
Ü E L M A G Y A R O K S Z X G 1945 Julius 13. 

Hosszú és helyenként viharos 
vila után kimondotta a közgyűlés 

a nagylahásoh megosztását 
Feliraíilag kérik az egyetem jogi karának 

azonnali felállítását 
(Szeged, Julius 12) A törvényható-

fcági bizottság szerdán délelőtt rendes 
közgyűlést tarlóit Karácsonyi Ferenc 
lőispán elnökletével. 

Dr. Dobay Pál Ismertette a má-
jus és junius hónapokról szóló pol-
gármesteri jelentést. 

Ismét a közelláiisi hivatal 
Nagyiván János a jelentéshez szól-

va az őróllclés feluabaáflásál kérte, 
mert a gazdaközónség csak lisztért 
tud venni mezőgazdasági szerszámo-
kat. Simán Béla a közellátási hiva-
tal működését bírálta. Vér István azt 
lette szóvá, bogy a szegedi bőrgyár 
a kllóukint 30 pengőért vásárolt bőrt 
Feldolgozás után 15.000 pengőért adja 
feL Kérte megvizsgálását, bogyan drá-
gul meg ilyen mér lékben a bór. B«-
kaia Bálint szerint nagy kár szár-
tnazott abból, hogy a közellátási hi-
vatal nem adta ki idejében a rézgá-
llcot a gazdáknak, hanem spekulált 
vele. 

Miért nincs fa és ha van 
miért drága ? 

CrOner István kifogásolta, hogy 
Idegen ember kapott engedélyi a Pal-
lavkiai-erdőségrfc kitermelésére. A 
fogyasztóközönségnek nincs arra szük-
sége, hogy amikor állami erdóhiva-
Jtal van Szegeden, közbeeső szerv 
részvéleiével termeljék ki az erdőt. 
Ez megdrágítja a fái ét kürühaé-
kyessé teszi a közönséghez juttatá-
sát. Fodor István, Olejaylk József, 
Papp András, Vass István és Székely 
László felszólalása után norváth Jó-
zsef^ a közellátási hivatal vezetője 
Válaszol! a közellátási kérdésekben el-
hangzóit bírálatokra. A közellátási hi-
vatal kénytelen csereüzleteket kötni, 
mert csak kompenzációs alapon tud-
ja becsalogatni az ipari árucikkeket 
a városba. A fakitermeléssel kapcso-
latban ismertette a tompa—kelebiai 
lés sövényházi helyzetet. A város ki-
lermelletett bizonyos mennyiségű fát 
Tompa—Kclebián és 45 pengőért 
kkarta kiosztatni, ekkor kapta meg a 
kitermelési koncessziót dr. WMder 
és az ő közben jöttével ötszörösére 
Btágnlt a fa. A tárgyalások most már 
kz ö bekapcsolásával folynak, hogy 
blcsó fát kapjon a város közönsége. 
!A válasz elhangzása után a közgyű-
lés tudomásai vette s polgármesteri 
Jelentést 
i Debrecen átirata kapcsán elhatá-
rozta a közgyűlés, felir a kormány-
hoz, hogy a betegségi és öregségi 
biztosítást terjesszék ki a mezőgazda-
cági munkásságra is, a betegségi biz-
tosító intézeteket pedig egyesítsék a 
MÁV biztosító inlézct kivélelével. 

Heves vila a nagylakósok 
megosztásáról 

ll.rválh János tanácsnok ismertette 
U nagylakások megosztására vonat-
kozó kisgyűlés! javaslatot. Eszerint 
minden 3, 4, 5, 6, 7, és 8 szobás 
(lakást, amelyben 3, 5, 7, 9, 11 és 
p3-nál kevesebb személy lakik, a la-
káshivatal utján igénybeveszik és 
megosztják. 
j Minden fasiszta 3, 4, 5, 6, 7 és 8 
Szobás lakása igénybevehető megosz-
lás céljára, ha 4, 7, 10, 13, 10, 19 
Személynél kevesebb lakik benne. Ki-
vételt lesznek a megosztásnál az or-
vosok, ügyvédek, mérnökök lakásá-
val, ha rendelőjük, Illetve Irodájuk a 
lakásnak szerves része. Az Igény be-
vett lakásba beköltöztetett lakó tára-
bérlői-jogviszonyba kerül a lakás 
eredeti bérlőjével. A lakrészek meg-
választásánál az eredeti bérlőt illeti 
az elsőség. Meg nem egyezés esetén 
» lakáshivatal dönt n vitás kérdésben. 
Fellebbezni a határozat kézbesítésétől 

számitolt bárom napon belül fcsak 
birtokon kivül lehet 

Kertész Béla nem fogadta el a ja-
vaslatot, ehelyett pártközi bizottság 
kiküldését javasolta a lakáskérdés 
megoldására. Ha ezt a javaslatot a 
közgyűlés nem fogadná el, a több 
személy állal lakott háromszobás la-
kásokhoz csak abban az esetben nyúl-
janak, ha a fasiszták, üzérkedők és 
a nagylakások tulajdonosainak laká-
saiból már nem elégíthetők ki az igé-
nyek. Javasolta még, hogy a mér-
nöki hivatal közbenjóltével gondos-
kodjanak a sérült lakások kijavíttatá-
sáról. Kertész Béla javaslatait írás-
ban is átnyújtotta a főispánnak. 

Lippéy Gyula, Gombkötő Péter fet-
szól a lá sa után Ksmöesta Mihály kifo-
gásolta. hogy a biz bértöke nem kap-
családik be az újjáépítésbe. Szege-
den rengeteg nagy lakás van, ame-
lyet még mindig fenntartanak elme-
nekült régi tulajdonosa részére. Eze-
ket a lakatokat igénybe kell venni. 
Állítsák fel • pontos és hiteles to-
kásfcalaszlert, bogy feltűnjön, hol van-
nak üres lakások. 

Komáromi István, VáraM Bálint és 
AgáesJ János felszólalása után vihar 
keletkezed Nagyiráa János felszóla-
lása körűi. Nagyiván kifogásolta, hogy 
egves munkáscsaládok a külvárosai* 
egyszobás lakásaikéi beköltöztek a 
Belvárosba két-háromszobás lakásba. 
A Kommunista Párt és a Szociálde-
mokrata Párt padsoraiból heves köz-
bcszálásokkal másították vissza és 
mnnkáseücaesnek nyilvánították a 
felszólalást, amelyet dr. Donászy Kól-
taán magyarázott még és "egészített 
ki azzal, hogy párlközi bizottságot 
küldjenek ki a lakásproblémák meg-
oldására. 

Ofejnytk József, Vörös József, Jani 
András, Katona András, Torlay Arlur 
felszólalása után Szimat István be-
széde fejezte be a hosszura nyúlt 
vitát. Megállapította, hogy a lakás-
kérdésben tulajdonképpen nincs el-
térés a pártok között, minden fel-
szólaló ugyanazt mondotta. A Nagy-
iván János felszólalása és a Kommu-
nista Párt részéről elhangzott ellent-
mondások sem a Kisgazdapórt és a 
Kommunista Párt, hanem n Kommu-
nista Párt és Nagyiván János anti-
szociális megnyilatkozása közölt áll-
nak fenn. Indítványozta, hogy az 
eredeti kisgyűlés! Javaslatot fogadja 
el a közgyűlés azzal a médooHássaf, 
hogy a nagylakának megosztása szem-
pontjából fasisztának tekintendő min-
denki. aki tavaly okiéber 10 Ike elölt 
elszökött Szegedről. 

Az elnöklő főispán szavazásra telte 
fel a kérdést, ennek eredményeként 
a közgyűlés ni eredét! klagyűlésl ja-
vaslatot fogadta el Komócsin Mihály 
és Szirmai István kiegészítő javas-
latával, 56 szavazattal, szemben a 
Kertész Béla módosító javaslalával, 
amely csak 32 szavazatot kapott. 

A közgyűlés a szegedi egyetem 
Jogi karának felállítását kéri 
Karácsonyi főispán bejelentette, 

hogy Donászy Kálmán ügyrenden kí-
vüli felszólalásra kért és kapott en-
gedélyt. 

Dr. Donászy Kálmán bejelentette: 
tudomására jutott, hogy a kultuszml-

S Z E C I I É N V I M Ó ^ T " 
Ma és mindenaap bemutatjuk 

Egy szoknya, egy nadrág 
c. mulatságos magyar vígjátékot. 

Főszereplők: Lalabár, CsikósKézsi, 
Csortos, Mihályi, Mély 

A r c c a l a v a s ú t f e l é 
riportfilm a vasút újjáépítéséről 

-oadasok Cióaduok kezilcie: 3, háromnegyed S t t fii 7. 
Pénztirnyitás délelőtt 11-12-lr et az előadás 

előtt félórával. 

niszlériumban a napokban (ártott 
egyetemi ankéton • szegedf egyelem 
jogi karának felállítása ellen foglal-
lak állást. Indítványozta: sürgősen Ír-
jon fel a közgyűlés a kormányhoz, 
meg a kultuszminisztériumhoz és 
követelje a Jogi kar uennali meg-
szervezéséi, hivatkozással azokra n 
nagy anyagi áldozatokra, amelyekkel 
Szeged megszerezte magának a jogot 
a teljes négyfakullásu egyetemhez. 

Vörös József és Etsedy Ferenc az-
zal az indítvánnyal egészítették ki a 
javaslalot, hogy mezőgazdasági kar 
felállítását is kérje a közgyűlés. A 
határozatot igy mondották ki. 

Egyhangúlag tudomásul veltc a 
közgyűlés a gázgyár házikezelését 
olyan formában, hogy a gyárat a vál-

Megjelent a fasiszta 
ésszovjetellenes könyvek 
részletes jegyzéke 

A jegyzéket Szegeden egy tár-
gyaló bizottság állította össze 
a Magyar Közlönyben meg-
jelent első hivatalos jegyzék 
felhasználású vaL 

Kaphalő a Délmagyarerszág 
kiadóhivatalában 
ét a könyvkereskedésekben. 

lalat számlájára vezeti tovább a vá-" 
ros. Végül kimondották, hogy a mér-
nöki hivatalt önálló műszaki űgyosn-
tállyá szervezik áL 

Újból letartóztatták a „beteg" 
Wünscher Frigyest, akiről kiderült, 

hogy makkegószsóges 
(Budapest, julius 12) Országszerte 

általános felháborodást keltelt, hogv a 
budapesti népügyészség „betegség" cí-
mén szabadlábra helyezte Wünscher 
Frigyest, a Hangya volt vezérigazgató-
ját, a nyilasok bankárját, az ország 
német kirablásának egyik fő szervező-
jét és haszonélvezőjét. A közfelhábo-
rodás hatása alatt és a demokratikus 
igazságszolgáltatás érdekében a buda-
pesti rendőrség politikai osztálya meg-

hiúsította az igaz^ágúgyminisztériuna-
nak ezt a kihívó mentőakcióját én 
Wünscher Frigyest újból letartóztatta, rur 
előtt még megszökhetett volna. Letartózta-
tásakor orvosi vizsgálat alá vették ön 
kiderült, bogy Wünscher makkegéuseguz. 
Csak az igazságügyi minisztérium által 
irányított népügyészség találta szabad-
lábra helyezendő „betegnek" ezt • 
kárltevő és veszélyes, fasiszta nagy-
tőkést 

Letartóztattak hét hazatért 
szegedi nyilasvezért 

(Szeged, julius 12) A nyilaskeresztes 
párt szegedi szervezetének két ismert 
alakja került rendőrkézre a napokban. 
A rendőrség politikai osztálya őrizetbe 
vette Benedek Gyulát, aki tavaly ősszel 
elmenekült Szegedről és most lért visz-
sza. Benedek a nyilasok szegedi szer-
vezete propagandaosztályának vezrtője volt 
Mint ilyen, rossz és ízléstelen plakátok-
kal felírásokkal rajzolta tele a nyilas 
párihelyiséget és a nyilas kirakatokat 
Kijárt a szegedkörnyéki falvakba és ott 
terjesztette a nyilas „eszméket", de a 
•árosban ls több gyűlésen felszólalt 
Egy alkalommal jelen volt Szálasi fo-
gadtatásán is Szegeden, más alkalom-
mal pedig, mint hivatalos kiküldölt 
Budapesten az Andrássy-uli nyilasház-
ban tárgyalt nyilas ügyekben. 

A mult év márciusában szerepet 
játszott a németek bevonulása után 
kifejlődő nyilas eseményekben, majd a 
nyilaspárt tolmácsként delegálta a 
Szege* let megszálló német csapatokhoz. 
Ilyen minőségben közreműködött a né-
metek által örizeibevett zsidók és politikai 
foglyok kihallgatásánál A német tisztek-

kel állandó szoros barátságot fartotC 
fenn, többször látták olyan megmoz-
dulásokon, amelyeket németek rendez-
tek. A rendőrség politikai osztálya, 
alapos nyomozást indított Benedek., 
nyilas múltjának részletes feltárásáraJ 
A nyomozás befejezése után a volt 
propagandavezetőt átadják a népügyésa-
ségnek. 

A másik őrizetbe vett nyilas Korm 
lási János, aki csongrádmegyei szerve-
zesvezető volt Szervező kőrútjain nyi-
las formaruhában járt és Szálasi fény-
képét állandóan magánál hordta. A né-' 
met megszállás után résztvett a nyila-
sok tüntetésein, ott volt Szálasi fogad-
tatásán is. Tavaly októberben ó is 
„meglógott" Szegedről, Budapestre 
inent, letette az esküt Szálasira és ál-
landóan tevékenykedett a nyilaspárt' 
ban, mint a később Berlinbe meneküli 
Góllner Lajos, volt nyilaselnök legbelső 
munkatársa. Budapestről továbbm— 
kütt a Dunántulra, majd Ausztriába, 
ahonnan most tért vissza. A nyomozás 
befejezése után Komlósi is a népügyész-
ségre kerül. 

a 

Tizenkótévi fegyházra itóltók 
Budaváry László óbredővezór! 

(Budapest, julius 12) A budapesti 
büntetőtórvényszék esküdtszéki termé-
ben nagy érdeklődés mellett kezdődött 
meg a huszonötéves reakció egyik leg-
sötétebb és legelvetemültebb alakjának: 
Budaváry László, a volt ébredővezér, a 
Nemzeti Elet szerkesztője bűnügyének 
tárgyalása 

Budaváryt háborús és népellenes 
bűncselekmények sorozatával vádolta 
meg az ügyészség. Lapjában nemcsak 
a faj- és felekezet elleni izgatást szol-
gálta, de a háborúban való kitartás es a 
németek mellett buzdított, ezenkívül a Vö-
rös Hadsereget is rágalmazta. 

Terembelépésekor a közönség tün-
tetéssel fogadta és a felháborodás tel-
jes erővel tört ki, amikor Jankó Péter 
tanácselnök kérdésére kijelentette, hogy 

K O R Z Ó M OZ I 
Ma és mindennap 

a francia filmgyártás remekel 

Rácsnílküli bártön 
Annié Dneenx és Cerinne l.uchalre 

művészi alakításával 
Műsort bevezeti: LL'BLIN. Magyarul 

beszélő orosz film. 

nem érzi magát bűnösnek, semmit sem) 
követett el abból, amivel az ügyészség 
vádolja, épp ellenkezőleg, német és nyff 
lasellenes volt. Azt azonban töredelme-, 
sen beismerte, hogy az Ébredő Magyarok^ 
Egyesületének alelnöke volt, de hozzátetted 
nem csinált semmit. 

Az elnök ismertette cikkeit, közöt-
tük egyet, amelyet szeptember 3J-án 
irt, „Veszélyben a haza" címmel. Azzal 
a naiv védekezéssel állott elő, hogy a 
cikk anyagát az egyik plakát kirdetmenyé-. 
bőt állította össze, tehát tulajdonképpeni 
csak a plakát szövegét „variálta". , 

Budaváryt a Népbiróság 12 evi /egy4 
házra itélie. Az itélet ellen mind a nép-
ügyész, mint pedig a védő fellebcztek. 

—OQO— 

I B E L V A R O S I M O Z I 

elóadílo'z kezdet?: 3, háromnegyed S ál fél 7 
| egyelővé! el d e 11-12 óráig é\ ez előzd is H ! 

kezdete előd félórával. 

Julius 12-én, csütörtöktől minden 
Inap bemutatja a legszebb magyar 
filmek sorozatából: 

Szeressük egymást... 
Színjáték. Főszereptők: 

Bnlla Elma, Cinrlns Gynla, Grefass 
IZ.Itán. Azonkívül: „Arccal a vasat 
|lclé"riportfilm a vnsut ujjáépitéséről 
fcróadasok kezdete: 1, háromnegyed a es "Í7TT 
Jegyelővétel: d e. Il-12őraig éj »* előadás 

kez lele előtt fél Arávi'. 


