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H Í R E K ! „Olyan rendőrségre van szükségünk, 
amely meg tudja védeni a demokráciát Sii lf i l i l i i cy«iUf*»rMrafc 

Fóti ibti.izs, Kátvário-u. #1. lelelou: 
K—Ti M>r* J.-nfl Aa*»iití» l e l tára i 
C8 JrtéJoe- 19-90 .'íaUó Véiu, Dírifl 
IU:áu K'é.-s, UAItUvNi 4. Telefon: 
12-98 Temesvár}'József, Klauzál-lér 
9 Tvlefon: 12—91. 

— oOo— 
— Tűefalaku'l a Magyar Irók $»»-

Iftsége. Budapestről jelentik: A* írók 
képviselete eddig mint irók atabad 
szakszervezete működőit. A* Uöw mo»l 
gyűlésre jöttek össze és elhatárolták, 
hogy ezentúl hivatalos szersesatftk a 
Magyar Irók Szövetsége les* A gvöle-
sen megválasztották a s ió ' rUéa Uestt-
karát. Fötisztséget koptak: Gergely 
Sándor Illyés C-yula ét KétpaO A utál. 
Ügyvezető-főtitkár Orosz Elemér, ügv-
vezető-titkár Bitint Lajos. Az eddig 
siár jelentkezett, de még fel nem veti 
fs az ujounvu jeieotkezo irók e kői-
gyűlés, illetve alapszabály iur.otzrtiia 
•lapján, a felvételr&l az elnökség dónl.. 

— MII végzett e hajósok szakai 
szakszervezetének t-xegedt esaparfja. 
A magyar folyami hajóié* toljeaoo 
megszűnt a nyilasok ót a németek 
pusztításai kö\etkea.létwn. A MKTR 
Igazgatósága dtesétolrj buzgalommal 
Igyekszik a bajósázt ugyaiogy helyre-
állítani, petize eu hajói nélkül na-
gyon nehezen megy. A szegedi ha-
jósok meg az.elmultát őszén, meg 
alakitollák az első magyarországi ha 
jós sxaluulszcrvezotel. A tói folya-
mán Szeles Sándor szervezeti titkár 
vezetésével hozzáláttak a «u untéhoz. 
Nagy és jclculőz aiuokét 'égettek a 
pur.zluló sl.ukáos Bélai yőzős o:eg 
megmenthető leltárának uietouséghv 
helyezéséi cl. Később hazatérve s de-
portálásból, Üle'.ve budapesti Larlöz-
kodásból Fekete l.ásztó állomástőuólr, 
Viglt József kapitány ós 3acaa Sándor 
Is bcknitcsolódtak a munkába. Ok 
voltak írok, akik bálik Gyula föúzetn-
rczciő közremftköddsévol felülvizsgál-
ták a »Luk ács BéhW-t, megtisztíttatták 
n beléje Ülepedett Iszap'ól és lehe-
tővé lelték, lio-tv megkezdődjék a hajó 
ujjáépllcse. 

- \ >.-.u/.-n «<g~.y inaistss-kftn 
l anepé tye . 'A Német i Sagély julius 
21-én lánccal egybekötött mű toros ktrt! 
finirepclyt rendez. AT esi bt» étel* azt 
a célt szolgálja, hogy * Nemzeti 5*«4|y 
hadigondozó akciója állal '.átaoaeliibeu 
részesülök havi segélyét a uebés -sltto-
•yokra való takintntfel fele:oelbe»«<U. 
Az esi a Nemzeti Segélt KAIréria-orca 
10. sz. alnfif szélt hitxuak krrtbelyizágé-
ben este 8 ó>-asor kezdődte rttceg és 
meleg ételek. -.tatok és búdé áll majd 
i közönség rendelkezésére Üelévő,'egyek 
10 pengős á-lnn a Nemzeti Segély fcóf-
ponti irodájában (Kálvária-utca* 10) 
délelőtt 9—*.-$g és délután 3 k-Jg t-i-V 
vételben kaphatók. A Nemzeti Segély 
ucreteltrl várja kedves vendégeit. 

- Meggy II ke lia vadbázatlávsáf: 8 
fvi fegyházra fléllék. Scirbik Sándor 
makói gazdálkodó együtt élt Szél Bá-
lin Iné makói fiatalasszonnyal. Eleinte 
harmonikus volt az életük, a fiatul-
zs-.zony azonban at ital rabja leli, 
iniialt napirenden voltak köztük a ve-
tzekedések. Egy ilyen veszekedés al-
kalmával Szirbik tarkónragadta vad-
házastássát és megfojtotta. Az asszony-
gyilkos földmúres felett most ítélkezett, 
i szegedi ügyészség büntetótanácza és 
»rő$ felindulásban elkövetett emberölés 
bűntette miait 8 éri fegyházzá ítélte, 
át itclet nem jogerős. 

- A sértett visszavonta feljelenté-
lel. mégis elitéltek n poloazboáé o n -
kástzázadr.araneznokot. A szegedi 
répbtróság kedden tárgyalta Drágosry 
Rich írd szalymazi fóldtirtokos népei-
lenes bűnügyét. Drágossy ellen az volt 

vád, ;hogy mint tnunkásszázadpa-
rznesnok megpofozta dr. Purjesz János 
szeotcsi ügyvédet. Több volt rounka-
ízo^álatos tanú vallotta, hogy Drá-
gossy mindig emlterségesen báni a 
munkaszolgálatosokkal. A tanúvallo-
mások után dr. l'urjesz János visszá-
r u feljelentését és kijelealelle, hogy 
nem kivárja a vádlott megbüntetését. 
Tekintettel azonban arra, hogv a vád-
lott cselekménye hivatalból üldözendő, 
» népbiróság C fcJuzpl tóriöure itélte 
Drágosíyt. Az itétet jogerős. 

Farkat Mihály belügyi államtitkár beszéde 
hivatalbalépése alkalmából az aj államrendőrség 

. hivatásáról 
Budapest, julius 18. (Saját tudósí-

tónk fotefoojeUntése) Parkot Mtbélt 
•bolOgyt étUmüt'.irt hivatalba lépése 
! í..'kaimét-ó». kod íca Ué?=»5«t dr. Szzbee.yi 
(Nődre és Práter foka ralnizzteri taná-

(uotok ü-i»6tól'.*k a minisztérium tlsxt-
•isaiói karáoah nevében. Farkas Mihály 
úlUmtiikár válaszában többek között a 
következőket mondotta: 

— Olyan rendőrségre van szüksé-
günk, amely meg tudja védeni a de-
)ncki áriát és amely nem a pártoknak, 
honeat a magyar népnek, a magyar 
drmokradának a rendőrsége. Sajnos, 
Ilyen rendőrségünk ma mig nincs. .4 
rendőrségtől ma még, különösen vidéken, 
gyakran fél a nép ét egyes cselekben 

félnek a demokratikus pártok is. A nép-
nek nemcsak tisztelni, de szeretni is ketl 
a r'.*Mfőket. ' • 

A véfi rendőrtisztekről szólva meg-
állapította, bogy a régi és az u j rendőr-
tisztek kőzött 'szorosöbb rgyilltmükö-
dinre van szűkség Igen sok olyan régi 
rendőr és rendőrliszt van, aki most 
hasznos munkása • magyar demokrá-
ciának. 

A rendőrségnek nem az a főfeladata, 
hogy azokat tegye ártalmatlanná, aki-
ké* kényszer ha jlott a reakció táborába. 
A reakció vezetőit, a .nép igazi ellensé-
geit kell ártalmatlanná tenni — Tejezi 
be bestédét Farkas államtitkár. 

" oOo 

Wefszleilai Testvirak 
oaiykereskllését «z. alá (Hungária-szálló épőlete) —mmmammm—m 

Országosan rendezik a bérkérdéseket 
E l ő k é i t i t í f c a v i d é k i munkások k o l l e k t í v szerződései 

l. . . * : «•.-.»• . 
(Budapest, julius 18) A közelmúltban 

jeleut meg a munkabérmegállapitő bi-
zottság működéséről szóló rendelet, 
•melynek értelmében a vidéken érvé-
ure» kollektív szerződéseket a vidéki 
kiküldöttek bevonásával bizottságok kö-
tik u>eg. Az iparügyi minisztériumban 
szorgalma:; előkészítő munkálatok foly-
uak aunak érdekében, hogy a bizottsá-
gok mihamarabb összeülhessenek és 

igy a vidéken dolgozók munkabér kér-
dései is rendeződjenek. A bizottságok 
előreláthatóan a jövő héten kezdik meg 
munkájukat elsősorban a szellemi mun-
kások, valamint a vas- és gépipari 
munkások bérrendezés: ügyében, majd 
rövid idő alatt sorra kerülnek a többi 
ipari munkások is. Az egész ország 
tetületén rendezni fogják ezt a kérdést. 

—OQO— , 

Főispáni értekezlet 
a nyugati beőzőnlés 

és a szláv kérdés ügyében 
Budapest, julius 18. (Saját tudósí-

tónk telefon jelentése.) K kormány fő-
ispáni crteker.ietet hivott össze a ha-
tét menti helyzet megbeszélésére. A Jkér-
dézt a nyugati és északnyugati hatá-
rainkon az elmúlt héten tapasztalt 
nagyobb br.Czönlés tette időszerűvé. 
Vegyesen jöttek deportáltak, deportálók, 
leventéi-, állítólagos kitelepítettek, nie-
aeVŐJŐk. A főispáni értekezleten az az 
éflazpon! alakult kl, hogy a kérdés 
wagnidását valamilyen széles hatáskörű, 
rogalmzs helyi szervre kell bizni, amely 

I polgári és katonai elemekből, jogi szak-
' értőkhői tevődik össze. Célszerű lenne, 
ha egy ilyen szerv válogatná ki azokat, 
akiket beenged az országba. A főispánt 
értekezlet eredményei minisztertanács 
«ió kerülnek. A főispánok egyúttal je-
lentést tesznek a szláv k'rdés lebonyo-
lítására is. 

VuJepesicn, a VII. kerületben lövő 
•t/le;helyiségem elcserélném szegedi 
üzlclltcfy iségre. Leveleket .Varam 
jelűiére a kiadóba. 

Szeged Városi Szinház 
Igazgató: Dr Bárányi János 

Műsort 
Szerdán munkáselőadás: Marica 

frótet. 
Csütörtökön munkáselőadás: Zene-

ben a. 
A„ munkáselőadás helyárai 2-től 16 

pengőig. 
Pénteken: Szikik az nsszeny. 
Szombaton: Talárjárás. 
Vasárnap délután 3 órakor: Tatár-

járás. Operett 3 felvonásban. 
Vasárnap délután 6 órakor: Szikik 

az nsszeny. Operett 3 felvonásban 
Radnóthy Éva felléptével. 

Széchenyi Mezi:, 
Ma és mindennap bsmutat jukDédé. . . 

cimü bűbájos francia vígjátékot. Fő-
szereplök: Dániellé Darit-ux, Albert 
Prejan.- -Azonkivül Bajcsy Zsilinszky 
Endre temetése, aktuális magyar ri-
portfilm. 

Kfcponti Telivé i Elterem 
vezetését ismét kivettem. Sngár Sánder. 
N y i t v a e s t e 8 ó r á i g . 

Mozik műsorát 
Belvárosi Mezi 
Ma és mindennap bemutatja a leg-

szebb magyar filmek sorozatából: Sze-
ressük etymáii . . . színjátékot. Fősze-
replők: Itu.ia Klma, Ceortos Gvula és 
üregu?« /.oltán. Azonkívül „Arccal • 
vasul felé" aktuális magyar riportfilm 
a vasul újjáépítéséről. 

Kerzi Mezi: 
Ma és mindennap a francia film-

gyártás remeke: Kárteélküll börtön. 
Műsort bevezeti „Lublin" magyarul 
h*cvélö ammv film 

Állásvesztésre itélt 
egy magántanári az egye-

temi igazoló Utoftiág 
(Szeged, julius 18) Az egyetemi iga-

zoló bizottság keddi ülésén több egye-
temi alkalmazottat igazolt, közöttük 
Gergelyffu Mártát is, nkl a hírhedt 
Meskó Zoltán orvostábornok sógornője, 
de nem bizonyosodott rá, hogy politi-
kailag összeköttetésben állott volna a 
háborús íőbüuösök listáján levő s je-
lenleg még ismeretlen helyen tartóz-
kodó sógorával. 

Dr. Ljpka István egyetemi magán-
tanár annakidején aláirta a nyilas 
ajánlási listát s ezzel jobboldalt gon-
dolkozásáról lett tanúságot. A tárgya-
láson az igazoló bizottság és a közön-
ség is megdöbbenéssel tapasztalta, hogy 
az egyetemi magántanár pozíciójához 
legkevesbbe sem méltó módon viselke-
dett. Az igazoló bicottság dr. Lipka 
Istvánt állásvesztésre itélte. A magánta-
ná r feiebbcxeil a uépbirósághoz. 

Dr. Koch Sándor r. ny. tanár igazo-
lása sem ment simán. A bizottság meg-
állapította, liogy az egyetemi tanár, aki 
a Horthy-kollégium igazgatója volt a 
szélsőjobboldali elemek állal szított 
tendenciát sohasem igyekezett megaka-
dályozni és nem szóit bele a felvételi 
ügyekbe sem. A professzor-
ról megállapították azonban, liogy jó-
hiszeműen viselkedett és tekintetbe 
vették tudományos értékeit s ilyen kö-
rülmények között igazolták nzzal & 
megszorítással, bogy a jöo'ben ifjúsági 
egyesület, diákotthon vezetője nem lehet. 

Igazolta a bizottság dr. i 'lHós Istvánt 
is, aki a „Honszeretet" ritnö fajvédő 
jelienü egyesület tagja volt, dc nem fej-
tett ki ténykedést és politikailag közöm 
bősen viselkedett. - -., • i 

Szakszervezet! hírek 
C s ü l i r m i n , julius 19-éu déluliir 

5 órai kezdettel a sütőiparosok fonto« 
ügyben ülést tartanak Lcchner-tér 6 
szám alatt, 

délután 5 órakor a famunkások 
(asztalos, kárpitos, kocsigyártó, fűrész-
gyári, kefegvari, kosárfonó és seprű-
kötő) vezetősége ésbizalmiainak együttes 
ülése a székházban Dózsa Gy.-utca 8. sz , 
• délután 6 órai kezdettel az összes 
szakmák vezetőségei, az üzemi bizott-
ságok és bizalmiainak együttes ülése a 
szakszervezeti székházban Dózsa Gy.-u 
8. szám. 

A földmukás szabad szakszervezet 
nagygyűlést tart julius 22-én délelőtt 
II órakor a Katona-vendéglő nagyter-
mében, melyre a tagokat pártállásra 
való tekintet nélkül, mindenkit szive-
sca lát és elvár a vezetőség. Melegfc 
Géza jegyző. 

Párlhireh 

l Príma férfióllömr eladó vagy tűzi-
fáért elcserélhető. uyerlyámosi-utea 6 

1111. em. 2. 

A Magyar Kommunista Párt szerdal 
párt napjai. Tárgy: „Harc a reakcié 
ellen". 

Belváros: Kálvin-tér6. Előadó Szir-
mai Jstván. 
- Felsőváros: Római-körut 23. Előadó 
Mison Gusztáv. 

Rókus: Orgona-ulca 6a. Előadó 
Komócsin Mihály. 

Móraváros: Móra-utca 3a. Előadó 
Szana Elemér. 

Alsóváros: Róka-utca 21. Előadó 
Rrajkó András. . . 

Somogvite ep: III. utca 102. Előadó 
dr. Vas Péler. 

Újszeged: Népkertsor 5.-Előadó Pik-
ler György. 

Vasutasok: Máv. Üvé. Előadó Ha 
Iász György. 

Postások: Vásárhelyi-sugarat (Pos 
fás ház). Előadó Komócsin Zoltán 

Kenderfonógyár: Előadó Kálmán 
Endre. 

Gázgyár: délután 5 órakor. Előadó 
Széli Sándor. 

Dohánygyár: délután 5órakor. Elő-
adó Rudas tndre . 

Orion bőrgyár: délután 5 órakor. 
Előadó Horváth József. 

, Gyufagyár: délután 2 órakor. Elő-
adó Ifj. Komócsin Mihály. 

Ujszegcdi Kcndergyar: délután 3 
órakor. Előadó Farkas István. 
. Lemezgyár: délután 3 ótakor. Elő-
adó Slrack Adám. 

Az előadások — kivéve a külön 
jelzettekét — mindenütt délután 6 óra-
kor kezdődnek. Párttagok megjelenést 
kötelező. Vendégeket szircsen látunk. 

A Nrmzrtl Parasztpárt szegedi szer-
vezete 11)15 julius 22-én déli 12 óra-
kor Batthyány-utca 4. szám alatti 
púrlhclylségébcn értekezletet tart. Az 
összes belterületi és külterületi helyi 
gK|portok elnökének, titkárának és 
szervezőinek megjelenését okvetlen 
kérjük 

SPORT 
Csütörtök; S z l K - T i s z a 

bajnuki mérkőzés a Vasutas-staöiaabas 
Csütörtökön délután fél 7 órai kez-

eettel játszák le. a Vasutas-stadionban 
az elmaradt Szeged—Tisza mérkőzés} 
A bajnokság már „le van futva", 4 
mérkőzés megnyerése az elsőség szem* 
pontjából közömbös, hiszen a SzAK-h I 
nem lehet elvenni a bajnoki címet. .1 
Tisza természetesen mégis arra törck 
szik, bogy tegyőzze riválisát és ezzc( 
bebizonyítsa -. csak balszerencse ütöttt 
el a bajnokságtól. Magától értetődik 
hogy a SzAK is győzni akar, bármeny-
nyire biztos is szamára az első hely. 

Mindkét csapat erősen készülődik 
és legjobb felállításában veszi fel i 
küzdelmet. A va'ószinü összeállitásol 
a következők: 

r - . « . ' , .. 

Sz.lA': Kovács — Galgóczy, Czakó - , 
Szőcs, Kakusxi, I udas II. — Ludas I. 
Szokoti, Vörös, Harangozd, Nagy 

Tisza: Scbrelter (Kólóczy) — Sebö'x 
Sajtos — Kalogbi, Fáskerti, Pakó — IW 
kos. Hernádi, Lapp, ltorliély I., BenáR 

A nagy mérkőzés bírája Weintraui 
I t t ' 

A'rangadó mérkőzés előtt a SzAK-
Móra város ifjúsági barátságos m é r k l 
zés lesz léi 5-kor?te"; T't 

Vasárnap JMszák le az utolsó idá 
hainoki mérkőzést, a DFC—HMTf 
n%cset . 


