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csökkentéséhez. Ami a Csehszlovákiá-
ban élő magyar kisebbséggel való bá-
násmódot illeti, Anglia eJfeikben a kér-
désekben sokkal tartózkodóbban nyi-
latkozott. Bizonyos, hogy jó néven 
venné, ha a kisebbségek tényleg jogo-
kat kapnának és ezeket biztosítanák, 
azor.ban nem akarja vita tárgyává 
lenni azt a megegyezést, amelyben a 
négy na^/hatalom szinte pillanatok 
alatt egy véleményen volt. Anglia: azon-
ban nincs ellene annak, hog'y majd az 
általános bókeértokezleten bizonyos 
magyar követeléseket igazságosabb 
szemmel vegyenek vizsgálat alá. 

Optimista közvélemény 

(Budapest, junius 27.) A Magyar 
Közvéleménykutató Intézet jeLcnti: A 
magyar államférfiak Washingtonba 
való elutazása után az intézet több kér-
dés feltevésével vizsgálat tárgyává tet-
te a washingtoni úttal kapcsolatos köz-
véleményt. A magyar politikus wa-
shingtoni útját általában nagy bizako-
dás kisérte. 

Aránylag a legtöbben azon a véle-
ményen voltait, hogy a nyugatra hur-
coLt nemzeti vagyon még ezévben visz-
szakerül. Körülbelül ugyanilyen remé-
nyeket táplál a közönség a nyugaton 
levő hadifoglyok tekintetében is. 

Vasfügeönylegfenda 

(Maszkva, junius 27.) A moszkvai 
rádió közlése szerint Nagy Ferenc mi-
niszterelnök a TASS szovjet hírszolgá-
lati iroda különtudósitójával folytatott 
beszélgetés során nevetségesnek mon-
dotta azt a rosszakaratú, a sajtóban el-
terjedt mesét, hogy „vasfüggöny" vá-
lasztja el Európa keleti és nyugati ré-
széit. ö maga sohasem vette észre 
ilyen „vasfüggöny" létezését — mon-
dotta a miniszterelnök. Megállapította 
továbbá, hogy Magyarországon sok uj-
ágiró és üzletember fordul meg a nyu-

gati államokból, ami bizonyítéka an-
nak. hogy ezeldcel az országokkal sza-
badon érintkezhetünk és hogv a ma-
gyar kormányküldöttség is akadályta-
lanul eljuthatott Angliába, az Egye-
sült Államokba és Franciaországba. 

K e n y é r j e g y A n g l i á b a n 

(London, junius 27) A brit minisz-

tertanács csütörtökön elhatározta, 

hogy julius 21-től kezdve bevezetik a 

kenyérjegy rendp/idr t Nagybrttánniá-

ban. 

Hitler S v é d o r s z á g o t is 
meg akarta támadni 

(Moszkva, junius 27) A Kiaszna ja 
Zvjezda, a Vörös Hadsereg lapja közli 
Hammler, jelenleg orosz hadifogság-
ban levő német altábornagy levelét a 
szovjet kormányhoz, amelyben közli, 
hogy tudomása szerint Hitler 1943 
nyarán támadást készített elö Svéd-
ország ellen- Ez a támadás azon hiú-
sult meg. hogy a szovjet csapatok 
leverték a német offenzívát Kurszk-
nál. 

A Kommunista Párt kezdeményezésére | Kényszer nélkül 

összeül a szegedi néppasiamenf 
(Szeged, junius 27.) A Magyar Kom-

munista Párt kezdeményezésére való-

ban újszerű és a mindennapi élettel 

szerves összefüggésben álló ötlet való-

sul meg. A Magyar Kommunista Párt 

nagyszegedi pártbizottsága a közeli na-

pokban összehívja az első valóságos 

népparlamentet. Ebben a parlamentben 

a lakosság nem képviselői utján jut-

tatja kifejezésre panaszait, óhajait, ha-

nem maga a nép jelenik meg itt — 

pártkülönbség nélkül —, hogy közér-

dekű problémáit felvesse, orvoslást kér-

jen rá és kérdéseire azonnal, a hely-

színen választ kapjon. A város külön-

böző helyein elhelyezett urnákba már 

most mindenki írásban továbbithatja 

azokat a terveket, panaszokat és óha jo-

kat., amelyeket a népparlament a kö-

zeli napokban össahivoít első ülésén 

megtárgyalnak. Ezeknek a leveleknek 

alapján állítják össze a népparlament 

ülésének ügyrendijét. A jelenlevő köz-

igazgatási vezetők a felmerülő kérdé-

sekre rögtön válaszolnak. A népparla-

ment összehívását városszerte nagy ér-

deklődés kíséri. Ez is bizonyíték arra, 

hogy a Kommunista Párt valóban a 

magyar nép pártja, a nép érdekeiért 

küzd. a Kommunista Párt szereti a né-

piét és a nép szereti a Kommunista 

Pártot. 

Keresztury kultuszminiszter 
fontos bejelentései 

a nevelés demokratizálásáról 
(Budapest, junius 27) Keresztury 

Dezső kultuszminiszter szerdán sajtó-
fogadást rendezett és ezen rendkivii! 
érdekes !>ejelentéseket tett. Állástfog-
lalt köznevelésünk demokratikus be-
rendezésének minél sürgősebb végre-
hajtása me'fatt, és ismertette az ed-
digi eredménveket. A régi főigazga-
tók közül csak egy maradt helyén 
27 tanfeIü(T"e|őbő' is húszat kicserél-
tek. A tara'ői ®s tanári kar demokra-
tikus kics^ré'ése is egvre folyik. Az 
ifjúság demokratizálásáról Szólva ki-
jelentette a kultuszminiszter, hogy 
mindent megtesz az ifjúság demokra-
tikus szellemű osonortiainal- meg-
mentése és az ifjúság demokratikus 
gyakorlatának kifejlesztése érdeké-
ben. 

Mlásttoelaft a miniszter a nevetőit 
minél előbbi önnevelésének szükséges-
sége mellett ls, nemcsak világnézeti 
síkon. hanem a szakmii tudás terén 
is. Éppen ezért már ezen a nváron 
a legkülönbözőbb továbbképző tanfo-
lyamokat nyitják meg számukra. 

Az egyházi i3koiak keraesere térve 
rámutatott a miniszter, liogv a de-
mokráciáéi Bines megnyilvánulásokat 
az egyházi iskolákban is a legna-
gyobb eréllyel kell üldözni és ezek-

nek az iigveknek kivizsgálására rö-
videsen három tagu bizotl ságot szer-
vez a minisztérium az egvház és a 
legfelsőbb bíróság kiküldötteiből. 
Ezenkívül a B-listát végre kell haj iam 
®z. egyházi i s k ! a K ban » . 

Az iskolareform tervezete erő-
teljesen folyik — mondotta a kultusz-
miniszter Áz á'taíános iskola tanter-
ve már el is készült és a neveljkép-
zés reformtervezete is készen van. 
Az u j tmkönvvek oedig nyolc kivéte-
lével már elkészültek 

A művelődés további lehetőségeire 
térve rámutatott arra. hogv az ösz-
szel bevezetésre kerülő progresszív 
tandijr nds-er megadja a művelődés 
nagvnbb lehetőségeit. A minél széle-
sebb körű műveltség elérésire hama-
rosan megszervezik a népi művelődési 
intézetet 

Mc"o'dás-a vár még a tanonckér. 
(lés és a paras-tsag tehetséges gye»-
mekein-k minél nagyobb tömegben 
való i=k-Ié"tatása. Ez utóbbihoz azon-
ban haladéktalanul szükség lenne kol-
'éviumok feláüitása. 

Keresztury miniszter nyilatkozatát 
a nemzetközi művelődési kapcsolatok 
szüksége sségének h an vsul voz ás áv a l 
fejezte be. 

A Szegedi Kis Újság csütörtöki sza-

mában a Délmagyarországot szeretne 

olyan színben feltüntetni, mintha meg 

akarná, vagy meg akarta volna akadá-

lyozni, hogy a Szegedre érkező köztár-

sasági elnök fogadására a középiskolád 

ifjúság kivonuljon. Ennek pedig éppen 

az ellenkezőjéről van szó. A legna-

gyobb mértékben helyeselni tudjuk 

hogy az ifjúság felvonul az államfő fo-

gadására, csupán azt a kényszert kifo-

gásoltuk és kifogásoljuk ezután is, 

amellyel némelyik iskolában a fogad-

tatáson való részvételre kötelezik a ta-

nulókat. Amint értesültünk róla, mag-, 

Janson Vilmos tankerületi főigazgató 

a legerélyesebben tiltakozott az ellen, 

bor • egyes túlbuzgó pedagógusok az-

zal fenyegetik diákjaikat, hogy aki nem 

jelenik meg az ünnepségen, annak nem 

adják ki a bizonyítványát, sőt a tíövő 

tanévben nem veszik fel egyik magyar 

iskolába sem. A főigazgató is tehát a 
mi nézetünket vallja, hogy a nevelőnek 

valóban nevelnie keli és nem a kaszár-

nyák kemény parancsaival fenyegetőzni, 

hanem türelmes és jóindulatu szavak-

kal kell megmagyarázni a köztársasági 

elnök és rajta keresztül a köz-társasa01 

iránti tiszteletet. Biztosak vagyunk 

benne, hogy ha a középiskolás ifjúság 

ezzel megfelelőképpen tisztában lenne, 

vagyis ha a tanárok a demokrácia szel-

lemének megfelelően oktatnák és ve-

zetnék az ifjúságot, akkor nem kellen 

kényszert alkalmazni, ha a kortársé 

sági elnök fogadásáról van szó, mert 

minden diák kivétel nélkül örömmel 

vonulna fel. A hibát tehát igenis éppen 

másutt kell keresni, mint a Szegedi 

Kis Újság gondolná. 

Egyébként is Tildy Zoltánnak ninv-

szüksége arra, hogv- erőszakkal kivezé-

nyelt ifjúság fogadja. Erre csak a régi 

államfőnek: Horthynak lehetett szük-

sége. Ha ugyanis megfelelő, helyénvaló 

emberek magyarázzák meg a magyar 

ifjúságnak a köztársaság intézményé-

nek jelentőségét és ezzel együtt a köz-

társasági elnök személyének fontossá-

gát, akkor nem lesz többet szükség fa-

siszta kényszereszközök alkalmazására 

Nyilatkozat 
A Népszava junius 27-ik számában 

• Megfosztották rendőrtiszti rangjától 
itadvánszky Lászlót* cim alatt meg-
jelent cikkel kapcsolatban kérem az 
alábbi nyilatkozatom közlését: 

Tény az, hogy állásomban fel va-
gyok függesztve, de nem a cikkben 
emlitet panaszok miatt, hanem más 
okokból kifolyólag. Nem felel meg a 
valóságnak, hogy a belügyminiszter 
ur megfosztott volna rangomtól, el-
lenben tény az, hogy az illetmény-
hivatal minda tnai napig folyósítja 
illetményeimet, mint rendőrszázados-
nak. Teljesen légből kapott állítás, 
mintha én 40 hold sváb birtokot sze-
reztem volna magamnak. Ellenben 
igaz az, hogv szándékomban van a 
Dunántulra átköltözni, de nem föld-
művelőnek, mert ahhoz nem is értek, 
hanem mint kereskedő keresem meg 
családom részére a kenyeret. Ezt 
csak akkor fogom megtenni, ha a 
belügyminiszter ur elfogadja rendőr-
századosi állásomról önként való le-
mondásomat Ez az igazság fenti cik-
kel kapcsolatban minden más állítás 
vagy tévedésen, vagy rosszak vratu 
tudatos tévedésen alapszik. 

Szeged, 1946. junius 27. 

Tisztelettel 

barfvúnszky László rendőrszázad, s 

Mt okozta dr. Mihalovics László 
gazdag háztulajdonos ha lá lá t? 

Bátyja feljelentése szerint halálraífatták és kifosztották 
Nyomoz a rendőrség 

(Szeged, junius 27.) Nem minden-

napi érdekességü bűnügyben nyomoz a 

szegedi rendőrség bűnügyi osztálya. A 

közelmúlt hetekben meghalt dr. Miha-

lovics László ismert szegedi gazdag 

háztulajdonos, a Széchenyi-tér 6. szám 

alatti bérház gazdája. Néhány nappal 

a haláleset után Mihalovics Elemér, az 

elhunyt testvérbátyja feljelentést tett 

a rendőrségen, hogy testvére lakásáról 

ériékes bútorok, értéktárgyak és egye-

bek tűntek el. A rendőrség azonnal nyo-

mozásba kezdett és ennek során érde-

kes dolgoknak jutottak nyomába. Kide-

rült ugyanis, hogy Mihalovics Lászlót 

több tagiból álló társaság vette körül, 

amely állandóan a lakására járt és íjé 

barátságot mutatott. Az volt ai céljuk, 

hogy az egyébként is iszákosságra haj-

lamos embert gyakori vendégeskedé-

sekkel, borozgatásokkal minél jobban 

tönkretegyék és vagyonát maguknak 

megkaparinthassák. Ez nagyrészben si-

került is. Egymásután vándoroltak át 

a különböző ingóságok a „baráti" társa-

ság tagjaihoz, sőt lassan maga a ház is 

elúszott. Az egyébként is delírium tre-

mensben szenvedő férfi, aki már el-

vonó kúrán is volt, nem sokáig bírta 

ezt az életmódot és valószínűen a napi 

több liter alkohol fogyasztásától hama-

rosan meg is halt. 

A rendőrség most igyekszik felde-

ríteni a bűnszövetkezet valamennvi I 

taglát és meg akarják állapítani M»- , 

balovics halálának pontos okát is, vn- j 

la mint az eltűnt ingóság kát akarja j 

felkutatni. A nyomozás során alapos 

gyanuokok terelődtek gróf Klebels-

berg jenőné, született Rrstás Irén 32 

éves szegedi lakosra, aki állítólag 

főszerepet vitt a társaság megszerve-

zésében. Rostás Irén egyébként Kle-

belsberg Kunó volt kultuszminiszter-

nek sógornője. 

A szálak elvezettek egy szegedi 
l>énzügyi tanácsos leányához is-. 
László Emmához. László Emma Mi-
halovics László baráti társaságába 
tartozott és állitóta" rossz szemmel 
nézte Klebelsbevgnéék mesterkedéseit 
Egyébként a Béke-utcai fogdában volt 
az utóbbi időben előzetes letartózta-
tásban, mert demokráciaellenes vuny-
verseket terjesztett. Szerdán délben 
belügyminiszteri leiratra helyezték 
szabadlábra. A rendőrség őt is kihall-
gatja, hiszen valószínűen sok érde-
kes adattal szolgálhat majd a nyo-
mozáshoz. 

Fizess elö 

a Oéfmagyarországra 
és szerezz uj előfizetőket! 

R Ö V I D H I R E K 

Londonból jelentik: Az angol rádió 

jelentése szerint áz UNRRA bécsi 

képviselője kijelentette, hogy Ausz-

tria élelmezési helyzete rosszabb, 

mint bármely más országé, amelyet 

az utóbbi hetekben meglátogatott. Ki-

jelentette azt is, hogy a négy meg-

szálló hatalom, közül egyik sem hasz-

nál el friss főzelékeket. 

Bukarestből jelentik: Szovjet támo-
gatással rendszeres légi járatokat létesí-
tenek Romániában. A légiforgalom Bu-
karest—Nagyszeben—Nagyvárad, Buka 
rest—Crajova—Temesvár, Bukarest— 
Kolozsvár—Nagyvárad vonaiakon indu; 
meg. A légiforgalomba rövidesen be-
kapcsolják majd a Bukarest—Constain-
za és Bukarest—Szatmár légi járatokat 

Rómából jelentik: Mussolini özve-
gye és leánya, gróf Cianóné a közkegye-
lem következtében minden valószínű -
ség szerint visszanyerik szabadságukat 
— jelenti a Sidi hírszolgálati iroda. A 
központ biztonsága szempontjából azon-
ban nem szabad elhagyniok mostani 
tartózkodási helyüket Ichia szigetet, il-
letve Liparit. 

M a g y a r o r s z á g o t f e l v e s z i k 
a n e m z e t k ö z i uszdszövetségfce 

A nemzetközi úszószövetség szerdán 
Londonban tartott közgyűlésén ugy ha-
tározott, hogy Németországot és Japán*, 
kizárja a szövetségbői. A volt csatlós-
államok, éspedig Románia, Magyaror-
szág, Bulgária, Ausztria, Olaszországéi 
Finnország tagságát megengedték azzal 
a feltétellel, hogy a fenti államok Ne-
metországgal és Japánnal nem vehetik 
fel a sportkapcsoiatokat. 


