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iKoliehíiv felelőség! 
Minden kommentár nélkül Idézzük 

• Nemzeti Kormány 1690/1915. M. E. 
sz. rendelete néhány közérdekű pa-
ragrafusát : 

„A m. kir. csendőrség a mult nép 
ellenes kormányait feltetlen engedel-
mességgel kiszolgálta, a magyar de 
mokratlfcu* mozgalomakat kímélet-
len eszközökkel megsemmisíteni tö-
rekedett és a magyar parasztság és 
a magyar munkásság elten megszám-
lálhatatlan erőszakosságot követlek 
el, ezért a magyar nép 
egységes Ítéletének végrehajtásakép-
pen, az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
megállapítja csendőrségnek, mlal 
testületnek a felelőségét és Intézmé-
nyét megszünteti , szervezetét fel-
oszlatja. 

Mindazoknak a személyeknek, akik 
a csendőrség szolgálatában állottak 
szolgálatukból elbocsajlatnak. 

A volt csendőrségi személyeknek 
és hozzátartozóiknak illetmény, uyug-
é s liégydijtgény megszűnik.'* 

„Azokat a volt csendőrségi szemé-
lyeket, akik már más közszolgálati 
ágban elhelyezést nyertek, azonnali 
hatállyal el kell borsálani." 
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— Klinnlatist készítenek a néme 

lek és a nyilasok állal elhnreolt ér 
lékekről. A kereskedelmi miniszter 
kimutatást készttetett a németek és 
nyilasok által elhurcolt értékekről A 
miniszter a kereskedelmi és iparkama-
rákat bizta meg, hogy körzetükben 
készítsék el a kimutatást. A Szegcdi 
Kereskedelmi és Iparkamara ezúton is 
kéri a közönséget, hogy a nyilasok, 
•ugy a németek által elhurcolt bár-
minemű kincstári vagy állampolgári 
köz- vagy magántulajdonról lud, je-
lentse azt bc a kamaránál az elhurcolt 
árlék lehetőleg pontos leírásával, ér 
•ékének megjelölésével, elvitelének idő-
pontjával egyetemben. Be kell jelenteni 
azt is, kinek az utasítására es kinek a 
felügyelete alatt történt az elszállítás. 

— Visszaköltözött a Járásbíróság 
Jelentette a Délmagyarország, bogy a 

Í
örvényszék és a járásbíróság épülete 
elszabadult az igénybevétel alól é s a 
tiróságok megkezdik visszaköltözésü-
et. Amint értesülünk, a járásbíróság 

vlsszaköltözésc meg is történt és a tár-
gyalásokat pénteken már itt tartották, 
A törvényszék költözködése is néhány 
napou belül megkezdődik. A járásbíró-
ság vissznkoltózesevel a kereskedelmi 
és iparkamara földszinti helyiségei fel-
szabadultak. Itt helyezik el az ipar-
ügyi miniszteri biztosságot, amely L o -
p á n t Gyula minisztert biztos vezeté-
iével végzi az üzemek ellenőrzését és 
az elhagyott, üzemen kivül levő gyá-
rak megindítását. 

i — Nyilasi Pál. Schilling Gábor, De-
piénv Alajos és Szabó Géza a népbl-
róSág előli. Nagy érdeklődésre szá-
mottartó ügyek kerülnek tárgyalásra a 
következő napokban a népbiróságon. 
Junius 2-án Nyilasi Pál városi aljegyző 
és dr. Schilling Gábor tanárképző főis-
kolai igazgató szerepelnek vádlottként 
a népbiróság elótt népcllenes büntette! 
vádolva, junius 5-én dr. Demény Ala-

Ios kereskedelmi és iparkamarai főtit-
;ir, junius 8-án pedig dr. Szabó Géza 

Városi tanácsnok népcllenes ügyét tár-
gyalják. 

A „Szeged" hangverseny-
rendező rendezése. 
Szeged vasárnap 
kacagni fog 
mert délelőtt 10 órakor indul a 
B e l v á r o s ! M o z i b a n a 

Bohóságok 
délelőttje 

Imged k e d v e n c e i n e k felléptével. 
I f f . X f t v á r y G y ö r g y vidám 
•sertől matinéja. Humor, tánc, muzsi-
ka, tréfa, Yluámságok tarka egyvelege. 
Jegyek elővételben a Belvárosi Mozi 
Mastáránál,a Délmagyarországnál és a 
Iseged hangverseny rendezőnél Dáni-u. 5. 

Peták Nándor volt szened! képviseld! 
ötévi börtönre és 50 ezer pengő 

pénzbüntetésig ítélte a népbiróság 
Enyhítő körülmény: annakidején megbuktatta Tukats főispánt. 

(Szeged, junius 1) Szerdán tárgyalta 
a népbiróság Bézsó tanácsa a hábo-
rús büntettél vádolt Pciák Nándor 
volt országgyűlési képviselő ügyét. 
Peták, mini ismeretes, gróf Teleki 
Pál miniszterelnök, Szeged képvise-
lőjének halála után került be a par-
lamentbe, mert mint pótképviselő ő 
következett a listán a miniszterelnök 
és Varga József Iparügyi miniszter 
ulán. Peták rosszul sáfárkodott örök-
ségével , a szegcdi képviselői man-
dátummal. Az ügyészség azért emelt 
vádat e l lene, mert mint országgyű-
lési képviselő sohasem szólalt fel a 
háboru el len a képviselőházban, sem 
a párlértckezleleken, vagy egyebütt, 
sőt, el lenkezőleg, 1944 áprilisában, 
a német megszállás! követő Icgféklc-
Icncbh háborús uszítás Idején a kor-
mánypártból átlépett a háborús us/ i -
tók még szélsőségesebb fasisztapárt-
Júba, az Imréúy-párfba s ezzel clősc-
gilctlc Magyarországnak a háborúba 
való mind fokozottabb belesodrődásdt. 

Peták Nándor védekezésében elő-
adta, hogy Tukats Sándor főispánnal 
való összekülönbözése késztette Ini-
rédyékhez való csatlakozásra. Tukats 
erőszakos és reakciós városkormányzá-
sát sohasem nézte jószemmel, 1942-ben 
pedig a nagy vadvizek idején végképp 
megharagudott rá. Tukats ugyanis, 
hogy a saját és néhány nagygazda 
földjét mentse, rászivaltyuztatta a vi-
zet a rókusi feketeíöldek kisgazda-
birtokaira. Ettől kezdve állandóan 
romlott a viszony közöttük é s ő leste 
az alkalmat, hogy megbuktathassa a 
főispánt. Erre jó alkalmat Látott 1944 
áprilisában, olyan módon, hogy át-
lép a Megujulás Pártjába. Az átlépés 
megtörtént s az ő, valamint képviselő-
társa, Rosta Lajos indítványára Tu 
katsot le is váltották. 

A kihallgatott tanuk: Nagy Ferenc, 
Nagylván János, Nagy Ferencné é s 
Becset László hasonló értelemben 
mondották el Peták átlépésének törté-
netét. Nagy Ferencné még hozzá-
fűzte, hogy amikor Peták e g y gazda-

küldöttség é lén Tukats főispánt meg-
kérdezte, miért engedtette rá a vi-
zet a rókusi feketeföldek kisgazdái-
nak földjeire, a főispán azt válaszolta 
neki: az Angol-Magyar Julafonó gyár-
telepét kell megmentenie az árvíztől, 
mert ebben a gyárban ejtőernyősely-
met készítenek a németeknek. Tudo-
mása szerint Rosta beszélte rá Pe-
tákot, hogy változtasson pártot. 

Roza Károly jelentéktelen vallómé 
sa után dv. JczCrnilzky Akos védő 
bizonyitáskiegészitő javaslatot terjesz 
lelt elő, ezt a népbiróság mint feles-
legest elutasította. 

Dr. Ciró Sándor népügyész vád-
beszédében rámutatott a vádlott fele-
lősségére és bűnösségére. Szigorú ité 
letet kért. Jezernitzky Akos védő arra 
hivatkozott, hogy Tukats Sándornak, 
a háborús bűnösök országos listáján 
az elsők közölt szereplő volt főis-
pánnak a megbuktatása országos és 
városi érdek volt. X vádlott csak ezért 
lett imrédysta, sikerült is célját el-
érnie. Ezután nem vett részt a po 
litikai éleiben. 

A népbiróság bűnösnek mondotta 
ki Pelák Nándort a vád szcrinii bűn-
cselekményben, ezért 5 évi börtönre, 
10 évi hivatalvesztésre, valamint 50 
ezer pengő pénzbüntetésre ítélte. Az 
Ítélet megokolásában rámulatott a 
népbiróság, hogy a vádlott elkövette 
a vádbeli bűncselekményt, mert solia 
sem szólalt fel a háboru el len, holott 
erre módja lett volna, sőt belépett 
egy szélsőséges fasisztapártba. Tukats 
főispán megbuktatását enyhi lő körül-
ményként tudta be a hiróság a vád-
lott büntetlen e lőéletével együtt . A 
pénzbüntetést azért szabta ki a nép-
biróság, mert képviselősége alatt kö-
rülbelül ekkora összeget vett fel az 
államkasszából képviselői tiszteletdíj 
elmén és ezért semmi hasznosat nem 
cselekedett, tehát a f izetésre nem 
szolgált rá. 

Az ügyész súlyosbításért, a vád-
lott enyhítésért fellebbezett. 

- o -

Szakszervezefl hirek 
Mérnökök, Vegyészek é s Münökök 

Szabad Szakszervezete közli tagjaival 
és a fizikai munkások szakszervezetei-
vel, hogy junius 7-én, csütörtökön dél-
után 6 órakor a városháza közgyűlési 
termében Balla Ferenc vegyészmérnök 
kartársunk előadást tart „Az ipari 
munkásság a Szovjetunióban" cimen. 
Az előadás nyilvános és arra ezúton 
meghívja az érdeklődőket a vezetőség. 

Szombaton, junius 2-án délután 4 
órakor városi alkalmazottak vezetőségi 
ülése a székházban; 

délután 5 órakor a pékmesterek 
taggyűlést tartanak n szakszervezeti 
székházban. 

Vasárnap, junius 3-án délelőtt 9 
órakor famunkások taggyűlése a szék-
házban ; 

délelőtt 10 órai kezdettel kémény-
seprők taggyűlést tartanak; 

délután 2 órakor a dohánygyári 
munkások közgyűlése a székházban; 

délután fél 3 órai kezdettel kisha-
lászok közgyűlést tartanak; 

délután 4 órakor malom- és gabona-
munkások taggyűlése a szakszervezeti 
székházban. 

Párthírek 
A Szociáldemokrata Párt felsővárosi 

nőcsoportjának megalakításához szere-
tettel várjuk a felsővárosi asszonyokat 
és leányokat junius 1-én, pénteken dél-
után 6 órakor. Vásárhelyi-sugárut 22. 

A Siftregl Szociáldemokrata Párl 
Ujszőregen, a volt olvasókör helyiségé-
ben junius 3-án, vasárnap délután 
4 órakor pártgyülést tart Kérjük a 
a pontos megjelenést 

A Szociáldemokrata lljnságl Moz-
galom junius 2-án szombaton délután 
fél 0 órakor vezetőségi ülést tart Cse-
konics-utca 4. sz. alatt 

A Szociáldemokrata Párt rókusi 
szervezete vasárnap, junius 3-án dél-
előtt 9—10 ig pénztárórát, 10 órakor 
vezetőségi ülést tart Hétvezér-utca 9. 
szám alatt. 

A Magyar Kommunista Párt belvá-
rosi szervezete szombaton, junius 2-án 
délután 6 órai kezdettel taggyűlést tart 
a Kálvin-téri székházban A tagok meg-
jelenése kötelező. Tagkönyvét min-
denki hozza magával. 

É r t e s í t é s 
Az üzemi anyagoknak, különöskép-

pen a szén árának emelkedése, továbbá 
a munkabérek megnövekedése folytán 
a villanyáramtermelés folytonosságának 
biztosítása csak ugy lehetséges, ha a 
termelési árak emelkedésével arányosan 
emelkedik az áram ára is. Ennek alap-
ján a villanytelep üzemvezetősége érte-
siti a közönséget, hogy január l-ig ki 
nem fizetett és az ezen ipőpont után 
számlázott, vagy számlázandó villany-
energia érát a mult évben érvényben 
volt egységárak ötszörösével számítja 
és az igy fizetett 'összeget csak előleg-
fizetésnek tekint i mindaddig, amig az 
iparügyi minisztérium a végleges árat 
országos viszonylatban meg nem álla-
pítja. A végleges elszámolás csak a ren-
delet megjelenése után történik meg. 

Központi Gáz és Villamossági Rt. 

Közeilátási Hivatal forgalmi főcsopotia. 

734/1945. sz. 
Hirdetmény 

Felhívom a szegedi husnyultenyész-
tőket, hogy takarmányigénylés végett 
a Közellátási Hivatal forgalmi főcso-

f torijánál (Károlyi-utca 2/a. I. em. 3.) 
elenlkezzenek. 

Szeged, 1947 május 30. 
fej t ^ Közellátási I l ivatal 

tergaiml főcsoportja. 

S z e p d Városi Színház 
Igazgató: dr. Bárányi János. 

Salamon Béia 
a Nyitott ablakban 
Szombattól bé l fő ig délután 6-kor 

x Junius 1-én megnyílik a Somogyi* 
könyvtár. A Somogyi Könyvtár vezn* 
tősége közli, hogy az olvasóterem ju-
nius 1-től kezdődöieg ismét a közönség 
rendelkezésére áll. Könyvtári őráüC 
minden nap 9 - 1 3 és 15—19 óráig. 

x A Vigszinpad ma délután mutatja 
be harmadik revüjét „örültekháza" 
címmel. Mint a kis szinház eddigi mü* 
sorai, ez is tele lesz meglepetésekkel, 
mulatságosabbnál mulatságosabb bohó* 
zatokkal, hangulatos zeneszámokkal é< 
bravúros arlistaprodukciókkal. A prő* 
bákról kiszivárgott hirek szerint Boros 
Géza uj kupiéi szállóigék lesznek Sze* 
geden; Keleti László ismét uj híveket 
fog szerezni magának egy, a „Neveti! 
ember"-hez hasonló komoly színészi 
alakításban; I lódossy Judit gyönyörül 
hanganyagának megfelelő örökszép me* 
lódiákat fog énekelni; Sipos Ila ismét 
nagyon kedves szerepekhez jutott; Var* 
ga D. József Garai Imre uj szerzenié* 
nyét fogja énekelni, amelyből előrelát* 
liatólag világszám lesz; Martin és Clar* 
ton akrobatikus zsonglőrök is nagy si-
kerre tarthatnak számot: Radó László 
rendezése ismét ötletes és gördülékeny 
lesz és a színpad nívóját emelni fogják; 
az uj díszletek. Kíváncsian várjuk 
ezek után az uj r e v ü t . . . 

x Dr. IlSnlg Vilmos orvos rcndelé* 
sét Erzsébet-rakpart 3., földszint Sí 
(DMKE-ház, a leánygimnázium mellettj 
folytatja. Rendel: délután 2—4. 

— Mecsiiikovról beszél Ba!ó pro* 
fesszor a Szegedi Szovjclbarálok e l t i 
előadásán. Jelentelte annakidején a 
Délmagyarország, Szegeden megalakul! 
az összes társadalmi rétegek részvéte-
lével a Szovjetbarátok Szegedi Egye-
sülete. Az egyesület most előadássoro-
zatot rendez, amelynek keretében a 
szovjet tudományos életével, müvó-
szelevel ismerteti meg a közönséget,1 

Az első előadást vasárnap délelőtt II 
órakor tartják a városháza közgyűlési 
termében. Előadó dr. B a l ó József 
egyetemi tanár, egyesületi elnök, aki 
Mecsnikov, a nagy orosz orvostudós 
születésének 100. évfordulója alkalmá-
ból az orvostudománynak erről a ki-
magasló egyéniségéről tart előadást' 
Az előadásra felhívjuk olvasó.nk fi* 
gyeimét. 

— Ujszegedi gyermekek e lőadása 
a Vöröskereszt Javára. Bartók Ibolya,' 
Kovács Anna, Mülicr Zsuzsika, Kószd 
Erzsébet, Juhász Klári, Kovács Irén, 
Kovács Ibolya ujszegedi kisleányok 
színielőadást rendezlek. Az előadás jö-
vedelmét, 200 pengőt behozták a Dél-
magyarország kiadóhivatalába, hogy 
juttassuk el a Vöröskereszthez. Az uj-
szegedi gyermekek adományát rendel-
tetési helyére juttattuk. 

x Kérjük életbiztosítási ügyfele inket 
hogy kötvényeikkel nyilvántartás végett 
irodánkban sürgősen jelentkezni szíves-
kedjenek. Adriai Biztosító Társulat 
Szeged, Csongrádi-palota. 

x A Demokratikus Ifjúsági Szövet-
ség belvárosi csoportja szombaton, ju-
nius 2-án este 8 órai kezdettel bálát 
rendez, amelyre az összes DISz-tagokat 
szeretettel várja; junius 4-én, hétfőn 
délután 6 órakor pedig rendkívüli köz-
gyűlést tart A megjelenés minden tag-
nak kötelező. 

x A Demokratikus Ifjúsági Szövet-
ség alsóvárosi csoportja junius 1-éa, 
azaz ma délután fél 7 órai kezdettel 
ifjúsági délutánt tart, melyre a tagok 
pontos megjelenését kérjük. Előadó 
ifj. Komócsin Mihály. 

x Halálozás. Fájdalomtól megtört 
szivvel tudatjuk, hogy szeretet felcsó-
;em, édesanyám, Hőnig Józsefné szüL 
fíiss Julianna május 31-én rövid szen-

vedés után e lhunyt Temetése junius 
2-án délután 3-kor lesz a Dugonics-te-
mető ravatalozójából. Gyászoló család. 

A Magyar Demokratikus Nők sze-
gedi szervezete vasárnap junius 3-áa 
délután 6 órakor a Nemzeti Segély 
dísztermében (Kálvária-u. 10) műsoron 
délután keretében ünnepli a nők nap-
Iái. Jegyek 3 pengős árban délután 
l—1 között a szövetség székházában 
Vőrősmarty-u. 5. alatt és az e lőadá* 
előtt » helyszínen kaphatók. 


