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— Körülbelül 800 üssieiróbizlos 

tesz Szegeden. Röviden megemlékez-
tünk már arról a pdrlközi értekezlet-
ről, amit kedden délelőtt tartottak 
a városházán dr. Anlalffy György he-
lyettes polgármester elnökletével. Az 
értekezleten, amelyen a Magyar Kom-
munista Párt részéről Komócsin Mi-
hály elvtárs, a Szociáldemokrata Párt 
részéről Pnpdi György elvtárs, a Füg-
getlen Kisgazdapárt részéről dr. Hn-
nya Benedek, a Nemzett Parasztpárt 
részéről dr. Kovács Antal, a Polgári 
Demokrata Párt részéről pedig dr. 
Pap Róbert vettek réázf, megállapítot-
ták, hogy Szegeden 100—120 szavazó-
kört kell felállítani, mert egy szavazó-
körre nem eshet több, mint 400 vá-
lasztó. Rövidesen kijelölik a választói 
névjegyzék összeállitásáf végző ösz-
azciróbizlosokat, akiknek száma kö-
rülbelül 800 lesz. A kijelölés a Nem-
zett Bizottság péntek déli ülésén tör-
ténik meg. Az értekezlet elhatározta, 
sürgősen értesitik a pártokat és szak-
szervezeteket, hogy küldjék ki képvi-
selőiket az óssiciró bizottságokba. 

— hintetjük a véderdő iéit! A 
rendőrfőkapitány felhivja Szeged és 
kü!ör.*sen Újszeged lakosságát, hogy 
t t árvízvédelmi véderdő fáit kíméljék, 
a fák kérgét nc hasogassák le, galy-
lyaikat, ágaikat nc vagdossák. Ezeknek 
a fáknak kiszáradása, elpusztulása ko-
moly árvízveszélyt jelenthet Újszeged-
nek és ezért a rendőrség szigorúan 
fog megbüntetni mindenkit, aki a fá-
kat pusztítja vagy rongálja. 

— I'elhlvás. Diczfalussy Ferenc ve-
zérőrnagy, a rendőrkapitányság vezetője 
felhivja az alant felsorolt, juniusban a 
toborzó bizottság előtt megjelent és 
most a vidéki főkapitányság által kine-
vezett szegedi lakosokat, hogy szolgálat-
tételre szeptember 19. napján, szerdán 
délután 5 órakor a főkapitányságon je-
lentkezzenek: Hegedűs László, Mészáros 
Imre, Antalfi László, Apró Mátyás, 
Boros Mihály, Bittófalvi Vince, Ber-
nóczky István, Bányai Tibor, Battancs 
Szilveszter, Barna István, Csefi György, 
Csöke Antal, Csonka György, Detkovics 
Gyula, Dcrdák Vilmos, Doktor Dezső, 
Ifi. Faggyas Imre, Fejes Ferenc, Gáspár 
Sándor, Gyömrei László, Ilarkai Szil-
veszter, Hegyes Gyula, Hódosi Kálmán, 
Kálmá n Sándor, Kása Dénes, Kozma 
Imre, Kokovetz János, Kollár I.ásztó, 
Korom András, László Béla, Lajos Jó-
zsef, Makai László, Martonossi János, 
Matajsz István, Moráth Mihály, ördőgh 
Károly, Pálfi Gyula, Parragi József, 
Pandesz János, Pete Györgv, Rádi Ist-
ván, Rendenczki Sándor, Sánta László, 
Suba Lajos, Somodi Szilveszter, Száraz 
Mihály, Szabados Ferenc, Szeredai Jó-
zsef, Széplaki Mihály, Szitkai Dezső, 
Szitkai Ferenc, Temesvári Imre, Temes-
vári János. Török Mihály, Venkei László. 

— Adomány. A Stefánia-étterem a 
Magyar Nők Demokratikus Szövetsé-
gének 10.000 pengőt adományozott. 
A Noszovelség c nagylelkű adománvt 
ezúton köszönettel nyugtázza. 

3 5 .0 0 , o n D a "Árnak * J»ví v á r o s 0 í ó v ö héten nagyobb 
szénszállítmányt vár Mint értesülünk, 
3500 tonna szén érkezik Szegedre. Most é r k e " , t ar a kisebb szén- és koksz-
Sr . r . á ? y . ,a Durtóntulról, amelynek 
jöttét már jelentettük. Ebből egy vagon 
szenet és egy vagon kokszot juttatott a 
város az egyetemnek, hogy a klinikák 
működése zavartalan lehessen 

— Előadás a honvédség részére. 
A honvédségnél szolgálatot teljesítők 
részére szeptember 21-én 17 órakor dc-
moKratikus elődást tart Komócsin Zol-
tán Jisza Lajos-körut 79. szám alatt. 

A •"J*. - 1 •••Uminyegyelem 277 l , S 2 l k íP*ő Cserkészcsapata 
csutörtóVöü este fél 7 órakor ósszejö-
iVii m ? r t a . ^ P 0 " ' 1 egyelem n.cmc-
»»i!»i ' e r m^hen. Uj tagokat is szere-
lmei var a parancsnokság. 

Figyelem! Vendéglősók, koc'sxuálT-
•Ök, italmérők, étkezdék részére, ma-
to ikakancsók és poharak nagv válasz 
Mkban. Dólvidékl Háziipar, Tisza L\-
kőrút .48, Ítélőtábla épülete melleit 

fl tanárképző főiskola értékei majdnem 
teljes egészében visszaérkeztek 

Szegedre 
Dr Szeghy Endre áldozatos munkája as értékek hazaszállítá-

sánál Eperjessy professzor a mentési arankáról 
és a főiskola megnyitásáról 

Cigarettapapír 
b é k e b e l i minőségben 
még mindig legolcsóbban 

G Y Ö R G Y I M R É - n é l 
Budapes t , Deflc Ferene-utea U. Td.: JS9-SIS 
MindeanemB papírára nagy raktára. 

(Szeged, szeptember 19) Keddi szá-
munkban beszámoltunk arról, hogy 
az egyetem értékeit tavaly ősszel 
Sopronba szállították és most sikerült 
visszahozni Szegedre. A mult év 
őszén a szegedi tanárképző főiskola 
többszöri hatósági felszólításra elszál-
líttatta értékeit, irattárának alapanya-
gát, értékes műszereket és könyve-
ket. Ez év iuniusa őta állandóan 
foglalkozott a főiskola azzal, hogyan 
hozassa vissza az értékeket, de ez 
állandó nehézségbe ütközött. 

A Délmagyarortzág munkatársa fel-
kereste Eprrjeuy Kálmánt a főis-
kola igazgatóját, hogy, felvilágosítást 
kérjen tőle a főiskola értékeinek sor-
sáról. 

— A főiskola elszállttól! értékel 
mindezideig a soproni evangélikus ta-
nítóképző intézetben voltak elhelyez-
ve — mondotta Eperjessy igazgató. 
Az ostróm alatt ez bz épület bizony 
erősen megrongálódott és hosszúidéig 
gazdátlanul állott. Ebből a szempont-
ból köszönet m»H a féHkata Seprra-
ban laké hallgatóit, akik, hogy az ér-
tékeket megmentsék, saját lakásukra 
és más, biztosabb helyre vittek be-
lőle. Különösen meg kell említenem 
Bujtás Mária, Farkas Márta és Sa-
megyl Edit főiskolái hallgalónők ön-
zetlen munkáját. 

A továbbiakban élmondla Eper-
jessy igazgató, hogy a legnagyobb el-
ismeréssel és hátával ér. Szeghy 
Endre főiskolai tatárnak tartoznak, 
akt vállalkozott arra, hogy Magyar 
Ferenc és VJacre István altisztek se-
gítségével hazahozza áz elküldött fon-
tos és pótolhatatlan értékeket. Az 
orosz parancsnokság }«hsáb(ala és tá-
mogatása következtében a főiskola is 
kapóit egy vagont és igy ar egyetem 
értékmentő csoportjával együtt ők Is 
elindultak Sopronba. Kétheti nehéz 
és fáradságot nem ismerő munkával 
sikerült is összeszedni az ériékek leg-

nagyobb részét. Az anyag összeszC 
désóben Horváth József főiskolai hall-
gató nagy segítséget nyújtott Szeghy 
professzornak és vállalkozott arra is, 
hogy a vagont őrizve vele együtt jón 
Szegedre. Igy érkeztek meg azután 
mintegy hatnapi nehéz utazás árán a 
megmentett értékekkel a főiskolára. 
Ismét az orosz parancsnokság és a 
vasútállomás előzékenysége folytán 
az értékeket tartalmazó vagont egé-
szen H főiskola jelenlegi épülete elé 
tolatták, hogy zavartalanabbul végez-
zék a kirakodást. 

Az értékmentő csoport eredményes 
és áldozatos munkája következtében 
az aayaköavvHiaek mintegy M szá-
zaléka visszakerült és a hiányző 10 
százalék pótlása is könnyen lehet-
séges a szintén hazakerült vizsgálati 
jegyzőkönyvekből. Ennek azért is nagy 
a jelentősége, meri most már Ismét 
Iwá a szegedi főiskola bizonyítványo-
kat és okleveleket klállflant az ehnnlt 
évekről is. A könyvállománynak Is 
MrémnegyeA része hazaérkezett, dc 
sajnos, a műszerekből igén sok el-
pusztult 

— A főiskolán egyébként szcplem-
beg 3-án megkezdődtek az előadá-
sok — mondotta Eperjessy Igazgató 
— és a hallgatók már elég nagy 
számbán jelentkeztek. Eddig körülbe-
HU kétszáz hallgató van már és eb-
bői M elsőéves. Most, hogy meg-
tudták mindenütt az országban a főis-
kola megnyitását, még nagyobb lét-
számemelkedés várható. A főiskola 
most a polgári iskolák megszűntével 
aZ njonnhn felállított általános iskolák 
felső osztályainak tanárképzésében 
tölt be nagy szerepel. Most'már fcsak 
art szeretnénk1, ha minél előbb vissza-
kerülhetnénk régi épületünkbe, hogy 
teljés erővel folytathassuk a tanár-
képzés nagyfontosságú munkáját — 
féjézte 'bc nyilatkozatát Eperjessy 
Kálmán. 

December 31-ig érvényben maradnak 
az összes kollektív szerződések 

Budapest, szeptember 19. (Saját tu-
dósítónk telefonjelentése) A napilapok 
közölték a szakszervezeti tanács leg-
utóbbi ülésén hozott határozatot, amely 
szerint az összes kollektív szerződése-
kel meg kell szüntetni. A szakszervezeti 
tanács pótlólag közli, bogy a szerződé-
seket december 31-ére lógják felmon-
dani. Ezért kellett már most elhatároz-

niok, hogy felbontsák december 31-re 
a szerződéseket, mert ezeket a szerző-
déseket három hónappal a lejárat előtt 
fel kell mondani. December 31-ig léhát 
az összes kollektív szerződések érvény-
ben maradnak és azok mind a munka-
adókra, mind a munkavállalókra kő-
telezők. 

—oOo— 

A népbírósági tárgyaláson letartóztat 
ták a tanúvallomást tevő munka-

szolgálatos parancsnokot 
Vitéz Asbóth százados kihallgatása közben önmaga e l len 

szolgáltatott adatokat 
(Szeged, szeptember 19) A népbiró-

ság Margita-lan&csa kedden tárgyalta 
a népellenes bűncselekménnyel vádolt 
Orosz István tartalékos szakaszvezető 
ügyét Orosz annakidején a 105/5 mun-
kaszolgálatos század kerctlegénységé-
nek altisztje volt és mint ilyen, állan-
dóan kegyetlenkedett a munkaszolgá-
latosokkal. A legnehezebb fegyelmező 
gyakorlatokat végeztette végkimerü-
lésig, vasárnap is dolgoztatta őket, so-
kakat kőzülök meg is vert 

A keddi tárgyalás alkalmával Orosz 
tagadta, bogy egyéni kezdeményezésből 
kegyetlenkedett volna, vagy hogy egy-
általán túllépte volna az előírásokat. 
Kijelentette, hocv a láborparancsnok, 
>z-ité:* Asbóth Sándor tartalékos száza-
dos utasítására, végeztette a fegyelmező 
fí'jukorlatokcl ós mindenben az ő uta-
sításához tartolta magát. 

A tanuk kőzött kihallgatták Asbóth 
Sándort is, aki formális védőbeszédet 

tartott maga mellett, mintha ő lett vol-
na a vádlott. Ezzel tette gyanússá ma-
gát. Vallomása során kiderült, hogy 
részese volt a kegyetlenkedéseknek, ezért 
az ügyész indítványára tanúvallomása 
után letartóztatták. 

Orosz Istvánt hathónapi börtönre 
ítéltek. Az ügyész súlyosbításért felleb-
bezett. 

Tűzifa k i termeléséhez 

m u n k á s o k a t 

igen kedvezd részes termelési alapon, 
közeitek vő vidéken. Htáfás és hét-
végi kazaszáiUt tarái geaó.>- kmtmk. 
Részletes feltételeket ad a Szakszer-
vezet, Dózsa Gy. (Horthy M.) utca 8. 

Fasisztamentés 
Szeged népo nagy érdeklődéssel 

•árja dr. Széchényi István közjegyző, 
•olt (az újvidéki vérengzés idején is I) 
országmozgósitási kormánybiztos há-
borús biinperének októberi íőtárgya-
lását. Hogy milyen türelmes a demo-
krácia, mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy az a nép, amelynek fiait u 
Széchényi-féle,.országmozgósitási kor-
mánybiztosok" vitték, vagy küldték 
ki a frontra, a biztos halálba, elnéz', 
hogy Széchényi István érdekében 
„mentőhadjárat" folyjék Szegeden. 
Aláírásokat gyűjtenek, agitálnak és 
rábeszélnek városszerte, természete-
sen olyan embereket ukarnak meg-
nyerni a mentőhadjárat során inentű-
tanuként vagy aláíróként, akik maguk 
is szenvedő alanyai voltak annak a fa-
siszta politikának, amelynek a kor-
mánybiztos ur—ezt talúu csak nem le-
het letagadni?—a szekerét tolta! Ezek a 
menlölanuk gondoljanak arra, hogy 
megmozdult-e ilyen vakmerő bátor-
sággal csak egyetlen baloldali vezető-
ember elhurcolásakor az a tábor, 
amelvik most — a demokrácia türelme 
folytán — agitálhat, aláírásokat és 
inentőtanukat gyűjtögethet Széchényi 
István országmozgósitási kormány-
biztos ur érdekében?! 

oOo 
— Mtzenail ankét a városházán. 

Dr. Pálfy György helyettes polgármes-
ter szerdán délelőtt 10 órára ankétot 
hivott egybe hivatalába, hogy ezen a 
a városi muzeum kérdését megvitassák. 
A muzeum, mint ismeretes, elhanyagolt 
állapotban van s nagyertékü ókori 
aranylclet gyűjteményét dr. Csajlány 
D " " ' yplt igazgató ellopta és elvitt* 
Szegedről. Miután a muzeum ezidófle-
rint szakszerű vezetés nélkül áU, a vá-
rosnak gondoskodni kell arról, hogy 
ezt az elsőrendű fontosságú kulturin-' 
tázményt megmentse a pusztulástól. 
Tömörkény és Móra muzeuma csak 
olyan vezetés alá kerülhet, amely vissza 
tudja szerezni ennek az intézménynek 
régi hitelét és patináját. 

— Dr. IlMya Benedek képviselte 
a Kisgazdapártot azon a városházi 
pártkőzi értekezleten, amelyen a vá-
lasztási előkészületeket beszélték meg. 
Szeretnők a Kisgazdapártot óvni egy 
ujabb ballépéstől s ezért felhívjuk a 
vezetőség figyelmét a következükre: 
1. Dr. Hunyó Benedeket Nagyvára, 
don a törvényszék ós tábla 5 cvi bör-
tönre itélte el 1937-ben ügyvédi visz-
szaflések miatt. 2. Dr. Hantjának 
19W-ben a Dclmaggarországtúl nem-
csak jobboldali magatartása miatt 
kellett távozni. 3. Dr. Hunya a hír-
hedt Kalot-nak volt Szegeden titkára 
s mint ilyet, fasiszta ténykedéséért az 
igazoló bizottság állásvesztésre ilélt. 
Ne nyújtson tehát a Kisgazdapárt 
ilyen obskurus fégur&nak menedéket 
— és főleg ne szerepeltesse a párl 
képviseletében. 
— Bábxzinjálék a rntnkásgyerme-

kéknek. Vasárnap délután a Magyar 
Nök Demokratikus Szövetségének ren-
dezésében a 82. sz. Zrínyi-cserkész-
csapat közkedvelt és Szeged környékén 
jólismert Háry János bábszínháza Ma-
tók György vezetésévet hangulatos báb-

I'átékctőaaással szórakoztatta a szegedi 
lenderfonógyár munkásgyermekeit. A 

gyermekek boldogan tapsoltak a ked-
ves, sőt művészi számoknak és a jó 
hangulatot még fokozták a Nőszövetség 
áltat kiosztott vajaskenyerek. Igen nagy 
sikere vott az előadott népmeséknek és 
a munkásgyermekek apró, ügyes szá-
mainak is. 

x Állami kisegíti iskelás gyermekek 

Jelentkezzenek a felsővárosi kultúrház-
on naponta 8—12 óra közölt Igaz-

gatóság. 
x Gyászmise. Tófh József MAV álla-

másfelvigyázóért halálának évforduló-
ján engesztelő szentmise lesz szep-
tember 21-én 9 Arakor az alsóvárosi 
templomban. 

Elveszeit szeptember 18-án a Pusz-
tamérgesről Szegedre érkező vonat-
ról egy piros kézitáska Megtalálója 
jutalom ellenében adja lo a Rudolf-
téri állomásont 


