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.Szegedre ís ellátogat 
a Szovjetunió ifjúsági 

küldöttsége 
(Szeged, junius 13) Mint már je-

lentettük az országos ifjúsági nap-
ra a Szovjetunió ifjúsági küldöttsége 
Magyarországra érkezett. 

Értesülésünk szerint a szovjet ifjú-
sági küldöttség jövő hét folyamán 
meglátogatja Szegedet és a szegedi 
tanyavilágot. A szovjet ifjúsági ki-
küldötteket a szegedi MaDISz szer-
vezete látja vendégül. Részletes pro-
gramot a napokban ad a MaDISz ve-
zetősége. 1 i 

Elnökválasztás Csehsz ovákiában 
(Prága, junius 13.) Hivatalosan kö-

zöltök, hogy junius 18-án ül össze az 
alkotmány ozó nemzetgyűlés, junius 
19>~én pedig megválasztják Bcncs el-
nöklőt a köztársaság elnökivé. 

Szoros egytittmUködés 
a németországi ango! 

és amerikai övezetek között 
(Hamburg, junius 13.) Clay ameri-

kai és Robcrtsou angol áboinok össze-
jövetelén bejelentették, bogi stzoros 
e©yüiitmüködést hoznák majd liétre a 
németországi angol és amerikai meg-
szállási övezetek között. 

Készül a magánalkalmazottak B-lista 
rendelete 

A Világosság értesülése szerint az 
iparügyi minisztériumban most dolgoz-
nak a szanálással kapcsolatos és a- raa-
gúnal-ka! mázott ak ra vonatkozó B-lista-
tc-rvieiz-etéh. A rendelet a lap szerint ki-
mondja, hogy Budapesten julius 31-ig, 
vidéken pedig augusztus 31-ig, az üze-
miekben és a magánvállalatoknál azon-
nali hatállyal fel lehet mondani a ma-
matkalmaz.ottsknak és,, ezek ugyan-

olyan alapon kezelendők, mint az ál-
lam és a közületek tisztviselői. 

A Szabadság szerint a magánválla-
latok nem kötelesek a B-lista keresz-
tülvitelére, de jogukban áll a B-lista 
elkészítése és a tisztviselők létszámá-
nak csökkentése. A szolgálati időtől 
függetlenül a magár,alkalmazottakat 
kéthónapi végkielégítéssel lehet elbo-
csátani. 

Budapesten felépül az első 
magyar penicillingyár 

A mii* a gyár elkészül, hitelbe kapunk Amerikából 
az egész ország számára szükséges penicillint 

(Budapest, junius 13) A legnagyobb 
magvar vegyészeti gyár és egy ame-
rikai gyógyvegyészeti érdekeltség kö-
zött megállapodás jött létre, amely-
nek érteimében amerikai hiteilei fel-
lépitik Budapesten az első magyar 
"enicillin gyárat. Az uj gyár épit-
! o éd munkatatait már megkezdték. 
Értesii'ésünk szerint a gyár vezetésé-

ben tevékeny részt vállalt Szent-
Györgyi professzor. A terv szeri-t 
a gyárat 18 hónap múlva helyezik 
ü<embe. Addig is, amig a magyar 
gyártmányú penicillin piacra kerül, 
az amerikai érdekelt-ég hitelbe szál-
lítja az uj gyárvállalkozásnak az 
egész ország penicillin szükségletét. 

Olasz monarchisták fegyverrel 
a nép akarata ellen 

(Róma, juniu; 13) Az ország Icg-

kü'ön1 ö'.ől h ré izeiből jelentések ér-

keznek arrói, hogy a monarchisták 

tovább folytatják tüntetéseik et, rend-

zavarásaik at és a köztársaság ellent 

agitációikat. A legújabb jelentések 

szerint a római összetűzések során a 

tüntetők megsebesítetek Róma 

rendőrfőnökét is. 

Közüzemi dijakat és a közellátás által 
kiszolgáltatott termékeket is lehet 

ado^Cfifgfveí fizetni 
(Budapest, junius 13) Csütörtökön 

rendelet jelent meg, amely kiterjeszt' 
az adópengőjegyek használatát. A 
rendelet értelmében az eddig már for-
galomban volt 50000. 500.000 és ] 
millió adópengő ciml'etü adójagyeket 
üzemek rfiflal nyújtott szolgáltatások, 

közadók kiegyenlítésén kivül egyes 
közüzemi dijaknak, továbbá az állam ' 
végűi a közellátás keretében hatósági 
és egyéb közületek, valamint az ezek 
által kiszolgáltatott termékek ellen-
értékének kiegyenlítésére ezentúl fei 
mhet használni. 
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Komoly zavargások 
Triesztben 

(Trieszt, junius 13) A csütörtö'.rre 
virradó éjszka komoly zavargások 
foiytak Trieszt városában. Kisebb sé-
rülésekkel 23 mi.ert szállít ottak kór-
házba. Nagyobb tömeg akart a váras 
központja felé nyomulni, mire a remi-
őrök tüzeltek a " tömegre. A tüntetők 
főleg kommunistákból és szláv ele-
mekbői álltak. A rendőrség végű 
könnyfakasztó bombákat használt ,'s 
a rendet éjjféi tájra helyreállította 

i 

A város gondoskodni akar 
a közigazgatásnak munkás- és 
parasztelemekkel való felfris-

sítéséről 
Közigazgatási taniotyam rendezését kérik munkás 

és parasztifiak részére az egyetem jogi karán 

Dz angol kommunista párt 
tovább küzd a munkásegységért 

(London, juniu* 13) A brit kommu-
nista párt kiáUtványt bocsátott ki az-
zai kapcsolatban, hogy a munkűspá t 
eiutasltotta a kommunisták felvét li 
kérelmét. A kommunista párt kiált-* 
ványa hangsúlyozza, hogy a párt vál-
tozatta ::ui küzd a ím nkásegység mag-
va őritásáért és az elkövetkező hóna-
pok során az angol történ ilem I g-
uagyobb szabású belpolitikai i nd já-
ratat lodUJo meg a tagié to-ámán.'k 
eme'é e és belpolitikai befolyásának 
növe'ése érdekében. 

Uj gabonaárak 
(Budapest, junius 13.) A közellátás-

ügyi minisztérium juratus 14-től kezdve 
a következő kenyér- és terményárakat 
állapította mieg: 

A kenyér fogyasztói ára 31.000 mii-
pengő, viszonteladói ára- 29.000 mil-
pen(g|ő. (Ez az ár Szegeden nem érvé-
nyes, mert külön ármegállapítás alap-
ján szabják meg a kenyér árát. Szerk j 
Buza, rozs, kétszeres, zab 1 millió mii-
pengő mázsánkmt, árpa, kukorica 900 
ezer, burgonya 50.000, bab 1 niilliö, 
hagyma 909000, napraforgó 2,000.000 
miipengő mázsánk Int. A íinjinliszt. bu-
za- ós kukon taad ara malmi ára 28 000, 
nagykereskedői ára 30.000, fogyasztói 
éra 33.000 miilpeftgö kilónkint. Konyér-
liszt s kuikoricalliiS'zt malmi ára 22000 
fogyasztói ára 25.000 mii pengő kilón-
kinti 

(Szeged, junius 13) Beszámolt róla a 
Délmsgyarsrszág, hogy a szegedi 
munkáspártok ifjúsága, valamint az 
egyetemi és főiskolai hallgatók sza-
badszervez rte mozgalmat indított a 
munkás- és parasztifjuságnak az 

' egyetemre való felvétele érdekében. 
\ Most Szeged hatósága is szorgaimra-a 
a mu-kas- es parasstifjuság egy t m-

i r? jutását. Dé es L:ó elvtárs, polgár 
; mc tor kezdeményezésére a város át-

írt az egyetem jogikari dékánjának 
Schnaller károly professzornak és ké-
ri, hogy az ősszet kezdődő félévben 
a munkás- és parasytif'uság tovább-
képzésére jogi szemináriumát rend' z-
zen az egyetem. Kéri tovább'' a város 
a jogi fakultást, kérjen engedélyt a 
kultuszminisztertől, hogv egyidejűleg 
négy fé'éves közigazgatási tanfolya-
mot rendezhessen, amelyen munkások 

és parasztok részére közigazgatási 
kiképzést adjanak. Ez a négy féléves 
tanfoivam képesítené a résztvevő 
munkás- és parasztifjakat közigaz-
gatási állások betöltésére, továbbá a 
tanfoivam elvégzése után ér fts jgivni 
egyenlő bizonyítványt nyernének és 
beiratkozhatnának az egyetem jogi 
karára rendes hallgatóknak. 

A város kezdeményezésének célja 
a/, hogy a közigazgatás megtisztítása 
után egészséges munkás- és paraszt-
elem kkei frissíthessék fei a közigaz-
gatá t A város közű átiratával a 
dékánnal, hogv anyagi támogatást is 
hajiardó nyújtani a tanfolyam ren-
deésébez. Schneller Károly rektor, 
akivei Dénes polgármester tárgyláso-
kat folytatott, helyesli és támoitaMa a 
város akcióját. 

A Pravda a dunai hafózás kérdéséről 
(Moszkva, junius 13.) A moszkvai 

rádió híradása szer.nt a Pravda a kü-
szöbönálló külügyminiszteri értekez-
lettel' kapcsolatban a következő meg-
jegyzést fűzi a dunai hajózás kérdésé-
hez: 

A dunai hajózás kérdése, ai legna-
gyobb jelentőségű a Dunamedence ál-
lamainak szempontjából. A kérdés ren-
dezése azon fordul meg, vájjon a dunai 
államokat illeti-e a döntő szó, amelyek-
nek fejlődése a' legszorosabb összefüg-
gésben áll a hajózási ut szabadságéval 
és kielégítő működésével. 

Orosz vélemény szerint ez a kérdé-s 
elsősorban a Duroamedence államainak 
üghe. Amreikában és Angliában vaui-
nak befolyások, amelyek arra irányul-
nak, hogv bizonyos vitathatatlanul élet-
fontosságú délkelete ur-ópal kérdéseiket, 
mint a dunai hajózás kérdését isi ösz-

szjekuszálják. Ez az eljárás anrai irá-
nyul, hogy ezeket az államokat a kí-
vánatos függőségibein tartsa.. Az egye-
düli megoldás csak az lehet, hai eltávo-
lítják az útból azokat a mesterséges 
akadályokat, amelyek lehetetlenné te-
szik a dunai hajózásban elsősiorbain ér-
dekelt államoknak, hogy saját maguk 
felfogását érvényesítsék ebben a kér-
désben. 

• 

Fizess elő 

a Délmagyarországra 
és szerezz uj előfizetőket! 

Még mindig Tomha 

A Délmagyarország mai számában 

ismertetjük az uzizságügyminisztérium 

táviratát, amelyben elrendeli, hogy 

Tomka Páll' és Rózsa Gyulát a szegedi 

népügyészség azonnal helyezze szabad-

lábra. A fentnc-vezett urak személyével 

ós működésével volt mér alkalmunk 

foglalkozni. A *szegedi Kisgazdapárt 

április 24-i pártnapján szemérmetlen 

módon -izgattak a -demokrácia, a demo-

kratikus Magyarország és annak veze-

tői ellen. Felszólalásaikban már ott csí-

rázott o Kiss Szalézok szervezkedésé-

nek hazaáruló magja- i®. Tomkáék egye-

nes útja -ezek után természetesen- a 

rendőrségen keresztül a népü^yészség 

fogházába vezet eít. Azonban ugy lát-

szik, hogy a Tomká-élc részére van egy 

i. iiba ut is, am-elyiken 'könnyűszerrel 

csempészik vissza a dolgozók társadal-

mába- a nép ellensértrit. Az igazságügy-

rrónf ztt'rium pillanatnyilag gazda nél-

kül vén. Amágt Ries István iigazsázűgy-

minizzter Washingtonban -azon fárado-

zik, hogy bebizonyítsa a nyugati nagy-

hatalmaknak Magyarország őszinte ra-

gaszkodását ci demokráciához, hogy ezen 

keresztül méi lányosan tárgyalják 

ü'Jyünfee:.' a bökateonferenci-án — addig 

az i'g'aziságügymini'szt&riumbó; egérutat 

nyitnak a demokrácia elleni:egeinek. 

Nincs itthon a macska, rincorinck az 

egerek, ©kik szereplésükkel a patkány 

nevet is kiérdemií-lték. 

Junius 19-én hirdet Ítéletet a NOT 
flntal István btinügyében 

(Budapest, junius 13.) Dr. Antal Ist-
ván, ,a Sz'tó-jay-kormány ig-azságügym-i-
nisztere és kultuszminiszterének bűn-
ügyével szerdán foglalkozott a' NOT dr. 
Bojta Béla éllamti.tkár elnökletével'. 
Mintt ismeretes, Antalt a mé pb hőség el-
eőfofeon háborús és népei-lenes bűntet-
teiért kötél általi halálra ítélte és va-
gyonát is elkobozta. Ilyen előzmények 
után került aa ügy a NOT-hoz. Az Íté-
letet- 19-én déli 1 órakor hirdetik ki. 

RÖVID HIREK 
Moszkvából jelentik: A szovjet hír-

szolgálat szerint a teheráni kormány 

nyilatkozatot boesáto t ki, amelynek 

értelmében az ország függetlenség t 

minden külső beavatkozás ellen meg-

védi. Ez az angolszász beavatkozási 

törekvésekre is vonatkozik. 

Londonból jelentik: A németországi 
brit megszállási kormányzat Fischer 
György bajorországi kommu,lista ál-
lamtitkárt elbocsátotta nivatalából. 
mert engedély nélkül áttépte az angoi 
övezet határát, hogy résztvegyen a 
berlini kommunista értekezleten. 

Buda-pestről jelentik: A 'közellátás-
ügyi miniszter a földművelésiig: i mi-
niszterei:! egyetértve cteéplési szén hitel-
akciót engedélyezett. A szén árai má-
zsán-kint 20—27 kilő ujtermésü kenyér-
gabona. A cséptéishez szükségbs gépz-si-r 
olrjosmiagoik ellenében kapható. A vár-
megyei gazdasági felügyelőségek adnak 
bőve-bb felViSágosltást. 

Damaszkusbő' jelentik: A jeruzsá-

lemi főmufti szerda óta Damoszkus-

ban tartozkodik Az angoi hir zolgá-

íat 1 ö ,'ése szerint az arab liga érte-

kezlete, afnely az arab egység meg-

szilárdítására vonatkozó határozato-

kat hozott, a jeruzsálemi főmuftii az 

arab világ szellemi vezetőjévé válasz-

totta. 

Londonból jelentik: Az- angol hír-
szolgálat aizierbeidzsánii hivatalos jelen-
tésre hivatkozva közli, hogy teljes 
megegyezés jött létre :z iráni központi 
kormány és az azerbridzsáni ömkor-
mányzat -között. Megállapodtak abban, 
hogy Azierbeidzsán 'kormányzóját a jö-
vőben a teheráni kormány nevezi ki 
az azerb-eidzsá'n-i' ön-kormányzait által' je-
lölendő személyek közül. Az azenbei-
dfcsáni iszabadics'apa'to'k -beolvadnak az 
iráni rendőrségbe. A megegy, e-zés ren-
dezi, az aznubeidzsánL földreform során 
fel'osElót'íi nagy-birtokok jogi helyzetét is. 


