
Elvtársak i vasárnap mulassuii meg a reakciónak, milyea erősek vagyunk! 

adózását javasolta. Erre határozta el 
legutóbb a törvényhatósági közgyűlés, 
hogy feliratot intéz a miniszterelnök-
höz, valamint a kultuszminiszterhez és 
tiltakozik az ankét javaslatának elfo-
gadása ellen. A felirat éppen a napok-
ban készült el, a Délmagyarország 
Ismertette is és jelentette, hogy elküld-
ték az illetékes minisztériumoknak. 

Szerdán arról értesülünk, hogy a 
azegedi jogi kar ügye ismét jóra for-
dult a minisztériumban. A kolozsvári 
egyetem egvik volt professzora, aki a 
azegedi jogi fakultás egyik tanszékére 
van kijelölve, Budapesten tartózkodik 
és eljárt a minisztériumban az egye-
lembővités ügyében. A professzor le-
vetet irt Szegedre és ebben arról érte-
tili egvik professzortársát, hogy a mi-
niszter ismételten kijelentette elótte: 
változatlanul elhatározott szándéka, 
hogy a szeqedi jogi kart és a pécsi böl-
csészeti fakultást még az öst folyamán 
megnyittatja. 

Fzck szerint ugy látszik, mégis lesz 
rövidesen jogi kara Szegednek. A vá-
ros most elküldött felirata remélhető-
leg még inkább elősegíti majd a mi-
niszter elhatározásának megvalósítását. 

A szegedi munkásság 
lázas buzgalommal készül 
a julius 29-ifci ünnepségre 

Ilyen méretű népünnepély még nem volt Szegetlen 

Szakszervezeti ITrek 
Tanirak, Tanitók Szabad Szakszer-

vezete julius 27-én pénteken délelőtt 
B órai kezdettel vezetőségi, 9 órai kez-
dettel pedig taggyűlést tart a Klauzál-
gimnáziumban. 

Mát szakák, fehérneműtök, mű-
hímzők, fűzősök julius 27-én délután 
1 órakor az ipartestületben szakosztá-
lyi ütést tartanak. Munkabér és irányár 
megbeszélés. Elnökség. 

AZ építőiparosok julius 27-én, pén-
teken délután 6 órakor tartják szövet-
kezeti ulakuló közgvútésüket Lechner-
tér G. Minden építőmester jelenjen 
meg. 

I'énleken, julius 27-én délután 4 
órai kezdettel a karsmárosak fontos 
ügyben ülést tartanak, Lechner-tér 6. 
Elnökség. 

Délután G órakor a ruházati mun-
kásak taggyűlést tarlónak a szakszer-
vezeti Székházban, Dózsa György-utca 
8. Tárgy a munkabérek ismertetése. 

Délután 6 órakor banktisztviselők 
bizalmiamat ülése a szakszervezeti 
székházban, Dózsa-Gvörgy-utca 8. 

Szombaton délután fél 7 órai kez-
dettel a szabad szakszervezetek ifjú-
sági csoportja taggyűlést tart, melyre 
minden ifjumunkas megjelenését el-
várjuk. Vezetőség 
, Délután 5 órakor az élelmezési 
munkások szövetkezeti ügyben taggyű-
lést tartanak a szakszervezeti szék 
házban. Pontos megjelenést kér a Ve-
se tőség. 
r A kőzaikalmazásban álló műszaki 
jérteliniség műszaki pótlékának kiuta-
lásához szükséges táblázatot a mérnö-
kök szakszervezete az érdekelt hiva-
talok rendelkezésére bocsátja, A táb-
lázatok személyesen is átvehetők a 
mérnökök, vegyészek és múnökók sza 
bad szakszervezetének Valéria lér 10 
szám alatti helyiségében. 

' A mérnökök szakszervezetének rae-
aígazdaságl csoportja minden héten 
pénteken délután 6 órakor tartja üié 
sét a mérnökszakszervezet Valéria-
idr 10. szá:n alatti helyiségében. Ju-
lius 27 én, péntekén délután 6 órai 
kezdettel. A vitaanyag tárgyát az A1 
föld fásításának kérdés© képezi. Ven-
dégeket szívesen lát a szakszervezet. 

A közalkalmazottak szabad szak-
szervezete felhívja a tanügyi alkal 
ynazottakat (nem tanári okicvéllcl ren-
delkezők), hogy julius 27-én, pénteken 
; délután 5 órakor az Ítélőtábla épülc 
lében tartandó szervezési értekezleten 
Jelenjenek meg. 

A közalkalmazottak szabad szak' 
szervezete nyugdijat alosztálya felhív 

Ía a Szegeden élő összes nyugdijas ál 
ami alkalmazottakat, hogy belépésük 

höz szükséges igazoló nyilatkozatok 
átvétele végett julius 27-én, pénte-
ken délután 5 órakor a törvényszék 
esküdlrzéki termében tartandó szer-
vezési értekezleten jelenjenek meg. 

A Magyar Kommunista Pázt julius 
29-i ünnepségei hatalmas méretekben 
kezdenek kibontakozni Az újjáépítés 
hadseregének nagy seregszemléje lesz 
ez a nap, amelyen minden társadalmi 
réteg felvonul 

Az összes számottevő üzemek kiál-
lítási sátrakban mutatják be termeivé-
nyeiket <s nz újjáépítés érdekében ki-
fejtett hősies munkájuk eredményeit. 
A vasutasok hatalmas méretű pavillon-
ja már épül a Széchenyi-téren, de lá-
zas munka folyik az ujszegedi és n 
szegedi kendergyárban is, hogy méltó 
módon képviseljék üzemüket 

A postások komoly postahivatal 
összeállításán dolgoznak. A gázgyár, a 
lemezgyár és n többi üzemek is teljes 
erővel dolgoznak, hogy minél színe-
sebbé tegyék nz ünnepségeket A sát-
rakban n Városi Szinház művészei se-
gítenek árusítani és énekkel, tánccal, 
mókákkal szórakoztatják a közönséget 
A Vámossv-duo és a szinház tánckara 
a nagygyűlés műsorában magyar to-
borzótáncot mutat be. A szinház mü 
vészei a városházára áthelyezett stú-
dióból 29-én délután 6 órától 9-ig szó-
rakoztató műsort adnak. A nagygyűlé-
sen 100 tagu énekkar és 100 ta f u rza-

valókórus is fellép. 
Ünnepük lesz a gyermekeknek is. 

A párt nólagjai az ünnepség napján 
tízezer vajaszsemlét osztanak ki a sze-
gedi gyermekek közt De hogy a felnőt-
tek se maradjanak éhen, a l'ick-gvár 
gondoskodik izei, békebeli minőségű 
hentesáruról Teljessé leszi a jó han-
gulatot a frissen csapolt sör, amelyet 
18 helyen fognak mérni 

Demokratikus nők I 
A Magyar Nők Demokratikus Szö-

vetsége — a vasutas szakszervezetek 
felkérésére — vállalta a julius 29-én a 
150-ik megjavított vagon átadásával 
kapcsolatos ünnepségeken a rendezés-
ben való részvételt Nem kell külön 
hangsúlyoznunk — ezt minden demo-
kratikusan gondolkozó asszonytársunk 
tudja —, milyen kötelességeink vannak 
az újjáépítéssel összefüggően és ezen 
keresztül a robammuntás vasutasokkal 
szemben. Ezt megértve hisszük, hogy 
minden asszonytársunk örömmel je-
lentkezik, hogy segítségével emelje az 
ünnepség sikerét, melynek méltónak 
kelt lennie a vasutasok hősies roham-
munkájához. Kérjük tehát asszonytár-
sainkat, hogy pénteken délután 5 óráig 
jelentsék be részvételüket a Magyar 
Nők Demokratikus Szövetségénél, Tisza 
Lajos-körut 57. sz. alatt. 
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ÉpUoanyagokban kapják a segítséget 
a bombasérült házak helyreállíttatói 

A város érdekes tapasztalatai a mészbeszerzés körül — Hogyan 
lesz a 21 pengőre tartott fekete mészből 5 pengős tisztességes 

fehér mész 
(Szeged, julius 26) Jelentette a Dél-

magyarország, hogy a város megvizs-
gáltatja a bombasérült házakat és fel-
szólítja a háztulajdonosokat, hogy alak-
hatóvá tehető szobákat javíttassák k l 
Hogy a város r egkönnyitse a háztulaj-
donosok dolgát és etősegise a lakás-
ínség enyhítését, felajánlja az erre rá-
szoruló háztulajdonosoknak, hogy se-
gítséget nyújt a restauráláshoz. Amint 
éttesülünk, a segítséget természetben, 
mégpedig építőanyagokban juttatja a 
város a háztulajdonosoknak. A polgár-
mester megbízásából a város műszaki 
ügyosztálya már meg is kezdte a szük-
séges építőanyagok beszerzését A do-
log nehezen megy, különösen meszet 
nagyon nehezen tudnak szerezni, de 
eddig már sikerült keríteni 100 mázsál 
Az összes szükséglet kb, 10 vagon.) 
Ehhez a száz mázsához igen érdekes 
módon jutott a város. Elmondjuk a 
vásárlás történetét jellemzésül a lánc-
kereskedelem mértékének kifejlődésére. 

Amikor a műszaki ügyosztály el-
kezdte keresni a meszet, 21 pengőért 
kapott ajánlatott mázsánkint. A pínz-
ügyi ügyosztály tulmagasnak találta ezt 
az árat és csak t6 pengős áron adott 
engedélyt a vásárlásra. Az ajánlattevő 
erre 18 pengőre engedte le a mész árát. 
A város még ezen az áron sem voll 
hajlandó vásárolni és a pénzügyi ügy-
osztály ulánnanézett a dolodnak, hogy 
mi rejtik a magas mészár mögött. Nyo-
mon követték az ajánlattevő kereskedő 
mészbeszerzési útját, végül eljutottak az 
eredeti mészfc rdshoz, ahonnan a ke-
reskedő is beszerezte áruját és az ere-
deti eladótól megkapták a meszet má-
zsánkint 5 pengőért. Ugvanazt a meszet, 
amit a kereskedő először 21, majd 18 
peLgőért akart a d n i 

A város az anyagbeszerzések fede-
zésére úgynevezett újjáépítési alapot 
teremtett saját háztartásának keretén 
belül. 
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Megjelent a magyar háborús bűnösök 
első hivatalos listája 

Budapest, julius 26. (Saját tudósí-
tónk teiefonjelcntése). Megjelent a há-
borús bűnösök első hivatalos listája és 
többek között a következő ismertebb 
nevek szerepelnek benne: 

Szálasi Ferenc és a nyilas kormány 
minden tagja, Sztójai/ Döme Bcrcgfy 
(Bergcr) tábornok, Werth Henrik, llel-
ieb ront, a vitézi szék kapitánya, Albrecht 
főherceg, Bárdossy László, Imrédg Béla, 
Antal István, Ilóman Bálint, Jaróss An-
dor, Fabinyi Tihamér, Kunder Antal. 

Milótag István, Kolozsvári-Borcsa Mi-
hály, Oláh György, llubay Kálmán, 
Maróti-Meizler Károly, Dövéngi Nagy 
Lajos. Báthory-IIüllner, Bosnyák Zol-
tán, Marton Béla, Basch Ferenc, tieim 
Péter, még jó néhánv tábornok és po-
litikus. A szegediek "közül Tukats Sán-
dor volt főispán, dr. Meskó Zoltán 
orvostábornok és Buöcz Béla volt ren-
dőrfőkapitány szerepelnek a listán, 
amely összesen Gl nevet tartalmaz, 
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Uj miisor 
a Vidám tánckertben 
Sípos lla, Szokolsy Oszkár, H. Csiky 
Anna. Clarton zsonglőr. Hocb Tibi dobol 
Vacitra. Vidám lánisenekar. Táae. 

Terhelő vallomások Karácsonyi Guidó 
bünperének csütörtök déieiőtii 

tárgyalásán 
(Szeged, juüus 2G) Karácsonyi Guűlój terem. Vér István mentő-. Fis Márton, 

A lanár ur 
nem hajlandó együtt lakni egv á— 
por álltai. A tanár ur Halasí-Nagr 
József egyetemi tanár, a deportált 
egy özvegy asszony, akit egy évvel 
ezelőtt Haiasi-Nagy József elvbarátai 
elhurcoltak, kiraboltak, nincsetlcnnd 
tettek. Mig a deportált megmarad! 
egyszál ruhájában életéért küzdött, 
addig a tanár ur könyvet irt, persze 
a fasizmust dicsőitőt és beköltözött 
egy háro.u szoba balios elegáns 
lakásba. 

A deportált hazajött, a város il-
letékes szervei nem tudtak mást 
neki adni, mint egy szobát, amibs 
meghúzódjék szerényen, míg újjá-
épül az ország és módja lesz a de-
mokráciának a deportáltakkal szem-
beni ióvátételre. Az egv szobát Ha-
iasi-Nagy József lakásából utalták 
k l A tanár ur, aki másodmagával 
háromszoba hallos lakást tart, nem 
hajlandó átadni egy szobát, fütyül 
a város végzésére, kijelenti, hogy < 
nem lökik együtt senkivel közös la* 
kásban. 

Kissé érthetetlen előttünk, hogy 
a város karhatalma miért nem tud 
érvényt szerezni határozatainak. Még 
érthetetlenebb azonban, hogy Halasi-
Nagy József ur ennyire idegenkedik 
a közös lakástól, holott ideje volna 
megszoknia, mert rövidesen nép-
biróság elé kerül, amely majd gon-
doskodik részére más lakásról. 

somogyitelepi plébános szerda dél-
előtti népbirősági tárgyalásának viha 
ros lefolyása után — mint jelentettük 

ökrös Dezső, id. Horiath József, Uj; 
Horváth Józseí, Bagói Gyuláné, Straefa 
terhelő vallomása után dr . Komléssy 

— déltájban lecsendesedett a tárgyaló- Albert tanácsvezelő ebédszünete! ren-

delt el és délután 4 órára tűzte kJ 
folytatását 

Délután nem csókkenő érdeklődé* 
me'Iett, ál 'andó kőzbeszó'ások között^ 
izzó hangulatban folytatódtak a tanú-
kihallgatások. Elsőnek dr . Valentin j( 
Ágoston volt igazságügvminLszlert hall-
gatták ki. Nem ismeri közelebbnY * 
vádlottat munkásellenes tevéken fsé* 
géről nem tud. Dr. Debre Péter, dr« 
Némedy Gyula, dr . Barlucz Lt joa, 
dr. Kelemen' Béla, Dobay Pál, d r , 
Bálint Sándor, dr. Biacsy Béla és d r , 
Varga István a védelem tanúi voltak-
Kihallgatásuk befejezése után este t 
órakor ugy az ügyész, mint a védtj 
bizonyitáskiegészitési indítványt letC, 
A bíróság az Indítványok alapjai* 
ujabb tanúkihallgatásokat rendelt e j | 
ezzel a tárgyalás véget é r t 

A csütörtöki folytatólagos tárgyig 
lásra erős rendőri készültség vonu(| 
fel. A belépő népbirákat nagy tapri 
sal fogadta a zsúfolt terem hallgatóit 
sága. 

Mézes Gyula volt az első tanti* 
Mentő vallomást telt. Vallomása alatf 
kisebb csetepaté keletkezett a hallga-
tóság soraiban, egy nőt kivezetlek. 
Kakasai György a vádlott szociálif 
tevékenységéről beszélt, vallomás* 
után felhangzott a kórus: sVessze* 
Gutóé! Vesszen GnidéU 

Bagdt Gyuláné, akit már előzőnap 
is kihallgattak, pótlólag meglelt vallo-
másában kijelentette, hogy Karácsonyi 
panafnázott az általa aiapitell Széche-
nyi-Szövetkezetben. 

Pffrdt Zsuzsanna vallomása uláq 
Pipicz Józsefné elmondotta, hogy ami-
kor Somögyllelcpet megrongálta az ár-
víz, a vádlott neki csak 200 pengéi 
kölcsönt utaltatott ki, szomszédjántik, 
egy részeges nyilas cscndőrnck 50Q 
pengő segélyt. A vádlott e r re megje-
gyezte, hogy nem voll befolyása * 
kiutalásokra. 

özv. Ladvánszkl Józsefné évek ó<* 
gyűjtötte Karácsonyi ellen az adato-
kat, hogy majd ha eljön az ideje, 
az illetékesek elé tárhassa. Egész soé 
vádat sorakoztatott fel, a többi kö-
zött, hogy Karácsonyi 1913-ban sro-
cialistacllencs cikket irt az »EjfyedH 
vagyunk? ban. A dohánygyárbői an-
nakidején kidobatott 200 munkásnőt 
Nagy feketéző veit, a Tukatsné által 
gyűjtött dolgokat szövetkezetének vas 
zetői között osztotta szét. 

A tárgyalás lapunk zártakor fart . 

— Szttlil értekezlet A sövényházi 
•yaraltatásl akcióban résztvett gyerma* 
kek szülei részére szombaton, 28 1a 
délután fél 5 órakor szülői értekezletei 
tartunk a Nemzeti Segély Kálvária-o. 
10 szám alatti székházában. Kérjük a 
szülők szíves megjelenését Nemze4 
SeaélY, 


