
5 Kedd, 1958. szeptember 9, 

UJ BERHAZ-TIPUS 

A hároméves terv építkezései során országosan alkalmazzák ezt a kockaház-típust, 
melyben beépített bútorokat alkalmaznak 

Felmondhat a társbérlő 
a másik társbérlő 

albérlőjének 
Egy lakás tulajdonosa 

társbérlője albérlőinek fel 
akart mondani, mert azok 
vele szemben összeférhetet-
len módon viselkedtek. Ezek 
úgy védekeztek, hogy ők a 
felperessel nincsenek jogvi-
szonyban. A Legfelső Bíró-
ság kimondotta, hogy a társ-
bérlő kérheti a bíróságtól a 
másik társbérlő bérleti jog-
viszonyának megszüntetését, 
ha a társbérlő, i a vele 
együtt lakó személy — ebbe 
a fogalomba az albérlő is 
beletartozik — a szocialista 
együttélés szabályait durván 
sértő magatartást tanúsít 

Kicserélik 
az algyői híd középső ívét 

Ujabb hídépítések az országban 
A MAV elkészítette az 

1959-ben újjáépítendő vasúti 
hidak tervét. Főleg a máso-
dik világháború folyamán 
felrobbantott és ideiglenes 
szerkezetekkel helyrehozott 

ben az algyői Tisza-híd kö-
zépső ívének kicserélését, 
amivel meggyorsul Szeged 
és Békéscsaba között a vas-
úti forgalom. Vas megyében 
a szombathely—nagykanizsai 

Társbérlőnek az albérlő nem I szélyt csökkentik ezen a vi-
megfelelő magatartása miatt 
joga van a társbérlet meg-
szüntetésére is. Ez — a 
Legfelsőbb Bíróság döntése 
szerint — arra is kiterjed, 
hogy közvetlen keresetet in-
dítson a társbérlő albérlője 
ellen. 

hidak végleges megépítésére vonalon, Püspökmolnáriban 
kerül sor. újjáépítik a Rába árterét át-

Ujjáépítik a miskolc—sze- ívelő régi hidat. A régi vas-
rencsi vonalon a felsőzsol- szerkezet helyett vasbeton-
cai Sajó-hidat. Épül ezenkí- ból, s okkal nagyobb hídnyí-
vül a Sajón egy másik híd jással építik meg. a Rábaár-
is, a sajóecsegi vonalon fek- v i z e i i s könnyebben vanul-

nak le majd. Nem messze 
innen, Körmend mellett a 
Pinka ártérhídját is újjáépí-
tik. Az új hidaknál meg-
szűnnek a lassújelzések, és 
ezzel lényegesen meggyorsul 
a vasúti közlekedés. 

vő vasúti híd. A Sajóból ki-
kerülnek az ideiglenes hidak 
cölöpéi és ezzel az árvízve-

déken. Szabolcs-Szatmár me-
gyében a matolcsi Szamos-
hidat felrobbantották a fa-
siszták 1944-ben. Ideiglenes 
hidat azóta többször kellett 
kijavítani, most vasbeton-
szerkezetet építenek ide is. 
Megkezdik Csongrád megyé-

Mit j e l e n t 
a termelői árak 1959. évi rendezése? 

Köztudomású, hogy a kor-
mány korábbi határozata 
alapján, 1959. január elsejé-
vel ú j termelői árrendszert 
léptetnek életbe. Ezzel kap-
csolatban hosszú hónapok 
<4a igen fontos munkálatok 
folynak a gazdasági vezetés 
felsőbb szerveinél éppen 
úgy, mint a vállalatoknál. 
Az ellenforradalmat köve-
tően, de Ijizonyos mértékben 
még azt megelőzően is, igen 
sok közgazdasági tanulmány, 
vitacikk és felszólalás látott 
napvilágot, amelyben a lé-
nyeg az volt, hogy jelenlegi 
árrendszerünk számos, lé-
nyeges hiányossága miatt a 
gazdasági fejlődés gátjává 
vált. Csak egyet említsünk 
a sok probléma közül. Igen 
sok ipari alapanyag ára nem 
tükrözte a tényleges értékét 
és ezért a továbbfeldolgozó 
iparágak önköltsége is torz 
veit. Ilyen cikk például a 
szén, amelynek ára lénye-
gesen az önköltség alatt ke-
rült megállapításra, s mint 
országunk legdöntőbb ener-
giahordozója, úgyszólván 
minden egyes iparcikk árá-
ban torzulást okozott. 

HELYES 

tására. E fogalmak helyes, 
vagy helytelen meghatáro-
zása alapjában véve döntik 
el, hogy az elért eredmé-
nyek reálisak-e, vagy sem. 
Ezenkívül még számos, ap-
róbb részletkérdésben nyil-
vánul meg az árrendezés je-
lentősége, amelyek önma-
gukban is külön tanulmányt 
igényelnének. 

A VÁLLALATI 

1937 második f a év és az 
1958 első fél év tényszámai-
hoz képest. 
MENNYIBEN 
ÉRINTI 
A FOGYASZTÓKAT, 
A LAKOSSÁGOT? 

Az elmondottak alapján 
joggal feltehető a kérdés, 
mennyiben érinti az 1959. 
évi árrendezés a fogyasztók, 
a lakosság érdekei t Ezzel 
kapcsolatban számos rossz-
indulatú és ferde elképze-
léssel találkozunk. Néme-
lyek úgy tüntetik fel, mint-
ha az árrendezés egyszer-
smind bizonyos cikkek ár-
emelését is jelentené. Ebből 
egy szó sem igaz. A kor-
mány erre vonatkozó utasí-
tása és az Árhivatal rendel-
kezései világosan kimond-
ják, hogy az árak rendezése 
egyedül termelői szinten tör-
ténik és ami ebből folyik, 
csupán a termelő vállalatok 
árbevételét, pénzügyi elszá-
molását és önköltségét 
érinti. Természetesen a he-
lyes árarányok kialakítása 
érdekében szükséges újból 
megállapítani az összes ipari 

ARARANYOK 

KÖZGAZDÁSZOK, 
FŐKÖNYVELŐK ÉS 
BEOSZTOTTAIK 
FONTOS SZEREPE 

A következő évben életbe-
lépő árakkal kapcsolatban a 
vállalati közgazdászoknak, 
főkönyvelöknek és beosztot-
taiknak rendkívül fontos 
szerepük van. Az árrende-
zés! munkálatok a napi fel-
adatok mellett jelentkeznek. 
Ennek ellenére nem tekint-
hetők mellékmunkáknak, 
mert jelentőségüket többek 
között az adja meg, hogy 
munkájuk minőségétől függ 
a következő években a gaz-
dálkodás eredményeinek pon-
tos, vagy kevésbé pontos mé-
rése. Ez önmagában véve is - , , . . 
rendkívüli jelentőségű dolog, ^ v é n y e k , alapanyagok 

A munkás-paraszt forra-
dalmi kormány gazdaságpo-
litikájának alapmotívuma, 
hogy a jövedelmezőségre való 
ösztönzéssel valósítsa meg a 
szocializmus építésének fel-
adatait. Ebben nagy segítsé-
get jelent a bevezetett nye-
reségrészesedési rendszer, 
amely az egész kollektívát 
teszi érdekeltté a gazdasági 
eredményekben. Nyilvánvaló, 
hogy ilyen körülmények kö-
zött lényeges dolog töreked-
ni a helyes árarányokra, az 
önköltség pontos megállapí-

hiszen jó mérce nélkül nem 
lehet jól mérni. 

Figyelemmel arra, hogy az 
árrendezést a kormány ha-
tározata szerint 1959. január 
elsejével feltétlenül végre 
kell hajtani, a munkálatok 
jelenleg a befejezés és az el-
lenőrzés stádiumában van-
nak. Jelenleg folynak azok 
az átszámítási munkálatok, 
amelyekkel a gazdasági ve-
zetés megállapítani kívánja, 
hogy az alkalmazott ú j gaz-
dasági módszerek és elvek 
milyen változást okoznak az 

Az idei termést szüretelik, de már 
a jövőévire kötik a szerződést a 
Szeged környéki paprikatermelök 

Vagonszámra gyűlik a pi- paprikát. Még így is érde-
rospaprika a Csongrád me- mes volt, bár a szerződéssel 
gyei községek átvevő helye- termelők 4 forint 10 fillért 
in. Szegeden a feldolgozó kapnak az első osztályú pap-
üzemben pedig fűzik, szárít-
ják és feldolgozzák az új 
paprikát. A termelők tevé-
kenysége nemcsak a papri-
kaszüretben merül ki, igen 
sokan számolgatnak, tervez-
getnek. Az idei termés alap-
ján döntik el, vajon érde-
mes-e jövőre is szerződést 
kötni a vállalattal, vagy a 
termőterületet növelni. Ab-
ban mindenki egyetért, hogy 
érdemes fűszerpaprikát ter-
melni, sőt igen sokan még 
azt is célul tűzték ki, hogy 
több holdon termelnek jö-
vőre, mint az idén. 

A szerződéskötést a falusi 
termelési felelősök már meg 
is kezdték. A termelök igye-
keznek, mert azt vallják, 
jobb előbb, mint utóbb. Ta-
valy ugyanis Mórahalmon, 
Forráskúton, Zsombón, Ti-
szaszigeten és több más köz-
ségben néhányan megjárták, 
mert halogatták a szerző-
déskötést. A végén pedig ki-
maradtak. így aztán a mó-
rahalmi Szekeres István, 
Szécsi Ferenc és Szécsi Ist-
ván, Tiszaszigeten Dani Já-
nos szerződés nélkül termelt 

rika kilójáért. Ok csak 3,80 
forintot és nem kapják kü-
lön a 6 kiló őrölt paprikát, 
így aztán ismét meggyőződ-
hettek, örökérvényű tapasz-
talat, az jár jobban, aki 
előbb köti meg a szerződést, 
mert a végén könnyen elő-
fordulhat, hogy néhányan 
kimaradnak. 

Je lentősen javul t az a d ó m o r á l 
a IL k e r ü l e t b e n 

A költségvetés végrehajtását és az állandó bizottságok 
eddigi munkáját vitatták meg a tegnapi kerületi tanácsülésen 

A II. kerületi tanács teg-
nap, hétfőn délután ülést 
tartott a József Attila su-
gárúti Postás Művelődési 
Otthonban. 

Az ülésen Csűri Mihály, a 
tanács végrehajtó bizottsága 
elnökének szokásos beszá-
molója után Halász Mihály 
tanácstag, a pénzügyi állan-
dó bizottság elnöke terjesz-
tett be jelentést a kerület 
1958 első fél évi költségve-
tésének végrehajtásáról 

az adóbevételi terv teljesíté-
séről. 

A II. kerületnek az első 
fél évben több mint négy és 
félmillió forint állt rendel-
kezésére a költségvetési gaz-
dálkodásra. A költségvetés-
ben szereplő feladatok meg-
oldására a szükséges fede-
zet mindenkor biztosítva 
volt, úgyhogy pénzügyi fenn-

amely a lakosság segítségé-
vel mintegy hatvanezer fo-
rint értékű társadalmi mun-
kát szervezett meg az első 
fél évben. 

A jelentés megvitatása 
után a tanácsülés több idő-
szerű kérdésben hozott hatá-
rozatot. Utasította a végre-
hajtó bizottságot a többi 
között a Sziliért sugárúti 

es 

akadás nem mutatkozott, óvoda bővítésének megoldá 
Utak, hidak felújítására 
költségvetési összegből 

az első fél évben 750 ezer 
forintot fordítottak a má-
sodik kerületben. 

A bölcsődék fenntartása 335 
ezer forintot igényelt, az 
óVodák, napközi otthonok 
működtetése pedig 432 ezer 
forintjába került a tanács-
nak. Az általános iskolákra 

sara. A Tarjántelepen levő 
egyforma nevű utcákat ú j 
névvel kell ellátni. Az utca-
táblákhoz szükséges pénzt a 
jövő évi tervekben kell biz-
tosítani a tanácsülés másik 
határozata szerint. 

félkész- és késztermékek 
árait. Az áremelkedés pénz-
ügyi konzekvenciáit azonban 
nem a fogyasztók, hanem az 
állami bevételek — így pél-
dául elsősorban a forgalmi-
adó — viselik. Ez azt je-
lenti, hogy megszűnnek azok 
az egészségtelen és a pénz-
ügyi elszámolást nehezítő 
körülmények, hogy egyes 
iparágban jelentős dotációt 
volt kénytelen fizetni az ál-
lam a vállalatoknak, míg 
más vállalatok nagyösszegü 
forgalmiadókkal járultak az 
állami bevételekhez. Az ú j 
árrendszer lehetőséget nyújt 
arra, hogy megközelítsük a 
valóságot és csupán ott kell 
dotációt nyújtani, ahol a ter-
melés színvonala az alkal-
mazott termelési módszerek 
korszerűtlensége, vagy kü-
lönleges népgazdasági érdek 
ezt szükségessé teszik. 

GAZDÁLKODÁ-
SUNK LÉNYEGES 
MÉRTÉKE 

Az árrendezés! munka te-
hát rövid idő múlva kilép a 
közgazdászok, minisztériumi 
és vállalati gazdasági veze-
tők érdeklődési köréből és 
e hosszú hónapok óta csend-
ben végzett munka gazdál-
kodásunk igen lényeges mér-
tékévé válik. Most, amidőn 
röviden, szinte csak kivona-
tosan áttekintettük az ár-
rendezés közgazdasági jelen-
tőségét, az is volt a cél, hogy 
megemlékezzünk az ebben a 
munkálatokban résztvevők 
csendben végzett eredmé-
nyes és fontos tevékenysé-
géről. 

Marosi János 

Befejeződött a keltetési szezon 
a szegedi „csirkegyárban11 

Ez év tavaszán kezdte meg nak. A keltetőállomás veze-
munkáját a szegedi csibékéi- és dolgorói ^ J J ^ n n y e l n a a . AZ auaianos ísKoiaara a n w f . • 
tető üzem, a MEZOÉK Ilona ^ r t á k M ebő é v i t A ' k e l t e - egy és háromnegyedmillió ío- A I'C(i (t g ( > g I (II Í 0 I S K 0 l ( t l l 18 

megkezdődött a munka 
Kitüntetések az ünnepi tanévnyitón 

utcai telepén. A múlt hét tési átlag 76 százalék volt 
végén befejeződött a kelte- Ezzel a teljesítménnyel elő-
tési szezon. Az idény alatt reláthatóan a SZÖVOSZ-hoz 
közel ötezer naposcsibét tartozó keltetőállomások kö-
keltettek ki és adtak át a zül országosan a legjobb 

II. ke-

termelőszövetkezeteknek, 
egyéni dolgozó parasztok-
nak. Igen sokan vásároltak 
a szép és egészséges napos-
csibékből a szegediek is, kü-
lönösen azok, akik a külvá-
rosokban és telepeken lak-

T a n é v n y a t á s a z i p a r i -

é s a k e r e s k e d ő t a n u l ó i s k o l á b a n 

A Móra Ferenc Iparita-
nuló Iskola vasárnap dél-
előtt 9 órakor tartotta ünne-
pélyes tanévnyitóját az ipari 
tanuló iskola Tolbuhin su-
gárúti székházában. A má-

59-es tanévet Buzi Sándor k e z d ő d i k m e g 
igazgató-helyettes, majd Mi-

sodik- és harmadik éves ta- son Nándor, a városi tanács 
nulók művészeti műsora kereskedelmi osztályának 
után László Nándor igazgató vezetője beszélt a tanulók-
nyitotta meg az új tanévet. 
Az új tanítási évben négy-
száz helyiipari 216 m e z ő g a z -
dasági gépész és 75 építőipa-

~ri tanuló kezdte meg a mun-
kát. 

hoz. Az ünnepélyes megnyi-
tó után megtartották az el-
ső osztályfőnöki órát, s ma 
már rendes tanítás van a 
kereskedőtanuló iskolában. 

rintot fordítottak a 
rületben. 

Az adómorál jelentősen ja-
vult 1958 első fél évében. 
Az 1957. évi adóhátralékból 
is több mint kilencvenezer Tanárok, szülők és a fő- nyújtotta Kelemen Jánosné-
forintot hajtottak be az eser j s k o l a 430 hallgatója - köz- nak, a Gyakorló Iskola igaz-
dékes ado mellett. tük 180 elsőéves - gyúlt ősz- gatónöjének a "Szocialista 

Javult a magánkereskedők s z e tegnap, hétfőn délben a Munkáért* érdemérmet, va-
és kisiparosok adófizetési főiskola nagytermében az ú j lamint Brien Károly tan-
készsége is tanév ünnepélyes megnyitó- székvezetö adjunktusnak és 

ján. Kovács Alajos gyakorló is-
A beszámoló megvitatása Palásthy László igazgató- kolai tanárnak az "Oktatás-

utan Rovo István tanácstag, helyettes üdvözölte Balló ügy Kiváló Dolgozója* ki-
az e célra létesített ideigle- Bertalant, a Művelődésügyi tüntetést. Közöjte azt is, 
nes bizottság elnöke értékel- Minisztérium főosztályveze- hogy ebben a tanévben La-
té a tanács állandó bizott- tőjét, dr. Greguss Pál pro- katos Gyula III. éves és 
sagainak eddigi munkáját, fesszort a Tudományegyetem Utassy István II. éves hall-
az állandó bizottságokban r ektorát , dr. Dirner Zoltán gatók részesülnek népköz-
múkodó tanacstagok tevé- orvosprofesszort, az Orvos- társasági ösztöndíjban. A je-
kenységét. Az állandó bi- tudományegyetem képviselő- lenlévők nagy tapssal kö-
zottságok általában ellátják iát- Sárközi Istvánt, a vá- szöntötték a kitüntetetteket-

rosi pártbizottság közneve- Ezután Csanádi Lajosné 
lési felelősét, valamint a szü- párttitkár, a főiskola párt-

A legjobb eredményeket az löket, tanárokat és diákokat, szervezete és Papp Miklós 
építés és közlekedési ál- Az MSZMP múvelődéspoli- KISZ-titkár, a KlSZ-szerve-

tikai határozatát érintve ki- z»t nevében üdvözölte az 
emelte, hogy az ifjúság ha- elsőéveseket és kívánt jó 
zafias és szocialista nevelése munkát, sok sikert az előt-
most minden pedagógus leg- tük álló feladatok teljesíté-
fontosabb feladata. séhez. 

Balló elvtárs, a miniszté- A főiskola énekkarának 
A Hazafias Népfront Or- rácsának főtitkára beszá- rium és Benke Valéria, mú- három énekszáma, Ránki 

szagos Tanácsának elnöksé- mait az időszerű politikai velődésügyi miniszter szemé- Honvédindulója, Mihajlov 
ge hétfőn ülést tartott, ame- kérdésekről. lyes üdvözletét tolmácsolta Doni fiúkja és a Vörös Cse-
lyen Ortutáy Gyula, a Haza- Az elnökség a beszámolót a főiskola fennállásának 10. pel után az Internacionálé-
fias Népfront Országos Ta- megvitatta és jóváhagyta. évfordulója alkalmából. At- val ért véget az ünnepség. 

eredményt érték el. 
Hétfőn megkezdődött a 

keltetöállomáson a karban-
tartó munka, amely előrelát-
hatóan egy hónapig tart. Ezt 
követően az üzem dolgozói 
közül többen szaktanfolya-
mon vesznek részt Budapes-
ten, az itthon maradottak 
pedig megkezdik a falusi 
termelők tyúkállományának 
vérvizsgálatát. A jövő év-
ben csak azoktól a terme-
lőktől vásárolnak tyúkto-

„ , . . ,„ . . . . . „ jást, ahol a baromfi állo 
Tegnap, hétfőn délután 2 , , , . . . , , 

órakor a kereskedőipari ta- m a n y egeszseges. Az uj kel- feladatukat, 
nuló iskolában is ünnepélye- tettési szezon előrelátható-
sen nyitották meg az 1958— a n január második felében 

landó bizottság érte el, 

Ölést tartott a Hazafias Népfront elnöksége 

i 


