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Kétszáz szegedi keftösbirftkos 
közlekedik a magyar—jugoszláv haláron 

213 menekült kapott eddig 3 napos határátlépési igazolvány! 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az ál-

lamrendőrség szegedi kapitányságánál most 
állítják ki a kettósbirtokosok számára a ha-
tárátlépési igazolványokat. Ezideig 700 sze-
mély részére állítottak ki határátlépési igazol-
ványt. A kettős birtokosok az igazol-
vány birtokában átmehetnek a határon, hogy 
megszállt területen lévő birtokukat megmű-
veljék. A kettősbirtokosok információja sze-
rint a szerb hatóságok most meglehetős libe-
rálisan kezelik a határátlépéseket és nem tá-
masztanak nehézségeket, hogy a kettősbirto-
kosok a határon át közlekedjenek. A hatósági 
bizonylatokat rövid idő alatt Horgoson kiad-
ják a kettősbirtokosoknak, azelőtt ennek meg-
szerzése igen hosszadalmas volt. A határ men-
tén 200 birtokosnak van földje, de a családta-
gok is kaphatóak határátlépési igazolványt 

Az igazolványokkal együtt állítják k! • 
rendőrségen a jugoszláviai menekültek ha-
tárátkelési igazolványát. Még mindig az a 
helyzet, hogy csakis azok kaphatnak 3 napos 
határátlépési igazolványt, akik annakidején 
Horgosról menekültek. Ezideig 213 kiutasitotl 
számára állítottak ki a szegedi rendőrségen ha-
tárátlépési igazolványt, de közöttük mintegy öt-
venen olyanok is vannak, akik másodízben kap-
tak igazolványt. A szerb hatóságok a legtöbbnek 

megengedték, hogy a Horgoson való tartózko-
dásukat 3 nappal meghosszabbítsák. A mene-
kültek elbeszélése szerint három Ijorgosi csa-
ládnak azt is megengedték, hogy ismét letele-
pedjenek ott. Az illetők számára a Jugoszlá-
viában élő hozzátartozók Belgrádban járták 
ki, hogy a kiutasitási végzést velük szemben 
felfüggesszék. 

A kispyüiés szerdád 
választja meg a zeneiskola 
zongoratanárát 
Pénteken felüli a zenebizottság 

A 

12 hold földje, annak van is rá 12—15 ezer pengő 
adóssága. A föld ára, a termény ára negyedére 
esett le. Ilyen árak mellett 

nem lehet mozogni — 
mondja Guczi József keserűen... Az ablak alatt 

temetési menet 
vonul a templom felé. 

— Virgoncz Istvánt viszik ... mondja a kapitány. 
Jómódú gazda volt odaát Horgoson. Decemberben 
átdobták a szerbek, azóta itt élt a leányánál. Erős-
kötésű ember volt, de 

a bánat elvitte.., 

Megyünk a halottaskocsi után, Virgoncz István 
délvidéki mártír után. Horgosi hozzátartozók lép-
delnek sárga kendőkben a kocsi után. Sietni kell, 
wert a horgosiaknak 6 óráig vissza kell menniők a 
határon, különben nem engedik át őket a szerbek. 
Szerencsések, ök még átmehetnek, Virgoncz István 
soha többé. Kopasz plébánosra várakozik a 

menet 
a templom előtt A plébános most jött haza fárasztó 
tanyai útjáról. Épp, hogy csak bekapja az ebédet 
és már megy is Virgonczot bucsuztatnl. A fekete 
stóla hosszasan lobog utána a esipős tavaszi 
szélben... 

Temetés után beszélgetünk a plébánossal Az 
előszobában gerlék kurrognak. A lelkészi szoba 
olyan, mint egy virágház^ 

— Az a legnagyobb baj — mondja a plébános 
hogy 

a lakosság fele elveszti a védettségtelt 
az adóhátralék miatt, mert csak 

60 százalék adót fizetett b e . . , 
Ez a legjobban sújtott vidék: jégkár, aszály, rozsda 
pusztított éveken át. Bán Wekerle pénzügyminisz-
ter annakidején megígérte, hogy a felszabaduló uj-
szegedi háromszög részére egymillió pengő segélyt 
ad a gyufakölcsönből, számottevő segítség nem 
érkezett ezideig. Az volna a kívánságunk, hogy ne 
függesszék fel a védettséget, ne jöjjenek az árveré-
sek és a Szegedi Népbank na zárkózzon el a gaz-
dakőlcsőnők elől, mert kölcsön hiányában nem 
tudunk tenyészállatot beszerezni és igy nagy ká-
rosodás éri őket. A bank még az intelligenciától 
is megtagadta a kölcsönt 

— Szerdán voltunk a polgármester urnái — 
folytatta a plébános. Nagy megértéssel fogadott 
minket és megígérte, hogy az inségmunka kere-
tében megcsináltatja az összekötő főldiutakat. 

Elbucsuzunk a plébánostól és ballagunk a vasút 
felé. Árva tn f ik áll az útszélen. Betérünk, érdek-
lődünk. 

— Itt trafikosnak lenni? Nahát, az is mec,""'g.» 
Pipadohány fogy csak jóformán, ebből szedek ösz-
sze napi 10—12 pengő — bruttót,, 

Sötétedik. 
Amott lakodalomra mennek az emberek... 

Klamár Gyula. 

Olcsó cikkeink: 
HAZTARTASI CIKKEK: 

1 rud borotvaszapnan 5 drb Club ön-
borotva pengével —.24 

Politúros fali füszerszekrénv 7 fiókkal —.98 
2 doboz fogpor —.24 
1 tubus fogkrém —.20 
Fanyelű fogkefe —18 

ÉLELMISZEREK: 
Fél kg macesz —.64 
1 kg sovány sajt —.78 
ö drb romádur sa jt —.98 
10 dkg tömlő turó —.20 
8 dkg szárított gomba —.24 
1 kg krumplicukor —.98 
10 dkg főző- és étkező csokoládé —.78 
Fél kg cacao —.88 

TISZTÍTÓSZEREK: 
1 drb padlóviasz fehér, vagy sárga —.18 
Negyed kg-os parkett paszta —.68 
1 kg-os doboz fémtisztitó folyadék —.98 
1 doboz 0-ás Tomi cipőkrém (vissza-

hozott üres dobozért 4 fillért visz-
szatéritünk) — 1 8 
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(A Dclin<i(iyarország munkatársától.) A városi 
zenebizottság pénteken délelőtt ülést tartott dr. 
Pálfy József polgármester elnökletével, hogy letár-
gyalja a zeneiskola tandíj- és tandíj mentességi 
ügyeit és megejtse a jelöléseket a megüresedett 
zongoraszakos tanári állásra. 

A zeneiskola zongoratanári állására kiirt rályázat 
határideje — mint ismeretes — néhány nappal ez-
előtt járt le. A benyújtott öt pályázat került pén-
teken a zenebiatKsftg elé, amelynek a pályázók kö-
zül hármat kellett kijelölnie, hogy a három jelölt 
közül a szerdára összehívott kisgyűlés megvá-
laszthassa a városi zeneiskola uj zongoratanárát. 

A zenebizottság egyenkint vizsgálta át a pályá-

(A Délmagyarország munkatársától.) A bel-
ügyminiszter — mint ismeretes — néhány 
nappal ezelőtt döntött az OTI szegedi szék-
házépítése ügyében és miután a pénzügymi-
niszter nem emelt kifogást a tervezett építke-
zés ellen, az OTI igazgatóságának errevonat-
kozó határozatát jóváhagyta és a végrehajtást 
engedélyezte. Az OTI elnökségétől ezzel kap-
csolatban olyan értesítést kapott a város, hogy 
az építkezés a kora tavasszal megkezdődik, 
mert legfontosabb előfeltétele, az építkezéshez 
szükséges összeg rendelkezésre áll. 

Közben 
ujabb akadályok 

merültek fel és azzal a veszedelemmel fenye-
gettek, hogy még sem lesz ebből a nagyjelen-
tőségű munkából semmi. A belügyminiszteri 
jóváhagyás ugyanis arra kötelezte az OTI el-
nökségét. hogy a székház megtervezésére irjon 
ki zártkörű pályázatot és a pályamüvek elbí-
rálását bizza egy művészi zsűrire. Az OTI 
vezetőségében nagy többsége volt annak a 
felfogásnak, hogy a zsűrizés fölösleges, mert 
csak az építkezés fölösleges késleltetésére ve-

zatokat, majd a következő sorrendben ejtette meg 
a jelölést: Első helyen jelölte dr. Simkó Máriát, má-
sodik helyen Zucker Hildát, harmadik helyen 
Szávits Etelkái. Mindhárom pályázó szegedi é j 
zenetanárnői diplomája van. Kovács Istvánnak is 
lett volna pártja a zenebizottságban, de kiderült, 
hogy nincs megfelelő képesítése. A t^ - ' - í állás 
elnyerésének előfeltétele ugyanis a zenetanári dip. 
loma, ezzel szemben Kovács Istvánnak csak mű-
vészi diplomája van. 

A kisgyűlés, amely szerdán ül össze, a három 
jelölt közül fogja megválasztani az ni r ^ f f l r j . 
tanárnőt 

zelne és igy az OTI bölcsebben teszi, ha in-
kább — lemond erről a szegedi épitkezésról. 

Erről a hangulatról szerencsére idejekorán 
értesült B á r á n y i Tibor főispán, aki min-
dent elkövetett, hogy a veszedelmet elháritsa. 
Sürgősen közbejárt a belügyminiszternél, 

akii sikerült meggyőznie, hogy az ügy szem-
pontjából semmi különösebb jelentősége nincs 
a zsűrinek, mert hiszen a pályamüveket a 
minisztérium szakértői és az államépitészeti 
hivatal közegei is felülvizsgálják. A belügy-
miniszter most értesítette a főispánt, hogy 
megváltoztatja eredeti rendelkezését és jóvá-
hagyja az OTI elnökségének határozatát 
anélkül, hogy ragaszkodna a zsűrizéshez. 

Az OTI elnöksége ennek alapján már 
meg is tette a szükséges intézkedéseket a pá-
lyázat kiírására. Értesülésünk szerint 

hat budapesti és négy szegedi épí-
tészt szólítanak fel 

arra, hogy nyujlsa be pályatervét. A terve-
ket az államépitészeti hivatal fogja felülvizs-
gálni és az elfogadott tervre írják azután ki 
majd a vállalati versenytárgyalást. 

A beSügyrarniszter ujabb határozata után 

kiírják a pályázatot 
az OTI-székház építésére 


