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A demokratikus pártok 
fölényesen győztek 

a vajdasági választásokon 
(Belgrád, julius 20) A belgrádi rádió 

Bemondója a vajdasági választások le-
folyásáról beszámolót adott. M-gállapi-
lások eredményéből kitűnik, hogy a de-
mokrácia döntő győzelmet aratott J 
goszláviában. A választások 80—100 

!százaléka szavazott és mindenütt a d©>' 
mokralikus gondolkozású jelöltek kap-
ták a többséget 

fl szegedi egyetem u[ rektora 
dr. Purjesz Béla 

(Szeged, Julius 20) Az egyelem ta-
nácsa csütörtökön rektorválasztó ülést 
tartott. A tanács az 1945—46 iki tan-
évre az egyelem rektorává dr. Purjesz 
Béla professzort, a kiváló orvosludrtst 

választotta meg. Prorektor: dr. Ríeiz 
Frigyes. A választás után az egye-
tem épületének homlokzatára ősi szo-
kás szerint kitűzték a nemzetiszínű 
lobogót. 

A földbirtokrendező tanács 
kimondta Tukats Sándor 
földbirtokának elkobzását 

(Szeged, Julius 20) Jelentette a fíél-
jnagyarország, hogy a szegedi föld-
tgénylő bizottság junius 2S-án hozott 
határozatával dr. Tukats Sándor, Szeged 
volt fasiszta főispánja ingatlanainak el-
kobzására tett előterjeszsést a föld-
birtokrendező tanács reongrádmegyei 
tárgyaló tanácsának. A tanács nem 
hagyta jóvá azonnal az elkobzást, bár 
minden ok meg volt rá, mhel a Tukals-
féle birtok osztatlan ingat/ant képezett. 
Ugyanis közös tulajdona volt Tukats 
Sándornak és uővéréúek, özv. Pataki 
Jánosnénak. 

A tanács lefolytatta a tulajdonkö-
zösség megszüntetésére vonatkozó eljá-
rást. 

Az ingatlanok megosztása és a 
felszerelési tárgyak elkülönitése 
megtörtént és most már semmi 
akadály nem állolt útjába a: 
elkobzásnak, amelg a napokban 

meg is törlént. 
A löldbirtokrendező tanács az el-

tobzás indokául elfogadta a földigénylő 
bizoltságuak azt a ténymegállapítását, 
hogy Tukats, mint főispán a háború 
egész larlama alatt fasiszta politikát 
űzött, minden ténykedésével a fasiszta 
hatalmi politikát szolgálta, ezekért a 
szolgálataiért 1Q44 februárjában meg 
is kapta Hitlertől a német Sasrendet. 
Tényként állapították meg, hogy Tu-
kats Sándor neve szerepel a háborús 
bűnösök hivatalos listáján és mint 
ilyennek, vagyona elkobzandó, minden 
megművelésre szolgáló eszközzel együtt. 

A megoszlás ulán mintegy 15 hold 
szántó- és szüilőföldet koboztak el 
Tukatstól. 

Kína a japán császár 
háborús bűnösségének 

megállapítását kéri 
Csungking, julius 20, A Politikai Nép-

tanács határozatot fogadott el, amely-
nek értelmében Kina felkéri a szövet-
séges nemzeteket, jelentsék ki, hogy 
Hirohitö japán császár háborús bűnös. 
A határozat szerint a japán császár 

.felelős elsősorban a japánok Kínában 
és a Csendes-óceán területén elkövetett 
kegyetlenkedéseiért, (MTI) 

Eiőleg 
v honvéd-nyugdijasoknak 

A honvéd-nyugdíjasoknak, azok özve-
gyének és árváinak illetményeire az 
54. kieg. psig (Széchenyi-tér 6, I. eme-
let) előleget fizet ki éspedig sorszá-
maik rendjében, a következő időkben: 

20-án 2 órakor 400-tól felfelé, 
21-én 7 órakor 20U-tól 399-ig, 2 Örs-

kor 1-tól 199-ig. 
Az 50 százaiékos illetményt, vala-

mint az államsegélyt élvezők illetmé-
nyei 2 -án 7 órakor. 

Nyomatékosan felhívom a figyelmet 
• kővelkezőkre: 

1. Ki-ki csak a fenti időben kerül-
get sorra, elmaradottak kifizetése 25-én 
és 26-án déli 12 órakor történik. 

2. Tartsunk szigorú rondetl Fegyel-
mezzük önmagunkat! Csak a honvé-
delmi miniszter óllal kiadott „Nyugel-
látási lap" felmutatása és a személy-
azonosság igazolása ulán fotyósitjuk a 
követelést. 

3. 30 pengő aprópénzt mindenki 
hozzon magával. 

4. Az 50 százalékos illetményt, vala-
min! az államsegélyt élvezők, ha vasúti 
arcképes igazolványaikat az 1945. évre 
érvényesíttetni, vagy ujat kiállíttatni 
akarnak, régi igazolványaikat hozzák 
Tiagukkal és ugyanakkor 12 pengő és 
(0 fillért kell lefizetuiök. 

Sztged, 1945 julius 19-én. 

Kormánybiztost neveztek ki 
az ország egyetlen papírgyárának 

élére 
A demokratikus sajtó erélyes fellépésére 

letörik a papírral űzött áru-uzsorát 
nyi-papirgyir élére. ' U T (Budapest, Julius 20) Megírta a 

Délmagyarország, hogy a Nemzeti Pa-
rasztpárt központi hivatalos lapja, a 
Szabad Szó bejelentette, hogy ha sür-
gős intézkedés nem történik, papir-
hiány miatt kénytelen lesz a lap meg-
jelenését szüneteltetni. A Szabad Szó 
legutóbbi száma kiáltványban szegezi 
le, hogy a kormány illetékes szervei 
íefelősek azért, ami most a papir 
elosztása körül történik. Kőv^eli a 
lap, hogy az ország egyetlen ríraiciós-
papirgyá/át sürgősen vegyék állami 
kezelésbe és legalább a Függetlenségi 
Frontba tömörült pártok lapjait lás-
sák el papirral. 

A Szabad Nép, 9 Szabadság és a 
Népszava az esettel kapcsolatban éle-
sen állást foglalnak a kormány sajtó-
politikája és papirgazdálkodása ellen. 
A demokratikus lapok egyöntetű és 
erélyes fellépésének meg is lett az 
eredménye. Mint Budapestről jelentik, 
a kormány csütörtök délelőtt Dálnoki 
MUrlós Béla elnöklésével miniszter-
tanácsra ült össze, amelyen Balogh 
István miniszterelnökségi államtitkár, 
akit elsősorban értek a demokratikus 
lapok heves támadásai, részletesen 
beszámolt a h'elytctrŐUFS" Ismertette a 
lapok papirellátásának nehézségeit. A 
minisztertanács azután a kormáBy 
több tagjának erélyes fellépésére el-
határozta, hogy 

már a pénteki napon kormány-
biztost nevez ki a csepeli Nemé-

Megállapították ugyanis, hogy a 
gyár, ha hármas váltással napi 24 
órát dolgozna, beli 24 vagon rotációs-
papirt tudna termelni, amivel az 
egész magyar sajtó paplrszükségletét 
biztosítani lehet. Heti 24 vagon he-
lyett a gyár még havi 24 vagont 
sem termel, ezzel szemben a fekete-
piacon a papir árát a békebeli árak 
110-szeresére akarja emelni, sőt a 
feketepiacon a rolációspapirt eredeti 
árának több mint kétszázszorosára 
hajtották fel, 

A Ncnu-nyi-papirgyár tulajdono-
sa, Aschncr ur, tehát tudató, 

san szabotál. 
A kinevezett uj kormánybiztos majd 

gondoskodik arról, hogy elsősorban 
a demokratikus pártok lapjainak le-
gyen papirja és csak azonfelül jus-
son papir a pártokon kivülállő és ma-
gánkezekben levő újságoknak is. 

Elhatározta továbbá a miniszterta-
nács, hogy a kormány revideálja az 
eddig kiadott lapengedélyeket és az 
úgynevezett >kormánylapok* közül a 
Reggel című hétfői. lap megjelenését 
megszünteti és a Mai Nap cimü napi-
lapot hetilappá alakítják át. Sürgős 
intézkedés történik az elrejtett papír-
készletek felkutatására, azonkívül a 
papírgyárak termelésének fokozása ér-
dekében. 

Módosítják a mezőgazdasági 
munkabéreket 

A szegedi Szakszervezeti Bizottság 4 pengős órabéremelési határozott el 
Budapest, julius 20) (Saját tudóst-

tónk telefon jelentése.) A Földmunká-
sok és Kisbirtokosok Országos Szövet-
ségének vezetősége látogatást tetl 
Nagy Imre földművelésügyi minisz-
ternél. A küldöttség hivatkozott az 
Mei rendkívüli viszonyok okozta ne-
hézségekre, amelyek bizonyos vonat-
kozásban elkerülhetetlenné teszik az 
irányadó mezőgazdasági munkabérek 
módosítását. Nagy Imre magáévá lelte 
a szövetség előterjesztését és ennek 
alapján a napokban rendelet Jelenik 

meg a munkabérek módosításáról. 
(Szeged, julius 20) A szabad szak-

szervezetek ósszvezetősége és az üzem-
vezetőségek julius 14-én megtartott 
együttes ülése állal ános négypengős 
órabéremelést határozott el. A havi-
fizetéses tisztviselők illetményeit en-
nek a béremelésnek megfelelően kell 
átszámítani. 

A j e l e ^ e g érvényben levő kollek-
tív szerződéseket a munkavállalók fel-
mondják és a fenti határozat értel-
mében kötnek u j megállapodási. 

Í06 híd közül 97-cl helyreállítottak már 
a vasút rohammunhásai Budapest 

és Ujdombovár között 
Budapest, julius 19. (Saiát tudósí-

tónk telefonjelentése) Rövidesen meg-
indul Budapest és Ujdombovár között 
a vasúti forgalom. Ennek a vasútvonal-
nak területén a németek ' 106 vasúti 
hidat részben súlyosan megrongáltak, 
részben felrobbantottak. Rövidesen meg-

i kezdik az u j 50 méter hosszú Sajó-liid 
újjáépítését is a vasutasok, akik kilenc 
hid kivételével a többi hidat már hasz-

| nálhatóvá tették. Mihelyst felépitik a 
, Sajó-bidat, tehát körülbelül augusztus-
ban, megindul a közvetlen forgalom 

1 Budapest és Ujdombovár között 

Mussolini szerepéi akarja 
átvenni Franco a spanyol 

király melleit 
London julius 20. Franco legutóbbi 

beszédével kapcsolatban a Times meg-
állapítja. hogy Franco a spanyol király-
ságnak ugyanazt a szerepet szánja, mint 
amilyent Viktor Emánuel Mussolini 

mellett betöltött. Saját uralmát akarja 
meghosszabbítani a királyság intézmé-
nyének meghosszabbításával. 

London, julius 20. A londoni rádió 
szerint a legjobb, amit Franco Spanyol-
ország érdekében tehetne, az lenne, ha 
'eltétet nélkül távozna. Ezzel jellemez-£ etö az a hatás, amelyet Franco leg-
utóbbi beszéde a londoni és spanyol 
köztársasági körökben tett. 

H I R E K 
Szolgálatéi gyógyszertárak 

Pósa Balázs, Kálvária-u. 17. Telefon 
12—25. Apró Jenő, KossuiÁ L-sugárut 
59. Telefon: 19—96. Salgó Péter, bérlő 
Halász Klára, Máiyás-ter 4. Telefon 
12—96. Temesváry iózse?, Klauzál-léi 
9 Telefon: 13—91. 

—ooo— 
Hitler itt, Hitler ofl . . . 

Miután több »megbízhatói szem 
íanu jelentkezett, akik mind saját 
szemükkel látták, hogy Hitler rész-
ben megmérgezte magát, részben 
bombasérülés következtében hall 
meg, részben saját testőrei lőtték 
agyon, most a Hitler-legenda ujabb 
fejezetéről értesülünk. A Chicago 
Times szerint az U. 530. némel 
tengeralatt járó Argentínában par-
tot ért és főidre tette Hilleít »fe-
leségével«, Braun Évával együtt. 'A 
lap szerint a párocska egy némel 
kézen levő hatalmas patagónlal 
birtokon él. Ugyanakkor a Criticf 
fcimü argentínai lap azt állítja, hogy 
"Hitler az Északi Sarkvidékhez tar-
tozó Queen Maud szigeten száll! 
ki és ott tölti mézesheteit. A rai 
véleményünk szerint nincs külö-
nösebb jelentősége annak, hogy t 
levitézlett Führer a két sark kö-
zött a föld melyik pontján bukkan 
fel: szerepét végleg eljátszotta már 
és kézrekeritésének Is inkább tör-
vénykezési, mint politikái jelentő-
sége lenne. Nem törjük tehát • 
fejünket azon, hogy a két sajtóhbl 
közül igaz-e valamelyik. Sokkal in-
kább érdekel az, hogy mikor kerül* 
nek végre bíróság elé azok a há-
borús bűnösök, akikről nagyon if 
jól tudjuk, hol vannak. 

—ooo— 
— A pécsi állami telsőipariskola 

igazgatósága közli, hogy az építőipari 
tagozat I. évfolyama az 1945—46. taiv 
évben ismét megnyílik. Jelentkezni lő-
het bármely hétköznap 9— 13-ig aa 
irodában, Pécs, Rákóczi-ut79. Felvételi 
feltétetelek: négy középiskola és 13 
havi szakbavágó'gyakorlat A felvételi 
kérvényhez az anyakönyvi kivonatot 
az iskolai bizonyítványt, a gyakorlatot 
igazoló iratot és az ujraoltási bizonyit« 
ványt kell csatolni. Kérvényre 50 fiíló» 
res okmánybélyeg. Jelentkezhetnek If_ 
illetve III. évfolyamra kerülők is, aki* 
a háború következtében elmaradtak, 
vagy igy lakhelyükhöz közelebbi isko-
lába juthatnak. Jelentkezés határideje i 
augusztus l-e. Részletesebb tájékozta* 
tást levélbeni megkeresésre is ad ai 
igazgatóság. 

— A Magyar Dolgozók Országot 
Sakkszövetsége felkéri a régi déli ke-
rülethez tartozott sakkegyesületeket 
hogy alakuljanak ujjá és belépésüket 
jelentsék a kerületi titkárnál, dr. LiniL 
ner László Szeged, Széchenyi-tér 12, 
Nevezett minden szervezést illető kér* 
désben készséggel áll a sakkbarátok 
rendelkezésőre. Reméljükg hogy a régi 
egyesüleleken kivül sok uj egyesület is 
csatlakozni fog, különösen az ifjúsági 
és munkássakkozók tömörülésére sz.x-
mitunk. Elsőnek a Szegedi Munkái 
Sakkor alakult ujjá, amely összejőve-
teleit Szentháromság-utca 5. alat t tartja 
mindennap 5 és 9 óra között Ezúton 
is felhívjuk az ipari üzemek, ifjúsági; 
egyesülések, kulturális csoportok sth. 
figyelmét, hogy sakkozó alosztályukat 
alakítsák meg és lépjenek be a Szegedi 
Munkás Sakkörbe, vagy elegendő lét-
szám esetén alakítsanak uj egyesületet 
és csatlakozzanak a MA DOS déli kerü-
letéhez. 

— A Nemzeti Segély műsoros kerli 
ünnepélye. A Nemzeti Segély julius 
21-én tánccal egybekötött műsoros krprti 
ünnepélyt rendez. Az est bevétele azt 
a célt szolgálja, hogy a Nemzett Segély 
hadigondozó akciója által támogatásban 
részesülők havi segélyét -a nehéz viszo-
nyokra való tekintettel felemelhessük. 
Az est a Nemzeti Segély Kálvária-ulca 
10. sz. alatti székházának kerthelyiségé* 
ben este 8 órakor kezdődik. Hideg <% 
meleg ételek, italok és büfTé áll ma j i | 
a közönség rendelkezésére. Belépőjegyeié 
10 pengős árban a Nemzeti Segély kü 
ponti irodájában (Kálvária-utca 10. 
délelőtt 9—l-ig és délután 3—5-ig elő-
vételben kaphatók. A Nemzeti Segély 
szeretettel várja kedves vendégeit. 

x Ügyvédi hír. Dr. Perényi J á n o j 
ügyvédi irodáját Takaréklár-ulca t l j 
I. 4. szám alaU megnyitotta. 


