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M o l o t o v a lengyel kérdésről 
Ha a béke biztositásángk döntőfon-

tosságú kérdésében teljes is az egyet-
értés nz értekezlet résztvevői között, 
a résztvevő államok kérdése körül 
viták merültek fel. Az első vitás kér-
dés Lengyelországi shnfranciscói kép-
viselete volt. Ismeretes a krimi kon-
ferencia határozata, amely szerint a 
varsói ideiglenes kormányt külföldön 
élő_demokratikus politikusok bevona-
tival kell kisz.élesiletii. Angol és ame-

rikai körök ezt a határozatot inosl 
•igy értelmezték, hogy Saufranciscó-
b ur Lengyelország addig nem kép-
viseltetheti magát, mig ez a kiszé-
csitcs nem történt nieg. A Szovjetunió 

képviselői hangsúlyozzák, hogy 

ilyesmiről .Talláhan szó sem eseti . 
A krimi érlekezlcl határozatai egyál-
talában nem akadályai annak, hogy a 
sanfraJiciSCÓi érlekezletre meghívhas-
sák a varsói ideiglenes kormány kép-
viselőit. 

Argentína részvételének me^vitalá 
sánái is e l lentéles vélemények ala-
kullak ki. A Szovjetunió képviselője 
löbb európai állam képviselőjével 
együtt Argentína meghívása ellen sza-
vazott. Az értekezlet ennek eltcuérc 
;i délatnerikai állam részvétele mel-
lett döntött. Molotov e kérdésekben 
egy sajtóértekezleten tett nyilatkoza-
tot az újságírók előtt. A külügyi nép-
biztos hangsúlyozta, hogy a "szovjet 
kormány fontosnak tartja Argentína 
kérdését, mert jól ismeri ennek az 
országnak politikáját. Hull államtitkár 
1944 szeptemberében a fasizmus clő-

hareosaként é.s a nácimétely forrása-
ként bélyegezte meg Argentínát, ugyan-
akkor ftoosevelt Kijelentette, nogy 
Argentinéban óriási mértékben elter-
jedt a fasizmus és a nácizmus befo-
lyása. 

Molotov felvetette a kérdést, hogy 
miérl nem lehet az elnyomás ellen 
és népi szabadságáért hősiesen küz-
dölt lengyel nép képviselőit meg-
hívni, hn Argentínát meghívhatják. A 
felszabadított Lengyelország kormá-
nya, amely valamennyi egyesüli nem-
zeltel baráti kapcsolatra törekszik, 
demokratikus kormány ós az. ország-
ban napról napra emelkedik a te-
kintélye. Mololov ezután kijelentette, 
hogy a lengyel kormány újjászerve-
zése a megoldás felé halad és hama-
rosan léire is jön. De. Lengyelország-
nak mindenképpen joga van arra. 
hogy képviseltesse magát Sanfraneis-
cóban. Lehetséges, hogv meg lehet 
feledkezni Argentína vétkeiről — mon-
dotta a külügyi népbiztos —, de mi-
ért kell megfeledkezni a lengyel nép 
érdemeiről és miért kell megfosztani 
a konferencián való részvételtől, ami-
kor Argentínának képviseletet biztost 
lanak?« 

Molotov hangsúlyozta azt is. hogy 
a szovjet küldöttség egyáltalában 
nincs meggyőződve arról, hogy Ar-
gentína joggal foglalhat helyet a kül-
döttek soraiban. Molotov végül beje-
lentene. bogy Sztálin magahoz hivatta 
Mikolajczyk volt lengyel miniszterel-
nököt. 
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Hfrek Szálas? meggyilkolásáról 
(Biutapesf, május 7) Budapestre érkezeti hírek szeriül Szálast 

és pártja kőzött olyan ellenietek merüllek fel, amelyek következ-
tében 

Szálasit a legközvetlenebb környezete ellette láb alól. 
A Budapestre érkezett információk szerint ebben a bűncselek-
ményben nemcsak Szátasi volt hívei játszollak nagv szerepel, 
hanem SS-katnnák is. Szálast bizonyos vagyontárgyaknak az. el-
rejtéséről nem volt hajlandó információt adni. ezért számollak 
le vele a preloriánnsai, valamint az SS hivatásszerű gyilkosat. 

Göbbelstés Ke'Jell állítólag a berlini 
harcok során ölték meg 

Elfogták von Bock vezértábornngyot, Neurath bárót, 
dr. Frank birodalmi minisztert és Vilmos császár fiát 

(London, május 7) A 3. amerikai 
hadsereg katonái megtalálták von ttock 
vezértábornagy holttestét. Von ttock 
1941-ben Moszkva alatt volt a német 
csapatok főparancsnoka, majd a déli 
>adseregcsoport parancsnokságát vette 

ál, ahová Sztálingrád is tartozott. A 
sztálingrádi vereség után Hitler levál-
totta és i942 augusztusa óta nem is 
kapott löbb parancsnoki beosztást. 

Francia csapatok elfogták von Nen-
ralbnt , a Cseh-Morva „protektorátus" 
volt hirhedt főnőkét. A franciák ke-
zére került Kronprinz, Vilmos császár 
fia is. 

A 7. amerikai hadsereg katonái 
fogságba ejtették dr. F r n n k birodalmi 
minisztert F.lfogatásánnk pillanatában 
1 : nhk" megkísérelte ereit felvágni, de 
megakadályozták ebben. 

. A francia kormány I.aval kiadását 
kérje a spanyol kormánytól. A spa-

nyol álláspont szerint azonban Lsval 
politikai menekült és a franciáknak 
való kiszolgáltatása ellenkezne a 
nemzetközi törvényekkel. Lavalt a kö-
zeljövőben nein a francia, hanem a 
szövetséges hatóságoknak fogják át-
adni. 

Egy ismeretlen, valószínűleg német 
ellenőrzés alatt álló rádió jelentése 
szerint Gübbrts, von lieilel vezártábor-
nagy, Borniann és Nanmann náci ve-
zérek a Berlinben folyó harcok során 
életüket vesztették 

A birósági tárgyalásra váró Pélain 
tábornagynak az volt a kívánsága, 
hogy Questier legyen a védője. Ques-
tier azonban nem vállalta a védelmet. 

Franciaországban ujabb három 
vichyi politikust tartóztatlak le, a volt 
kereskedelemügyi minisztert, Pétain 
államtitkárát és a vichyi munkátábo 
rok főbiztosát. 

ismeri francia politikusokat szabadítottak ki 
német fogságból 

A dachnut t á b o r b a n 30 ezer depor tá l ta t ta lá l tak 
zérét. (TMris. május 7) Egy alpesi kon-

centrációs táborban az amerikaiak ki-
szabadították Eduárd Daladier és Paul 
It'-yuaud volt francia miniszterelnö-
köket, Gamclin tábornokot, a francia-
országi szövetséges haderők 1940-beli 
főparancsnokát, U'eygand tábornokot, 
volt francia vezérkari főnököt. Sarraut 
volt francia miniszterelnököt, Ifraueois-
l'eucel-t, volt beg-lini francia köveiét, 
Wlnant hadnagyot, az Egvesült Álla-
mbfc londoni követének fial. valíunint 
Clinrebill miniszterelnök és .Alexander 
tábornagy több rokonát és ttor tábor-
nokot, a IftaítveJ ellenállás egyik v«-

coltafc. 
Eduárd Herriot volt francia mi-

niszterelnök, akit a Vörös Hadsereg 
szabaditott ki a német rabságból, 
Moszkvában tartózkodik. 

Április 29-én szabaditotLák fel ag 
amerikaiak a hirhedt dachani kon-
centrációs tábort. 30 000 különbőzéi 
nemzetiségű deportáltat találtak a tá-
borban. 

Héifötöl kezdve este 10 éráig lehet közlekedni 
(Szeged, május 7) A nyári időszámítás bevezetése, lehetővé tette, hogy ar 

esti közlekedés időpontját meghosszabbítsák. A város vezetőségének as 
orosz katonai parancsnoksággal tőrtént megegyezése alapján D c n e s Leé 
helyettes polgármester ezúton közli a közönséggel, hogy hétfőtől, vagyis a 
mat naplói kezdve eale 10 éráig lehel közlekedni. Este II) ulán a polgári kő i 
lekedés további intézkedésig nincs engedélyezve. 

A Nemzeti Főtanács elutasította 
a halálraítélt Sponer Rudolf kegyelmi 

kérvényét 
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A 

Nemzeti Főtanács szombaton délután 
6 órakor a miniszterelnökségen Zae-
dényi Béla nemzetgyűlési elnök, llál-
noki Miklós Béla miniszterelnök és 
Gerő Ernő nemzetgvülési képviselő 
részvételével ülést tartott 

Foglalkoztak a Népbiróságok Or-
szágos Tanácsa által kötéláltali halálra 
itélt Sponer Hudolf kegyelmi kérvé-

• nvével. A Nemzeti Főtanács legfelsőhl 
elhatározásával a kegyelmi kérvényt 

1 elutasította és az igazságszolgáltatásnak 
szabad folyást engedett. 

Elhatározták, hogy a jövőben min? 
den kedden délután 6 órakor ülést 
tartanak. Amennyiben kegyelmi kér® 
vény vagy más sürgős ügy volna, ugy 
rendkívüli ülést tartanak. 
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Megalakult a Szovjetbarátok Szegedi 
Társasága 

Ebben a táborban tartották fogság-
ban Srhaschnígg kancellárt és Léon 
Blum francia miniszterelnököt, aki-
ket azonban néhány órával az ame-
rikaiak megérkezésé elölt továbbhur-

(Szeged. május 7.) Vasárnap délelőtt 
a városháza tanácstermében megala-
kult a Szovjetbarátok Szegedi Társa-
sága. Az alakuló ülésen képviselve 
volt a megjelentek között l laj lovirs 
alezredes városparancsnok és segéd-
tisztje Kovalyev főhadnagy is. 

V ö r ö s József a rendezőbizottság 
nevében nyitotta meg az ülést. Régi 
óhaj megv "teljesedésbe, amikor meg-
alakul a Szovjetbarátok Szegedi Tár-
sasága ö maca az első világháború 
alatt mint hadifogoly került közelebbi 
kapcsolatba az oroszokkal, akkor is-
merte meg és szerette meg a szláv 
lelket, amely sok tekintetben rokon a 
magyarral, alkalmas tehát arra, hogy 
szoros kultiirkapcsolat létesüljön a 
két nép között. 

Ezután sor került a tisztikar egy-
hangú megválasztására. Oiszelnökké 
S/ent-GyörÍV'i Albertet választották, a 
tisztikar többi tagjai a kővetkezők: el-
nök dr. Baló József, alelnök dr Pnr-
jcsz Béla. titkár Vörös József, jegyző 
Töleserv László. Az öttagú választ-
mánvban Szirmai István, Dénes Leó, 
Slk Sándor, dr. Rerkeai László és Papdi 
György foglalnak helyét. 

A választás után dr. Baló Józser el-
nöki székfoglaló beszédében hivatko-
zott rá, hogy már régóta kapcsolatban 
áll az orosz tudományos élettel, az or-
vost tudomány szakkönyveit esztendők 
óta orosz nyélven tanulmányozza. 

örömmel foglalja el oz elnöki szé-
ket és azon lesz,' hogy az. orosz-
magyar kulturkapcsolatók uiinél job-
ban kiépüljenek. 

Purjesz Béla alelnök kijelentette, 
hogy régi hive az orosz-magyar kul-
turkapcsolalok felvételének es nagyon 
sokat vár a szegedi társaság mun-
kájától. 

Dénes Leó h. polgármester megkö-
szönte a választmány nevében az elő-
legezett bizalmat és*kijelentette, hogy 
választmányi tagtársaival együtt azóii 
lesz: az orosz-magyar kulturkapcsola-
tok minéi jobban felvirágozzanak. Ha-
tározati javastatot terjesztett elő, hogy 
lépjenek érintkezésbe a Szovjetbará-
tok Budapesti Társaságával, valamint 
a moszkvai tudományos körökkel, ki-
adványaik megszerzése végeit. Java-
solta továbbá, hogy a szegedi társaság 
rendezzen az orosz kultúrál ismer-
tető előadásokat és azokra hívja meg 
a Vörös Hadsereg magyarnyelvű napi-
lapjának, az Uj Szónak szerkesztőit: 
Kassal Gézát, Illés Bélát. Gergely Sáu-
dort. 

A haláro'ali javas a elfogadása után 

l lajlovirs a'ezrcdes. városparancsnok 
telkes beszédben üdvözölte a megsl .n 
kulást és megígérte segítségéi a táix 
saság munkájához. 

A felszólalások sorát a Kommunistát 
Párl képviseletében megjelent Keresz-
tes Mihálv felszólalása zárta be. 

Hungária-szálló 
kávéház étterme 

megnyílt. 

Lólogau kocsjáraSof 
rendszsresíenek 

Szeged és Budapest 
közöli 

Szeged város közönsége előtt isme-
retes eredményeiből az. a lelkiismeretes 
munka, amellvel a közellátási hivatal 
igvekszik a fogyasztók igényei! kiete* 
giteni. A legutóbb bevezetett közel a-
tási akció is igen kedvezővé tette a 
piaci árak kialakulását é.s a közönség 
könnyebben hozzájuthatott a minden-
napi " háztartáshoz szükséges zöldség-
félékhez. 

A legnacyobb nehézségeket azonban 
mégis az okozta, hogy nem volt meg< 
felelő közlekedési észköz, amellyel 
élelmiszert tehetett volna szállítani a 
város közönsége számára vagv pedig 
az egyik cikkekből felhalmozódott fe-
lesleget ki lehetett volna cserélni a 
szükséges élelmiszerietekre. 

Ezen akar most segíteni a közellá-
tási hivatal, amikor rendszeres lófo-
gat* knciijárato'-at indit meg Szeged 
és Budapest közöli. Ezek a kocsik a 
kereskedők részére áruszállítás céljá-
ból rendelkezésre áhanak. Az érdeklő-
dök felvllagosllásrrt a közellátási hi-
vatal forgalmi főcsoportjához fordul 
hatnak: Károlyi-u 2a., I. rin. 3. ajtó,, 

Rézgálicot kapnak 
a gyümölcstermelők 

A Magyar Távirati Iroda jelenti Bu-
dapestről: Nagy Imre földművelésügyi 
miniszter a minisztérium gazdasági cso-
portja utján mintegy szaz vaggon 98— 
99 százalékos nagy kristályos rezgálicot 
oszt ki az almatérmeléssel foglalkozó 
termelök közölt. A szöllösgazdák kat. 
holdankint kettő kg-ot, a gyümölcster-
melők minden egyes tennó almafára 
kettő deket kapnak. A rézgálicot na 
újjászervezést csoport a vármegyék 
székhelyére szállítja, ahol az ulispanok 
az érdekképviseletek és termelési bi-
zottságok közreműködésével adják ki. 
A vármegyékből való elszállításról a 
gazdák tartoznak gondoskodni. A réz-
gálic vételárát kilónkint 20 pengőben 
allapitoltát meg, mely az átvételkor 
azonnal fizetendő, • 

Komócs in szikvizgyár üzemben , 
Osztrovszky-ulca 27. 


