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Szombaton érkezik meg az első szerelvény 
a Csehszlovákiából kitelepített magyarokkal 

Kiürített sváb községekbe telepitik a hazatérő magyarokat 
(Budapest, április 11.) A pénte-

ken oste meginduló magyar-cseh-
szlovák lakosságcserével kapcsola-
tosan az első vasúti szerelvények 
szombaton délelőtt érkeznek a szo-
bi határállomásra. A nagynácsédi 
kitolepölőket Harka községben te-
lepitik le végleg a svábok össze-
költöztetése révén felszabadult gaz-

daságokban és lakásokban. A pén-
teken este Léváról induló kitele-
pítési vonat, amely lévai kitelepü-
lökct visz magával. Szobra szom-
baton délben érkezik mqg. Letele-
pitési helyük Hajós község, ahol 
ugyancsak az összetelepitett svá-
bok által elhagyott gazdaságokban 
és Lakásokban helyezik el őket. 

A Szovjetunióból folyamatosan 
férnek haza a hadifoglyok 

Jelentős eredmények a munkáslakások épitése terén 

(Budapest, április 11.) Mihályffy 
Ernő tájékoztatásügyi . miniszter 
pénteken tartott sajtófogadásán 
Borbiró Virgil, az épilés- és köz-
munkaügyi minisztérium államtit-
kára tájékoztatója során közölte, 
hogy a házbérhozzájárulásból egy 
év alatt 70 millió forint folyik be, 
amelyből 40 milliót megfe d ő kulcs 
szerint elosztanak a főváros és a 

.vidék Tetöhelyreállitási munkála-
taira s egy bizonyos részt épít-
kezésekre is fordítanak így a 
pécsbányatelepi munkások épitő 
szövetkezete 100 ház felépítésére 
ebből az összegből kapott kölcsönt. 

Ezután Újhelyi Szilárd, az épí-

tésügyi -minisztérium osztályfőnöke 
adott tájékoztatót a hadifogolykér-
désről. 

• 

Megcáfolta azt a íéves hiedel-
met. hogy a hadifoglyok hara-
száliitása azért késik, meri 
nincs rá anyagi fedezet. Ami-
kor a békeszerződés, illeive a 
megkötendő egyezmény alap-
ján a hadifoglyok szállítása 
megindul, akkor minden hadi-
fogoly hazakerül. 

Ez természetesen nem zárja ki 
azt, hogy mint a múltban, a Szov-
jetunió a jövőben is tovább foly-
tassa a hadifoglyok hazaszállítását. 

„Dugott" bál után 
szándékos emberölés 

Nyolcévi fegyházat kapott a tizennyolcéves gyilkos 
(Szeged, április 11) Még 1946 szep-

tember 1-ről 2-ra virradó éjjel adu-
Matt* bálát tartottak Kiskundorozsmán 
s mint ilyenkor SZOKÁSOS, a legények 
felöntöttek a garatra, a bálkirálynőt 
mind Innen akarta kisérni, verekedni 
kezdtek, maja előKorült a tanyavilág 
közismert fegyvere, a bicska' s az 
egyik vetélytárs holtan maradt a po-
rondon. 

Szándékos emberölés büntette miatt 
indult eljárás Veres Károly 18 éves 
földműves, kiskundorozsmai lakos el-
len mert 16 centiméteres késsel Ba-
logh Zoltán hasütőerét elvágta, aki 
ezért belső vérzés következtében tr 
helyszínen lneghalt. Újvári Pál ko-
•vácssegód és Gyuris Vince földműves 
búnsogótii bűnrészes, illetve súlyos 
lestLsérlAs bűntettének vádiával ke-
rült a büntetőtörvényszék Linzer-ta-
nácsa elé. A pénteki tárgyaláson fel-
vonultak a »dugott* bái résztvevői és 
vallomást tettek a véres éjszakáról, 
líiöszőr általános verekedés keletke-

zett, majd Balogh Zoltánt szétválasz-
tották Veres Károlytól, aki előrántotta 
a kést és beledöfte Balogh comb-
jába. Közben keresztül-kasul vereked-
tek és szurkálták egymást, több ki-
sebb-nagyobb sérülés keletkezett, de 
a sértettek a főtárgyaláson nem kí-
vánták a tettesek megbüntetését. Dr. 
Ars Sándor szakvéleményében elő-
adta, hogy az áldozat boncolásakor 
másfél liter vért talállak Balogh has-
üregéoeu s a halált belső vérzés 
okozta. 

A törvényszék bűnösnek mondta ki 
Veres Károlyt szándékos emberölés 
bűntettében és közcsend elleni kihá-
gásban és ezért 8 évi fegyházbünte-
tésre és 10 évi jogvesztésre Ítélte, 
mig ifj. Újvári Pált bűncselekmény 
és Gyuris Istvánt bizonyítékok hia-
nyában jogerősen felmentette. Veres 
Károly szabadlábrahelyezési kérel-
mét a törvényszék elutasította. Az 
elitéit és védője fellebDczelt. 

Szeged városa ünnepélyesen 

fogadja a jugoszláviai írókat 
Vasárnap nivos műsor keretén belüi mutatkoznak 

be a délszláv írók 
(Szoged4 április 11.) Szeged egészen 

különleges helyzetben van geográ-
fiai adottságánál fogva. Közvetlenül 
a jugoszláv batáron fekszik, miut az 
ország második legnagyobb városa. 
Egyeteme és jelentős gyáripara van. 
fizok nz adottságok különleges felada-
tot háritiuiak Szegedre, ugy kultu-
rális, mint politikai tekintetben. Sze-
ged a liid Jugoszlávia felé. Vasár-
nap eaek u tények kifejezésre is jut-
nak, amennyiben a legjobb jugo-
szláv tollforgatók Szegedre látogat-
nak. 

A Magyar Jugoszláv Társaság sze-
geai csoportja vasárnap délután 5 
órai kezdettel a városháza közgyűlési 

Friss tavaszi sör 

termében tisztújító közgyűlést tart, 
melyen a délszláv irók is résztvesz-
nek és felszólalnak. Leszkovác Mia-
<9JU, a neves Ady ós Petőfi fordító, 
a noviszádi "Szerb Matica könyvtá-
rosa »Pelőfi a szierb irodalomban* 
címen tart magyarnyelvű előadást, 
DcsZánka Mnkszimovics a iegneve-
sobb szerb költőnő, akinek versét 
Versényi Ida, a Nemzeti Színház mű-
vésznője adja elő. Popovics JoYan 
jeles Petőfi műfordító egy versét adja 
elő. A délszláv írókkal Szegedre érke-
zik S jugoszláv követ is. A tisztújító 
közgyűlésen megjelenik Horváth Zol-
tán, a Népszava külpolitikai rovat-
vezetője, az uj Jugoszlávia alapos is-

Hlres ha ászlé 
Halkü lön legességek 
Délben menürendszer 

merője, aki előadást tart. Bevezetői 
Dániel György mond iEgy szabad-
ságharc elindul«« címen. Kamarás 
Gyula, a Nemzeti Sziház művésze 
délszláv versekel tolmácsol. A jugo-
szláviai vendégeket a Magyar Jugo-
szláv Társaság megbízásúból Major 
László, u buíapesti Petőfi-kollégium 
igazgatója kiséri. 

A jugoszláviai vendégek fogadá-
sára Szeged városa ós a szegedi Ma-
gyar Jugoszláv Társaság műiden elő-
készületet megtett, hogy méltó fogad-
tatásban részesüljenek. A szegedi Új-
ságíró és Müvé.szotthon a délszláv 
írók tiszteletére szombaton" este ün-
nepi vacsorát ad nívós műsorral. 

Vasárnap délelőtt a jugoszláv ven-
dégek megnézik a várost és kulturá-
lis megbeszéléseket folytatnak, .hogy 
a két ország közt a kapcsolatokat 
elmélyítsék. 

Dr. Kasza Ferenc 
szegedi ügyvéd 
vizsgálati fogságban 

(Szegőd, április 11) Még a mult év-
ben feljelentés érkezett az ügyészség-
hez Klebeísberg Jenőné ós társai el-
len azon a címen, hogy néhai Miha-
lovits László háztulajdonost vagyoná-
ból kiforgatták. A feljelentést az el-
hunyt testvére, Mihalovits Elemér és 
dr. Kusza Feronc ügyvéd tette. Kle-
beísberg Jenőné és társai szerepe 
tisztázódott s az ügyészség az eljá-
rást megszüntette ellenük. Ellenbon 
az iratok alapján uzsora és kétrend-
beli csalás büntette miatt most már 
rti-. Kasza Ferenc ügyvéd ellen indult 
eljárás, aki 1938—1944 között saját 
előadása szerint kisebb-nagyobb téte-
lekben 37.000 pengő kölcsönt folyé-
silott Mihalovits Lászlónak, azonkí-
vül jogi tanácsadóként is működött 
s •honoráriumát 20.000 pengőben szab-
ta meg. Minthogy Kasza ügyvéd tar-
tott 

a pengő romlásától, az elnie-
kljnikáu kezelés alatt á l ló Mihalovits 
Lászlót 1946 február 5-én erőszakkal 
kihozta és közjegyző előtt 10.000 
USA-doliárj 

•ól szóló tartozást ismer-
tetett el vele a készpénzkölesönök és 
ügyvédi dij fejében. Mihalovits László 
1916 májusáDan meghalt és Kasza 
ügyvéd áz okirat alapján csak 1946 
júniusában kérte a 10.000 USA-dollár 
telekkönyvi bekebelezését az elhalt 
ingatlanára. A juttatás (10.000 USA-
dollár) és szolgáltatás (készpénztől-
csönök, amelyeket Intelt érdemlően 
nem tud bizonyítani'és ügyvédi mun-
kadíj) Közti arány miatt uzsora bün-
tette látszik fennforogni 'Azonkívül 
csalásért a/ért indult eljái-á.s ellene, 
mert a pengőtartozás átértékelésénél 
a közismerten alkoholizáló Mihalovits 
László beszámíthatatlanságát kihasz-
nálta. 

Dr. Kasza Ferenc pénteken a vizs-
gálóbírói kihallgatás titán az. ügyész-
ség indítványára vizsgálati fogságba 
került. 

— Plakálpalyázat kiálHIása az 
ipartestületben. Tekintettel arra, 
hogy a pályaművek művészi szem-
pontból is értékesek, a vásárrende-
zőség elhatározta, hogy azokat az" 
ipartestület egyik termében köz-
szemlére teszi ki és módot ad rá, 
hogy a közönség azt vasárnap sza-
badon megtekinthesse. A nenVdija-
zott müveket tulajdonosaik h vá-
sár irodájában hétfőtől kezdve át-
vehetik. 

K ő r ő s s y halászcsárda 
Telefon 770 

A haladás érdekében 
Magyarországon n feudo-kapitatiz-

mus, a nagybirtokos osztály aa ipari 
tőkésosztállyal ós a finánc uligarcJbric • 
val (banktőkével) összefonódva kizá-
rólagos ur volt. Uralmát főleg saját . 
képére formált emberein keresztül 
gyakorolta. Az úgynevezett dzsentri-
kon tönkrement nemesek és azok iva-
dékai a sváb származású i>olgárságoü 
keresztül gyakorolta. A különböző ál-
lásokba, a nagyüzemek vezetőhelyeire, 
politikai, gazdasági és kulturális* ve-
zető, irányító pozíciókba az uralmon 
levő rendszer hü kiszolgálói, ideoló-
giai vonalon főképp olyanok kerülhet-
tek, illetőleg maradhattak helyükön, 
akik i meglevő rendszer igazoló! vol-
tak. Az agy volt, igy van ós örökké 
igy kell maradnia* elv alapján. Ezel? 
egy része a .felszabadulás titán be-
kapcsolódva a munkába a maguk te-
rületén igvekeznek beilleszkedni a 
demokráciába. A dolgozók, az ipart 
munkásság, a parasztság és a haladó 
értelmiség legjobbjai óriási erőfeszí-
téssel dolgoznak az ország gazdasági 
talpraállilasán. A történelem folya-
mán eddig a haladás élén menetelő 
osztályok mindig először megszerez-
ték a gazdásiigi erőforrások birtoklá-
sát. A rabszolgarendszerbőt kifejlődő 
hűbériségben a politikai hatalom ugy 
alakult át, mint az a gazdasági egy-
másfölötti összefüggéseknek megfeleli. 
A modern tőkéstársadalom kialakulá-
sát politikai síkon megelőzte a bur-
zsoázia gazdasági vonalon történő 
döntő módon való megerősödése. Te-
hát általában: a burzsoázia élőbb meg-
szerezte gazdasági téren a batafmat 
s aztán, hogy ezt kizárólagossá te-
gye a maga számára, • torraualom ál-
tal, erőszakosan megdöntötte a hűbé-
riség politikai formáját és helyébe 
a maga politikai uralmát építette fel. 
A történelem folyamán a dolgoaö 
osztályok az első (munkásság, paraszt-
ság és az ezekhez tartózó haladó-
ért elmiség). amelyek a népt demo-
kráciát építik (vagy mint Magyaror-
szágon most alakítják Jd), de ugy, 
hogy először a poli Likai hatalomban 
biztosítanak maguknak döntő befo-
lyást, ho(*y a gazdasági demokráciát, 
is meg tudják szerezni a széles dol-
gozó tömegeknek, a népért kutató tu-
dósoknak, művészeknek, a gondolkodó 
értelmiségnek. 

Hogvan lehetséges, hogy a dolgozó? 
nép éiőtob szerezze meg a politikai 
hatalomra való oönlő befolyást az 
egész nép érdekében? Mert a dolgozó 
nép, a magyar nemzet legöntudato-
sfil.'b része, a magyar kommunisták 
legjobbjai fel vannak vértezve a tör-
ténelmi materializmus elméletével, 
amely iránytű segítségével el tndnak 
igazodni a napi események történé-
seiben. Megtörnek raituk a fasiszta 
demagógia módszerei, bármilyen mez-
be is legyenek a/ok öltözve, ba 
mindjárt a »Sztibadsác* vagy a »Hol-
nap i éba is. Hogy fel tudjuk rllágo-
ritani, megtanítani a széles tömegeket 
a saját fejükkel gondolkodni, hogy 
ne szajkózzák a nép ellenségeinek 
demagóg szólamait, a demokrácia u j 
harcosainak, a Kommunista Fórt fiatal 
tagjainak tanulniok kell, hogy tanít-
hassák a népet, hogyan kelf a demo-
kráciával helyesen cini, a szabadságot 
szeretni annyira, nogy küzdeni is tud-
janak érte, mint ahogy Petőfi, Kos-
suth és a többi nagy magyarok har-
coltak érte. Hogy Szeged ne legyen 
a szegedi gondolat székhelye újra, 
mint ahogy látszott ez néhány nét-
tel ezelőtt. Szeged, amely egyike azon 
magyar városoknak, ahol legszebben 
beszelnek magyarul, legyen szellemé-
ben is hü a nagy magyar szabadság-
törekvésekhez. azokhoz, akik harcol-
tak a magyar függetlenségért ez osz-
Itrákok ellen és nem adnák el most 
sem, "ha élnének, szépen e-sengő dol-
lárokért, mint azt az uj niagyar fa-
siszták szeretnék. 

Ne legyen üzem, kerület, faln, ahol 
ne indulna ineg a tanulás. A tudás; 
hatalom jegyében. Krdá? 

A Magyar Kommunista Párf 

m u n k a n é l k ü l i í a g j a i 
kedden délután 5 órakor értekezletet tartanak 

Kálvin-tér 6 sz. alatt, fi tagsági kanuvef mindenki hozza magávail 

fl Szegedi miami Nemzet; Sz niiáz heü miisara: 
Szombaton, "április 12-én este 7-kor: MAYA. Operettbérlet B-5. 
Vasárnap, április 13-án d. u. 3-kor: Nebántsvírág. Mérsékelt helyárak. 
Vasűrnap, április 13-án este 7-kor: M * v i<*' mindhalált*. 
Hétfő, április 14-én este 7 órakor: Sevillai barbélv. Dolgozók sziuh. 3. 
Kedd, április 15-én este 7 órakor: Szünet. 


