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Délmagyarorszái h difogolyszolgálata 
A M«©ar Kommunista Párt 

liadllőgolyirodája utján Mára-
tnarosszigetröl ujabban n kö-
vetkező szegedi és sacaedkör-
Jiyéki hadifoglyok üzenik hoz-
futtartozAtknak. hogy tagiszsé-
ftcsek és rövidesen nazntérnek: 

Köröm Sándor (1910. Len-
igyolkápolna), Kovács István 
yÍ818. Zental-u. l/a), Molnár 
János (1914. Kiskundorozsma), 
Puskás János -(1913. Szeged), 
Pálinkás János (1903. Király-
hatom). Sik Dezső (1919. Sze-
itfed). Szűcs Kálmán (1892. 
,l!stökős-u. 6), Bárdos József 
[íl910. Fercncmállás), Barna 
r.éza (1909. Alsótanya), Delm 

[Ferenc (1904. Szent György-u. 
010), Gera István (1914. Kor-
tnányos-u. 7), Korcin János 
/Klebelsbcrg-tér 3), Kriván Jó-
aser (1918. Felsőkozpont), Kiss 
Pál Mihály (1917. Szeged), 
;Körbő Ferenc (1920. Szeged), 
Kalapos Károly (1920. Szent 
r-ászló-u.), Molnár Mihály 

M91S. Al©6). Milyólr György 
41917. Szeged), Papp Sándor 
11908. Szeged), Palotás József 
t(1928. Szeged), Pa Gáspár 
IÍ1017. AJgyő), Szécsi István 
(1914. Szeged), Szűcs Pál (1904. 
.Maros-u. 9), Totnal jMihály 
;(1921. Szeged), Vass Balázs 
(1915. Atokháza), Iteezc Pál 

,(1919. Fodor-u. 12), Túri La-
jos (1918. Csengele), llcbök 
[Győr© (1914. Atokháza), Ber-
üha Aíbert (1912. Al©ő), Benkő 
József (1912. Zákány), Budsa 
ÍJstván (1913. Kiskundorozsma), 
•Bárány István (1919. Kiskun-
tforozsmn), Csányl Péter (1914. 
'AI©6). Csamangó Ferenc (1922. 
Londonl-körut 1), Csanádi De-
zső (1907. Szeged), Dnn.ii Ist-
ván (101G. Röszke), Dobár And-

jtás (1922. Szeged), Födi Jó-
ttéf (190S. Szeged), Frányó 

,'Antat £1919. Desjfk), Frányó 
István (1920 FelsöfclkőtŐ-sor 

125), Fehér Márton (1920 Fel-
• söközponj.), Gynries Mátyás 

1905 Szeged), Gál Sándor 
1921 Tápé), Goda András 

' (1915 Kiskundorozsma), Gyu-
I Ja István (1905. Szeged), Hor-
váth Antat (1912. Csengele), 
Köves íllés (1915. Szeged); Ka-
sziba András (1906. Somouyilc-

.Jtep), Kondás Imre (1910. Mér-
Ihíg-u. 8), Kiss Mihály (1917. 
'flarát-u. 5), Kaposvári István 
P913. Mérey-n. 6/a), Kalofki 
Jénö (1914. Szeged), Kisapáti 

Ííános (1912. Kiskundorozsma), 
..ucza Lajos (1918. Püspök-
élte), Ma ró 11 Mihály (1909. 
Klstundorozsina), Magon Ist-
ván (1913. SándorraIva). Mol-
nár Géza (1915. Sándorfalva), 
Nóvák Gábor (1912. Csengele), 
Nagy Tibor (1921. Kiszomhor), 

it 

Na© Isiván (1919. Kiskundo-
rozsma), Orovecz István (1912. 
Szeged), Stég Fülöp (1908. Sze-
ged). Szabó Pál (1921. Kiszom-
bor) Tari Isiván (1922. Kis-
kundorozsma), Fótlv Imre (1916. 
Kiszombor),' Vass Imre (1914. 
Csórva), Varga Mihály (1919. 
Apátfalva). Vass József (1919. 
Tápé), Vékes Sándor (1911. 
Szeged), Zombori Mihály (1912. 
Tápé). Árva Ferenc (1914. 
Hattyu-u 50), Cserháti István 
(1922. Röszke), Slfflcr József 
(1923. Szeged), Sznnvogh Jó-
zsef (1919. Tompa-u." 20), dr. 
Turóei Miklós (1911. Hunyafli-
tér 22). 

Siegedre érkeztek 
Csütörtökön a kövelkező volt 

hadifoglyok érkeztek Szegedre: 
Török Dezső (Kúlső-Csong-

rádi-eugdrut 25), Szabó B. Já-
nos (Bosnortednysziget-u. 42), 
Szántai Imre (Széchenyi-tér 

13), Simon Mihály (Alsónyo-
mássor 58), Hajdú Józser (Pe-
tőfi Sándor-sugárut 45), He-
gyes Jenő (Gyert- ámos-u. 13), 
Kecskés Béla (Mikszáth K.-u. 
13), Molnár István (Szatvmaz-
utca 19), Iiajdu Péter (Zá-
kány-utca 45), Bakicsi Ferenc 
(Hullám utca 9), Rózsabe©! 
István (Rigö-u. 16), Herczeg 
Sándor (A(©ő), Törők Aiibrus 
(Tápé), Károlyi István (Tápé), 
Szalma János (Atokháza). 

D e b r e c e n b e u j a b b 
1573had i f oao !yé rkaza ! f 

Debrecen, május 20. (ADél-
mngyarország tudósítójának éj-
jeli telefonjelentése.) Csütör-
tökön a késő esti órákban 
ujabb hadifogoly-szerelvény ér-
kezett Debrecenbe 1573 ha-
zatérővel. Közöttük van 201 
liszt, 484 tiszllielvcttes, 843 
honvéd, 38 polgári személy és 
4 munkaszolgálatos. Pénteken 
valamennyi elindul otthonába. 

Elmúlt a fagyveszély 
Aranyat ért az országos eső 

Május hónapban általában 
egy-két alkalommal elö szo-
kott fordulni, hogv hideg 
sarki levegő erősebb lehű-
lést hozolt. Ez történt most 
is és a nép ezt jól megfi-
gyelte. ami kifejezésre jut 
a fagyosszentekhez fűző né-
pi hűben is. 

Kedvezőnek, nevezhetjük 
ezt a lehűlést, 

mert a túlságos meleg a 
strandolóknak ugyan nagy 
őrömet szerzett, de a gaz-
daságok részérc nagyon ked-
vezőtlen volt. A hideg idővel 

országszerte esii is járt, 
amire a mezőgazdaságnak 
óriási szüksége volt. 

Igen koinolv csapadékmeny-
nyiség jutott Debrecen, Bé-
feéscsiiba és a Kőrösök vidé-
kére. A lehullott esőmeny-
nyiség azért különösen je-' 
lentős ezen a vidéken, mert 
itt volt a legnagyobb szá-
razság az országban. Az utol-
só negyvennyolc órában is-
mét 

n Tiszántúlon és az északi 
dombos vidékeken mértek 
őt—nyolemilllniéteres csa-
padékmennyiséget. 

Katczag államtitkár megindította 
a MASz komlói hatalmas 

munkálatait 
Budapest, niájus 20. Csütör-

tökön Karczag Imre iparügyi 
irt llainti fkár csákányvágásával 
megindullak a MA$z komlói 
!UJ függftalíná jónak mélvltésl 
munkálatai. Nemzetgazdasági 

ipar területén még alig indult 
meg nagyobb jelentőségű mun-
kálat. mint a komlói. Ezáltal 
a jelenlegi komlói akna napi 
60 vagon teljesítőképessége ar 
uj akna bekapcsolásával tiapi 

szempontból bz egész mn©ar 150—200 vagonra fokozható 

Robbant a gyermek kezében 
a kézSgránát 

Súlyos szerencsétlenség a dorozsmai tanyán 

Azonkívül Debrecenből há-
rom milliméter, Szarvasról 
tiz,'Szolnokról tiz, Mátészal-
káról három és a Duna-
Tisza közéről hétmilliméte-
res csőmennyiséget jelentet-
tek, 

A hirtelen lehűlés szeren-
csére nem volt olyan erős, 
hogy a hajnali fagyok kárt 
kárt okozhattak volna a 
termésben, 

A lehűlés már elérte mély-

pontját, a fagyveszély el-

inult, 

a hideg további beözönlése 
megszűnik és nz idő lassún 
kezd felmelegedni. A mező-
gazdaságnak aranyat érő 
esőzés országszerte tovább-
ra is várható. 

' Súlyos szerencsétlenség 
főrtént csütörtökön délután 
*ie©cd 6 órakor « kiskun-
Worozsmai Baromjárásbnn 
lévő Wolf-tanyán. Á major-
é i n n földön látszott Zám-
fcó István 18 éves kistem-

* plomtanyal kisfiú. A major-
hun tartózkodók c©czerre 
jfaislketitő robhanásFLailot-

r * AAiafiu kezébe kézigránit 
" • került, eroely IriroWwnt. 

szétroncsolta a gyermek 
bal kezefejct, 

ezenkívül arcán és hasán is 
súlyos sérüléseket okozott. 
A robbanás olyan erős volt, 
hogy'Dudás jobb alkarját is 
súlyosan megsebesítették a 
szilánkok. Mindkettőjüket 
elsősegélyben részesítették, 
majd e közkórházba szállí-
tották. 

Dudás állapota sulyos, a 
IrVefio;" életveszélyes. 

Közbenjárók 

Az utóbbi időben több-
ször előfordult, hogy nép-
bírósági ügyekben a vád-
lott hozzátartozói össze-
köttetést kerestek az ügy-
ben ítélkező népbirák-
hoz. Az elmúlt héten Fö-
venycssv főhadnagy érde-
kében keresték fel Száraz 
Ferenc és Bujdosi Pál 
munkáspárti népbirákat, 
ezenüa héten dr. Csűri, Ist-
ván pénzű©! tisztviselőt 
akarták i © megmenteni 
és ismét a 'Ma©ar Dolgo-
zók Pártja kiküldöttét. 
Száraz Ferencet próbálták 
megkörnyékezni. A népbí-
rák természetesen minden 
esetben Jelentést teltek a 
tanácselnöknek, aki afő-
tárgyaláson ezt nyilvános-
ságra is hozta. 

Jellemző a közbenjá-
rókra, h o © a Ma©ar Dol-
gozók Pártiához tartozó 
népbirákat oszlálybirősűg-
nak Itiszik, akik fasiszta-
mentéssel foglalkoznak. 

Jegyezzék .meg ezek a 
közbenjárók, h o© most a 
nép érdekét.szemelőtt tar-
tó népbirák ítélkeznek, 
akiket nem lehet megkör-
nyékezni. De Jegyezzék 
meg azt fs a közbenjá-
rók, h o © legközelebb ők 
találják'magukat a vádlot-
tak padján és érettük 
niégcsak összeköttetést se 
keres senki, anélkül ís el-
nyerik méltó bünteté-
sükéi. 

Májút végén megszűnnek 
a kamarák 

Szeged belkereskedelmi igazgatóságot kap 

A Hivatalos Lap pénteki f megalakulnak a belkerexke-
száma közli a kereskedelem [ delmi igazgalóségok. A b 1-
és szövelkezetüpyi miniszter . kereskedelmi igazgatóságok 
rendeletét, amelynek értei- a következő helyeken mű-
mében május 31-éveI meg ködnek: Budapest, Szered, 
szűnnek a kereskedelmi és Debrecen, Győr, Miskolc 
iparkamarák és helyettük1 Pécs és Sopron. 

Akadályozza meg Amertba népe 
a gyilkosok támogatását 

A „Segítséget a görög népnek " ti ltakozása 
a* athéni terroristák rémfettei eHen 

A >Segilsóget a görög nép-
nek" országos bizottsága az 
UNO-nak és a CIO nak meg-
küldött táviratában nz egész 
magyar társacralom neveben 
tiltakozik az athéni terroris-
táknak az e£ész emberiségei 
inegszégyenüó garázdálkodásai 

ellen. A távirat tiltakozik az 
amerikai imperialisták által az 
athéni kormánynak nyújtóit 
mindenféle támogatása ellen is 
és az amerikai néphez for-

jdul. hogy akadályozza meg a 
, görög iiép árulóinak és gyil-
kosainak további támogatásit. 

Bí. BiM Isiván 
a magYdír k̂ zfgazgalásrAi 

A Szegedi Ügyvédi Kama-
ra és a Jogászok Szabad 
Szakszervezete szegedi tago-
zatának előadássorozata ke-
retében csütörtökön dél-
után dr. Bibó István egye-
temi tanár, a Keleteurópai 
Tudományos Intézet igazga-
tója tartott »A magyar köz-
igazgatás kórképe.: cimen 
nagysikerű előadást. 

Az előadás előtt dr. Szé-
kelj7 István, a szegedi c©e-
tem rektora mondott beve-
zetőt. Dr. Bibó István elő-
adásában a magja • közigaz-
gatás történelmi összete-
vőit ismertette. Rámutatott 
an7a, ho©7 azokban népi 
igazgatás nem volt és így 
alakultak ki a modern ma-
gyar közigazgatás kóros je-
lenségei. A bajok megszün-
tetésére, az elemi egységek-
től kezdve az egész közigaz-
gatás szervezést elveit, egy-
ségeit, hatáskörét és eljárás-
mód ját kel) megreformálni. 
Az érdekes előadást számos 
hozzászólás követte. 

Jugoszláv kiküldöttek 
tanúim W i láfoqafása 

Szeneden 
Szerdán Szegedre érkezett ja 

jugoszláv földművelésügyi nii-
niszlérium viz.ügvi osztályának 
kilenc mérnöke, akik állami 
ösztöndíjjal tanulmányúton 
járnak Magyarországon. Sze-
gedi látogatásuk célja az volt, 
hogv tanulmányozzák a ma-
©ar-juigoszláv Ivalármcntt víz-
iig vj helyzetet, a niagvar viz-
gazdálkodiísl és vizi épitkezést. 
Csütörtökön délelőlt a vendé-
gek Bertók József és Rónai 
László földművelésügyi mi-
niszteri tanácsosok, továbbá a 
város, az ármentesitő táu'sulaf, 
a folyammérnöki hivatal és a 
kotrásvezetőség mérnökeinek 
kíséretében megtekintették az 
al©öi szivattyútelepet, a fe-
hértói halgazdaságot, a inüréti 
állami rizstelep öntözési be-
rendezéseit. Mindenről a leg-
nagyobb elismeréssel nyilat-
koztak és feljelentették, ho© 
tapasztalataikat hazájukban 
hasznosítani fogják. A jugo-
szláv és magyar mérnökök an-
nak n gondolatnak jegyében 
váltak cl. ho© az országa új-
jáépítésén fáradozó két szom-
széd nép műszaki értelmiségé-
nek (találkozója a jugoszláv-
magyar barátságot is elmélyí-
tette. 

x 12 személyre ezüst e"vö» 
szer, alkalmi vétel, igen ol-
csón eladó. Flscltcr éksze-
réi* 

Mo1o<ov fogadta 
Szakfii Gyulát 

Molotov külügyminiszlei^ 
csütörtökön fogadta Szekfü 
Gjrulát, Ma©arország mosz-
kvai na©köveiét, aki át-
nyújtotta megbízólevele l. 

Csak röviden 
Egyiptomban a politikát 

rendőrség folytatja n tömeges 
letartóztatásokat. Eddig ŐRZ-
szesen 5200 embert tartóztat-
tak le. 

A mezőgazdasági munka-
verseny már az egész or-
szágra* kiterjed és jelenleg 
103? községben 800 földnüi-
vesszövelkezetbcn, 293 álla-
mi gazdaságban folyik ai 
munkaverseny. 

Jean Casson, a párizsimo-
dera képzőművészeti rím-, 
zeum igazgatója csütörtökön, 
meglátogatta Ortutay kul-> 

tuszmimsztert. 

A ltetfCuiiihan portyázó Kis-
pest csapata Courtraíoan a bé-
csi Rapid csapatát 3:1 (2:0) 
arányban legyőzte. 

Csehszlovákia elismcrle 
az u j zsidó államot. 

Lcino finn belűgyminisz-
miniszter (lemondott, miután 
a képviselőház 80 szavazat-
tal 60 ellenében bizalmat-
lanságot szavazott neki. 

A pénteki hivatalos lapban 
kormányrendelet jelenik m -;, 
amely lehelévé teszi külföldi 
bélyegeknek' engcdélynéiliűli 
importját. 

A Hajduhadházi G>,c -
mekvárosban 110 gm-ög 
©ermek tartózkodik, akikel 
külön épületekben helyez-
tek tel. 

Árvatánnyal 
erőszakoskodtak 

Egy fiatal, árva kis cse-
lédlány pünkösd vasárnap-
ján bálba vágyott. Gazdája 
szép uj ruhát vett a nagy 
eseménj7rc és n kislány bol-
dogan ment a bálba. Ott Vö-
rös Géza makói rakodómun-
kás udvarolgatott a kislány-
nak, majd hnzakisérés ürü-
gyével Borka János nevű 
barátjával behuroyolták laká-
sukba, ahol erőszakoskod-
tak, letépték az uj ruhát, 
majd kitették az utcára az 
öntudatát vesztett fiatal 
lányt. A szegedi törvényszék 
Lázár-tanácsa Vörös Gézái 
3 és félévi, Borka Jánosi 2 
évi fegyházra ítélte és el-
rendelte 1 e tartóz! atásukat 


