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Szerdán este 6 órakor a z összes ke rü l e t i Kedden este 6 órakor a Magyar Kommunista Párt 

utcamegbizottainak értekezlete pártszervezetek taggyűlése 
a központi székházban* Kálvin-tér 6 szám alatt. 

le. Mi, akik őszínién törekedtünk arra. 

hogy megerősítsük a baráti jóvisaonyt 

a hatalmas Szovjetunió és a kis Ma-

gyarország között, nyugodtan mond-

hatjuk, hogy ezzel a látogatással ez a 

barátság a legteljesebb mértékben 

megszilárdult. 

J ön a butakötvény 
— A magyar kormány arra hatá-

rozta el magát, hogy mindenütt, ahol 

bármiféle hatósági igénybevétel tör-

ténik, a gazdaközönségete értékálló 

kötvénnyel, buzakötvénnyel fogja fi-

zetni. amelyet mindig a buza árának 

megfelelően fog beváltani a kormány-

zat, amikor a parasztság ezt a be-

váltást majd kivánja. 

Befejezésül kérte a miniszterelnök 

hallgatóit, hogy legyenek bizalommal 

a magyar köztársaság kormánya 

iránt. 

Ezután Tombor Jenő honvédelmi 

miniszter szólalt fel a belső béke fon-

tosságát hangoztatva. 

Antal József újjáépítési miniszter 

bejelentette, hogy a kormány már a 

jövő héten rendeletileg intézkedik ar-

ról. hogy a városi lakásépi tő-akcióhoz 

hasonlóan a falvak népe is kedvező 

kölcsönhöz jusson az újjáépítéshez 

A külügyminiszter 
a békecélokról 

(Szolnok, május 6) Gyöngyösi János 

külügyminiszter a Kisgazdapárt szol-

noki gyűlésén beszedett mondott és 

foglalkozott Magvarors.ág fc6(«?l5k -

szülei;iv . I és a nus kvai látogatással. 

Beszéde befejezőrészében a követ-

kezőkéi mondotta: 

— A békeértekezleben olyan óhaj 

tásokat és igényeket támasztunk, 

amelyek véleményünk szerint nem 

csak a magyar békét, de a Duname 

dence népeinek, elsősorban szomszé 

dainknak és egész Európának tartós 

békét biztosítanak. 

Halálra Ítélték 
Hain Pétert 

(Budapest, mijus 7) A népbiróság hét-

főn délelőtt a gyűjtőfogházban kihirdette 

a/. ítéletét Hain Péter és társa előtt. Hain 

Pélert és Koltai Lászlót kötél általi halálra 
Ítélték. 

A demokrácia védelmére alakitott 
bírósági tanács elé kerül 

a vásárhelyi parasztszövetség 
elnöke . 

(Szeged, május 6) A népbiróság Kozma-
tanácsa hétfőn tartotta meg a nepellenes 
cselekményei vádolt Nagy Imre [hódmező-
vásárhelyi lakósnak, az ottani parasztszö-
vetkezet Igazgatósági elnökének tárgyalá-
sát. Nagy az 1945 szeptember t-én Mind-
szenten tett kijélentései miatt került a 
népbiróság elé. Szidta a kommunistákat és 
a rendőrséget, a főispánt pedig a legna-
gyobb feketézőnek nevezte. A népbiróság 
az ügyet az ötöstanács elé utalta, amely 
most alakult a demokratikus államrend és 
köztársasag büntetőjogi védelmére. 

S Z É C H E N Y I F I L M S Z Í N H Á Z 
„ Kedden, szerdán utóljára] 

Örökké a tied 
Jön 1 Csütörlöktöl Jön I 
Az angol amerikai buvárhajók izgalmas 

nagy tengerész filmje 

Ki az ur a tengeren! 
Előadások kezdete mindennap: 4, ®/« 6 

és fél 8 órakor. 

A polgármester átadta a miniszteri biztosnak 
a szegedi létszámcsökkentési tervezetet 

483 ki je lö lés 470 e lbocsátandó a lka lmazo t t ra 

(Szeged, május 6) Hétfőn telt le a 

városi létszámcsökkentési tervezet be-

nyújtásának határideje. Vasárnap 

megjelent Dénes Leó elvtárs, polgár-

mesternél Gyánl Ferenc miniszteri 

biztos és a polgármester átnyújtotta 

neki Szeged létszámcsökkentési terve-

zetét. A miniszteri biztos 1758 kitöl-

tött kérdőivet vitt magával a belügy-

minisztériumba. Mindegyik kérdőiven 

szerepel a megjelölés, hogy az illető 

tisztviselő meghagyandó-e állásában, 

vagy elbocsátandó. 470 városi tisztvi-

selőt és alkalmazottat kell elbocsátani 

a szolgálatból a belügyminiszter által 

előirt létszámcsökkentés szerint. A 

Gváni miniszteri biztosnak átadott 

létszámcsökkentési tervezet 4S3 

vet jelöl meg elbocsátásra, ebből a 

483-ból választják majd hí a minisz-

tériumban a rendelkezésre álló ada-

tok alapján az elbocsátandó 470 tiszt-

viselőt és alkalmazottat. 

A szegedi B-lista-tervezet össze-

állítása után mint örvendetes tényt 

állapithatjuk meg, hogy a szegedi 

városházán jól működött a pártkoali-

ció, mert a főispán és a polgármester 

véleménye az esetek több mint 90 

százalékában megegyezett az elbocsá-

tandókm vonatkozóan. 

Nem volt kielégitö a vasárnapi eső 
A távolabbi tanyarészek a l i g k a p t a k belőle valamit — A ro-

zson és a kora i b ú z án má r keveset segítene az esőzés 

(Szeged, május 6) A vasárnapi boru-
lás remenyekkel tőliötte el Szeged gaz-
dáit. A régen áh fott eső a délutáni órák-
ban meg is érkezett, sajnos nagyon rövid 
ideig tartott és kevés volt. A gazdasági fel-
ügyelőségen erre vonatkozólag a követ-
kezőket mondották: 

— Nem volt Kielégítő a vasárnapi eső, 
mert csak közvetlenül a várost és a város 
körüli részeket érte. Csupán Feketeszélen, 
Röszkén, Nagyszéksóson volt jelentősebb 
csapadék, ezeken a részeken segített is a 
termésen. Királyhalom, Öttömös .és a többi 
kUÍ8Örészek alig láttak pár szem esőt, itt 

még mindig jól jönne egy (kiadós, tartós 
zápor. 

— Sajnos, a rozsoknál és korai búzá-
nál már egy esetleges nagyobb esőzés is 
keveset használna. A rozs és a korai buza 
olyan ritka, alacsony szalmáju, amilyen 
hosszú évek óta nem volt. Nagy veszteség 
lesz ez a gazdáknak a teleltetésnél. A 
korai buza még sokat fejlődhetne .egy rö-
videsen bekövetkező nagv esőzéstől és a 
kapásokra is jótékony hatással lenne. 

Továbbra is várjuk és áhitjuk tehát a 
kiadós májusi esőt, ami a kapásokra is 
'"ékony haiással ienne. |jóti 

A kultuszminiszter Jelentést kért 
a szegedi egyetemen Solyó fasiszta-

mentésről 
(Szeged, május 6) „Fasisztamentés a 

szegedi egyetemen" cimen leleplező cikket 
közöltünk Dávid gyógyszerészprofesszorról, 
aki mint az orvoskari hal'gatókat igazoló 
bizottság tagja tanusitott több alkalommal 
i s, de különösen Molnár János orvostan-
hallgató esetében fasiszta magatartás'. 
A Délmagyarország igazságot követelő 
cikke a szegedi eseményekre felhivta ille-
tékes körök figyelmét is. Legújabban egy 
budapesti hetilap foglalkozik az üggyel és 
egyben közli Keresztury Dezső kultusz-

miniszter nyilatkozatát is az esetfel kap-
csolatban. Keresztury kultuszminiszter ki-
jelentelte, hogy eddig még hivatalos be-
jelentés nem érkezett hozzá a végrehajtás 
hibáiról. A most felvetődött konkrét. pa-
naszt azonban azonnal megviszgálja és en-
nek alapján a szükséges megtorló intézke-
déseket is haladéktalanul meg kivánja tenni. 
Ugyanakkor a szegedi tudományegyetem 
rektorát: dr. Purjesz Béla professzort 
máris sürgős jelentésitételre szólította föl. 

fl hadifoglyok hozzátartozói is támogassák 
a kormányt a reakció elleni harcban 

Molnár Er ik elvtárs népjólét i miniszter bejelentette, hogy 
tőidet k a p n a k a hazatérő hadi foglyok — Kiép í t ik 

a t á rsada lmi hadi fogolyszolgá latot 

(Budapest, május 6.) A Magyar Ha. 
difogoíu Hiradó szerkesztősége szomba-
ton síe a Városi Színházban ünnepi 
rr.ü vészestet rendezett a közelmúltban 
hazatért és a hazatérő hadifoglyok 
mecsegitésére. Az ünnepi beszédet Mol-
nár Erik népjóléti miiiniisizter leirtotta. 

— A magyar köztársaság kormánya 
tisztában van kötelességével a hadifog-
lyokkal! szemben — mondotta —, de 
a hadifoglyok hozzátartozóinak is tisz-
tában kell lennlck azzal, hogy százez. 
rek hadifogságáért, sokszázezér hozzá-
tartozó szenvedéseiért kiket terhel a 
felelősség. A magyar kormány megte-
szi ,kötelességét a hadifoglyokkal szem-
ben, de a hadifoglyok hozzátartozói is 
tegyék meg kötelességüket a mag&,-ar 
kormánnyal szemben. Cselekvően tá-
mogassák a kormányt a fasiszták, a re-
akciósok elleni harcban. A népjó lét i 
miniszter ezután hangoztatta, hogy an-
nak ellenére, hogy a nemzetközi jog 
értelmében a győztesek nem tartoznak 
a békekötés előtt hazaengedni a hadS-
fogflycfkdt, már eddig is többszázezer 
hadifogoly tért hava. A magyar kor-

mányküldöttség utjának egyik credmé-
n.-e nemcsak & levelezés lehetővé té-
tele. hanem annak elérése, hogy a ha-
difoglyokflií a Szovjetunióból folyama^ 
tosan hazaszállítják. Nom szabad türel-
met lenkcdr.ünk. Annál kevésbé lehet 
okunk nyugtalanságra, mert teljesen 
megbízható adatok szerint p Szovjet-
unióban levő hadifoglyok hellfjzete ked-
vező. Olyan munkát végeznek, "amelyet 
minden egészséges ember könnyen el-
bír. Emellett ellátásuk jobb mint az 
itthon dolgozó munkásoké, a Szovjet-
unió dolgozóiéval egyenlő. Egészsé-
gükre gondosan ügyélnek. Ezután han-
goztatta a miniszter, gondoskodás tör-
tént, hogy a hazatérő hadifoglyok fölö-
det ikapoeJnaik. A betegen hazatérők 
gyógykezelésére Budapesten nagysza-
bású hadigondozási gyógyintézetet ál. 
Utanak fel. A b'keszerződés megköté-
sének napjaiben. amikor a hadifoglyok 
nagy tömegeinek visszatérése küszöbön 
áll. az állami és társadalmi hadifigoly-
szolgáliatot igyekszünk minél- egysége-
sebbé tenni és kiépíteni. 

212 százalékkai emelt a MÁV 
(Budapest május 6) A MÁV májua 

6-tól kezdve az alaptarifa szorzószámát 
32000-röl 100000-re emelte, aini körülbelül 
212 százalékos emelest jelent. 

Károlyi Mihály ma Indul 
haza Londonból 

(Budapest, május 6) Károlyi Mihály, a 
második magyar köztársaság elnöke," az 
első magyar földreform megvalósítója, 
27 évi száműzetés után újra magyar földre 
érkezik. Károlyi Mihály és felesége 7-én 
indul Londonból repülőgépen és még az 
nao Bécsbe érkezik Ha a repülőgép nem 
teszi meg az utat menetrendszerűen, egy-
két napos késésről lehet szó, Budapestről 
Bölöni György nemzetgyűlési képviselj 
vezetésével fogadó-bizottság indul Bécsbe 
Károlyi Mihály elé. Károlyi és felesége 
Bícsben a Magyar Házban fog egy vagy 
két pihenőnapot tölteni. Budapestre 10 e 
körül indulnak. 

Anyák napja Felsővároson* 
Rókuson és Mdravárosban 
(Szeged, inájus 6) A Magyar Nők 

Demokratikus Szövetségének felsővá-

rosi csoportja vasárnap délután mű-

sorral egybekötött anyák napját ren-

dezett a Vásárhelyi-sugáruti Postás-

otthonban. Már a kora délutáni órák-

ban gyülekeztek a kis apróságok vi-

rággal kezükben és lázas sietséggel 

ismételgették át szerepüket, amellyel 

köszönetet mondanak édesanyjuknak 

azért a sok szeretetért, amelyet tő!© 

kapnak és Ígéretet tesznek, hogy min-

dig engedelmes jó gyermekek lesz-

nek. Me.uning Ilonka volt az egyik 

k'ls bájos versmondó, majd Pill Ma-

rika, Simkó Terike padig " csengő-

hangon énekszámokkal szerepelték. 

Drégely József né, a központi veze-

tőség elnöknője ismertette az anyák 

napja jelentőségét és azokat a köte-

lességeket, amelyek a magyar asszo-

nyokra várnak, úgyis mint anyákra 

és ugvis mint nőkre. Gábor Jenöné 

Kakuk Rózsi énekszámai, valamint 

ökrös ístvánné és S z j í j s Rózsa sza-

valatai emelték a nap szépségét. Dr. 

Fenyer.s Jenőné Zöldkereszlej nővér 

a gyermeknevelésről, annak helyes és 

helytelen módjáról tartott érdekes 

előadást. Az anyák napja kedves ün-

nepét Kópiás.ié, a kiváló MNDSz szer-

vező pár meleg szóval zárta be. 

Ugyancsak vasárnap délután a 

MNDSz rókusi és móravárosi cso-

portja is rendezett kis műsorral egy-

bekötött anyák napját, hason'ó zép 

sikerrel. 

Szakszervezeti hirek 
A mérnökszakszervezeti tagságok, mi-

vel csak ideiglenes jellegűek és csak a 
budapesti Mérnökök és Technikusok Szak-
szervezetének jóváhagyása után válna* 
véglegessé, felkérjük mindazon kartársakat, 
akik végleges tagsági igazolvánnyal ellátva 
nincsenek, hogy oklevelükkel, igazoló-
bizottsági határozatukkal, születési anya-
köi yvi kivonatukkal jelentkezzenek a 
Mérnök Szakszervezet helyiségében bár-
mely kedden délétán fél 5 órakor. 

A Könyvkötő munkások szakszervezete 
május 8-án délután 4 órakor taggyűlést 
tart a Hétvezér-utca 9. sz. Munkásotthon-
ban. Előtte vezetőségi ülés. 

Az egészségügyi alkalmazottak szak-
szervezete május 8-án délután 4 órakor 
vezetőségi-, üzembizottsági- és bizalmi-
együttest tart a szakszervezeti székházban. 

S z ó d a b i k a r b ó n a , 
g y ó g y á s z a t i t a l k u m , 
g y ó g y á s z a t i t i m s ó 

S Z E R E D A I N Á L 
Kárász-u. 10. és Cserzy M.-u. 3. 


