
2 D f i L M A G f A R 3 R S Z Á G 
r1945. november 20. 

H I R E K 
Szolgálatos gyógyszertárak 

Borbély József, Tisza Lajos-körut 20. 
Nagy Gy örök. dr K. Hangay Levente, 
Boldogasszony-sugárut 31., Zakar örök. 
Máthé Mihály, Valéria-tér 1. 

—oOo -

— Leszerelő hadifoglyok ligyelmé-
•c . A hazatérő hadifoglyok addig, amig 
*7. átvevő állomásról a bevonulási 
központhoz utaznak, mint tényleges ka 
;onak szerepeinek, ez idő alatt tehát 
ennek megfelelően kell viselkedniük is. 
Mindazok, akiknek a bevonulási köz-
pontok az egyenruhát meghagyják és 
ezt a leszerelési igazolványokon igazol-
ják, csak olyan egyenruhát viselhetnek, 
itnelyen katonai jelleg, hajtókaszin, 
csillag, sapkarózsa, szines váll-lap, ma-
gyar koronás gombok már nincsenek. 
Azokra, akik katonai jellegnélkülí 
egyenruhában járnak, semmiféle kato-
nai kötelezettség nem hárul és polgári 
személyeknek számítanak. 

- Orlulay Gyula támogatja a sze-
gedi egyetemi ifjúság népismereti 
Munkáját. Szombaton délelőtt az egye-
temi és főiskolai hallgatók szabadszer-
vezetének elnöksége a Magyar Távirati 
Iroda helyiségében felkereste Ortutay 
lyulát . a* Magyar Rádió igazgatóját. 
Péter László az akadémikus ifjúság 
dnőke, Molnár József belügyi alelnök 
ts Lök ős Zoltán titkár társaságában 
Mbeszélgelelt Ortutay Gyulával, a Sze-
gedi Fiatalok hagyományairól. Taná-
csokat kért az ifjúság magyarságisme-
reti munkaközösségnek munkájára vo-
natkozóan. Ez a munkaközösség ugyanis 
azt a falukutató és magyarságismereti 
munkát akarja továbbfolytatni, amelyet 
közel busz éve a szegedi egyetemen 
Drlulay, Erdei Ferenc, Bálint Sándor, 
Baday" György, Hont Ferenc és a töb-
biek végezlek. Orlulay Gyula örömmel 
Ígérte meg támogatását a szegedi fiatat-
vág népismereti munkájához és esetle-
ges Mnqvars:V«fadomáini Intézet meg-
szerv • 

« szómcjí píijtaig.ízga-
lésig ri tavaly ésszel a szegedi 
postaigazgatóságnak csaknem egész sze-
mélyzete elmenekült vezetőivel együtt. 
A magára hagyott kerület postahivata-
lai és személyzete nehéz helyzetbe ju-
tott A felszabadulás után a közigazga-
tás vezelői a postaigazgatóság ideigle-
nes vezetésére Szüts Endre nyugalma-
zott poslafőigazgatót kérték fej, hogy a 
postaszolgálat megszervezhető és meg-
indítható legyen. Szüts főigazgató vál-
lalta a megbízatást és önfeláldozó mun-
kával rövidesen megteremtette az egész 
országrész postaforgalinát. Tizenhárom 
hónapi kemény munka ulán Szüts Endre 
most végleg visszavonul a szolgálattól 
a jót megérdemelt nyugalomba. A ke-
reskedelmi miniszter Visinszlaj József 
miniszteri tanácsost nevezte ki vezetőül 
» postaigazgatóság élére. Visinszky mi-
niszteri tanácsos rövidesen elfoglalja 
hivatalát. Helyettes vezetőül fílcieher 
Győző igazgatót nevezte ki a miniszter. 
Jiíeicher igazgató már régebben a sze-
gedi igazgatóságon teljesít szolgálatot 
és mind kiváló szakértelmével, mind 
pedig mindenkor demokratikus maga-
tartásával eddig is nagy hasznára vált 
a postaszolgálat munkájának 

x Halálozás. Fá jó szivvel tudatjuk, 
hogy Hódi Iferenc tragikus körülmé-
nyek közölt váratlanul elhunyt. Teme-
tése 20-án .3 órakor tesz az alsóvárosi 
kápolnából. 

— »aggyűléM A Magyar Nők De-
mokratikus Szövetsége november 20-án, 
kedden délután 4 órakor taggyűlést lart 
a Tisza Lajos-körut .7. sz. alatti szék-
házban. A Nőszövetség kéri tagjait, 
hogy minél pontosabban és nagyobb 
.számban jelenjenek meg, 

— Továbbra is elő teles letartózta-
tásban maradt P r raukay Gyula. Je-
lentettük, liogy a népbiróság szabad-
lábra helyezte l'araszkay Gyulát, a 
szegedi törvényszék volt elnökét, mivel 
előzetes fogvatarlasának hat hónapja 
letelt, de ugyanakkor internálták, mert 
főben járó népellenes bűncselekménnyel 
van vádolva. Közben, mint értesülünk, 
megváltozott a helyzet, inert dr. Polónyi 
Jcnö népügyészségi vezelő felfolyamodta 
a szabadlábra helyezési végzést és mivel 
kivételes esetekben a felfolyamodásnak 
halasztó hatálya van, Paraszkay Gyula 
továbbra is előzetes letartóztatásban 
marad. 

A Alnnkússzövcskéict tagjai meg 
nyuglalására közli, hogy a Közellátási 
Hivataltól nyert értesülés száriul a 
sókioszlásra jövő hét folyamán kerül 

ser 

Pálfy György úr tesz 
Szeged uj főispánja 

Vörös József elvtárs egyik közeli törvényhatóság élére kerül 

(Szeged, november 19) Szombaton 
hire terjedt Szegeden, hogy a kor-
mányváltozással kapcsolatban az ósz-
szes főispánok természetszerűen be-
adják lemondáslikat és Így Vörös Jó-
zsef elvlárs szegedi főispán is. He-
lyébe kisgazdapárti főispán kerül 
Egyesek már tudni vélik, hogy az a j 
főispán dfr. Pálfy György helyettes 
polgármester lesz. 

(Nürnberg, november 19) A belseni 
pörben szombaton délután kihirdették 
az Ítéletet. Josef lvramerl, a belseni 
gyüjtőtábor parancsnokát kötél általi 
halálra, Klein doktort, Péter Weingart-
nert és Franz Hóssnert ugyancsak kö-
tél általi halálra Ítélték. A további íté-
letek a következők: Irma Grese kötél 

A változástól még hivatalos jelen-
tés nem érkezett a várás (lázára, de 
a miniszterelnökség telefonon mégerő 
silcile dr. Pálfy György főispáni ki-
nevezésének hírét. Vörös József elv 
lárs a beavatottak szerint más meg-
bízatást kap. esetleg főispáni mtnS 
ségben egyik közeli törvényhatásigj 
élcre terül . 
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általi halál, Wilhelm Dor és Angarj 
Pichea halál, Elisabeth Volkenrath és 1 
Juana Bormaan köteláltali halál, Kari | 
Franchis halál, Franz Starfi kötél általi < 
halál, Erich Zoddel életfogytiglani bör-
tön. A brit katonai biróság több vád-
lottat 1—15 évi börtönbüntetésre itélt. I 
(MTI) 

éi szavazatok 31 s z á z a i l á t kajlák 
Porlugál jában Salazar dikláfor p á r i á r a 

•a szavazatod 6 9 százaléka esett 
(London, november 19) Vasárnap 

zajlottak le a választások Portugáliá-
ban és Bulgáriában. A választásoktól 
egyelőre még nem érkeztek részletes 
eredmények. Hivatalos helyről érkezett 
jelentések szerint a lisszaboni választók 
közel 60 százaléka dr. Satazar diktátor 
kormányára szavazott. Az ellenzéki 
pártok Portugáliában nem vettek részt 
a választásokon. (Vájjon clismeri-e ezt 
a választást az angol kormány ? Szerk.) 

Bulgáriában a Hazafias Arcvonal 
jelöltjei egyes körzetekben több, mint 
95 százalékát kapták meg á szavaza-

toknak. 

(Moszkva, november 19) A moszkvai 
rádió a vasárnapi bulgáriai választá-
sokról elismeréssel emlékezett meg. A 
Hazafias Arcvonal pártjainak szilárd 
magatartásáról, amelyek nem hajoltak 
meg a befolyásolási kísérletek előtt és 
ragaszkodtak az egglzben már elhalasz-
tott választás megtartásához. A vasár-
napi választás eredménye megmutatja 
majd — mondotta a moszkvai hírma-
gyarázó —, hogy a nép többsége a Haza-
fias Arcvonal szabad politikáját támo-
gatja. (MTI) 
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Egyik áilam se larlhal igényi a világ ügyeiben való 

vezetoszerepre 
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M a g y a r o r s z á g g a l k a p c s o l a b a n a k a t m a z o f t 

(Moszkva, november 19) A moszkvai 
rádió magyarnyelvű adásában ismer-
tette szemleitójának fejtegetéseit a de-
mokratikus külpolitikáról. Rámutatott 
arra, hogy a Szovjetunió mindig szem-
beszállt bármiféle tömbalakitással, mert 
az ilyen tömbök a háború magvát hin-
tik el Méltatta az Egyesült Nemzetek 
szervezetét és kiemelte, hogy a Szovjet-
unió tevékeny módon vette ki részét 
az uj szerveget létrehozásából. 

Sztálin már egy évvel ezelőtt rá-
mutatott arra, hogy az ilyen szervezet 
tevékenységének legfontosabb feltétele 
az egyöntetűség és az egyetértés szel-
leme azok között a nagyhatalmak kö-
zött, amelyekre a háború terhei a leg-
nagyobb súllyal nehezednek. Az uj 

.szervezet tevékenysége nem tehet hat-
hatós, ha ezt a nélkülözhetetlen felté-
telt megszegik. Aligha lehet vitás, hogy 

ezzel a feltétellel ellentétben áll, ha 
egyes államok igényt tartanak a 
világ üggsiben való vezetőszerepre. 

Ilyen igényekkel találkoztunk a múlt-
ban is és azok háborúhoz vezettek. 
Ilyen igények veszélyesek a béke ügyé-
nek szempontjából. 

Ilyen igényeknek semmi közük sincs 
a demokratikus külpolitikához, azok el-
lentmondanak a kisállamok érdekeinek 
és a nemzetközi együttműködés elvei-
nek. 

A Szovjetunió demokratikus külpo-
litikája azé a Szovjetunióé, amely a 
magyar népet felszabadította a né-
met fasiszta járom alól és biztosította 
számára a demokratikus fejlődés 
lehetőségét és a jövőben is arra jog 
irányulni, hogy külpolitikájával a 
békét szolgálja és megjavítsa viszo-

nyát más országokkal is. (MT ) 

Uj mechanikai szövőgyárai 

alapítottak Szegeden 
(Szeged, november 19) Uj iparválla-

lat kezdte meg működését Szegeden a 
Margit-utca 19. szám alatt. Az uj gyár-
ipari cég a textilgyártás jelentős vállal-
kozásnak iiidnt. Mechanikai Szövőipar 
néven alapították meg a vállalatot, a 
jól felszerelt üzemet szombaton mulat-
ták be. Az ünnepélyes megnyitáson 
résztvett Lóránt Gyula iparügyi minisz-
teri biztos, dr. Cserzy Mihály kereske-
delmi és iparkamarai vezetőiilkár, Prá-
ger József iparhatósági biztos és Magyar 
elvtárs, a textilmunkások szakszerveze-
tének tilkára.. Az üzemet Kalmár mér-
nök, a Mechanikai Szövőipar Kft, bel-
tagja mutatta he a vendégeknek, továbbá 
Kiss Ferenc művezető, a régi vasas és 
textiles szakember, valamint Kiss József, 

a vállalat szövőmestere. 

A telepen egyelőre három mecha-
nikai szövőgép dolgozik, de tervezik, 
hogy később ujabb gépeket állitanak 
be. A gyárépület emeteli helyiségében 
tizenkét kéziszövőszék áll a termelés 
szolgálatában. Az emeleten van elhe-
lyezve a mechanikai gépek előkészítő 
műhelye is, itt dolgozik a Kiss József 
állal konstruált ötletes felvetöyép. Az 
üzem azt tűzte ki céljául, hogy a mun-
kásság számára gyárt textHanyagokat, 
munkaruhának való szövetet, cejget, 
flanellt, lepedővásznakat, stb. 

A cég az ünnepélyes bemutató után 
vendégül látta a résztvevőket. Az ebé-
den Lóránt Gyula miniszteri biztos 
mondott felköszöntőt és kívánt sok sze-
rencsét az uj váltalat működéséhez, 
egyben megígérte az iparügyi kormány-
zat támogatását. 

Közbeszólás 
őszintén és nyíltan meg kell 

mondanom: Érthetetlen és furcsa az 
a játék, ami a szinház körül folyik 
A szegedi színházat a Magyar Kom 
munista Párt szegődi szervezete álla 
mosittatta augusztus 28-án. Azóta há 
rom hónap tett el és szinház, illetve 
előadások most sincsenek. Három 
hónap óta különböző kifogásokat 
hallottunk: korszerűen át kell épitonl 
a színházat és ennek a költségnek 
fedezésére az állam állítólag nagyobb 
összeget szándékozik adni. Aztán el-
jött ide Szegedre Tolnay Pál, az állami 
zisnházak főfelügyelője, megállapítot-
ta, hogy a szinház konstrukciója mai 

' formájában használható, azátalakításl 
ráérnek elvégezni a nyári szünetben. 
Később azt mondták, rendezni kell a 
város és az ál lam jogügyi helyzetét. 
Legjobb tudomásunk szerint ez is 
rendeződött. Most már játszani kel-
tene. De, és ezen a de szón van a 
hangsúly, még mindig akad a szinliáz 
megnyitására érv a vezetőség berkei-
ben. Ennek most már tegyen vége. 
Akármennyire is ál lami a szegedi 
színház, a város hatóságának köte-
lessége kemény kézzel belenyúlni 
ebbe a kérdésbe, mert a közönséget 
nem érdeklik ezek a kifogások, a kö-
zönséget egy érdekli, mikor lesz végre 
Szegeden szinház. 

— A kereskedelmi fiaiskola növen-
dékei és a „Vásárhelyi R'ál" cserkész-
csapat tagjai a Vöröskereszt kórház-
ban. Vasárnap délután az állami felső-
kereskedelmi fiúiskola növendékei és a 
74!. számú „Vásárhelyi Pál,, cserkész-
csapat tagjai meglátogatták az Arany 
János-utcai Vöröskereszt kórházat, ahol 
beteg honvédeket és tnnst szabadult 
lábadozó beteg hadifoglyokat ápolnak. 
A fiukat Domonkos igazgató és Tar! 
János cserkésztiszt vezette. Engedélyi 
kértek Fleiszig Dezső százados, gazda-
sági hivatali főnöktől, valamint Dugasz 
élelmezési tiszttől, liogy előadást tart-
hassanak a betegeknek és megvendégel-
hessék őket. Dr. Könyves Ilona ügye-
letes orvos és dr. Sarussy Gyula 
orvos végigkalauzolták a fiatal ven-
dégeket a kórház három osztályán. A 
cserkészek és a középiskolás fiuk há-
rom részre oszolva mindhárom osztá-
lyon egyszerre tartottak előadást, ének-
számokkal, szavalatokkal, párjelcnetek 
kel szórakoztatva az ápoltakat. Amig i 
kórtermekben az előadás folyt, a 
cserkészek másik csoportja a konyhán 
megfőzte a finom vacsorát a beteg elfc 
számára. A diétások marhahusievest; 
kávét és kalácsot kaptak, a többiek 
pedig ránlottlevcst tojással és greua-
dir.narsot, hozzá személycnkint három-
deci bort. A főzést Or imann Ida tanár-
nő vezette. A cserkészek és a kereske-
delmista fiuk példája követésre 
ajánlható másoknak is. Kivánatos lenne, 
ha a Nemzeti Színház művészei i» 
meglátogatnák a kórházat és szórakoz. 
tatnak e célra összeállított műsorukkal 
az üdülésre vágyó honvéd- és fogoly-
betegeket. 
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Kerületek figyelem! Ma, november 

19-én délután 5 órakor az összes kérte 
lett és üzemi kádervezetűknek megbe-
szélés. 

November 20-án, kedden 5 órakor ai 
összes kerületi és üzemi propaganda 
megbízottaknak értekezlet. 

Az értekezletekre a megjelenés kö-
telező. 

Felhívjuk az összes kcrüleli és üzemi 
rendezőgárdistákat, hogy a náluk levő 
karszalagot haladéktalanul szolgáltas 
sák be a Kálvin-téri központba. 

Magyar Kommunista Párt 
szegedi szervezete 

A MaDISz hírei 
A belvárosi MaDl t z iSsszejiivelete. 

Pénteken tartotta a belvárosi MaDISz 
összejövetelét. Agócsi Pál megnyitó be-
szédében pár szóban vázolta a szép 
számban összegyűltek előtt ezen össze-
jövetelek célját, s egyben rámutatott a 
MaDISz úttörő munkáját gátló nehéz-
ségekre. Majd Mura Pál nagy tetszés 
mellett nyújtotta be pompás terveit a 
jövőre nézve. Agócsi tartott ezután igen 
érdekes és magasszinvonalu előadást a 
25 éves reakció kezdetéről. Az össze-
jövetelt Szirovilz I lona énekszámai él 
néhány hanglemez színezte és tarki 
tolta. 


