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H I R E K 

r—frMatOi gyígyttertíraü 

Borbély József Tisza Lajos-körut 20, 

Nagy Gy. örök. K. Ilangay Levente 

dr. Boidogasszony-sugárat 31. Zakír 

örök. K. Máthé Mihály Valéria- Lér 1. 

— Az adópengö március 13-én 
16.80 pengő. 

— Idöjáráolelentés. Várható időjárás 
szerda estig: Gyenge szél, felhős, ködös 
idő, egy-két helyen kisebb eső lehetséges, 
a hőmérseklet alig változik. 

— Csehszlovák-osztrák ha tál zár-
lat. Héttőn közölték a csehszlovák ható-
ságok, hogy'zárlatot rendeltek el a cseh 
osztrák határ legnagyobb re-s/ém Az in-
tézkedés oka, hogy megakasszak az egyre 
jobban növekvó c empeszforgaitnat. 

— A Szegedi Általános Munkás 
Dalegylet marmus 17-tn délután 4 óra-
kor a Hétvezér utca 9 a alti Munkásott-
honban tartja rendes evi tisztujitó köz-
gyűlését. Mir.den működő és pártoló tag 
pontos megjelenését kéri a vezetőség. 

— Március 15 a reformátusoknál. 
A márciusi nagy napok emiekezetére már-
cius 15-én, azaz pénteken délelőtt 10 órai 
kezdettel istentisztelet, mijd détuíán 5 
órakor a Betnlen Gáror-Kör rendezésé-
ben ünnepseg iesz a református templom-
ban. amely alkalmakra az egyház vezető-
sége ezúton is hivja és várja a gyűle-rezet 
tagjait. 

— A Munkásiöiskolán csütörtökön 
délután 5 órakor dr. Aldobolyi Nagy Mik-
lós tart előadást A Dunavö'gy jelene és 
jövője cimmel. Belépés díjtalan. 

— A szülök iskoláján csütörtökön 
délután háromnegyed 4 órakor dr. Firbás 
Oszkár tart előadást a Serdülés kora cim-
mel. Belépés díjtalan. 

x Halálozás. Noll Jakab nyugalma-
zott postaforgalmi igazgató március 12-én 
meghal'. Temetése március 14-én 4 óra-
kor a Dugonics/temető ravatalozójából lesz. 
Gyászolják: Özvegye, leánya Anna, fia 
Károly, veje Bleiclrer Győző. 

— Kisteleki műkedvelők sikeres 
mereplése Kiskút-na«js4n. A Kisteleki 
Testedző / Egyesület műkedvelő gárdája 
március 10-én Kiskunmajsan az ottani 
ipartestület helyiségében nagysikerű mű-
kedvelő előadást rendezett, mély al-alom-
mal „Egv pesti éjszaka" cimü zené3 vig-
já ék ke ült szinre. Az ipartestület nagy-
termét zsúfolás g megtöltötte a kiskun-
majsai közönség, mely lelkes tapssal ho-
norálta a kitűnő mükedvelőgárda pompán 
előadását. A lelkes műkedvelők tudásuk-

énak szine-javát nyújtották, még is ki kell 
enelni Kormány Rózsi, Sisák Icj, Horváth 
Rudolfné, Tóth Ilonka, Horváth Rudolf, 
Dudás Lajos 8 e n e István, Bíschof Józsei 
kitünö alakításait. A darab zenéjét 11 tagu 
zenekar szolgáltatta, a zenét betanította 
és a zenekart dirigálta Vándor Rudolf, a 
a darabot rendezte dr. Körösi Pál. 

A magyar automobilizmus ícj-
lecztézére uj részvény társasáé ala-
kult. Magvar Orszago. Gépjármű üzemi 
Rt. cim aiatt uj vállalat létesült a magyar 
automobilizmus fejlesztésére. A magyar 
autikeresUcdelemne< nincs ma olyan tóke 
birtokában, hogy csup?n a maga erejéből 
meg tudja oldani a gépkocsibehozatal ha-
talmas feladatait. Az uj részvénytársaság 
ígazga'óságaban helyet foglalnak az autó-
kereskedőkön és iparosokon kivü! a köz-
lekedésügyi, kereskedelem-, szövetkezet-
ügyi, pénzügyi és iparügyi minisztériumok, 
tovrtbbá a posta, a MAVAUV, MÁVAG, a 
Cordatic gumigyár és a főváros képviselői. 
Az igazgatóság elnökévé B.-brits Lajos 
közlekedésügyi államtitkárt, vezérigazgató-
vá Markovits Szilárd mérnököt, az Autó-
sok Szabad Szakszervezetének elnökét 
választották. 

— Elfogtak egy tolvaj pincérnőt. 
A rendő ség bűnügyi osztálya letartóz-
tatta Friedvalszki Ilona büntetett e őéleiü 
pincérnöt, aki Pataki Imrétől, Kieffer Vil-
mosnál öl, Szepesván Istvánnétő! ruha-
nemüeket lopott. Friedva-szki Ilona Buda-
pest n is követett 'el lopásokat. A bűn-
vádi eljárás lefolytatása végett átadták az 
államügyészségnek. 

— Csieti érdeklődés az Észak-
amerikai Egyesült Allamokbol. Az 
United Naiions Trading Association-c'g 
Newyork 1775 Broadway Suite 702 a ke-
reskedelmi és iparkamarához irt levelében 
közli azon cikkek jegyzékét, amelyet ex-

Sortálni tud. Bár jelenleg valutáris okok-
ól a kereskede mi összeköttetés megte-

remtése igen nehéz, a levél egyik jele 
annak, hogy a kereskedelmi élet a nem-
zetek között lassan újra megindul. 

Április l-re kitűzték 
Tóth Béla volt helyettes polgármester 

bűnügyének tárgyalását 

Több, m in t s z áz t anú t ha l l ga t t ak k í — Egyhetes 
tá rgya lásra van k i l á t ás 

S P O R T 

(Szeged, március 12) Amint emlékeze-
tes, a népbiróság tavaly egyizben inár 
megkezdte dr. Tóth Bála, Szeged volt he-
lyettes polgármestere répelienes bűnügyé-
nek árgyaiását, a főiárgyalast azonban 
félbe kellett szakítani, mert a vádlott olyan 
súlyos beteg lett, hogy nem lehetett ki-
hallgatni A népbiróság akkor felkért egy 
háromtagú orvosi bizottságot, hogy állan-
dóan figvelje a beteg állapotát és ha any 
nyira megjavu, nogy ismét ki leire; hall-
gatni, értesítsek erről a nepbiréságot. 

A bizottság tagjai dr. Viola György 
tiszti főorvos, űr. Korányi András egyetemi 
címzetes rendkívüli tanár, Hámori Árthur 
egyetemi magántanár, valamint dr Szabó 
D nes egyetemi magántanár, közkórházi 
seb szfeorvos, mint Tóth Béla kezelő-
orvosa, kedden azt a véleményt terjesz-

tették dr, Margila István törvényszéki ta-
nácselnök. néiíbirósigi lanácsvezetö elé, 
hogy dr. Tóth Béla volt hel ettes polgár-
mester állarota teljesen megjivult és al-

' kalmasnak látszix arra, hogy ujböl biró-
• ság elé idézik. 

A vélemény alapján dr. Margita tanöcs-
veze ő április l-re tűzte Tóth Béla ügyé-
mlc tárgyalását. A tárgtalás, amelven Tóth 
Bélának f'lelnie kel! a gettó fellállitása 
körüli dolgok rí. nagyszabású ügynek 
ígérkezik, mert eddig 102 tanú kihallga-
tására van kilátás. Nagyon valószínű, 
hogv még enné! nagyobb lesz a tanuk 
száma, mert a védelem ujabb bizonyítási 
kérelmet terjesztett eiő. A tárgyalás ilyen 
körülmények közölt előreiá:hatóan körül-
belül egy hétig tart majd. 

Kodály Zoltánt és Tamási Áront hivta meg 
előadás tartására az egyetemi ifjúság 

Sajtóértekezlet az egyetemen 

(Szeged, március 12) A szegcdi 

egyetemi és főiskolai hallgatók sza-

badszervezete sajtóértekezletet hivott 

össze abból az alkalomból, hogy a 

Magyar Egyetemi és Főiskolai Egye-

sületek Szövetségének (MEFESz) saj-

tóelőadója: DióBszilágyi Zoltán Sze-

gedre érkezett. Az értekezleten a sze-

gedi ifjúság részéről Péter László 

elnök számolt be a diákság munká-

járól és nehéz helyzetéről. Elmon-

dotta, hogy aj tandijreformra, a bü-

rokrácia megszüntetésére, a tansze-

mélyzet szelektálására, a tanárkép-

zés reformjára és más egyetemi ügyre, 

vonatkozó tervezetet nyújtottak be á 

kultuszminisztériumba, azonkívül Al-

földi Szemle cimen tudományos, mű-

vészeti és társadalompolitikai szem-

lét is akarnak indítani, de egyelőre 

még érdemleges elintézés egyikre sem 

érkezett. Ez annál szomorúbb, mert 

Pécsett és Debrecenben már van ko-

moly tudományos folyóirat, de a sze-

gedi tudósoknak és művészeknek 

nincs hova irniok. Két kulturális meg-

mozdulást is tervez az ifjúság a kö-

zeljövőben, mégpedig március 25-én, 

Bartók Béla születésnapján Bartók-

estet rendez és erre e őadónak Ko-

dály Zoltánt hivta meg, április 7-én 

rendezendő népi cetjén p-*c»K Tamási 

Áron lenas az ünnepi szónok. 

Diósszilágyi Zoltán tájékoztatójá-

ban a MEFESz megalakulását ismer-

tette és rámutatott arra, hogy ma 

ez az összes egyetemi és főiskolai 

ifjúság egyetlen közös érdekvédelmi 

és kulturális szervezete. Szociális, kül-

ügyi. nevelésügyi, oktatásügyi, 'kultu-

rális, sajtó- és sportszakoztályán ke-

resztül igyekszik a közös kérdéseket 

legmegfelelőbben megoldani. Szent-

Györgyi professzor közbenjárására a 

svájci ifjúság nemrégen 10 ezer 

svájci frankot küldött és ezt külö-

nösen a nehéz helyzetben levő egye-

temisták felsegélyezésére fordítják. A 

legnagyobb nehézségekkel küzdenek, 

de ennek ellenére is a tél folyamán 

kilenc menzát sikerült fenntartani 

Budapesten és most is lelkes vállal-

kozó fiatalok járják a falvakat, hogy 

a nem egy esetben nyomorgó diákság-

nak élelmet szerezzenek. A nehéz 

anyagi helyzet megoldásán kivül nagy 

gondot fordít a szövetség a kulturá-

lis kérdésekre is. Nemrégen tartották 

meg operai estjüket a z ellenállási 

mozgalomban hősi halált halt egye-

temisták Emlékére, valamint nagysi-

kerű mii viszi ankétet rendeztek « 

Győrffy-koUégiumbm Ker sztury Do-

zsö. Cs. Szabó, Kassák, Fodor Jó-

zsef, Pátzry Pál és több hires mű-

vész, iró részvételével. A közeljövő-

ben oktatásügyi ankétot rendeznek 

ás a nyár folyatrtán nemzetközi Duna-

hét megtartását tervezik, valamint a 

nemzetközi diákcsere megszervezésén 

fáradoznak. Ez utóbbi ügyében a jövő 

héten utazik Svájcba a MEFESz meg-

bízottja. A sajtóosztály Fórum cimen 

országos folyóiratot akar létesíteni és 

ennek mintegy első számaként már 

ki is adtak egy Röpiratot a magyar 

egyetemi és főiskolai ifjúság ügyé-

ről. Ebben nemcsak az ifjúság nehéz 

helyzetét tárják fel, hanem komoly 

orogrammal lépnek elő a tandijre-

form megvalósítására is. Legnagyobb 

jelentőségű azonban benne, hogy be-

csületes hangon igyekeznek leszámolni 

az egyetem egyes berkeiben uralkodó 

reakciós magatartással és munkájuk-

hoz a társadalom segítségét kérik. 

4 Mi is örömmel látjuk az egyetemi 

és főiskolai ifjúság demokratikus fej-

lődését és reméljük, hogy politikai, 

kulturális téren egyaránt sikerül meg-

oldani problémáikat, valamint szo-

morú anyagi helyzetükön is intézmé-

nyesen javítanak. 

Hét fasiszta gyilkos felett 
Ítélkezik a szegedi népbíróság 

április első napjaiban 
(Szeged, március 12) A 105/11. mun-

kaszolgálatos század parancsnoka volt a 
háború alatt Veszprémi Dezső, a kegyet-
lenségéről hírhedt 'iszt. Veszprémit kere-
tének tagjaival >g?ü(t tavaly ősszel a ka-
tonapolitikai osztály letartóztatta és Sze-
gedre hozta. Veszprémi és kere ének hat 
tagja most az ügyészség fogházában vár-
ják, hogy népbiróság elé kerüljsnek. Ez 
április első napjaiban fog megtörténni. 
Április 1-ére és az utána következő na-
oxra tüzta ki a főtárgyaiást dr. Bozsó 

Ferenc törvé'vszéki tanácselnök, a nép-
biróság vezetője. 

A vádat dr. Pártos Imre népigyész 
képviseli. A dr. Uartos által szerkesztett 
vsdirat szerint Veszprémi és társai elvan 
módon kínozták meg a munkaszolgálata 
sokat, hogv közülük nagyon sokan végel-
gyengülésben meghaltak. Akik ilyen m don 
elpusztultak, azokról azt jelentette Vesz. 
prémi, hogy eltűntek. Emiatt az alakú atot 
kétszer megtizedelték. A 'tizedelések alkal-
mával 29 ember halt meg. Végeredmény-
ben az egész alakulatból három ember 
maradt életben és került haza. Nem két-
séges hogy az ukrajnai gvilkosok ügvé-
ben jónéhány halálos ítéletet is fog ki-
szabni a népbiróság. 

Megjegyzésekaz Ujpest-meccs 

u i á n és a HAC mérkőzés előtt 

Vasárnap együtt utaztunk a SzAK-

I kai és figyelemmel kisértük a mér-

kőzést is, amely nem hozta meg a 

Szeged várt betörését. Hiszen har.yil-

: tan nem is, de titokban mindenki 

; várt valami megiepetésfélét a csa-

pattól addigi szép szerepléte és ide-

genben elért jó eredményei alapján. 

j Az 5:0-ás eredmény nem tükrözi 

híven a mérkőzés lefolyását. Aki a 

: mérkőzést nem látta, joggal tartja 

• katasztrofálisnak az eredményt. Nem 

j igy azok, akik ott voltak Újpesten! 

j Világítsuk csak meg azokat az epi-

; zódokat, melyek döntőéi: voltak. Elő-

; seör is tudjuk, hogy az Újpest szak-

, vezetése ma vetekszik a múltban ál-

talunk annyiszor megcsodált angol 

: csapatok szakvezetésével. Az ország 
: legjobb vezetősége mellé, véleményünk 

| szerint. Jávor személyében a .pilla-

' natnyilag legjobb edző és e kettő-

! höz méltón a legjobb csapat csatla-

' kőzik. Az újpesti játékosanyag kivá-

j lóságára jellemző, hogy a iázalnokr 

Nagy nem kerül be a .csapatba! 

A szegedi fiuk az elmúlt nyáron 

gazda nélkül maradva is összetartot-

tak, lelkes munkás-, meg iparosembt-

rek támogatásával a meglevő csekély 

számú játékosanyaggal harcolták ki 

eddigi sikereiket, de támogatós he-

lyett fitymáló és lekicsinylő pár szó 

volt a jutalom a csapat és vezetők 

munkájára. A tavasz folyamán sérü-

lése folytán Harangozó is kidőlt és 

ré-ony nélküle a támadósor elvesz-

tette *zét, zamatát és csak a sziv, 

lelkesedés vitte győzelemre sokszor 

az együttest. 

Tehát ha összehasonlítjuk a két 

csapat játékosanyagát, máris képte-

lenségnek látszik, hogy többet vár-

junk a SzAK-tól, mint amit nyúj-

tott. Végeredményben a SzAK bebi-

zonyította, hogy tudásban megüti az 

élcsoport színvonalát és tpvábbi sike-

rekre számithat. Éppen a csapat ér-

dekében azonban el kell mondanunk 

néhány észrevételt, ami szerintünk 

sikeresebbé tenné szereplését. Legelő-

ször Is két jóképességíi uj csatár 

kellrne. Ismerve azonban a mai hely-

zetet (igazolás nincs), mégis azt mond-

juk, hogy legalább egy megfelelő csa-

tárt szerezni keUl Ezt azért irjuk, 

Hjert véleményünk szerint a fedezet-

sort Baróti, Kakuszi, Szőcs összeállí-

tásban kell szerepeltetni. A csatár-

sorban Báló nnellé tegyék vissza Her-

nádit, ők ketten az ősz folyamán 

együtt jól játszottak. Vörö=.nc-k jpedig 

a középcsatár az igazi posztja. Di-

cséretére legyen mondva, vasárnap 

az Újpest védelmét összekötőből is 

sokszor zavarba hozta. A felépült Ha-

rangozó és egy uj csatár pedig en-

nek a sornak további javulásához 

vezetne. Ennek a szükségességét a 

tavaszi idényben lejátszott és főleg a 

vasárnapi mérkőzés is igazolja. 

Vasárnap a HAC csapata játszik 

Szegeden, amely a tavasz folyamán 

elég gyengén szerepelt. Nem szabad 

lekicsinyelni, hiszen soraiban játszik 

Boldizsár, Pázmándy, Lázár és Hideg-

kúti, akik vasárnap is kirukkolhat-

nak olyan teljesítménnyel, hogy egy 

elbizakodott Szegedet Éétválira fek-

tethetnek Véleményünk szerint egy 

Alberti — Szabó, Gyuris — Kolozsi. 

Kakuszi, Baróti — Báló, Hernádi, Vö-

rös, Szőcs, Nagy össaeálütásu csapat 

tudná a legjobb teljesítményt nyúj-

tani eeen a mérkőzésen. 


