
2 D É L M A G Y A R O R S Z Á G Szerda, 1947 szeptember ÍI10 

Szeged tmajdonában marad 
a halgazdaság 

Mint már löbb izben jelentettük, 
aa ál lami halgazdaság kiigényelte a 
város fehértói halgazdaságát. Szeged 
a maga részéről mindent elkövet, 
liogy a jelentős bevételi forrást biz-
tosítsa a maga részérc. Somogyi Imre 
a poJgűrmeslcr megbízásából eljárt 
Budapesten, ahol olyan irányú érte-
süléseket szerzeit, hogy elvi jelentő-
ségű határozat van, amelynek értel-
mebon közülelektől nem veszik el a 
halgazdaságokat. Igy meg van a re-
mény arra, hogy a város megtart-
hatja haj- és nádgazdaságát. 

Q csütörtöki nagyválasztmány dönt 
a Kisgazdapárt politikájáról 

A radikálisok szakítanak Peyerrel 
Az ellenzéki páriákban is soroza-

tos tanácskozások folynak. A Radi-
kális Párt elnöki tanácsa szomba-
ton ülést tartott, amelyen a mandá-
tumok elosztásának kérdését tárgyal-
ták. Ezen az ülésen Peycr Károly 
nc.m veLt részt, úgyhogy a Radikális 
Párt vezetősége a mai nap folyamán 

Szabad cukor érkezik Szegedre 
Értesülésünk szerint dr. Zöld 

Sándor nemzetgyűlési képviselő 
szorgalmazása sikerrel Járt és a 
Munkásszövetkezetnek nagyobb-
mennyiségü szabadcukrot utaltak 

ki. A cukör útban van és a napok-

ban szétosztásra kerül. A f?ukór 

megérkezését lapunkban jelezni 

fogjuk. 

| <Az idei iskolaévben [ már nem fognak 
fagyoskodni gyermekeink 

A városi mérnöki hivatal a maga 
részéről mindent megtelt, hogy az 
idei iskolaévben iskolásgycrme-
keink ne fázzanak annyit, mint az 

telmult esztendőben. Dénes Leó pol-
gármester szigorú ulasitására és 
lóbbszöri ellenőrzése mellett sike-
rült legalább annyit biztosítani az 
idénre, hogy törött ablak nincs az 
iskolákban. Ezen túlmenően azon-
ban jelentős újjáépítési munkálatok 
is folytak. , 

A móravárosi iskolában egy tan-
terem kivételével sikerült az egész 
iskolát rendbehozni. A belvárosi is-
kola is megfelel céljának. A szent-
Igyörgytéri iskolánál még komo-
lyabb bajok vannak. Itt azonban 
a háború folyamán 14 tanterem 
pusztult el,, eddig fiikerült 4 tan-
termet használhatóvá tenni. A 
csongrádi- és szillériuti iskoláknál 
már csak a tetőzet szorul tataro-
zásra. Az iparostanonciskola, a 
leányiskola, a méreiuteai és újsze-
r ű i iskola is tatarozva várja a diá-
kokat. A Dugonics-gimnázium ja-
vítási költségei 600.000 forintot tesz-
nek ki, igy az idén csak kény-
szermegoldásokra került sor. 

Jelentős a padhiány. A háború 
folyamán a legtöbb iskolában maid-
nem teljesen elpusztultak a padók. 
ezek pótlására mégj iem tudott a 
város fedezetet biztosítani, ennek 
ellenére kényszermegoldásokkal 
ezeket a nehézségeket is kiküszö-
liölte a inérnöki hivatal. A legszebb 
újjáépítési munka kétségtelenül az 

alsóvárosi iskolánál folyt. Az or-
szág e„gyik legmodernebb iskola-
épülete készül. A hat tanteremből 
négy már elkészült. Elkészült a na-
pozó és a fekvőcsarnok. A zöldke-
resztes helyiségek.,a rendélő, a für-
dő, zuhanyozó. Az iskóla személy-

zete részére két modeVn egyszobás 
lakás és öltöztető helyiség p ta-
nulóknak. 

Az állami iskolaépületeknél is 

kielégítő újjáépítés folyik. A Ba-
ross-gimnázium újjáépítésére 200 
ezer forint volna szükséges, eddig 
150.000 forintot biztosítottak. Ér-
tesülésünk szerint az iskola talaro-
zási munkálatait csütörtökön kez-
dik meg. Újszegeden a zöldkeresz-
tes képző októberben teljesen elké-
szül, mig xi mezőgazdasági külató-
állomásnál csak az épület tetőzetét 
és a kőmüvesmunkálatokat végzik 
el az idén. 

A fogadalmi templomért hatal-
mas akciót indított a Magyar Kom-
munista Párt nagyszegedi végre-
hajtóbizottsága. A kormányzat*?á-i 
széről Ígéretet kapott a párt 'és az 
egyház, hogy kijavítják a háborús 
károkat. Értesülésünk szerint meg 
is tartották már azí árlejtéseket, 
megegyezésre azonban még nem 
tudlak jutni. Addig js azonban a 
legsürgősebb munkálatok elvégzé-
sére a Magyar Kommunista Párt 
által összegyűjtött összeget fordít-
ják. 

ül össze vele. Értesülésünk szerint 
Peyer legalább három mandátumot 
követel a Radikális Pártnak jutott 
hat mandátumból. Ez a követelés a 
Radikálisok részéről éles ellenkezés-
sel találkozik. A párt vezetősége való-
színűleg érvényesíteni fogja a Peycr-
rei kötött megállapodásnak azt' a 
pontját, hogy az egyesülés csak a 
választások idejére vonatkozik és kü-
lönválik a Peyer-csoporllól. 

A Barankovics-párt vezetősége a 
mandátumot kapott tagjai priorálasá-
val foglalkozik. Mint érdekességet 
emiitjük meg, hogy a párl listáján 
három pap is bejutott az országgyű-
lésbe. azonban egyikük sem voli még 
birtokában felettes egyházi hatóságuk 
hozzájárulásának.. Barankovicsék- árra 
számítanak, hogy az egyházi hozzá-
járulást esetleg utólag "sem kapják 
meg.- Ebben az esetlicn — Balogh 
Istvánon kivüí — nem lesz pap-
kópviselő a parlamentben. 

Pfeifferéknek szinten nagy gondol 
okoz pártjuk képviselőinek priorálása. 
A Pfeiffer-párl vezetősége, kénytelen 
lesz több képviselőjét kizárni a part-
ból a múltban tanúsított magatartá-
suk miatt. 

A Kisgazdapárt is megkezdte á vá-
lasztások után előállott politikai hely-
zet megvizsgálását. Ma reggel 9 óra 
kor összeült a párt politikai bizott 
sága, 11 órakor pedig a megválasz-
tott képviselők tartanak meglátszó 
lést. A képviselői csoport vezetői az 
esti órákban kihallgatáson jelennek 
meg Tildy Zoltán köztársasági el-
nöknél és informálják a párt állás-
pontjáról az összes kérdésekben. 

Csütörtökön összeül a Kisgazdapárt 
nagyválasztmánya. A nagyválasztmány 
elsősorban azt állapítja meg, milyen 
feltételek mellett vegyen részt a part 
a koalíciós kormányzatban, majd meg-
választja az uj tisztikart és politikai 
bizottságot 

Lemondott 
ö török m niszterelnök 

Az ankarai. rádió jelentése szerint 
Peker miniszterelnök egészségügyi 
okokból benyújtotta lemondását Izmet 
Inonü köztársasági elnöknek. Izmet 
Inonü köztársasági elnök elfogadta 
Peker miniszterelnök lemondását és 
Hasszán Szaka külügyminisztert ne-
vezte ki miniszterelnöknek. Az uj 
miniszterelnök a külügyminiszteri 
tárcát is megtartja. 

Ország - VILÁG 

ózafíszervezeti ÍR* ;T > Jrt) I P 
Levél a kereskede/mi alkalmazottakhoz 

Az elmúlt rezsimben a munkás tel-
jesen hátra volt szorítva, abból a 
szempontból, hogy valamit tanuljon, 
felvilágosodjon vagy szakmai vonalon 
esetleg tovább képezze magát. Büsz-
kén megállapítjuk, hogy a felszabadu-
lás óta ezen a téren is a munkásság-
nak a sorsa nagyon előrehaladott 

Szánt hó Zoltán: \ 

Jugoszlávia őszintén szereti 
a magyar nemzetet 

(Belgrád, szeptember 9) Szánlhó 
Zoltán belgrádi magyar követ és fe-
lesége az elmúlt hét végét Boszniában 
töltötte. Ez alkalommal megtekintette 
Szarajevót és környékét, valamint az 
épülőfélben levő sabac—szarajevói 
vasutvonalat. Az ifjúsági vasulvonalon 
löbb helyen megnézte a munkálatokat 
és meglátogatott Lasva mellett egy tá-
bort, ahol löbb szerb és bosnyák 
vasútépítő brigád van elhélyezve. 
Szarajevóban a bosznia-heroeg'ovinai 
népköztársasági kormány vacsorát 
adott Szánlhó követ és felesége lisz-
teletére. Ugyancsak felkereste Szánlhó 
Zoltán Szarajevóban az ott dolgozó 
magyar épitömunkásokat, akiknek be-
számolt a választások után otthon ki-1 

alakult helyzetről. Szánlhó követ ked-
den repülőgépen érkezett vissza Bel-
gnádb-n Ea alkalommal nyilatkozott 

az MTI munkatársának és kijelen-
tette: Boszniai utazásom legnagyobb 
élménye az volt, hogy a gyakorlatban 
láthattam az ötéves lerv hallatlan 
ütemben lplyó megvalósulását. Ju-
goszláviának Magyarországhoz, való vi-
szonyát a békének és a barátságnak 
keresése jellemzi. Mivel látják, hogy 
Magyarországon egyre erősödik a bé-
kcpolitika, itt is fokozódik a Magyar-
ország iránti barátság. Ez napról 
napra tapasztalható, sőt boszniai uta-
mon is megnyilvánult. Az ,az őszinte 
rokonszenv, amellyel a boszniai kor-
mány fogadott, az a szeretet, ame-
lyet az ifjúság tanúsított irániam, tu-
lajdonképpen személyemen keresztül 
mind a demokratikus Magyarország-
nak szól — fejezte be nyilatkozatát 
Szánthó" Zoltán belgrádi magyar kö-
vet. , 

állapotba került. Tervbe vettük kira-
katrendezői tanfolyamok meginditását 
a paprika csomagoló munkásoknak a 
paprikakéxziléséről felvilágosító elő-
adások megtartását és bejelentjük, 
hogy a Magyar Kereskedelmi Alkal-
mazottak Szabad Szakszervezetének 
szegedi csoportja 1947. szeptember 
10-én, szerdán este fél 7 órai kez 
dettel megindítja a Szakszervezeti fel-
világosító szemináriumokat. A szemi-
náriumoknak a célja a kereskedelmi 
alkalmazollak nagy rétegének a szak-
szervezeti és demokratikus vonalon 
való tanítása és további fejlesztése. 
Szeretnénk a kartársa'kat tanítani, 
hogy a kereskedelmi alkalmazottakból 
is kifejlődjön egy öntudatos réteg. 
Szeretnénk tanítani a kartársakat, 
hogy megtanulják, mik a jogaik, mik 
a kötelességeik az állammal "és a 
demokráciával szemben. 

Kartársak! Ti, akik a pult mögött 
álltok és a vevőkkel foglalkoztok, ne 
sajnáljátok a^t a kis időt esténkint, 
amit a szemináriumi előadáson eltöl-
tölök, mert ezáltal saját magatok 
ügyét viszitek előre és munkásság-
lakkal élőre segítitek és nagyban hoz-
zájárultok egy boldog szociális Ma-
gyarország kiépítéséhez. Megtanuljá-
tok, hogy kell kiépíteni azt az orszá-
got, amelyben nem lesznek kizsák-
mányolók és kizsákmányoltak, nem 
lesznek éhező, rongyos tömegei, ha-
nem mindenki dolgozhat és a mun-
kája után mindenki a képességeinek 
arányában fog részesülni az eloszr-
tandö javasban. 

EleSz József. 

LONDON. Bevin külügymaniszier 

a jövő hétfőn. Parisba utazik, hogv 

résztvegyen az európai gazdaság ér-

tekezlet zárt ülésén. Bevin nem megy 

Newyorkba az UNO közgyűlésének 

szeptember 16-í megnyitására. 

NEWYORK. TaJt köztársaságpárt* 

szenátor, a párt egyik vezető tagja 

sajtóértekezleten kijelentette: nem 

látja szükségét, hogy a kongresszus 

rendkívüli ülésszakra üljön össae. Vé-

leménye szerint semminő belpolitikai 

esemény sem teszi ezt szükségessé. 

A Marshall-terv javaslatai pedig ugy 

sem készülhetnek el január előtt, 

akkor pedig a kongresszus már i#gvis. 

ülésezix. 

PÁRIZS. A francia kormány drlc-

siletle a szovjet kormányt, liogy el-

fogadja javaslatát a csatlósállamok 

békeszerződése ratifikációs «*tná-

nyainak szeptember 15-én való le-

létbeheiyezésóvel kapcsolatban Az-

olasz békeszerződés ratifikációs Ok-

mányát ugyanekkor helyezik letétbe 

Párizsban. 

LAKÉ SUCCESS. Az atomerőb»*>lt-

ság elfogadta a francia javaslatol ÍJ 

szavazattal. E szerint: 1. az alom*r& 

előállítására és felhasználására vo-

natkozó döntéseket nem lehel egyesr -

államokra bizni, 2. az atomerőre vo-

natkozó döntéseket azonnal meg kell 

hozni, J. egy nemzetközi szervnek 

jogot adnak az országok területén való 

ellenőrzésére. Az emiitett elvek meg-

valósítása a kövelkező szempontok, 

szerint történik: 1. az atomerő terme-

lésének mennyiségét a szerv álla-

pítja meg, 2. az ellenőrző saerv a» 

alomüzemanyag-tulajdonosa, 3. a saó-

banforgó szerv utat fog találni, hogy 

a titkos üzemeket felderítse. 

BERLIN. Hétfőn megkezdték Ber-
linben a háromhatalmi tárgyaláaokal 
a szénkérdésben. RöviddeL'a meg-
nyitó ülés után a különféle kérdése-
ke,l tanulmányozás céljából szakér-
tőknek adják át. A megbeszélések né-
hány napig tartanak. 

Féit hogy meggyilkolták, 

öngyilkos leli 
Szászán József 37 éves kisStŐMte.g) 

lakost nemrég idegbetegség iniatt be-
szállították a honvédkórházba. Állandó 
rettegésben élt, mindenkiben ellensé-
gei látott, aki meg akarja ölni. 

Hétfőn reggel az ápolókat bonfi.i-
mas látvány fogadta. Szászán a* 
ágyában vérbefagyva feküdt, szivében 
egy nagy ké'ssel. A rendőrség kiszállt 
és piegállapitolta, hogy Szászán s» 
ven sz uri a magát. A vélt gyilkotsoJrtöt 
való rettegés öngyilkosságba her-
gelte. 

Két nöt ölt meg Brassóban 
Lencsés Emerencia 
bestiális gyilkosa 

A mult évben szaddisla kegyellhí-
séggel gyilkolták meg Budapesten 
Lencsés Emerencia, rendőri felügye-
let alá helyezett nőt. Most egv Bras-
sóból érkezett jelentés szerint Nagy-
váradon és Brassóban meggyilkoltak 
két, nőt ugyanolyan bestiális körül-
mények között. Lencsés Emerencia 
esetében a gyilkos kilétét nem sike-
rült megállapítani. A brassói gyilfcC' 
szcmélyleirása tökéletesen egyezik a 
budapestiével, akiről kiderült, bors 
orvos ós valószínűleg őrült. A w j 
gyilkos Magyarország felé szökött-

Olvasd 

Délmagyarországot 
Szerezz nj előfizetőt 


