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Erdiív ISlíle egyaránt HŰ kenyeret 
a magyaroknak és romáidnak 

tiroza ciiniszle: elnök magyarnyelvű beszéde az erdélyi magyar népi szö-
vetség kolozsvári nagygyűlésén. 

(Budapest, május 18) Az erdélyi 
magvnr népi szövetség Kolozsváron 
nagyryü'ést rendezett mintegy 40.00t> 
főnyi tömeg részvételével , tiroza Pé-
Jer miniszterelnök az ülésen magyar 

Btélven mondott beszédet, amelyben 
jelentette, liogy Erdély fővárosa u jra 

I román-magyar együttműködés szük-
ségességét jelképezi. Alig néhány év-
vel ezelőtt Erdély a viszályt jelen-
tette o román és magyar n<$p között. 
Mos; Erdély föídjén minden nszi lás 
n e f /iiaili és mentes lesz minden 
Mvinizmuslól . Eddig a magyar nép 
fc a román nép egyaránt a reakciós 
Mikkel! uralma alatt nyögött, ennek 
a korszaknak azonban vége. Erdély 
löldjo rgvaránt ad kenyeret a magya-
roknak és románoknak. Azért jötlem 
Jdc. hogv kibontsam a román-magyar 
Együttműködés zászlaját. Ehhez a ro-
mán kormány minden erejével hozzá 

fog járulni. 
Utána Teorarl Georgcscu belügy-

miniszter szólalt fel. Beszédében hang-
súlyozta, hogy a román kormány min-
den erejével támogatja a román-ma-
gyar együttműködést . Erdélyben min-
den egyenlőt lenséget megszüntetnek. 
A főispánokat nem Bukarestből ne-
vezték ki, hanem meger ősi tették az 
ál lásukban és ezeket a nép válasz-
totta meg. A csendőröket, rendőröket, 
valamint a köztisztviselőket sem Bu-
karestből nevezték ki. 

Ulána Gladcseu Radoasa mondott 
beszédet , amelyben kijelentette, hogy 
az eddigi faji különbséget megszün-
tették és megvalósítják a teljes egyen-
lőséget . 

Utána Lnca Lázár szólalt fel a ro-
mán nemzeti demokrata front nevé-
ben é s hangsúlyozta a román-magyar 
együttműködés szükségességét . 

II népbiróság megkezdd Nagynilhály 
szivggpros népeüenes Siliniigvének 

tárgyalását 
(Szeged, május 18) Csütörtökön kez-

dődött meg a Népbiróság Bózsó-laná-
fcsa előtt Nagymidáíy Gáspár 45 é v e s 
kiskuudorozsmai texl i lnagykercskedő 
és szövőgyáros népe l l enes bűncselek-
ményének tárgyal á sa. 

A vádlott hosszas védekezésse l 
kezdle vallomását. Kijelentette, hogy 
gyára hadiüzem volt, melynek élen 
katonai parancsnok, Ricbter százados 
állt. Richier voll az — mondotta Nagy-
mihály —, aki azzal ijesztgette "a 
munkásokat, hogy lia nem fogaőnak 
tzól és nem teljesítik kötelességüket, 
hitoi-nátla'ja őket. Azokat a munká-
sokat. akik munkahelyüket e lhagylak, 
I iiiiudig jelentette a katonai pa-
rancsnoknak, mert erre ulasitása volt. 
Fgv alkalommal tiz munkáslány csa-
ládjával együtt elköltözött é s inás 
munkát vuilult, Richier hadbíróság 
elé akarta őket állítani, amit 6 meg-
akadályozott azzal, hogv különböző 
kifogásokat talált. Zsidóellenes beszé-
lteket nem tartott — folytatta véde-
kezéséi Nagymihály — csak néha 
hívta össze a munkásokat, ha e lőzően 
ralami baleset , vagy inüszaki hiba 
lörtént, hogy a hibákra saját érde-
lükben felhivja a f igyelmüket, firt-
jctetlen számára, hogy munkásai 
ímeltek el lene vádat, h i szen állán-
lóan a Icgleljesehi) harmóniában élt 
relük cs mindig a tcgszociálisabh vi-
iclkcdést tanúsította irányukban. So-
hasem vádolt senkit azzal[ hogy kom-
munista, annál is inkább, mert ré-
fehhen őt magái is sokszor kommu-
nistának nevezlek Kiskundorozsmán. 
Különben is ki volt közösitve a tár-
sadalomból, mert zsidó üzletvezetőt 
tarlóit, fiatat korában pedig hosszú 
évekig zsidó üzletben tanonckodott. 

A lanácsvezető ezulán a kiürítés-
kor tanusitolt magatartásáról kérdezte 
a vádlottat. Nagymihály kijelentette, 
hogy az i izeinböl'semmit el nem szál-
tiloíl és a kiürités ügyében többször 
Súlyos vilába is szállt a katonai pa-
rancsnokkal. Október 7-én este ínég 
teIH.CS munka folyt, az üzemben, ok-
tóber 8-án már tömegesen jöttek a 
menekülök Szegedről és ekkor e lha-
tározta, liogy néhány embert felvisz 
Budapestre, ahonnan néhány napon 
be ül áruval visszatér. Elutazása előtt 
kiadta a parancsot, hogv a gyárból 
semmit sein szabad elvinni hagyni 
és visszajöveteléig mindenki marad-
jon a helyén. Aznap el is utazott, 
:: néhány nap múlva inár n e m tu-

tioll visszatérni. 
/ .Knay Imre népügyész fordult ez-

ulá.i a vádlotthoz é s megkérdezlc: 
Ha olyan nagylelkű volt munkásaival 
izemben, mint ahogyan azt állítja, 
miért vonla ki magát a társadalom-
biztosítói járulékok f izetése alól, miért 
nem jelentette be munkásait az 
OTI-baf Miért nem tett e leget ennek 
a munkásérdeknek é s mi lett volna, 
ha egyik munkás súlyosabban meg-
betegszik? Nagymihály azzal védeke-
zett, hogy a háziipar mentesül az 
OTI-kötelezettség alól é s különben is 
nz üzemi orvoshoz bármikor fordul-
hallak a beleg munkások, ezenkívül 
pedig magánintézeteknél i s biztosí-
totta munkásait. 

Megkezdődött ezulán a bizonyítási 
eljárás é s a tanuk kihallgatása. Bodor 
Jánosné vallomása során fele lőt len 
el lentmondásokba került é s teljes ősz-
szevisszaságban Dúlta elő a helyzetet . 
Nagy Anna. akinek jegyzőkönyvi val-
lomása egyike a legsúlyosabb terhelő 
bizonyítékoknak, a Népbiróság e lő l i 
kijelentette, hogy a rendőrség előtt 
tett val lomása liém felel meg a való-
ságnak, ő nem tudta akkor, mit is 
ir alá. A következő tanú, Fodor Er-
zsébet azok közé tartozik, akik n e m 

akarták, hogy »visszajőjjön á főnők 
ur*, mert annakidején igazságtalanul 
megbírságolta őt. 

Farkas Piroska elmondotta, hogy 
Nagymibálv egyszer behívta a rak-
tárhelyiségbe, bezárta az ajtót é s tisz-
tességtelen ajánlatot leit néki. Amikor 
ő tillakozott, megismétel te ajánlatát 
és azt mondotta, hogy »a pénz nem 
számit«. 

— Mindig azt mondotta a főnök 
ur — vallja a tanú —, hogy ha nem 
dolgozunk eleget vagv otthagyjuk a 
gyárat, internáltat bennünket. A mun 
kából kilépőket rendőrrel vitette visz 
sza. Sűrűn előfordult, hogy az ud-
varon sorakoztatta az üzem személy-
zetét és zs idóel lenes beszédei inté-
zett hozzájuk. 

Balogh Máriát több alkatommal in-
ternáltatással fenyegette meg Nagymi-
báiv. ö is hallotta a zsidóellenes' be-
szédeket. 

Tari Margit elmondja, hogy őt há-
rom napra lecsukatták, mert enge-
dély nélkül elmaradt a gyárból. Ügy 
tudja azonban, hogy az üzem ka-
tonai parancsnoka csukatta be. 

Szántó Ilona mint tanulóieánv 27 
pengőt keresett kéthetenkint Nagymi-
hálynál, ezért e lment Hidasbonynádra 
téglagyári munkásnak. Egy hónap 
múlva csendőrök mentek érte és visz-
szacipelték Dorozsmára. Nem tudja, 
Nagymihály intézkedésére történl -cez , 
vagy a Richier századoséra. 

Nagy Teréz mentőval lomást tett a 
vádlott mellett. Fehér Piroska is egyi-
ke azoknak, akiket csendőrökkel vi-
tettek vissza a gyárba. 

Atlasz László rendőr, akinek fod-
rászüz'cle vo't Dorozsmán, e lmondotta, 
hogy Nagymihály Gáspár a vendége 
volt. N e m ugy" ismerte mint anti-
szemitát. Amikor ő mint zsidószárina-
zásu, munkaszolgálatra vonult be, 
Nagymihály kölcsönökkel segi tette 
családját. 

Bozsó tanácsvezctő délután 3 óra-
kor megszakította a tanúkihallgatá-
sokat és a tárgyalás folytatását pén-
tekre tűzte ki. 

— o O o — 

Az újjáépítési végző iparágak 
hitelellátása 

Az iparügyi miniszter előterjesztési teli n minisztertanácsnak 
a munkásság élelmiszerellátására 

(Budapest, május 18) Az ipar-
ügyi miniszter a pénzügyminisz-
terrel megbeszélte az egyes ipar-
ágaknak legszükségesebb üzemi 
forgótőkével való ellátását. A terv-
bevett üzemi hitel kifejezetten fél-
hitet lenne és csupán a jóvátételi 
szállításokat végző, valamint a 
közlekedési eszközöket gyártó 
Iparágak részesülnek benne. Ki-
látás van azonban arra, hogy a 
kormány hitelt fog nyújtani más 
fontos iparágak, elsősorban a me-
zőgazdasági gépeket gyártó ős új-
jáépítést végző iparágak szá-
mára is. 

Az iparügyi miniszter a mun-

kások és családtagjaik élelmiszer-
rel való ellátása érdekében a mi-
nisztertanácshoz előterjesztést telt. 
Ebben kifejti, hogy áz általános 
pénzügyi szempontok miatt a bé-
reket nem szabad tulmagas szin-
ten rögzíteni, de ezt csak ugy 
lehet elérni, ha a munkásokat és 
családtagjaikat a mai magas árak-
nál olcsóbban látják el élelmi-
szerrel. Különösen az eddig üzemi 
ellátásban nem részesült építőipar 
és kisipar szorul ebben a vonat-
kozásban segítségre. Az előter-
jesztésről a legközelebbi minisz-
tertanács dönt. (MTI) 

—oqo— 

Jármüveket kér a közellátási miniszter 
a szövetségesektől az élelmiszer-

szállítás megoldására 

H I R E 

(Budapest, május 18) A MTI mun-
katársa kérdést intézett F a r a g h ó 
Gábor közellátási miniszterhez, hogy a 
háború befejeztével miként oldják meg 
a közellátás problémáit. 

— A közellátás fontos kérdéseiről 
máskor fogom táiékozlalni az országot 
— mondotta a miniszter —, most csak 
arra kívánok rámutalni, hogy a leg 

rium közreműködésével a földmüve-
lésügyi minisztérium bonyolítaná le. 

(MTI) 

Szegedi detektív 
halá'os moíor-balesefe 

(Szeged, május 18) Három szegedi 
arra ' ^ r ' n S L L i ' S rendőrségi nyomozó egy oldalkocsis 

molorkerfkpj í tm S z e n t e s e hajtott hi-
vatalos küldetésben. Visszafelé jövet 
gumidefeklet kaplak, a kerékpár buk-
fencet vetett és utasait az útszéli mély 
árokba hajította. A baleset következ-
tében ketten súlyosan megsebesültek. 
A sérülteket a vásárhelyi közkórházba 
szállították, egyikük azonban, K ö v c s i 
(Krimu) József koponyaalapi törést 
szenvedett és a kórházban meghalt. 

kapcsolatosan kéréssel kívánok 
dúlni a szövetséges hatalmakhoz. 

Felhatalmazást kérek a minisz-
tertanácstól, hogy az Európában 
esetleg értékesítésre kerülő szov-
jet, angol és amerikai anyagok-
ból többezer teherautót, a te-
nyésztés céljaira alkalmas és 
Igás állatokat, valamint élelme-
zési cikkekel vásárolhassak olyan 
módon, hogy a vételárat a mező-
gazdasági termelés jövőbeni fe-
leslegének kiszállítása utján egyen-

líthetnénk ki. 
A tenyész- és igás állatok vásárlását 
és szétosztását « közellátási miniszté-

Szolgálatos gyógyszertárak 
Nyilassy A. bérlő Kotsis Kálmán, Ró-

mai-körut 22, te lefon: 25—49 Baresay-
Károly, Tisza Lajos-körut 32, teiefqn: 
12-70. Bulcsu Barna, Kálvária-tér 7, 
te lefon: 32—78 

—oOo— 
— Hazaérkezett Moszkvából Szent-

Györgyi Albert. Két héttel ezelőtt ula-
zott Moszkvába Szent-Györgyi Aliiért, 
ahol fontos tárgyalásokat folytatott. 
Most érkezett vissza repülőgépen és a 
demokratikus párlok operai díszelő-
adásán ő mondja a bevezetőt. 

— Komáromi Pál az Operaház 
igazgatója. Budapestről jelentik: A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter Ko-
máromi Pál operaénekest, az Opera-
ház ideiglenesen megbízott igazgatóját 
1946 szeptember l-ig terjedő hatállyal 
a magyar opera igazgatójává kinevezte. 
(MTI) 

* Ünnepi istentisztelet az ideiglenes 
zsidó templomban pénteken este fél 8 
óiakor, szombaton délelőtt 10 órakor; 
halottak emlékezete délelőtt fél ]l-kor. 
Előtte hilszónoklatot tart Barla János. 

x Madisz ujszegedi tagozata május 
20-án, pünkösdvasárnap délután 0 órai 
kezdettel műsoros délutánt rendez, 
melyre szerelettcl hiv és vár a vezető-
ség. Reggelig tánc. 

x Dr. Végh Ferernc fogszakorvos 
rendelőjét Oroszlán-utcá 4. szátn alá 
(városi bérház, I. emclcl) helyezte át. 
Rendel délután 3—ü-ig. 

x Házfelügyelők 20-ára meghívott 
gvülése bizonytalan időre elhalasztódott 
Elnökség. 

x Orvosi hir. Dr. Boga Dezső or-
vos rendelőjét Tisza Lajos-körut 29. 
szám alá he iyez le át. Rendel délelőtt 
8—10-ig, délulán 3—5-ig. 

x Dr. Tauber Miklós orvos ren-
delőjét Knzinczy-u. 0. szám alól Ri-
zsébe trakn art 8. sz. alá helyezte át, 

x Küszünettiyi vún'tás. Mindazoknak 
a rokonoknak. *a magyar ál lamrendőr-
ség politika iés bűnügyi osztálya ösz-
szes tagjainak, az épitőszakszervezel-
nek, a Kommunista Pártnak, a k.kül-
dött zenekarnak é s az ismerősöknek, 
akik tragikusan e lhunyt drága jó tér-
jem, Kövesi József temetésén köszönt-
és virágadománya kkal f j ' a ina u-t 
envhi leni igyekeztek, ezu-.o.i moudclt 
hálás köszönetet . Özv. Kövesi .ló-
zsefné. 

szegen Varos $wmi 
Igazgaló: Dr. Barnnyi .L'inos. 

— Egyévi börtönt kapott a Schmoll-
g y i r mérnöke Miletics Jánost, a 
Seb moll és Kallós Rt., egyik igazgató-
ját a népbiróság egyévi börtönre 
ilélte. mert hozzájárult 27 zsidó mun-
kásnő clbocsái lásáboz /MTI) 

M i t s o r : 
csütörtök, péntek, Itndnőthy Éva é s 
l .cl iolay Árpád felléptével 

C y r a n o d e B e r j c r a c 
romantikus sz ínmű 5 felvonásban. 

lü-én, szombaton délután 6 órakot 
kedves, mulatságos operett kerül sziurea 

M á g n á s M i s k a 
parádés szereposztásban. Pelur Ilka,' 
Nagv Csilla, D. Nagy Erzsi, Hallet 
Sándor, Sugár Misi, Su gár Jenő, Vámo-
sy Lajos játszák a főbb szerepeket. 

Pünkösdvasárnap délután 3 órakor 
uj műsorral Vidáin kacagó művészért* 

6 órakor Mágnás Miska. 
Pünkösdhétfőn délután 3 órakor 

Csárdáskirálynő a bemulató szerep-
osztásával. 

6-kor Mágnás Miska kerül szinre. 
kedd, szerda, 6-kor Mágnás Miska. 

Jegyelővétel 9-től fél l-ig, délután 3-tór 
Az előadások 6 órakor kezdődnek, 
Pünkösdvasárnap és hétfőn délelőtt 

11 órakor. Jó gyerekek pünkösdi aján-
déka. Margit néni és gyerekei előadá-
sában : 

H a m u p i p ő k e 
Féláru jegyek a Városi Szinház pénz-

táránál. 

Mozik műsora: 
Belvárosi Mozi: 
A francia f i lmgyártás kimagasló 

alkotása „Dráma a tenger alatt". F ő -
szereplő Harry Raur. 

Korzó Mozi : 
Ma Csodálatos ember. H. G. Welf 

fantasztikus regénye filmen. 
Széchenyi Mozi: 
Ma Intermezzo. A legszebb filmek 

sorozatából. 


