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Byrnes beszéde Stuttgartban 
Németország jövőjéről 

(Stuttgart, szeptember 6.) Byrnes, 
az Egyesült Államok Németországbf.n 
időző külügyminisztere Stuttgartban 
beszédet mondott Németországi jövőjé-
ről. Elmondotta, hogy a szövetséges 
hatalmak teljesen demi litarizálni akar-
ják Németországot, hogy energiáit és 
képességeit.. ö béke munkálataira for-
díthassa. A jóvátételt és a demilitarí-
zálást olyan mértékben akar ják elreh-
delni, hogy. Németországnak maradjon 
ipara, amelynek segítségével képes 
fenntartani európai életszínvonalát. 
Amerika arra törekszik, hogy a meg-
szállási övezeteket gazdaságilag egysé-
gesítsék. Amerika segítségére fog siet-
ni a német, népnek abban is, hogy elő-

készítse demokratikus német kormány 
felállítását, a szövetséges csapatokat 
azonban nem vonják ki addig, amig 
szükséges a megszálló hadsereg jelen-
léte. Kijelentette Byrnes, hogy, Ameri-
ka támogatja a lengyeleknek azt a ké-
relmét, hogy Keletnémet ország egyes 
részeit csatolják Lengyelországhoz. 
Franciaországtól sem lehet megtagadni 
a Saar-vidékre vonatkozó igényét, mert 
ennek a területnek gazdasági érdeke 
egybefonódott Franciaországéval. Az. 

•amerikai nép segíteni óha j t j a a német 
népzt abban, hogy megtalálja a visz-
szavezető utat a világ szabad népei 
között az őt megillető becsületes hely-
re — fejezte be beszédét Byrnes. 

Népbiróság elé kerü lnek 
a miskolci lincsel ők és felbuj tók 

A belügyminisztérium jelentést adott ki a vizsgálat 
befejezéséről 

(Budapest, szeptember 6.) A belügy-
minsztérium sajtóosztálya jelenti: A 
magyar közvélemény előtt már részle-
tesen ismertetett Miskolcon julius 
90-án és augusztus Inén lefolyt esemé-
nyekkel kapcsolatban la budapesti fő-
kapitányság rendészeti osztálya a 
vizsgálatot befejezte. Az áldozatok: 
Jungreis Ernő malomtisztviselő és Fo-
ga ras Artúr rendőrfőhadnagy, valamint 
a súlyosan megsebesült Rejtő Sándor 
közvetlen bántalmazóit, névszerinti Ká-
rolyi Istvánt, Kis Károlyt, Maginovec 

Lászlót, Varga Lajost. Boross Miklóst, 
Lakatos Henriket, Boncsó Mártát, Or-
bán Zoltánt, Bogdán Gyulát, Bogdán 
Zoltánt, i f j . Károlyi Jenőt ós Stróbl 
Endrét a rendőrség őrizetbe vette és 
átadta a budapesti nép ügyészségnek. 
Az augusztus elsejei eseményekkel kap-
csolatban ezenkívül őrizetbe vette a 
rendőrségi és á tadta a népügyészségnek, 
mint közvetlen; Izgatókat, a következő 
személyeket: Horváth Zoltán, Szőke 
András, dr. Hortobágyi Jenő, Troncstk 
Zoltán cs Madarász István. 

annyit mái- is bejelenthet, hogy Somo-
gyitelepen három általános iskola nyi-
lik meg, egy állami, egy községi és egy 
felekezeti. A tanárok beosztása már 
csak adminisztrációs kérdés és a na-
pokban már el is fogják foglalni he-
líriiket. 

Az. MKP mint minden alkalommal, 
ezúttal is védelmébe vette és meg is 
védte eredményesen és sikeresen, a 
dolgozók érdekeit. Igy Somogyitelepnek 
is ugyanolyan nívós iskolája lesz, mint 
r.t Belvárosnak. 
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Államsegélyt kap Szeged 
a muzeum helyreállítására 

A mügyrttjtemények országos fő fe lügye lő jének látogatása 
a s z e g e d i muzeumban 

Értekezlet az akko rd bér rendszer 
megá l l ap í t á sá ra 

Szegedről a vállalatok és üzemi bizottságok küldöttei vesz 
aek részt az OTT értekezletéa 

(Szeged, .szeptember 6.) Csütörtö-
kön Szegedre érkezett Vargha László 
a közgyűjtemények országos főfelügye-
lője, hogy meglátogassa a szegedi mu-
zeumot és ellenőrizze működését. Az 
országos főfelügyelőt a város kulturá-
lis ügyosztálya részéről dr. Havass Zol-
tán tb. tanáicsnok fogadta és a mu-
eumba kísérte. Vargha főfelügyelő i t t 

dr. Szők'e Mihály múzeumigazgató ka-
lauzolásóval megtekintette a muzeum 
renoválás a is t t levő épületét és a .gyű j -
teményeket. Szemléje végeztével be-
széltünk Vargha főfelügyelővel, aki a 
következőket mondotta: 

— A szegedi muzeumnak rendkívül 
gazdag és értékes anyaga van, külö-
nös n ami a régészeti és a néprajz-
gyűjteményt illeti. A muzeum veze tne 
dr. Szőke Mihály kollégám kezében ki-
tünö helyen van és nagy fejlődés elé 
•néz. Súlyos bajok akadályozzák azon-
ban a fejlődést. Elsősorban a muzeum 
sérült állapota. Amint a- Szőke igazgató 
ur által készített költségvetésből ma-
gam í® megállanitottam. 250 ezer fo-
rintra lenne szükség, hogy a muzeum 

kívül-belül teljesen helyreállítható le-
gyen és hiánytalanul betölthesse hiva-
tását. Egyelőre azonban a legisürgősebb 
munkálatok elkészítésére 26 ezer fo-
rint is elég volna, de amint hallom, a 
város csak lé ezret tudott adni. Ebből 
most. folyik ® tetőiét, gz ablakok és a 
Oeleő kisebb rongálódások kijavításé. 

— Nagy ba j a tudományos személy-
zet hiánya is. Tulajdonképpen minden 
gyűjtemény élén egy-egy tudományos 
képzettségű vezetőnek kellene állnia. 
Ezeknek működését most nélkülözi a 
szegedi muzeum. Az országos szakfel-
iigryelőség mindent elkövet, hogy maga 
is segítségére legyen a szegedi muzeum. 
nak. amelynek néprajzi gyűjteménye 
a Magyar Nemzeti Muzeumon kívül a 
legkiválóbb az egész országban. Java-
solni fogom, hogy nagyobb összegű ál-
l 'msegélyt u ta l janak ki a muzeum 
rendbehozására, de a városnak azon 
kell lennie, hogy minél előbb rendbe-
hozza művelődésének ezt a fontos té-
nyezőjét: a muzeumot és az országos 
hírű Somogvi-könyvtárat. 

(Szeged', szeptember 6.) Az iparügyi 
minisztérium bevonásával az Országos 
Termelési Tanács értekezletet tart , 
melynek tárgya a teljesítménybérek és 
normák Ideiglenes megállapítása és az 
ideiglenes teljesítmény-bérfizetések en-
gedélyezése. 

A szegedi iparvállalatok és üzemi 
bizottságok kiküldöttei nagyszámban 
utaznak fel Budapestre a jövő hét szer-
dáján és csütörtökön megtartandó ér-

tekezletre. Az iparügyi miniszter Tar-
ján Tibor elvtárs iparügyi miniszteri 
biztost bizta meg az értekezlet délma-
gyarországi előkészítésével, ki, az ösz-
szes iparvállalatokkal, a szakszerveze-
tekkel és üzemi bizottságokkal érintke-
zésbe lépett. Az értekezlet munkájának 
sikerétől függ az u j adóbérrerüdszer 
megállapítása, mely rendszert a kor-
mányzat lehetőleg a munka minden te-
rületére ki óhaj t ter jeszteni 

Három általános iskola lesz Somogyitelepen 
A Kommunista Párt a szülök küldöttségének élén közbenjárt 

a tankerületi főigazgatóságon 
(Szeged, sz.ptember 6.) A somogyi-

telepi általános iskola körül súlyos és 
jogos panaszok merültek fel, Mig a 
város belterületén már folynak az elő-
adások, addig a somogyitelepi általános 
iskola még mindi® csak a szervezés 
stádiumában van. 

A somogyitelepi szülők pártállásra 
való tekintet nélkül ma reggel felke-
resték az MKP Arany János-utcai szék-
házát, ahol segítséget kértek az ügy 
megoldásának érdekében. A népes kül-
döttséget az MKP megbízásából és a 
6züiők felkérésére Dániel György elv-
t á r s vezette a tankerületi főigazgató-
hoz. Miután Janson Vilmos tankerületi 
főigazgató a vizsgákon van elfoglalva, 
a küldöttséget Takács Béla tanügyi elő-
adó fogadta, ciki az általános iskolák 
előadója a tankerületi főigazgatóságon. 

Dániel György elvtárs előadta, hogy 
Somogyitelep dolgozói eddig bizonysá-
got tettek, hogy a demokrácia' áldoza-
tos épitő munkásai. Ennek ellenére azt 
látják, hogv a demokrácia egyik legér-
tékesebb vívmánya hozzájuk nem jut 
pl. Értesülésünk szerint a szegedi taná-
rok tartózkodnak és nem akarnak ta-
nítani a somogyitelepi általános iskolá-
ban azon a címen, hogy az iskola mesz-
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sze van. A szülők értesülése szerint ta-
nárok még mindig nem nyertek beosz-
tást az iskolába. Igazságos és méltá-
nyos, hogyha a somogyitelepi dolgozók 
a legmesszebbfekvő gyárakba is e l tud -
nak menni, hogy eleget tegyenek or-
szágépitő feladatuknak, ugy ia tanárok 
részéről is tegyenek ennek eleget. A 
szülőknek az a kérése, hogy a lehető 
legsürgősebben osszanak be tanárokat 
a somogyitelepi általános iskolába. 

Takács Béia válaszában rámutatott , 
hogy a küldöttség kérését tolmácsolni 
fogja a tankerületi főigazgatónak, de 

Komoly lépés a szegedi szegénygondozás 
megoldására 

A nép jóléli minisztérium kiküld öltjei megvizsgálták Szeged 
szociál is helyzetét és segítséget helyeztek kilátásba 

(Szeged, szeptember 6.) Jelentettük, 
hogy csütörtökön este Szegedre érke-
zett Benedek Jenő, a népjóléti minisz-
térium szociális osztályának főnöke, 
Klaniczai Oszkár helyettes osztályfő-
nök és dr. Karvázi .Tános Szeged szo-
ciális főfelügyelője kíséretében. A mi-
niszteri kiküldöttek pénteken; délelőtt 
dr. Dobay Pál tanácsnok, a népjóléti 
ügyosztály vezetője és dr. Biacsy Béla 
szociális felügyelő társaságában meglá-
togatták dr. Antalffy György helyettes 
polgármestert. A helyettes polgármes-
ter, valamint Dobay és Biacsy tanács-
nokok tájékoztatták Benedek osztályfő-
nököt Szeged szociális helyzetéről és 
azokról a tennivalókról, amelyek a vá-
rosban szociális téren mutatkoznak. Az 
értekezlet u tán a Délmag* nrország 
munkatársa beszélt Benedek elvtárssal, 
aki a következőket mondotta; 

— Azért jöttünk Szegedre, hogy tá-
jékozódjunk, mik azok a problémák, 
amik Szegeden szociális téren felmerül-
tek. A helyettes polgármester elvtárs-
nál tájékozódást nyertünk mindezekről 

kérdésekről, majd az egyes szociális 
ntézmónyek megszemlélésével magunk 
; taoaszlalhattuk. hogy Szeged igen 
omoly helyzetben van és sürgős seqit-

sénre szorul. Biztosítottuk a helyettes 
polgármester elvtársat és a város szo-

Wa műsoros sportbál 
Jazz, cigányzene, reggel 

vészeinek felléptével. 
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ciális ügyosztályának vezetőjét, hogy 
a népjóléti minisztérium segíteni fog 
és megpróbálja talpraállitani Szeged 
szegénygondozását, mái- amennyire költ-
ségvetési keretei engedik. Nagy gondot 
ad Szegednek a menekültek és kiutasí-
tottak ellátása, gondozása. Mintegy 2500 
személyről van szó. Ehhez járul még 
az ideérkező és átmenetileg i t t időző 
hadifoglyokkal való törődés, nem be-
szélve azokról a gondokról, amelyek a 
város szegényeinek állandó ellátásával, 
gondozásával, a napközi otthonok, nép-
konyhák fenntartásával járnak. Igyek-
szünk Szeged szegényeit olyan módon 
segiteni, hogy egyúttal a munkanélkü-

li iséget is enyhitsük. Errs jó alkalom 
lenne a városi szegényház kibővítése. 
Az UNRRA budapesti bizottságával is 
érintkezésbe lépünk, felhívjuk figyel-
mét Szeged súlyos helyzetére és a r ra 
kérjük, hogy Szegeden fokozottabb 
mórtékben segítsen. 

— Most tárgyalunk a minisztérium-
ban arról is, hogy a közjóléti szövet-
kezeteket újjászervezzük és a szövet-
kezetek kebelében kislakásépitő progra-
mot dolgozunk ki. Ha ezek a tárgyalá-
sok befejeződnek. Szegeden is újból 
megkezdődik a munkásházak építése. 
Általában ígérhetem, hogy a miniszté-
riumban alaposan megtárgyaljuk Sze-
ged problémáit és komolyam foglalko-
zunk azokkal. 

Magyar Nök Demokratikus Szövetsége szeptember 7-én este 8 órakor 
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Qz uiiáépitési minisztérium 
kiküldöttje Szegedre jön 

H munkanélküliség megvizs-
gálására 

(Szeged, szeptember 6.) A szegedi 
munkanélkül iség leküzdésére megin-
dult mozgalomból a kereskedelmi é& 
i p a r k a m a r a i® kiveszi a részét, A ka-
m a r a kőzve' len tá rgyalásokat [oly tá-
to t t az u i jáépi lésügyi minisztérium-
mai és kér te , hogy a kormány részé-
ről a munkanélküliség e lhá r í t á sá ra 
t e t t intézkedéseket Szegedre is ter -
jesszék ki. A minisztérium nagy meg-
é r é-sei fogadta a k ívánságot és a ka-
m a r a ígéretet kapot t a r r a , hogy a vi-
déki városok közül elsősorban a sze-
gedi munkanélkü ' i 'ég helyzetével fog-
lalkoznak és lehelő sürgős segítséget 
n y ú j t a n a k a helyi törekvésekhez, len-
nek érdekében a közeljövőben Sze-
gedre/ lá 'oga t dr . C» srzy István mi-
niszter i t anácsos és a helyszínen vizs-
gá l ja meg az állami t á m o g a t á s le-
hetőségeit 


