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Szo lgá la tos gyógyszertárak 

K Keresztes Ilona, Szent György-
tér 6., Frankó Andor, Dugonics-tér 1., 
Surjányi József, Kossuth Lajos-sugár-
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— Szeged u j népművelési vezetője 
Xfadácsy László. A vallás- és közokta-
tásügyi miniszter Szeged népművelési 
vezetőjévé Madácsy László gyakorló-
gimnáziumi tanár, egyetemi lektort ne-
vezte ki. A népművelési vezető hivatása, 
hogy a társadalmi egyesületek kultur-
levékenységél összehangolja és előse-
gítse, Az uj népművelési vezelö hivatali 
helyisége egyelőre a lankeriileti főigaz-
gatóságon van, később azonban a vá-
rosházára kerül. 

— Vagyonőrző szervezete! létesíte-
nek a szegedi kereskedők A belvárosi 
kereskedők kezdeményezésére kedden 
délulán népes értekezlet volt a keres-
kedelmi és iparkamarában. Az elnöklő 
Tombácz László elmondotta, a közbiz-
tonsági állapotok szükségessé teszik, 
hogy a kereskedők maguk gondoskod-

Í'anak üzleteik megőriztetéséröl. Divat-
ozott a Kelemen-utcai kereskedőkre, 

akik már megcsinálták a maguk szer-
vét és napok óla őriztetik üzleteiket. 
Indítványozta, hogy a szervezetet az 
egész Belvárosban csinálják meg, aztán 
terjesszék ki a külső városrészekre is. 
A vagyonőrök csapatát nyugdijas vas-
utasokból szerveznék meg. Az értekez-
let el határozta a vagyonőrző szervezet 
felállítását és erre nyolctagú bizottságot 
küldött ki. 

— A Riagyar-Frasu'ta Társaság 
könyvtári órái. A Magyar-Francia Tár-
saság közli tagjaival, hogy könyvtári 
éráit szerdán és pénteken délben 12 és 
1 óra között tartja a központi egyetem 
II . emeletén a 71-cs szobában. 

Vigyázz ! jjöts az 

— A demokrácia visszaadja az egy-
házaknak a fasiszták ál la! fészeréit 
harangokat . Budapestről jelentik: A 
honvédelmi minisztérium megállapí-
totta, hogy az elmúlt rendszer által le-
szerelt egyházi harangok beolvasztásá-
val az ország különböző helyein mintegy 
i í ö tonna törött harang laláiható. A 
jonvédelmi miniszter az eddig talált és 
ft jövőben előkerülő harangokból szár-
piazó harang-bronzanyagot felajánlotta 
szoknak az egyházaknak, amelyeket 
ymiak idején a harangok beszolgáltalá-
jára kcnyszerilettek. 

—- Ismét drágáit a tankönyv. Buda-
pestről jelenlik: A tankönyvek bolfi 
írat hétfőtől, november 12-től kezdő-
dően az alapár 400-szorosára emelték 
lel. (MTI) 

— Áz alkalmazotti jövedelmi adó 
bevallása és befizetése. A kereskedelmi-
es iparkamara az alkalmazottak jöve-
delme ulán lerovandó jövedelmi" adó 
tárgyában tájékoztató gyűlést rende-
zett. A felmerült észrevételeknek és kí-
vánságoknak megfelelően Hleskó And-
rás kamarai titkár és dr. Kertész Béla 
a szabadszervezet ügyésze eljárlak a 
szegedi pénzügyigazgatóságnál a beval-
lások kiállításánál kellő tájékozottság-
gal nem rendelkező munkaadók támo-
gatása érdekében. Dr. Hamar Sámuel 
pénzügyigazgató megértéssel fogadta 
az előterjesztett kívánságokat és elren-
delte, hogy az állatni adóhivatal egyes 
kerületeihez beosztott minden tisztvi-
selő rendelkezésre ál l jon az adózók 
számára s részükre a szóhante.vő adó 
lerovásával kapcsolatos felvilágosítá-
sokat, a bevallás kitöltéséhez szükséges 
segítő tájékoztatást adja meg. Az ér-
dekképviseleti kiküldőitek a megbeszé-
lés során azt a kívánságot is előterjesz-
tették, hogy a november 15. napjáig 
lerjedő beadási batáridőt hosszabbítsák 
meg. Rámutattak ugyanis arra, hogy a 
pénzügyminiszteri rendelet rendkívül 
bonyolult, laikusok számára nehezen 
érlhelő és a bevallás kiállítása minden 
munkaadó számára nehéz feladatot je-
lent. A kamara bizik aljban, hogy eljá-
rása eredményes tesz és azok, akik 
legkésőbb november 25. napjáig beval-
lásukat beadják és ennek alapján az 
ftdót be is fizetik, a birságolás és a 
kedvezmény elvesztésének jogkövetkez-
ményeitől mentesülnek. Felhívja ezért 
a k .n iara az adózókat, hogy saját ér-
dekükben legkésőbben november 25-ig 
a szóbanlevő adó lerovásával kapcso-
latos kötelezettségüknek felléllenül te-
rvének eleset. 

p s l m a g y a h ü i t s z a t i 

S z t ó j a y B3me vallomása 
a p o l i t i k a i r e n d ő r s é g e n 

A németek pojácának íekiníeUéh Szálasil 
(Budapest, november 14) A politikai 

rendőrség megkezdte Sztójaij Döme 
kihallgatását. A nyomozás során kide-
rült, hogy Sztójay 1942-ben Imrédy 
utasítására érintkezésbe lépett a néme-
tekkel, hogy bizonyos jobboldali pár-
tok számára nagyobb pénzsegélyt kér-
jen. Sztójay a miniszterelnöki utasítá-
son túlmenően maga ís tárgyalásokat 
kezdett a Gestapo és az SS vezetőivel, 
hogyan lehelne Magyarországot totáli-
san a háborúba belerántani. 

Ezeken a tárgyalásokon született 
meg később az 1941 március 19-i meg-

szállás gondolata. Sztójay szolgáltatta 
ki a magyar kéniclháritó osztály Ber-
linben működő tisztjeinek névsorát is. 

Vallomása során kijelentette, hogy 
a zsidóknak ő nem akart semmiféle bait 
okozni, ezt mind Endre, Baky és Jaross 
csinálták. A németek nem nagyon bíztak jg 
Szálasiban, mert pojácának tartották. 
ő biztosította őket később arról, hogy 
Szálasi pontosan az az ember, akire az 
uj Európában az uj Magvarország ve-
zetését rá lehet bizni. Szálasiban mély-
ségesen csalódott. 
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A bankok ezentúl csak v a l o r i z á l t 

hiteit n y ú j t a n a k 

(Budapest, november L4) Rendkívül 
nagyjelentőségű és az ej»ész hitelélet-
re kiható bejelentést tett a Nem-
zeti Bank a budapesti és vidéki pénz-
intézeteknél. Tudomásukra hozta," hogy 
ezentúl csalt valorizált hitelnyújtások-
ból eredő váltókat fogad el leszámíto-

lásra. A Nemzeti Bank lámájában levő 
és még valorizálatlan hitelnyújtások-
ból eredő váltókat csak akkor lehel 
megujilnni, ha a váltók alapjául szol-
gáló hiteleket valorizált hitetekké ala 
kilják át. 
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Kivégezlek 
egy nyilas hóhért 

(Budapest, november 14) Monos Jó-
zsef 28 éves napszámos nyilas párt-
szolgálatos volt és a már kivégzett Bo-
kor Dénes és Megedje Ferenc paran-
csára többszáz zsidó férfi és nő kivég-
zésén vett részt. Sok embert sajátkezü-
leg ölt meg. Az áldozatokat kifosztotta 
és a holttesteket a Dunába dobta. 

A vádlott beismerte a bűntetteket 
és azzal védekesett, hogy mindig pa-
rancsra cselekedett. „El kell pusztítani 
a zsidókat /" — mondotta neki Bokor. 

— Hogyan hívták magát a párt-
ban? — kérdezte az elnök a vádlottat 
a mai népbirósági tárgyaláson. 

— Nem tudom — volt a válasz. 

— De én fudom — mondotta az el-
nök —, hóhérnak hívták. Maga volt a 
legkegyetlenebb az összes budai nyila-
sok között. 

A bizonyító eljárás befejezése után 
a népügyész a legszigorúbb büntetés 
kiszabását indítványozta. A népbiróság 
Monost kötél általi halálra Ítélte. 

Az ítéletet végrehajtották. (MTI) 

Teleki „alkotmányjogi 
aggodalma" mhstl 

lemondott 

(Budapest, november 14) Gróf Te-
leki Géza vallás és közoktatásügyi mi-
niszter levelet intézett Dálnoki Miklós 
Béla miniszterelnökhöz és az ujabb 
100 százalékos munkabéremelési rende-
lettel kapcsolatban közölt alkotmány-
jogi aggodalma miatt bejelentette tár-
cájáról való lemondását. (MTI) 

^ MiDISz-hüléölíség 

lálogalisa Romániában 

(Bukarest, november 14) A magyar 
demokratikus ifjúsági szövetség kül-
döttsége Bukarestbe" érkezett és érint-
kezésbe lepett a román haladó ifjúság-
gal. Tardos magyar kiküldött a bukaresti 
rádióban előadást larlott és arra buz-
dította a romániai magyar ifjúságot, 
hogy működjón együtt a Groza-kor-
mánnyal, mert az védi a magyar if jú-
ság jogait. A magyar küldöttség láto-
gatást tesz Brassóban és részt vesz a 
magyar népi szervezet nagygyűlésén. 
A küldöttség tagjai az ülésen majd 
ismertelik a magyar demokratikusif ju-

j súg céljait. A küldöttség ezután erdélyi 
körútra indul. (MTI) 

— Csalás, okis-athamisitás, magán-
laksértés, lopás miatt tódul eljárás az 
áldetekiivek ellen. Jelentettük, hogy a 
rendőrség bűnügyi osztálya elfog! a 
Fodor Ferenc és ifj. Czeglédi János 
fiatalembereket, akik detektivnek adták 
ki magukat és Ábrahám Józsefnél, va-
lamint Farkas Erzsébetnél „házkuta-
tási" lartollak, nyilvánvalóan azzal a 
céllal, hogy onnan valamit elvigyenek, 
A két áideteklivről kiderült, hogy a 
rendőrségi igazolványukat részben lop-
ták a fürdőben egy rendőrtől, részben 
pedig maguk hamisították gépírással. 
A fürdőben pénzt is loptak a rendőr-
ségi kabinból. Fodor és Czeglédi elein-
te tagadni próbáltak, a fürdő egyik 
alkalmazottjával való szembesítés után 
azonban bevallották a lopást. Csalás, 
okiralhamisitás, magánlaksértés és lo-
pás miatt indul ellenük eljárás. Ma át-
kísérték őket az államügyészségre. 

— SlléSiemeat a halálnak. Perjés 
Kálmánné 77 éves, Pille-utca 25 szám 
alatti lakos lakásán felakasztotta ma-
gát, Tettének oka : gyógyíthatatlan be-
tegség. A rendőrség kiadta a temetési 
engedélyt. 

Mozik műsora 
Belvárosi Mozi 

Ma, szerdán még az orosz filmmű-
vészet különleges filmremeke: Esle 
6-kor — háború níán. Énekes, zenés 
költőfilm. Főszereplők: Maria Lagyi-
nina és Jewgenyin Szemoljov. Azon-
kiyül: Hei i Krónika, Előadások 3, há-
romnegyed 5 és fél 7 Órakor kezdődnek. 

Széehcayi Fi lmszínház 

Ma, szerdán még bemutaljuk a 
gyönyürü uj amerikai filmremcket: 
New Orteacs angyala. A vad vágyak 
és túlfűtött szenvedélyek filmjében a 
főszerepet a sex-appeal királynője: 
Marlene Dietrich iátsza. A többi szere-
pekben: Bruce Cabot, Roland Young 
és Mischa Auer. Rendezte Bené Clair 
Universal film. Azonkívül: Lyukas 
óra és Mafirt 9. sz. Hiradó. Előadások 
kezdete 3, báromnegyed 5 és fél 7-kor. 

Korzó Mozi 

Szerdától, november 14-től kezdve az 
előadások kezdete a téli szezonban: 
161 3, negyet! 5 és 6 órakori 

Uj migyar f i lm! Simor Erzsi, 
Nagy István, Greguss, Turag, Pethes 
és Misoga együttes főszereplésével: A 
gazdátlan asszony, Azonkívül: A Jeg-
frisebb Ileti Ilirek, (Telefon: 624.) 

Paplan, dunnahuzal fáért, lisztért 

burgonyáért elcserélhető, Margit-utca 

28. szám. Jung 

[A f ö l d i e i o r m e l e n e s 

propaganda hatása 
sokszor és sok helyen még ma i s erő ' 
szakos tettekben mutatkozik meg. 
Már csaknem megszoktuk azokat a 
híreket, melyek arról számolnak be; 
hogy Dunántúlon á svábok ásóval) 
fejszevef felfegyverkezve igyekeznek 
kiverni a földhözju! tatottakat. A volks-
buiidisla sváboktól mi mást várhat ' 
nánk 

Dc annál megdöbbentőbb, hogy ií\ 
Szeged környékén is konyhakéssel tá-
madnak a földigénylő bizottság tag-
jaira. Nem akarühk az alábbi eset-
ből hírlapi szenzációt csinálni, nenf 
akarunk pártpropagándát sem, de szól-
nunk kéli róla, inert nem egy-két 
embert, nerh a földigénylő bizottság 
megtámadott tagjait, hanem az egésq 
fiatal demokráciánkat éri az ilyen ti,' 
madás. 

Ma máé ott tartunk ugyanis, hogy 
egyetlen komoly és szociális érzésű 
magyar emberi sem merf kétségbe; 
vonni a földreform jelentőségét. Még 
azt sem, hogy a földreform az egész! 
jövő fejlődésünknek legbiztosabb; 
alapja. Az tehát, aki tagadja, az egész: 
uj magyar társadalmat tagadja Aki 
ellene támad, az egész társadalomnak 
ellensége. 

Ha egyetlen ember cllávefycdésé-^ 
rőt lenne szó, egy sort sem veszte-
getnénk rá, de a politikai háttér miatt 
rá kell mutatnunk a csorvai eset je-
lentőségére. 

* 

November 5-én 11 órakor Ráez 
György és Krisztin Illés, á Szeged» 
Földigénylő Bizottság rúzs a járási ve-
zetői megjelentek Bodzsár Pál föld-
műves, csorvai lakos tanyáján, hogv 
Papp Imre földhözjutlatott részér • 
Bodzsár Pál 20 hold hérl'etéóől i 
holdat a Szegedi Földigénylő RIzo -
ság határozata értelmében áíadian . 
Bodzsár azonban korántsem vojt b * 
ínndó elismerni á bizottság dór • 
sét 

— Nem ismerek c l semmiféle 151 -
hirleferelormof. Piszkos lacihelyári ; 
vo'lsk azok is, akik meghozták ezl 

törvényi. 
Mikor azonban azt látta, hogy 

bizottság nem tágit, han'éni jegy? 
könyvet vesz fel, konyhakést irapt 
elő a zsebéhői és Krisztin Illési é! 
veszélyesen mcgsznrbálla. 

Furcsa világ van ott kint Eodz 
ré.k tanyavilágában. Mi megértjük a/ 
hogy szerelte volna megtartani ma-
gának mind a 20 holdat s hajlandók 
volnának elkeseredésnek venni aa 
egészet, ha nem tanúskodnának róla 
sokan, hogy arrafelé bizony inár a 
választások előli az a hir járta, hogy, 
ha a Kisgazdapárt győz a választáso-
kon, megsemmisítik a föl-iteefornio:. 

. Azzal rémítették meg sokfelé a föld-
ihözjut ta lot t parasztokat, hogy agyis 

a kisgazdák győznek s ha nem rájuk 
szavaz, nemcsak a főidet veszik el 
lőfe, hanem szigorúan meg Is bünte-
tik majd'. 

Vájjon mire számítollak a Kisgazda-
párt felelőtlen kortesei? A terv sike-
rült, a demdgógia választisi ered-
ményt hozott, de vájjon mit szólnak 
majd ezután á becsapottak és a fél-
revezetett tömegek, amikor látják, 
hogy semmi sem változott? Ss ezen 
tul kérdezzük, vájjon mcg-ngcdhct i 
cszköz-c a választásokon ennytee ha-
zug, demokrácia- és földre f ő n i ellene-
sen befolyásolni a választókat? 

De nem tudom, mit szólnak ezek a 
becsületes, dolgos kisgazdík ahhoz, 
hogy saját korteseik a földreform 

llen usz'itanak? 
Mindenesetre jobb nem ígérni, min i 

ígérni és nem teljesíteni. Most leg-
alábbis jobb, mert ígérgetésből kap.-
lünk elegei a mullban is. 

Késelő, megtévesztett emberek pe-
dig semmiesetre se fogják meggátolni 
a földreform Végrehajtását Kétség-
leien azonban az is, hogy a Bodzsá -
rok mellett a felbujtóknak fs a bör-
tönben a helyük. Még akkor Es. ha 
csupán jó fogásnak, olcsó demagógiá-
nak szániák ezt a hazugságot. A pa-
rasztság egyrészc is elgondolkodhat 
ezeken'a jelenségeken 


