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V l i S Z T f l S l H I R E K 
Panaszok érkeztek be olyan 

irányban, hogy az összeiró bizott-
ságok a számlálóbiztosok megjegy-
zései felelt minden bizonyítás nél-
kül szavaznak a kizáró ok tekin-
tetében. 

Ez törvénytelen. Ila a bízottság 
bizonyítás nélkül el ludja dönteni 
azt* akár tudomás*, akár más cí-
men. liogy a kérdéses egyénnek 
kétségtelenül nincsen válaszlójogo-
sultsága, akkor bizonyítás nélkül 
eldönlhcli a kérdést, i la azonban 
kétség merül fei abban az irány-
ban* hogy vaii-e válaszlójogosull-
sága. vagy pedig nincs a kérdé-
ses egyénnek* akkor bizonyítási el-
járást kell lefolytatni ebben a kér-
désben, akár az illetőnek a kihall-
gatásával* szükségesség cselén pe-
dig tanú kihallgatásával. A lehe-
tőség szerint azonban ragaszkoU-
ni kell okirali igazoláshoz. 

A számlálóbiztosok megjegyzései 
felelt napirendre térni, vagy a 
megjegyzéseit kihúzni a számláló-
lapról nem szabad. Általában a 
számlálóbiztosra semmiféle irány-
ban nem szabad nyomást gyako-
rolni. vagy megjegyzéscin változ-
tatni. 

Választási segéderők 
d í j a z á s a 

Vasárnapi számunkban a segéd-
személyzet díjazásáról szóló hír-
adásunk tévedésre adott okot. A 
minisztérium rendelete szerint 
ugyanis minden egyes bizottság-
nál két személy 1G munkanapon át 
napi 12 forint mellett való alkal-
mazását alapul véve, e célra 318 
forint áll összesen a hizoltság ren-
delkezésére. Ez azonban nem je-
lenti azt, lygy további személyzet 
alkalmazása eselén is ugyanezt az 
összeget kell elosztani. A bizott-
ságnak jogában áll további szemé-
lyeket is alkalmaznia, ha máskép-
pen a határidőre nem tudják a 
munkát elvégezni. Ebben az eset-
ben minden egyes segéderőnek na-
pi 12 forint illetmény jár. 

Szerencséskimenetela autóbaleset érte 
Vas Zoltán minisztert 

Vas Zoltán, a GF főtitkárát va-
sárnap délután a Belgrád—Aran-
gyclovác közötti országúton sze-
rencsés kimenetelű gépkocsibaleset 
érte. Az egyik fordulónál egy jugo-
szláv személyautóval ütközött ösz-
sze Vas Zoilán gépkocsija. Vas 
kocsijának sárhányőja és az egyik 
ajtaja leszakadt, a másik kocsi pe-
dig az árokba csúszott, szerencsé-
re azonban egyik gépkocsi utasai-

nak sem történi bajuk. 

Hétfőn délben Szánthó Zoltán 
belgrádi magyar követ ebédet adott 
Vas Zoltán és Bán Antal tiszteleté-
re. Hétfőn este a jugoszláv ipar-
ügyi miniszter adolt vacsorát a 
magyar delegáció tiszteletére. Vas 
Zoltán és Bán Aijlal kíséretével 
együtt szerdán reggel indul visz-
sza Budapestre. 

G fegezőóöSi Szegedlen az Orzágos 
Vöröskeresztes kongresszus 

ak^r háborút. Az igazi célnak 
fejlődés útját kell tekintenie 

P A U T H I J R E K 

Vasárnap folytatódott Szegeden az 
országos vöröskeresztes kongresszus 
az jparkamara nagytermében. Dr. 
S c h n e l l e r Károly egyetemi tanár 
előadását »Gyermekstatisztika a Vö-
röskereszt munkájában? ciminel dr. 
P u r j c s z Béla egyetemi tanár ol-
vasta fej. Dr. B e d ö Imre OTI-orvos 
az üzemi egészségvédelemről és ezzel 
kapcsolatban a speciális Ipari beteg-
ségekről beszélt. Ezután Szeged orosz 
városparancsnoka köszöntötte a kon-
gresszust. Sok szerencsét kívánt a 
munkához és kijelentette, hogy "en-
nek elsőrendű feladatául a béke mi-
nél erőteljesebb szolgálatát kell ki-
tűznie. Békében több mint húsz-
milliárd ember él és csak alig hat-

h'étezer 
a békés 
minden becsületes embernek. A to-
vábbiakban a szovjet egészségügyi vi-
szonyokról szólt, ahol egészen tejlelt 
(16—17 százalékos) a népszaporulat 

A városparancsnok szavaira V á I 
I a y Gyula mondott köszönetet, majd 
a kiküldött albizottságok tették meg 
javaslataikat és elhatározták az üze-
mi dolgozók minél szélesebbként be-
kapcsolását. A felvetődött problémá-
kat több hozzászólás után dr. Pá í y i 
Márton gfíniszteri tanácsos össze-
gezte. A kongresszus javaslatait meg-
küldik nz összes gyártelepeknek és 
üzemi bizottságoknak. 

l u g o s z l á v - b o l g á r v á m u n i ó k é s z ü l 
TIÉó lemond a bolgár f óvá tételről 

Blcdben ünnepélyesen aláirlák a 
bolgár és jugoszláv kormánykül-
döttség értekezletének határozatá-
ról szóló jegyzőkönyvet. 

Eszerint a két kormány szük-
ségesnek tartja a baráti együtt-
működési és kölcsönös segéiy-
nyujtási egyezmény aláírását. 
Megállapítják valutájuk árfo-
lyamát és clkészilik a vámunió 

megvalósítását. 
Megszüntetik a vizumot és meg-

Nagy Vince is megszökött 
Beavatott helyről kapóit értesülés pókban és Magyarországot, valamint 

szerint Nagy Vince volt nemzetgyü- a z u j m a g v a r demokráciát és egyes 
lési képviselő, a feloszlott 1 

a feloszlott Sulyok-
párt egyik fővezére megszökött "Ma-
gyarországról. Nyugaton az amerikai 
övezetben a többi disszidens politi-
kushoz hasonlóan nyilatkozott a la-

vezető politikusokat rágalmazott. Szö-
kését azzal indokolta meg a külföldi 
laptudósitók előtt, hogy letartóztatása 
elöl menekült Magyarországról. 

Egyre népszerűbbek 
az MKh Muzsikáló nyári estjei 

A Magyar Kommunista Párt nagy-
szegedi végrehajtóliizoltsága a nép-
szerű Széchenyi-lóri »Muzsikáló Nyári 
Est«-eken kivül á külvárosokban is 
rendez hasonló' hangversenyeket, 
hogy a külvárosok dolgozóit ottho-
nukhoz közel szóraxoztassa. Az alsó-
városi szabadtéri hangverseny sike-
réről már beszámoltunk a Délma-
gyarországban, inost pedig {i somogyi-
telepi Muzsixáló Nyári "Est sikeres 
megrendezéséről adhatunk hirt. 

A zárda előtti nemzetiszínű és vörös 
zászlóerdőbe öltözött téren többezres 
tömeg hallgatta végiig a késő éjjeli 
órákba nyúló nagysikerű hangver-
senyt. Közreműködött ezen az állam-
rendőrség zenekara Kerekes Pál ez-
reddobos vezénylésével. Nagy sikert 
aratta* amiinkásxulturszövetség tagjai 
is, Kovám Imre, Itlllé Zoltánná Mar-
git, Viirös János, Simon Etelka, Csá-
nyl Jenő, Kovám Mária, Simkó Te-
rike, Sznhayné Ilonka, Kovács And-
rás, Kardos Marika, Kenrieresf-Szabó 
Mihály, Vörös Imre né Kakuk Rozso, 
Sárvári György és C/irok András. 

Ezenkívül szombaton este ismét 
megrendezte az MKP Széehenyi-térí 
szabadtéri nagy hangversenyét Is. Ez 
alkalommal a Szegedi Nemzeti Szín-
ház művészei adta* kitűnő műsort 

a rendkívül nagyszámú közönségnek. 
Sugár Jenő, Szanált József, Erdélyi 
Kató, Krály Sándor, Gáli Pál, Zaka-
riás Gábor, Itőberl György mindén 
egyes műsorszámát hosszantartó tap-
sokkal fogadták a megjelentek. 

könnyítik az utlevélkiadást. Fokoz-
zák a két ország, közötti vasúti for-
galmat. A két kormány egyetért 
abban, hogy a Duna ügyében csu-
pán a dunamenti államok hivatot-
tak dönteni. 

Jugoszlávia lemond a béke-
szerződésben javára megállapí-
tott és Bulgáriától járó 25 mil-

liárdos jóvátételi összegről. 
A jegyzőkönyv ünnepélyes alá-

írása után Tito tábornagy nagy' 
díszvacsorát adott a bolgár kül-
döttség tiszteletére. Az itt mondott 
pohárkőszönlőjében kiemelte, hogy 
a bolgár jugoszláv együttműködés 
csapást jelent a balkáni és külföldi 
reakcióra* a nemzetközi imperial-
izmusra, amely azon dolgozik, 
hogy a Balkánból puskaporos hor-
dót csináljon. 

Ezután Dimitrov bolgár minisz-
terelnök emelkedett szólásra s 
megemlítette* hogy a külföld ten-
denciózus híreket terjeszt a bol-
gár jugoszláv értekezlettel kapcso-
latban. Éppen azok vádolnak ben-
nünket* — mondotta — akik nyu-
gati tömböt alakítanak a Szovjet-
unió és a többi demokratikus ál-

; Iáin ellen. A Balkán békében akar 
élni, Hidat akar épileni Délkelet 

I és a nyugati demokrácia között. 

Nagy tömegek jönnek a s z e g e d i búcsúra 
Élénk érdeklődést kelt az MKP ízléses riiagyar sátra 

Minden évben nagy tömegek zarán-
dokolnak el Havas-Boldogasszony nap-
ján Szeged-Alsóvárosra, hogy részt-
vegyenek a havibucsun. A háborús 
évekbeli a gazdasági nehézségek miatt 
visszaesés mutatkozott, de tavaly, a 
forint születése utáni napokban újra 
hatalmas mértékben megélénkült az 
alsóvárosi templom környéke a bú-
csúra igyekvő ilivektől és az utcákon 
szórakozó néptől egyaránt. Az idén: 
•a hároméves terv indulásának első 
napjaiban ismét még nagyobb szám-
ban gyűltek össze az emberek. A 
dultyanok, p mutatványosok bódéi, 
vásári árusok tájékán is bizakodó 
néptömeg hullámzott már a liavi-
bucsu előestéién is. Igen sokan meg-
csodálták a Magyar Kommunista Párt 
ízléses, népi motívumokkal díszített 

magyar sátrát, amelynek tetején tük 
rös mézeskalácssziv képe díszlik, ol-
dalán pedig a mézeskalácsos rózsa-
füzért ábrázoló díszítés húzódik vé-
gig. A muskátlis, tornácszerü sátor 
körül szívesen vásárolgatták a foga-
dalmi templomról készült levelező-
lapokat, amelyet az MKP árusit a 
templom tornyának megjavítására. A 
sátoron "több helyen felírást olvas-
hattunk: j Háromeves terv nélkül 
nincs magyar jóléti?, »Hit nélkül nem 
valósul meg a hároméves terv!?, •Ad-
junk hitet és nagyobb darab kenyeret 
minden magyarnak I? 

Késő estig népes volt a Szenthá-
romság-utca környéke hétfőn, Áe a 

búcsúsok legnagyobb része meg a 
mai napra várható. A bucsu előeslje 
fáklyás körmenettel ért véget. 

Szabad p á r t napok 
Kedden, 5-én: 

Közúti hid fél 6 óra: Kövi Béla. 
Vasút (forgalom) féí 6 óra: Dr. 

Ránkíaivi Gyula. 
OTI 2 óra: Gergely András. 
Szőregi Pelróleumgyár 12 óra: Per-

jési László. 
Szertián, 6-án: 

Belváros I. 7 óra: Farkas István. 
Belváros 11. 7 óra: Nyéki Ferenc. 
Rókus 7 óra: Simovits Mihály. 
Móraváros 7 óra: Havalecz Istvánné. 
Felsőváros 7 óra: Korek József. 
Ösomogyilelep 7 óra: Kövi Béla. 
Alsóváros 7 óra: Perjési László. 
Ujsomogyitelep 8 óra: Márki András. 
Újszeged 7 óra: Erdős János. 
Egyelem 3 óra: Gergely András. 
Angol-Magyar Julafonó 1:2 óra: 

Nagy Geza. 
Nyugdijasok 4 óra: Kiss Andor. 
Szegedi Kendergyár 2 óra: Halász 

György. 
Villamosvasút 9 óra: Bedő Kálmán. 
Falujárófelelősek figyelem! Vasár-

napi 'falujárásról a jelentéseket ma 
délután 6 óráig minden csoport jut-
tassa el az Arany János-utca 2. szám 
alá a propagandaosztályra. 

Kedden délután 5 órakor a pro-
pagandavezetők értekezletet tartanak 
az Arany János-utca 2. szám alatt. 
A .megjelenés kötelező. 

Pártunkhoz tartozó cipész- és sü-
tőiparosok ma, 5-én este .6 órakor 
fontos ügyben a Belváros TI. párt-
szervezetben, Kárász-utca 6. szám 
alatt értekezletet tartanak. Megjele-
nés kötelező. 

Figyelem! Párlunkhpz tartozó szabó 
kisiparosok 6-án -délután 6 órakor 
fontos ügyben a Belváros II. párt-
szervezetben, Kárász-utca 6. szám 
alatt értekezletet tartanak. A megje-
lenés kötelező 

Ma, kedden délután 5 órakor a 
propagandistáknak értekezlete van aa 
Arany János-utca 2. szám alatt. A 
megjelenés kötelező. 

Szakszerű ezeti hírek 
A Könyvkötőmunkások Szakszerve-

zete közli, hogy az augusztus 5-óre 
kitűzött vezelős'égi, valamint a 6-ára 
kitűzött taggyűlése a közbejött aka-
dályok miatt augusztus 12-en, 13-án 
lesz megtartva. 

A Szegedi Munkás Sakk-Kör au-
gusztus l-től '13-ig tartandó vegyes-
mesterversenye technikai akadályok 
miatt csak augusztus 18. után kezdőd-
het, ugyanis a magyar lnestergárda 
mindezideig nem fejezte be a, ma-
gyar bajnokságnak elődöntő küzdel-
meit, igy a meghívottaknak nem áll 
módjukban Szegeden megjelenni. Aa 
egy héttel való elhalasztás sem lehet-
séges, mert a szegedi gárda 15—18-ig 
Budapesten játszi* a magyar vidék 
bajnokságáért, Ágy a mesterverseny 
csakis a hazaérkezés után kezdődhet. 
Á Szegedi Munxás Sakk-Kört fájdal-
masan érinti az elhalasztás, mert a 
mesterverseny igen jó alkalom lett 
volna a szegedi együttes formába-
hozására a budapesti ut előtt! Benkő 
mester, .a szegediek éljátékosa is kül-
földre utazott, ugyanis a Prágában 
most folyó 2* -éves korhatárig tartott 
nemzetközi iehelségek versenyén a 
magyar színeket 0 képviseli. A Sze-
gediek bizlos sikert várnak szerep-
lésétől. Benkő mester ujabb sikere-
ként emiitjük meg, hogy a gyors-
feitési' versenyen Magyarország leg-
jobb vidéki eredményét érte el, miértis 
Mados e célra kitűzött különdíját 
nyerle el. 

A Szegedi Munkás Sakk-Kör veze-' 
tősége ezúton kér szives elnézést és 
türelmet Szeged vároS közönségétől, 
akik adományukkal tették lehetővé 
a szegedi »mesterverseny« megren-
dezését. 

x A városi jürdő gőzosztálya 
megnyílt! Gőzszolgáltatás minden 
nap reggeli 7 'árától délután 1 óráig. 
Igazgatóság. 

Mu&sikáló nyári est Móravárosban 
Szerdán, .augusztus 6-án cslc 8 órakór a Kolozsvári téren 

«MAGYARNÓTA EST» lesz. A Magyar Kommunista Párt Nagysze-
gcdi Végreha|ló Bizottsága szeretettel vár mindenkit. 

Belépődíj nincs. 

M u z s i k á l ó n y á r i e s t R ó k u s o n 
Csütörtökön, augusztus 7-én este 8 órakor Rókuson az UJ-téren 

»MAGYAR NóTA-ESTV lesz. A Magyar Kommunista Párt Nagysze-

gedi Végrehajtó Bizottsága szeretettel vár mindenkit. Belépődíj nineo. 


