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Osztályuk felemelkedéséért, miMTTI m i F 

a közigazgatás felfrissítéséért l A I l ü L l M l V 
a munkás jogi tanfolyam halfptéf 

— Naliál kérlek alássan, nem 
érdemes az embernek tovább-
tanulni . ha már ilyenek is az 
egyetemre kerülhetnek I — 
mondta lenézően 1946 őszén 
egy kikent fiatalember, ami-
kor megindult Szegedén a jogi 
munkűslanfolyam. 

Aztán telt. mult az Idő és 
Bzek a fiatalemberek, dc má-
eok is kezdték belátni, hogy 
Jó lesz vigyázni ezekre a • tan-
folyami stáKra*. mert komolyan 
veszik a tanulást, becsülettel 
dolgoznak, hogy pótol ják mind-
ezt a műveltséget és szaktu-
dást. amelyet a mu l l rend-
szerben főként anyagi okok 
miatt nem szerezhettek meg. 

Azok. akik most a m5s<*d?k 
év végeztével sorra IrsziWr le 
vt/ssijuknt, mtsid jjél dol-
goztak, kenséiivru tanultak. 
Kihull lak közülük azok, aktb 
azt hitték, hogy munka nél-
kül szerezhetnek maguknak 
bizony'Irányt. 

Becsületes m u n k a — 
jauuló e r e ő m í n y e k 

Az etső évben 132 jelent-
kező közül, n relvételf vizsga 
után esak 88 vágott neki a 
tanulásnak, de már nz első fél-
évre estik 44 maradt, év végén 
periig 36-nn telték le a vizsgát, 
mégpedig egy lelt kitűnő, hét 
Jeles, hét jó . tizenöt elégséges, 
bat pedig javítóval leli cíég-
•éges. Ettől kezdve a szinvö-
pai egyre emelkedett és 

a i idei tanév el ró félévi vtz«-
rúinál a Visszatért 31 hatl-
i;aló klizttl már ölen leltek 
hl 141 intek, 12 Jetes. 12 jó 
M esak kelten elégségesek. 

Eg\ kivétellel valamennyien, 
lenát 31-en jelenIkoztek a má-
•orlik év végén n vizsgákra, 
amelyek befejezői lesznek a 
kanfolyamnak. Az elért ered-
mények a hallgatórág szor-
galma melleit az előadók tél-
ies munkáját is dicséri. A mű 
•őrlik évben dr. Mnrtonyi Já-
eos professzor három tantár-

Euit adott elő számukra, dr. 
óra Mihály és dr. Antal'ffy 

György kél tantárgyal, ezenki 
vni egy-egy szaktárgyat 'sze-
gedi gyakorlati szakemberek, 
fcy dr. Agai Dezső. dr. Ik-
renyl Bertalan, dr. Zenlai Ká-
roly és dr. Bőrcsök Sándor 

m e g s z ű n i k a z o s z t d l y -
fcőzlgazgato's' — 

rmelkeöik a s z a h s z i n u o n a l 
A vizsgák szOnetébui n ta-

gulmányi bizottság elnökével. 

Möfl Széchenyi 
Fi'mszlnhá? 
Totálon |490 

Julius 15—18, csütörtöktől 
vasárnapig 

MA BEMUTAT*! 
CSAK FELNŐTTEKNEK! 
Pikáns lömáju művészt 
francia film t 

VlVl .WXfc ROMÁNCÉ 
és IXHT1S UARRAULT 

nagy parádés főszereplésével 

A szent és 
az utcalány 
Műsort bevezeti: 

a legfrissebb 

EMIT YILAGI I IHADö 

Előadásos kezdete: fél ft, 
fél 7 ét fét « órakor. 
Pénztár délelőtt 11—12-ig 
és délután 4 órától. 

dr. Martonyi János professzor-
ral beszélgetünk. 

— A befejező vizsgák ered-
ményéről pontos adatokat még 
nem" tudok adut — mondja' —. 
de nz már most megúilapít-
ható, hogy a hallgatóság több-
sége legalábbis j ó eredmény-
nyel leszi lo a vizsgákat. Nyu-
godtra állíthatom, hogy az el-
múlt két esztendő során egész-
séges kiszelektál ódás történt 
Az a komoly anyag, amelyet 
ei kellett sajátítani és a vizs-
gák magasan tartott szánvonata 
biztosítják, hogy jól képzett, 
becsületes, demokrata népi ér-
telmiségiek kerülnek ki innen, 
akik tehetségük mellé megfe-
lelő szakképzettséget szereztek. 

Egyáltalán nem kell félnünk 
• ' k ö z / g a z ( i s i színvonal 
csökkentésétől, sőt a köz-
igazgatás felfrissítéséi jelenít 
majd1 munkába állásuk-
Örömmel láttuk. hogv közü-
lük márts kellen alkalmazást 
kapta': a várost küzlgazía-
tásnát és szeretnénk, ha va-
latnennv'en elhelyezkedhet-
nének köz'gezjatíst pályá-
kon. 
Marlonví professzor- köztien 

a táskájába nyul ós egy uj ság-
mellékletet vesz elő. A Magyar 
Dolgozók Pártjának program -
uyiíatkozala van rajta. 

•Munkásokat és parasztokat 
minél nagyobb számban kell 
bevonni a központi és helyi 
közt«az»atásba — olvassa — 
és •oitAoskoüii' kelt a szak-
Mta vonal i t l anáó emelésé-
ről.* 
— Ezt a kel szempontot 

akarjuk szem elótt tartani — 
jeleiiti kl helyeslően. 

N> le£ven többé •»kályt£jazí-
gatás. hanem a dolgozók ját-
szanak vezető szerepet. 
Ugyanakkor emelkedni kell 
o iszok szín von a I nak, a dol-
gOTÓ nép tehetséges Hat lo-
vábblannlásával. 

Ez a tanfolyam is fontos és 
nagy lépést Jelent. A hallga-
tóknak több mint fele a m in i ; 
kásság és parasztság soraiból 
került ki. a többiek kistisztvi-
selők. Ipart és kereskedelmi 
alkalmazottak, akik azonban 
jórészt ugyancsuk munkás- és 
parasztszármnzásuak. 

Valamennyien nehéz napi 
munká juk elvégzése után, n 
pihenőidejüket használták fel 
tanulásra.' Itt van mindjárt 

Sz f i c zy ÍTlihály, a D é l m a -

q y a r o r s z t í q n y o m d d s z a 

Mindennap szorgalmasan bíbe-
lődik azon, hogy szép legyen 
a lap és emellett tanul is ha-
sonló szorgalommal. 

— Ml. dolgozók érezzük, 
hogv hivatást tudunk ma jd 
betölteni!, ha tovább képez 
l ük magunkat 

— feleli öntudatosan, Hnvikor 
terveiről érdeklődünk — 

és tanulásunk része annak 
a harcnak, anielret oszló 
lynnk felemelkedéséért ví-
vunk. 

A tanuláshoz első és talán 
kissé határozatlan Célom az 
volt. hogy megszerezzem és a 
dolgozók szolgalatába állítsam 
azt a tudást, amellyel uraink 
évszázadok óla elnyomlak ben-
nünket. Határozottabb cé.Iom 
az volt. hogy m e g k e l ő képe-

— HÁBORÚS RÉMHÍREKET 
TERJESZTETT, izgatott » 
földosztás ellen és szidta a 
demokratikus rendőrséget Fro-
jó Sándor ondrődi napszámos. 
A szegedi népbtrósdg helyszíni 
tárgyalás után nem jogerősen 
kétévi börtönbüntetéssel és öt-
évi Jogvesztéssel sújtotta. Azon 
Idvöl a szabadlábon védekező 
napszámost letartóztatta és bc-
atállltotta Szegedre. 

sí lós megszerzésével minél job-
ban képviseljem a proletariá-
tus érdekeit. 

Ar MDP programján keresz-
tül különösen a laikus bírás-
kodás kiszélesítése az tgaz-
rás'zot'á'tafshan adott nagy 
lökést n lovdbbiaunláshaz. ' 
Az osztályát, a dolgozó ma-

gyar népet "akarja szolgálni ta-
nulásával 

Tóth L a j o s nép i ko l l ég i s t a 

is. Kunágofíil parasztcsaládltól 
került Szegedre a Móricz Zsig-
mond népi kollégiumba. 

— Nemcsak az egyént la-
tin kis volt a célom." hanem 
annak- az esxtílynak a szol-
gálata. ahonnan származom. 

de vele együtt az. egész dol-
gozó népnek. Fhhez segített 
hozzá ez a tanfolyam és a 
néni kollégium. 

iMosf az MDP ezt n töreki é-
semet mé« Jthban megerő-
iw, 

amikor progrí unvll-.t' dzatávai 
a nép széles tömegeit akarja 
bevonni a közigazgatásba és 
ki akarja szélesíteni a laikus 
bíráskodás kereteit. 

Áruig beszélgetünk, kelten 
várakoznak kinn a folyosón a 
vizsgára: 

H ó ö y l ó z s e f és Fuza'k I s t u d n 

Egyikük törzsőrmester, mási-
kuk a vasútnál teljesíit szolgá-
latot. Ne-kút is éjjelenkint ju-
tott csak arra Idő. hogv álmo-
san gyúrják ollhon nz anyagot. 

— Hálásak vagyunk a de-
mokráciának — mondják —. 
hogv lehetővé telte szá-
munkra ». tanulást. Az MDP 
programit v'talkozata szelle-
mében a kapi'tni'sta rendsze-
ren felépült magyar marán-
tag helyett szoriaShta (arta-
lonmial megtöltött Jogot aka-
runk formáin*. 
Hódy József — akt egyéb-

ként eddig minden vizsgáját 
jelesen tette lc — még hozzá-
teszi : 

— A honvédségen belül is 
hasznosan tudnám érvényesí-
teni a tanfolyamon tanultakat, 
éppenugy, mint esetleg a bíró-
ságnál. ahol gyakoraokként le-
het elhelyezkednünk. 

fl d o k t o r á t u s f e l é . . . 

Az uj. demokratikus jogász-
értelmiség tehát bizakodva in-
dul neki" munkájának. Sokan 
kőzüli'u még tovább tanulnak. 
ősszel ugyanis 

esti szeminárium nvfR'k szú 
inukra, amelynek hallgatói' 
hathónapanklul állhatnak 
alapvizsgára, majd szigor-
latra, 

dc emellett lehetőségük nyí-
lik arra is. hogy egyetemi In-
dexükbe a jogi kar 'többi elő-
adásait is felvegyék és hall 
gassák. 

H y doktorátust szerezhetitek 
ni aguknak. 

Akik azonban nem tanulnak 
tovább, azok máris elhelyez-
kedhetnek mindazokon a ' pá-
lyákon, amelyekre jogi vagy 
ál lamtudományi képesítés szük-
séges. kivéve az ügyvédi és 
bír ói pdly.it. 

Hisszük, hogy akárhova is 
mennek, u j széllemet terem-
tenek és megvetik alapját a 
szakszerű és őszintén demo-
krata jogi és közigazgatási 
életnek. 

Budapest, julius 14. A jog-
talan határátlépés és a halá-
ron folyó csempészés meg-
akadályozására a belügy-
miniszter rendeletet adott 
ki, amelyet a hivatalos lap 
szerdai száma közöl. 

Eszerint az ország határa 
mentén fekvő ingatlan tulaj-
donosa térités nélkül köteles 
tűrni, hogy ingatlanán a (ha-
lár őrzésére rendelt szervek 

jogtalan halárátlépés és a 
csempészés megakadályozá-
sa céljából, figyelő állásul 
szolgáló műtárgyat létesítse-
nek és azt használják. A 
műtárgyak létesítéséről és 
karbantartásáról a honvéd 
latárőrség szervei gondos-
odnak. 

A határőrség a műtárgyak 
'elállítását mezőgazdasági 
művelési területen lehetőleg 
a termény betakarítása, er-
dős területen pedig azterdő-
rész letarolása után kezdi 
meg. A határ mentén ötven, 
egyes külön meghatározan-
dó helyeken pedig százmé-
teres sávban magas növény-
zetet termelni nem szabad. 
Azokat a helvckct, amelye-
ken magas növényzetet ot-

— GEPKOCSIBALESET ÉR-
TE A DAN KIRÁLYNÉT ÉS 
LEANYAIT. Ingrid dán ki-
rálynét és két leányát gépko-
csiba leset érte. Gépkocsijuk 
egy fának rohant. A királyné 
lábán sérült meg, leányai álla-
potáról még nem érkezett hír 
A gépkocsivezető oulyosan 
megsebesült. 

Szigorú intézkedések 
a fogfaton határátlépés és a határon 
folyó csempészés megakadályozására 

venmélcres sávon iul sem' 
szabad termelni, külön bi-
zottság1 állapítja meg. 

Magas növényzetnek kell 
tekinteni minden olyan nö-
vényzetet, amelynek" magas-
sága a hatvan centim étert 
meghaladja. Amennyiben azt 
íngatl an tulajdonosa októ-
l>er 15-ig a magas növény-
zetet nem irtja ki. ugy hi-
vatalból kell gondoskodni 
annak' kiirtásáról. 

Az ország nyugati halá-
rán a kijelölt területrésze-
ken termelt minden fát leg-
később október 15. napjáig 
ki kell irtani, illetőleg 'o 
kell vágni. Az északi, ke-
leti és deli határ mentén 
fekvő területsávok fáit csak 
azután kell levágni, miután 
a rendeletben megjelölt bí-
róság az ötven méteren túli 
teVüíctsávoknt kijelölte. Aa 
ingatlan tulajdonosa bele-
egyezés nélkül tűrni köte-
les, hogy a határ őrzésére 
rendelt szervek a halárvo-
nalat átszelő, de a távolsági 
és a kisebb határszéli for-
galom céljaira meg nem1 

nyitott utakat a határvonal 
keresztezésénél torlaszok-
kal lezárják. 

Mínfles esfe szabadtéri WéV, siierN 
eseményefc szórakozfafiátí a közönséget 

a V^sár tertema a!a!t 
Szerdán délelőtt megbeszé-

lést tartolt a szegedi ünnepi 
hetek rendezőbizottsága n vá-
rosházán Amint jelentettük, ez 
évben még nem Újszegeden 
tartják meg a' trubadtéri já-
tékokat. mert az á l landó jelle-
gű szabadtéri színpad' csak 
övőrc készül ei a rózsa liget-

ben . Gondollak arra is, hogy 
az Adv-téren rendezik meg nz 
előadásokat de a legegészsé-
gesebb ötletnek a " vas-
utas stadion mutatkozott, mert 
el)1>en az esellicn nem kell 
külön ép'tésl anyagokat fel-
használni. A bizottság mn. csü-
törtökön tesz jelentést erről a 
polgármesternek. 

A szabadtéri játékokat 
egyébként 

az rpar." vásár Wí lartamu 
alalt m'niten eslc meglart-
ták. 

Kialakult már n vázlatos mű-
sorterv is. nmelv háromfajta 
esti előadásból áll niajd. 

Az egv'k el'tailás köreiében 
• csépel" ÁVctss Maii íréit-
ty. ír nuinkássz'njélsziíi rész-
leteket Jálsizanak Shakes-
peare sSzenl'víné.Jl á!oni« 
c'mii öarahiáhi'íl. 

Invábbá a budapesti P.erez.ifc-
táncesopojjl Szalui Karolával 

•zláv és ui a sivár nép" lán-
cukat mulat he. 

Orosz Júl ia, az Operaház mű-
vésznője pedig énekszámokkal 
szerepéi A konferanszié sze-
repét Darvas Szilárd tölti he. 
Egy másik előadás keretében! 
n "teljes »Szentivánéji á lom< 
kerül bemutatásra a RcrczLk-
tánccsoport közreműködésével. 
Külön népi táncesteket is ren-
deznek. amelynek keretében 

ho!«ár és román nép' lánco-
sok lépnek fel. «íe elűrc'át-
lialiVan S7cjc«lre érkezik egy 
szlosák táiicrsoporl. 

valamint a 18-as kulturverse-
nyek győztes gencsapáti na-
rasztcsoportja és a NÉKOSa 
központi tánccsoport ja. 

A S7:il)odlcr' Játékok műso-
rát báron:napos nwnzíl l i i ls l 
srorlcscnu'nvck Cíésr.'i'k kf< 
AISITI futballcsapal tiiji Szc-
gwtéo cs ma íy ar-rmr ári 
MfXIv'vómérkczést fs rrnöox-
zev. 

IA szedn i ünnepi hetek pro-
gramját nagyszabású kerti ün-
nepséggel fejezik be. 

- ENYHÍTIK A NACTTLA-
NITASI INTÉZKEDÉSEKET. 
Németország nyugati övezetei-
ben a megszálló halórágok 
azonos ulasitást adlak Id. ame-
lyekben envhitik a nácitlanifá-
s! rendszabá 1 vokal. Az u j ren-
delkezés eredinéiiye'ként ininl-
egv ezer olyan személyt he-
lyeznek oi a gazdaság? és kul-
tiirálfs ételben, aki eddiS nem 
vállalhatott hivatalt. 

— ÍTÉLET A VACf FASISZ-
TÁK ÜGYÉBEN. A népbirórág 
Korcsiák Ede váci kegyesrendli 
tanárt a demokratikus állam-
rend ellent izgatás büntette 
míntt őt évi fegyházra. 10 éri 
jogvesztésre, vagyona egyne-
grenfrészének elkobzására és 
Vác területéről 10 évi kitillás-
ra, ITnjcsI Istvánt hároméri 
börtönre. 5 évi jogvesztésre és 
vagyona egytlzedéészlénelc el-
kobzás ra . Német Jánost 9 hó-
napi börtönre, háromévi poli-
tika! jogvesztésre és vagyona 
egvtÍ7e*lrészének elkobzására 
ítélte. Két fiatalkorú vádlottat 
2 és félévi, illetve bnthőnnpi 
fogházzal büntetett. 

- 250 HENTES TÜN-
TETETT. A nyugat német-ors rd-
yi tümcqtfintetfsekrűl érkező 
lilrek világosan bizonyítják a 
lakosság eyyrc növekvő dkcse-
tcdcllségét s a gazdasági hely-
zet tnrtliafatlansdgá'. Hanno-
verben iöbbmint 1000 diák 
tilnletetl ínséges helyzete mia't. 
Ilesse.nben naponta száz és száz 
ujabb család kér segélyt a vá-
ros népjóléti alápjábód. 0000 is-
kolás gyermek kénytelen volt 
lemondani az iskolai ebédel, 
mert szillel nem tudják megji-
etni az ebédért a heti egy már-

kái sem. Münchenben 250 hen-
tes felvonult a közellátásügyi 
minisztérium elé és nagyobb 
hnsfejadag kiadását kérte. Kül-
döttséget menesztettek a mi-
niszterhez, akt ijedtében elme-
nekült a minisztérium épületé-
ből. 

x Mindent Takarékossági 

Könyvre 0 Hun-ária edény-

házban, Tisza Lajos-körut 55 

\ 


