év 
első negyedében. Sajnos e 
cikkeket még a hiánycikkek 
közé kell sorolnunk, nem 
tud ja a kereskedelem a meg-
növekedett igényeket kielégí-
teni. 

Konfekció i ránt évről évre, 
napról napra nő az érdeklő-

dés. Ez érthető is, hiszen ma j 
már plyan töktTetes konfek-< 
cióiparunk, hogy sok esetben : 
a kisipari munkával is fel- i 
veheti a versenyt. 

E negyedben különösen 
nagy lesz a választék női ; 
kabátban, kulikosztümben f 
és kulikabátban. 

Ezeket a cikkeket a legújabb 
divat szerint készíti el kon-
fekcióiparunk. Kedvelt cikk-
nek ígérkezik a szatén bal-
lonkabát, nagyon szép és mu-
tatós lesz, importalapanyag-
ból készül, éppen ezért nem 
lesz valami olcsó. Egyelőre 
ebból kisebb mennyiséget ké-
szítenek — próbaként. A 
normál minőségű ballonka-
bátok száma az elmúlt évhez 
viszonyítva lényegesen emel-
kedik. A jelek szerint — ha 
a nagykereskedelmi vállalat 
megkapja a szerződésben le-
kötött bal lonkabátokat — a 
szükségletet fedezi. 

Női ruhából óriási a vá- j 
laszték. a férfiöltönyöknél j 
sem lesz fennakadás. 

A gyapjú- és sportöltönyök 
nagy választékban készülnek. 
Mái a nyárra is gondoltak 
a szakemberek. A nyári sze-
zonra nagy mennyiségű bal-
lon- és vászonöltönyt készít 
iparunk. Húsvétra nagy vá-
lasztékban rövid- és hosszú-
r.adrágos fiúöltöny kerül for-
galomba. 

Erre tanítja Balogh Sán 
katársát, Vőneki Mihályt is 
műhelyében. Ezzel a munka 
rítanak meg naponta a nép 
már a fiatal segéd is Balogh 
anyagot csak akkor kérnek 
kok között nem találnak oly 
kalmas volna az új darab el 

Képes riportunk a 3. old 

dor idős mester fiatal mun-
a Kenderfonógyár kovács-

felfogással szép pénzt taka-
gazdaságnak. Hozzászokott 

bácsi -mániájához«. Üj 
a munkához, ha a hulladé-
an öreg vasdarabot, ami al-
készítéséhez. 
alon. 

D r . Mfinnich Ferenc 
válasza az amerikai 

njságiróknak 
:::«: 

A „célszöru 
szögényembör,'> 

szókincse 

# 
A capsaicin 
nyomában 

Hétfttttil igényelhetők 
meghívók 

az újságíróbálra 

(Sif l is fe lvé te le i ) 

Gyermekklub létesül 
a Tolbuhin sugárúton 
A harmadik kerületi tanács 

legutóbbi végrehajtó bizottsági 
ülésen részletesen foglalkozott a 
kiskorúak helyzetével. Megál-
lapították, hogy igen sok gyerek 
a napközi otthon végeztével 
még nem tud hazamenni, mert 
a szülők dolgoznak, vagy más 
elfoglaltság miatt nincsenek ott-
hon. Ezek a gyerekek aztán csa-
varognak; könnyen kerülnek 
rossz térsaságba. , 

Az ilyen esetek megelőzésére 
határozatot fogadott el a vb.; 
hogy a Tolbuhin sugárút 39 sz. 
alatti épületben, ahol jelenleg 
MTH szolgálati lakások vannak 

egy alagsor nagyobb helyisé-
get gyermekklubbá alakíttat. A 
jelenlegi hideg padlót parkettá-
val cserélik fel, rádiót és más 
szórakozási lehetőséget biztosí-
tanak a klubban. A gyermekek 
itt mindaddig elszórakozhatnak, 
míg szüleik hazatérnek. Ezzel a 
felügyelet nélkül álló gyerme-
kek létszámának jelentős csök-
kenése várható a harmadik ke-
rületben. 

Az átalakítási munka már az 
első negyedévben megkezdődik, 
s remény van arra, hogy a ne-
gyedév végéig be is fejeződik. 

A gyakorlati jogászok értékes 
tapasztalatait figyelembe veszik az új 

polgári törvénykönyv megszövegezésénél 
Nagy érdeklődés kísérte tegnap a Hazafias Népfront 

jogászcsoportjának ankétját 
A Hazafias Népfront sze- közül néhányan 

gedi jogászcsoportjának ren- résztvettek, 
dezésében, az Ügyvédi Ka-

szintén lennek meg és így egyrészt 
megkönnyítik a jogalkalma-. 

A vitat a polgári törvény- zást. másrészt pedig a jog-
mara tanácstermében tegnap könyvet előkészítő, kodifiká- gyakorlat megszilárdítását 
délelőtt tar tot ták meg az an- ciós bizottság részéről dr. mozdítják elő. 

a készülő Zsemberi István, a fővárosi Több felszólaló helyeselte 
R Ö " to:Ómfutfaana1lSbane1s: e I é v ü l é s 

Az ankéton a polgári mertet te a Budapesten e rövidítik. A 32 ev igen hely-
ügyekben ítélkező szegedi, tárgykörből m á r megtar tot t telen volt, azonban kevesel-
Csongrád megyei bírókon kí- megbeszélés tapasztalatait . ték a 3 évet, és ehelyett 10 
vül ügyészek, közjegyzők, E z e n az ankéton a kötél- évi e í é ü ü I é s mellett foglal-, 

rtSÍA S T ^ k e l e t i ^ r K / á l t E S S f S Í * * — a b b a n kell 
tanácsok jogi vonatkozású bályait tartalmazó szakasza- definiálni a szocialista szer-
munkakörben dolgozó alkal- i* vitat ták meg. A legtöbb vezetek fogalmát, — hang-
mazottai mellett vállalati jo- hozzászólás a vidéki gyakor- 20t el több felszólalás Élénk 

r S f s ^ l S ^ ü g ? ^ ^ T S l t vita alakult ki a - jogban 
kai járult a polgári törvénye való tevedes* megfogalma-
könyv vitájához. A kötelmi zása körül. A kodifikáló bi-
jog szabályai eddig igen szer-

kétot, amelyen 
polgári törvénykönyv 
telmi részét vi tat ták meg. 

.<Sz£(f (uli imzLalök 

is élénk érdeklődést tanúsí-
tott az ankét iránt 

Az ankét jelentőségét voL - t t s á g figyelmét felhívták a 
emelte, hogy a szegedi tudo- tak. Az ankéton egyöntetűen törvény szovegenek kozert-
mányegyetem jogi karának üdvözölték, hogv most azok b e t ° megfogalmazására is. 

tanársegédéi egy helyütt, kodifikáltan je- A Polgári törvénykönyv 
előkészí tésével , kapcsolatban 
a jövőben még két hasonló 
ankét ra kerül sor Szegeden. 

professzorai, 

Ma osztják ki a Szép Szegedért-
mozgalom plakátpályázatának díjait 

Balázs G. Árpád rajza 

Ma délelőtt, tizenegy órakor 
az egyetemi diékklubban nyílik 
meg a Szép Szeged ért-mozgalom 
plakátpályázatára érkezett mun-
kák kiállítása. A megnyitót Acs 
Zoltán elvtárs, a művelődésügy i 
osztály előadója tartja meg és 
adja át. a dijakat a különböző 
csoportok nyerteseinek. 

A zsűri szombaton délután 
nézte meg a beküldött plakáto-
kat. Az, általános iskolák közül 
a Hámán Kató és a rókusi álta-
lános iskolák küldőt ték be a leg-
több pályázatot. A középiskolák 
közül a Vedres István Építő-
ipari Technikum diákjai veitek 
részt a pályázaton legnagyobb 
számban. 

A Hazafias Népfront által 

a város iskoláinak mintegy hat-
ezer diákját foglalkoztatta cs a 
pedagógusok, különösen Szili-
Török Dezső, Kopasz Márta és 
Szabó Miklós igen eredményes 
munkát végez.tek. Ennek a lel-
kes munkának egyik — hama-
rabb lemérhető — eredménye 
az a plakátsorozat, ami ma az 
érdeklődő közönség elé kerül. 

A dijakat a bíráló bizottság 
hosszabb vit a után ítélte oda: 
az általános iskolák csoportjá-
ban az. első díjat László Tibor, 
a Madách utcai iskola VIII. osz-
tályos, a második és harmadik 
díjat Szegedi Irén és Sövényházi 
Júlia, a Ilámán Kató Általános 
Iskola növendékei nyerték. 

A középiskolák csoportjában 
kezdeményezett, píakátpályázat mind a három díjat az Építő' 

ipari Technikum növendékei 
nyerték, sorrendben: Kodor Le-
vente, Siposs Imre. és Mészáros 
Jenő. 

A felnőttek munkái között 
Horváth Mihály plakátja maga-
san kiemelkedik. A második és 
harmadik díjat, Veress Mihály 
főiskolai hallgató és Maver Gyu-
la, a Radnóti Gimnázium ta-
nulója nyerte. A bfráló bizottság 
a felnőttek csoportjában lvossa 
János és dr. Szabados Margit 
egyi-egy pályamunkáját is ju-
talmazta. Az általános iskolai 
és középiskolás csoportban a pá-
lyadíjakon kívül 10—10 okle-
velet is odaítélt a Szép Szege-
dért-mozgalom plakátpályázatá-
nak bíráló bizottsága. 

P á l y á z a t o k e g y e t e m i 
és f ő i s k o l a i o k t a t ó i 

á l l á s o k r a 
Az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem természettu-
dományi kara pályázatot 
hirdet tanársegédi állásra, a 
fizikai-kémiai tanszéken. 
A kinevezendő tanársegéd 
feladata részt venni a tan-
szék oktató munkájában, fő-
ként a hallgatók laboratóri-
umi gyakorlatának vezetésé-
ben. 

Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem bölcsészettu-
dományi kara pályázatot 
hirdet adjunktus i állásra a 
kelet-ázsiai tanszékre. A ki-
nevezendő adjunktus felada-
ta: előadásokat tartani az új-
kori és a legújabbkori kí-
nai történelem köréből. 


