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A Magyar Kommunista Párl délmagyarorszá^l n a p l l a p f a 

Ma forgalomba hozíák 

A honvédség önkéntes jelentkezőkből műszaki hadosztályt létesít 
Rendeletek a közellátás biztosítására 

(Budapest, október 17) A Magyar 
Nemzet i Bank az 1945 Julius 15-1 kel-
tezéssel ellátolt 10.000 pengős cím-
letű bankjegyeinek kibocsátását szer-
dán megkezdi. A 10.000 pengőről 
szóló, fehér papírra nyomott bank-
jegy hossza 171 milliméter, szélessége 
82 milliméter. A hankjegy előoldató 
két alapnyomattal és egy képnyo-
Mattal készült. A bankjegy hátoldala 
Ugyancsak két alapnyomattal és egy 
képnyomatlal készült. Az alapnyoma-
tok összhatásukban az előoldalhoz 
hasonlóan a jegy egész felületére ki-
terjedő zöld, vörösbarna, zöld szl-
fcaek. (MTI) 

A honvédelmi miniszter a homok-

ban heverő ország újjáépítésének 
meggyorsítása céljából mftstald had-
ozztáíy (elállítását rendelte eL A had-
osztály tagjai, akiket hidak építésére, 
híradó munkálatokra, v'asutl vonalak 
helyreállítására, Vonatok kisérésére, 
stb. vesznek igénybe, az egyes hon-
védségi rendfokozatokban megállapí-
tott pénzilletményeken, élelmezésfen 
és elhelyezésen kivúl munkapótdijat 
Ts kapnak. A jelentkezők október 
31-ig vonulnak be. (MTI) « 

A közellátási minisztérium rende-
letek egész sorozatával stabilizálja • 
közellátási. Tekintettel arra, hogy u 
kenyérellátásban a kukoricának kü-
lönös szerepe lesz, a' közellátási mi-

niszter a még meglevő ékuiorleakézz-
leiek beJrlenlését rendelte eL Három 
napon belül az ókukorieakészlelekel 
be kell jelenteni. A bejelentett kész-
lelek felett csak a közellátási mi-
nisztérium utasításai szerint szabad 
rendelkezni. (MTI) 

e 
A közellátási mlnlsitérium felhívja 

a figyelmet arr i , hogy a szállítási en-
gedélyhez nem kötött és vasúton fel-
adóit 50 kilón aluli burgonyamennyi-
ség a címzettnek csak akkor szol gál-
latható ki, ha a szilUlólevélea fellüa-
feleit mennyiségűek megfelelő bnr-
gonyajegyéf leadja, illetve a hatósági 
bnrgonyaellálás lemondásáról móló 
Igazolványt átadja. 

Szfrájkmozgalmak Amerikában és Angliában 
A sztrájkoló amerikai bányászok száma 208 OOO-re emelkedett 

Angliában 40 ezer munkás sztrájkol 
(Newyork, október 17) "A- -new-

yorki kikötő munkásai, akik hét hét-
tel ezelőtt sztrájkba léplek, most kez-
dik felvenni a munkát. A rendesen 
foglalkoztatott 35—60.000 munkás kő-
iül egyelőre mindössze C000 kanadai 
piunkás kezdett dolgozni. A többi 
Iparágakban nzonban tovpbbra is sú-
lyos a sztrájkhelyzet. A munkaügyi 
M íniszter éppen ügy nem ért cl ered-
te ényt a petróleumiparí munkások-
kal való közvetítésben, mint a new-
yorki polgármester, aki a szállító-
munkások sztrájkjában vállalt köz-
vetítő szerepet. A sztrájkotok kije-

lentették, hogy mindaddig nem ve-
szik fel a munkát, amíg béremelési 
követeléseiket teljes mértékben nem 
teljesítik. 

A sztrájkoló bányászok száma 
208.000-re emelkedett és egye-
lőm semmi remény nincs arra, 
hogy megoldást találjanak a bér-
követelésekben. A hollywoodi 
f'ímniunkások is bérmozgalmaf 
kezdtek. Több stúdióban szüne-

tel a munka. 
(London, október 17) Angiidban ís 

tovább tart a kikótőmunkások sztrájk-

ja. Az angol munkaügyi mlnlsztefe x 
munkabeszüntetéssel kapcsolatban, 
kedden beszédet mondott és kije-
lentette, hogy 

Liverpoolban 18.000, Londonban 
10.000, Glasgowban 2000 és az 
egész országban összesen mint-

egy 40 090 munkás sztrájkoL 
Hozzáfűzte, hogy Londonban javult a 
helyzet, mert a munkások egy része 
ujrá munkába lépett. A szakszcrvez'e-
lek mindent megtesznek, hogy rábír-
ják a munkásokat a sztrájk beszünte-
tésére. 

Iosztálya már kihallgatta és átadta 
a népügyészségnek. Dr. Pólöayl Jeaff 
elvtárs, a szegedi népügyészség ve-
zetője a Jövő héfea Budapestre nfazfk 
és az Igazságügymlnliztérlnmban kéri 
Baóez Béla Szegedre hozatalát, bog® 
Ügye m szeged! népbiróság elöli la* 
gyen letárgyalható. 

Polónyi elvtárs eljár a min Úrié-
riumban abban az ügyben Is, hogj 
a népügyészség személyzete részéra 
átalányösszeget utaljanak kl és ebMf 
tehessen fedezni fizetésemelés é t © 
lén a mufalkozö differendákat. Jelem• 
leg ugyanis az a helyzet, hegy a né|M 
ügyészség tagjai csak hossza hetekkel 
az emelés utári kapják meg azcmclédl 
differenciát, amikor a pénz inir ra* 
szit értékéből. 

Az Újjáépítési Bizottság 
gazdasági osztálya felülvizsgálta 
a bajai fakitermelést és a ki tere 

mel® munkások helyzetét 
(Szeged, október 17) Amint is merre 

tes, az Újjáépítési Bizottság Szege® 
város újjáépítési dolgozói és a kitér* 
melő munkások tüzifaszükségleténell 
biztosítása céljából kitermelési szerző, 
dést kötött a kalocsai érseki uradalom 
Baja melletti 84 katasztrális ho'.d erdő-
jére. 

A munkálatok 10 napja folyamatban 
vannak a Szegedről toborzott munká-
sokkal, akik részesedésként a kitcrmtS 
tűzifa 25 százalékát kapják. A fennma-
radó 75 százalék fetemeunyfsége kerül 
Szegedre- a szerződés értelmében, ük 
helyszínre kiutaztok a gazdasági ügy-
osztály vezetői és megállapították, hogy 
a kitermelés, dacára a kezdeti nehéa-
ségeknek, szépen halad és a legköze-
lebbi napokban sürgőt segítségként eh 
indul Szegedre 150 mázsa fa a kilét* 
melést végző munkások családtagjai 
részére. A további szállítások is rövi-
desen megindulhatnak, amint a szerző-
dés értelmében erre kötelezett érseki 
uradalom a vagonokat Bajára meg-
kapja 

A munkások helyzetét felülvizsgálva 
sajnálattal kellelt megállapítani, bogy 
a kezdeti élelmezési nehézségektől meg-
rettenve, melynek közvetlen okai aa 
ezen megbízásra jelentkező személy 
meg nem felélő intézkedései voltai^ 
több fakitermelő munkás visszajött, i 
kiküldött gazdasági vezetők orvosolták 
a bajokat a helyszínen, kellően bizlosh 
tolták is átszervezték a munkásellálást 
A munkások elszállásolása most má« 
teljesen megfelelő. 

A helyszínen dolgozó fakitermelők 
ezúton is kérik, közöljék családtagjaik-
kal, hogy mindannyian jól vannak, k 
bizottság első alkatommal október 20-áa 
szombaton hozza haza hétvégi pihe-
nőre a munkásokat 

Tekintettet arra. hogy az ujj 'épiléal 
bizottság szeretne minél nagyobb terü-
letet a rendelkezésre álló december 314 
terminusig kitermeltetni, felhivja az ér-
deklődők figyelmét, hogy uiebb kiter-
melő csoport jelentkez isit dfogadja Ti-
sza Lajos-körut 83. szám alatti irodá-
jában. 

— Ai igazságügy mlnlastérimbaa 
döntenek Tarajossy és társai ügyéke* 
Jelentettük, hogy dr. Tarajossy BelAg 
a szegedi ügyészség volt fasiszta ügyéus 
ségi elnökét a rendőrség őrizetbe vet* 
és átadta a népügyészségnek, ahol ! • 
tartóztatták. A népügyészség fel terjes* 
tette Tarajossy ügyét az igazságügyi 
minisztériumba, ahol Paraszkay Gvuu 
voit törvényszéki elnök, í'utnoky Miklói 
tanácselnök és Újvári István Ítélőtábla 
biró a Kiss Ernő ás Gaisin Grozda-fél 
statnriális tárgyalás bíráinak ügyéve 
egyetemben döntenek afelől, hogy "ügy ü 
kel milyen bíróság tárgyalja. 

A szegedi Kommunista Párt táviratban 
sürgette meg a kultuszminiszternél 

a munkásmüveíődésre irányutó a f t c i ó l r 

végrehajtását 
(Szeged, október 17) A Magyar Kom-

munista Párt szégedi belvárosi szerve-
seiének vezetősége kedden este ülést 
tartott és ezen határozatot hoztak, hegy 
a szegedi munkásgimnázium, a szegedi 
tu Jományegyetem jogi karának vissza-
állítása, tanári karának kinevezése és 
n unkásegyetem felállítása érdekében 
•» rgős lépéseket tesz a párt Megálla-
pította ugyanis a vezetőség, hogy mind 
a három munkásmüveíődésre irányi á 
n'xiát illetékes helyen szabotálják. Ép-
pen ezért a vezatőség elhatározta, hogy 

a következő táviratot küldi Teleki Géza 
miniszternek: 

Teleki Géza vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek, Budapest. 

Kérjük a munkisgimnázinm felállí-
tására vonatkozó rendelet azonnali ki-
adását. Kérjük a szegedi tudomány-
egyetem jogi karának azonnali vissza-
állítását is a tanári kar kinevezésit, 
valamint a dolgozók esti egyetemének 
felállítását Szegeden is. A Magyar Kom-
munista Párt szegedi vezetősége. 

oOo 

Az állam 120 milliós költséggel 
át akarja ópittetm a szegedi szmházat 
Csütörtökön minisztériumi bizottság 'rkezik ez ügyben Szegedre 

(Szeged, október 17) Lehotay Ár-
pid, a Szegedi Altami Nemzeti Szin-
o.iz igazgatója szerdán reggel meg-
jelent Dénes Leó elvtárs, polgármes-
ternél és bejelentette: értesítést ka-
pott a kultuszminisztériumból, hoiy 
f átértükön háromlaju miniszteriális 

bizottság J5n Szegedre a szegedi szín-
ház épülete átalakítási munkálata! 
ligvéiicii. A bizottság szehilét tart a 
színházban és meg akarja beszélni a 
város vezetőségével a színház átépí-
tésének ügyét. Az állam 129 mtl'iié 
pengő költséggel akarta elvéreztetni 

aa átalakítást a legmodernebb szín-
padtechnikai követelményeknek meg-
felelően. A nagyafányu munka azt 
jelentené, hogy a szinház megnyitá-
sát december elejéig el kelt halasz-
tani, másrészl pedig aggodalmas, 
hogy az állam ilyen jelentős befek-
tetés esetén nz Állam esetleg' tulaj-
donjogot fonnál a szinház épületére. 

A polgármester közölte Lehotay 
Igazgatóval, hogy válaszát a bizottság 
tagjainak meghallgatása után fogja 
megadni az ügyre vonatkozóan. 

Buócz Béla Szegedre 
hozatala ügyében Buda-

pestre utazik Polonyi 
népügyészségi vezető 

(Szeged, október 17) Jelen lettük, 
bogy Szegeden mozgalom indult a 
háborús bűnösök második csoport-
jával Németországból hazahozott 
Bnócz Béla volt vidéki rendőrfőkapi-
tány Szegedre hozatala ügyében. 
Buócz Béla közel két évtizeden ke-
resztül volt a szegedi rendőrség tisz-
tikarának tagja, illetve a kapitányság 
vezetője és azoknak a politikai bűn-
cselekményeknek, nmelyek miatt a 
háborús bűnösök listájára került, leg-
nagyobb részét ő követte el. Buócz 
Bélát a budapesti rendőrség politikai 


