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okol i vattaiásnál \ 
-s>; torlöki tárgyaláson dr. Koauia 
I íro taimcsve/clő'bíró ismertette 
Gyótoi elölt a nópüftyészség yád-
iralát Ar ugveszség liáborus bün-
tette! vúdolla mefl a volt (tetekti-
\-r\ '.7<'rl, meri számtalan fsHbon 
bántalmazta azokat a baloldali rr 
7i loiü férfiakai és nőket. akik 
ta.nl |Ki1ilikai foglyok kezére ke-
rvkrl. - • , - -

\ hajdan erőteljes inegjclciicsu, 
frir.vs. naíverejü Gyulai erősen le-
rogyva és'láthalőlag )iie<?szej>pen-

állott bírái előli. Dc azért 
szemrebbenés nélkül jelentette Ki-

nem ér/i magái bűnösnek és 
a {Trhére rótt bűncselekményeket 
oom követte el 1920-ban lépeti a 
rendőrség szolgálatába rés egész vé-
gig mint közrendőr teljesített szol-
gálatot detckliv-szolgálattétclre be-
rendelvo, állítása szerint azért, 
inerl .baloldali érzelmei' miatt n 
minisztériumban nem nevezlek ki 
detektivnek A hallgatóság Jiangos 
derűvel fogadta Gyulainak ezt a 
kijelentését. 

Sebes László tlvlárs voll az első 
lauu F.ltnondotla. hogv 1932 ben 
résztvell az ifjú kommunista szer-
vezkedésben. Amikor árulás foly-
lán a rendőrségre kerüllek, öt 
Gyólai vet le kezeléslie Gúzsba kö-
tötte és a talpát verte gumibottal. 
Két napig (ártott a vallatásnak ez 
a módja kisebb-nagyobb szünetek-
kel F.gv ilyen vallalás ulán Gyu-
la* azl mondotta neki >Jn volna 
ugye fordított helyzetben lenui.de 
ni nem fogjátok megérni. 

Dobó Miklós elvlárs. cipészmcs-
ler i őszivelt a földalatti szervez-
kedésben Amikor besúgás folytán 
193ő-bcn rendőrkézre kerüli, ki-
hallgatása alkalmával Gyó'ai és 
Pintér deleklivek megpofozták, 
mellbe verték, majd levetkőztettek 
fe gumibottal ütlegelték a talpát. 
A verés után Gyólai leköpte és 
piszkos kommunistának nevezte. 
Sorra következtek ezután a ta-
nuk Gombai Mihály, özv. Szabó 
Jánosné.. Pusztai Kndréné és má-
sok, akik' valamennyien (súlyos val-
lomást tettek > a ;kegy ellenkedő Gyó-
lairól. Kihallgatták Pintér Károly 
volt deteklivfelügyelöt is, aki ter-
mészetesen nem vallott rá cinkos-
társára. 

A oizonvitási eljárás befejezése, 
után dr Márai Pá' mondotta el 
vádbeszédét, dr. ördögjh Attila ki-
rendelt védő pedig védőbeszédet. 
A népbiróság megállapította, hogy 
a bizonyítási eljárás során teljes 
mértékben igazolódott Gyólai 
t i s d ó bűnössége, ezért bűnösnek 
mondotta ki a vád szerinti bűn-
cselekményben és életfogytiglani 
kényszermunkára ítélte. Mivel en-
n«J a büntetésnél nincs helye 
fellebbezésnek, a vádlott tudomá-
sul vette az ítéletet, az ügyész sú-
lyosbításért fellebbezett. 

„A magyar munkásság 
elérkezett teljesítőképessége 

legvégső határához" 
A vasmunkások szakszervezeti gyűlésén megjeleni 

Tildy Zoltán miniszterelnök Rákosi Mátyás 
és Szakasits Árpád elvtársak kíséretében 

hogy a magyar munkások elérkeztek 
teljesítőképességük legvégső haláráig. 
Követelte, hogy mindenki egyenlően 
vegye ki részéi a terhekhen és a mun-
kákban. 

Budapest, december 13 (Saját tudó-
sítónk telefonjelentése.) Csütörtökön 
délelőtt 10 órára a magyar vas- és 
fémipari munkások szabad szakszerve-
zete budapesti székházába gyűlést hí-
vott össze. Az Jüléscn megjelent Tildy 
Zoltán miniszterelnök, valamint Hú-
kosi Mátyás elvtárs és Szakasits Árpád 
elvtárs államminiszlerek is A minisz-
terelnök és az. állammiuiszterek megje-
lenésükkel is tanújelét kívánták adni 
annak, bogy milyen nagy jelentóséget 
tulajdonítanak az olyan nehéz viszo-
nyok között élő munkásság problémái 
megvitatásának 

A gyűlésen Kisházi, Ödön elvtárs 
viharos helyeslés mellett jeleutette ki. 

— A munkabéreket és as iparcikkek 
árát egy bizonyos színvonalon kell 
rögzíteni — mondotta Kz szolgálhat 
alapjául az élelmezési viszonyok to-
vábbi romlásának megakadályozására 
is. Nem lehet vitának helye abban a 
lek ia tel ben, hogy u közellátás szem-
pontjából a dolgozó tömegeknek kell 
elsőknek tenniük. Haladéktalanul szük-
ség nan drákói mlézkedésekrr ezen a 
téren. 

o o o 

I szegedi Kendergyár elmillié pengőt és tiz 
mázsa lisztet adott a MNDSz karácsanyi 

akciójára 
Tombácz Imre elvtárs ötvenezerpengős adománya 

(Szeged, december 13) Szeged város 
közönsége, de különösen a nagyüzemek 
munkássága, a nehéz gazdasági viszo-
nyok ellenére is nagy érdeklődéssel, 
rokonszenvvel és megértéssel fogadták 

Magyar Nők Demokratikus Szövetsé-
gének karácsonyi akcióját. Az akció 
megindítása óta naponta érkeznek az 
adományok a MNDSz Tisza l.ajos-kör-
uti székházába. A Magyar Kommunista 
Párt Kálvin-téri titkárságához is érkez-
tek pénzadományok és ezeket minden 
alkalommal azonnal eljuttatta a titkár-
ság a nőszövetseghez 

Igen szép példát mutatott a szegedi I 

Este ií-től reggel 5-ig titos 
az utcai közlekedés 

Diczfalnssy Ferenc rendőrfőkapitány 
nyomatékosan felhívja Szeged lakossá-
gát az orosz katonai parancsnokság 
régebben kiadott rendelkezésére, amelv 
szaruit magánszemélyeknek este 11 őrá 
tói reggel i óráig az utcákon a közle-
kedés tilos A főkapitány falliiv minden 
Idt, hogy a tiltott időben az utcákon 
való ködekedéstől suját érdekében tar-
tózkodj^ 

P A R T H I R E K 
Ifjaeági szervezek f i gye lmébe! Szom 

botoa este 5 órakor a Kálvin-téri szék-
házunkban ifjúsági szervező ülést tar 
tuok. a kerületi é.> üzemi ifjasági szer 
vezők megjelenése kötelező. 

Szakszervezeti hirek 
A Magyar Küralkalnuzaltak Orazá 

gvtSzakszervrzetéaek szegedi csonorlja 
ujoanan alakuló igazságügyi alos'.tálya 
december 14-én, délután 3 órakor a 
törvényszéki épület földszint 27. számú 
szobájában (Hernádi Oszkár hivatali 
helyisége; szervezet, bizottsági ülést 
tart 

Kendergyár, amennyiben ötmillió pen-
gőt és tiz mázsa lisztet küldült a ka-
rácsonyi akció nemes céljára Az ön-
zetlen segítésnek ugyancsak megemlí-
tésre méltó példáját szolgahada Tom-
bácz Imre elvtárs nemzetgyűlési kép-
viselő is ötvenezer pengős adományá-
val. Tombácz. elvtárs ezzel az összeg-
gel kifejezésre kívánja juttatni az akció 
iránti helyeslését, másrészt ösztönzésül 
kiván halni azokra a más pártbeli kép-
viselőtársaira, akinek természetbeni ado-
mányokkal áll módjukban segíteni a 
karácsouvi akció sikeréi. 
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Lehetséges ez ? 

Azért nem jöhet Szegedre ujabb 
szénszállítmány, mert a MRV-nak nincs 
egy mozdeny fiilésére való szene sem 

Szigor* vizsgálatot kérünk ez ügybenl 
(Szeged, december 13) Tegnap kel-

lett volna elindulnia annak a moz-
donynak Nagymányokra, amelyik a 
szenet folytatólagosan hozná Szegedre 

gázgyár "részére Déltájban kiderült, 
hogy a MÁV üzletigazgatósága annyi 
szénnel sem rendelkezik, amennyi a 
mozdony befütésihez elegendő. Igy az 
esti órákig a mozdony még nem indult 
el N'agvmányokra, hogy a város ujabb 
szénszállítmányát Szegedre hozza 

Rendkívül furcsa és érthetetlen a 
MÁV igazgatóságának, illetve ideiglenes 
vezetőjének, Cserta főmérnöknek ez a 
közlése. Nem lehet elképzelni, hogy a 
MÁV itteni raktárában ne lenne annyi 
szén, amennyi egy mozdony hefútés'é-
üez és elindításához szükséges. 

Feltétlenül valami tendencia van 
abban, hogy amiker az orosz katonai 

parancsnokság előzékenységéből a vá-
ros a jóvátételt megelőzve, megkapja a 
gázgyár részére a szenet Nagymányok-
ról, akkor a MÁV szegedi úztelvezető-
sige támaszt nehézségei azzal a kifo-
gással, hogy nincs szén egy mozdony 
befütiséhez. A legszigorúbb vizsgálatot 
követeljük ebben az ügyben és ha ki-
derül, hogy a MÁV igazgatósága nem 
mondott igazat, akkor az egész üzlet-
vezetőség i<onja te a konzekvenciát 
addig, amig a demokratikus közvéle-
ménynek lesz türelme nézni azt az akta-
tologatást, ami a MÁV szegedi üzlet-
vezetőségén folyik. Egyébként, mint 
érdekességet, megjegyezzük, hogy a MÁV 
a város legutóbbi szállítmányából is 
elvett egy vagon szenet a mozdony fű-
téséhez es így 17 vagon helyett 16 va-
gon érkezett Szegedre a gázgyár részére. 

R város rendkívüli közgyűlése 
elhatározta a községi élelmiszeriizem 

felállítását 
A Kommunista Párt javaslatára a közgyűlés felirat-
ban fordul a miniszterhez a szegedi rendőrlegénység 

kinevezése és ellátása érdekében 
Mentsék lel Szegedet a jóvátétel beszolgáltatása alól 

őrnagy-főkapitány a kinevezéseket több 
ízben sürgette. 

Százát derék rendőr teljes bizony-
talanságnak van kitéve és félő, hogy 
télvíz idején kidobják őket áüúsukMl 
Kéri a törvényhatósági bizottságot 
ebben az ügyben irjon fel a helügs-
luinivztcrliez és kérje, hogv a kineve-
zéseket azonnal eszközöljék. 

Kérjük a belügyminisztert, hogv ru-
hával és cipővel lássák el a rendőrsé-
get, mert nem lehet kívánni, Ibogy az 
amúgy is gyengén fizetett rendörök a 
nagy hidegben saját ruhájukban vagy 
nyári egyenruhájukban teljesítsenek 
szolgálatot, indítványozta, hogy a rend-
örlegénvség konyhája] számára is kérje-
nek állami támogatást 

Diczfalnssy Ferenc vezérőrnagy el-
mondotta, hogy erélyes hangú fel-
terjesztést intézett a vidéki főkapi-
tánysághoz a "kinevezések érdekéhen, 
felterjesztésére azonban non kapott 
érdemi elintézést, turnéin 'kioktatást, 
hogv tiszteletlen hangol használt. A 
k inevezések he lye t ! felhívták ügyei-
m é i a szolgálati szabályzat fegyehni 
szakaszaira. 

— Engem, mint óreg katonát — 
mondotta Diczfalnssy vezérőrnagy — 
ne oktasson fegyelemre olyan főka-
pitány, aki a katonai fegyelmet egy-
éves önkéntessége alatt tanulta meg. 
A Kioktatást erről a he lyré i is vJsau-
ntasilom. mert fegye lmi kioktatásra a 
azegedi rendőrség, amelyik az or-
szag legfegye lmeze l tebb rendéri tes-
tülete, nem szórni rá é s oko l s e m 
szolgáltatott. Eddig csak. a város pol-
gár.úga részéről kaptunk segítséget: 
a Rosmunn-cég tiz bundát, örléy ve-
zérőrnagy ur másfél mázsa borsót, 
Gomhkölö és Bohó bizottsági tag urak 
fél mázsa kávét adományozlak a le-
génységi konyha részérc 

Beszéde végén indítványozta Dicz-
falnssy" vezérőrnagy, hogy a törvény-
hatósági bizottság fogadja el Gomb-
kötő Péter indítványát. 

A közgyűlés ezután Gombkötő Pé-
ter javaslala értelmében kimondotta, 
hogy fel ír a beUlgymiofszterhez a 
rendőrök kinevezése érdekéhen. 

Jen*y Sándor elvtárs (szoc <lemA 
indítványára kimondotta a közgyűlés, 
hogy felir a kormányhoz: Szegedet 
mentsék f e l a jóvátétel f i ze tése a lé l . 
vagy pedig a k h e i e t t beszolgáltatási 
részt csökkentsék, mert a város rossz 
közellátási he lyze te nem leszi l ehe-
tővé ennek t ize l é sé i . 

F.zután a közgyűlés ráféri a Köz-
ségi Élelmiszerüzfm ügyének tárgya-
lására. Griner István (Független Kis-
gazd.) és Papdi György elvtárs (szoc. 
dcaO felszólalása után kimondotta a 
közgyűlés, hogy felAUitják a községi 
éldmiszcrüzcmet a város lakosságá-
nak élelmiszerrel és tüzelőanyaggal 
való ellátására. A közellátási hivatal 

jegy-, az élelmiszer- és tüzeli' 
anyagelosztás adminisztrációját végzi. 
A községi élelmiszerüzem 'és a jegv-
hivatat felállítása felelt a közgyűlés 
névszerinti szavazással hatdrúeolt. Ki-
mondották. liogy az élelmiszerüzein 
élére hattagú pártkőzi felügyelő bi-
zottság kerül Tagjai GombUMÖ Péter 
(MKP). Nae*a Sándor (FKP), Pfeskó 
Réla (Szocdem i, Tóth Pál (NPPV 
Gönczi Pál fPDP) és Farkas István 
(Szakszervezetek). A felügyelő bizott-
ság irányítja a községi é le lmisar-
ü?.em ügymenetét, az üzem élére igaz-
gatót, helyettes igazgatót és osztály-
vezetőket a polgármester nevez Ifi. Az 
igazgató VI. fizetési osztályú tisztvi-
selő lesz. si főtisztviselők" ítészére él 
százalékot meg nem hala'dó remune-
nlciót biztosítanak. 

(Szeged, dacember 14; Csütörtökön 
délelőtt a városházán összeült a tör-
vényhatóság rendkivüli közgyűlése, 
hogy határozzon a községi élelmiszer-
üzem felállításáról. Az elnókló dr Pálfy 
György főispán bejelentette, hogy Tildy 
Zoltán miniszterelnök megköszönte a 
közgyűlésnek a kormányelnótké tör-
tént kinevezése alkalmából küldött üd-
vözlési. 

Gombkötő Péter elvtárs a MKP rend 
órlegénység ki nem nevezett tagjainak 
ügyét tette szóvá. Amikor a rendőrsé-
get államosították, a szegedi rendőrség 
legénységi létszámát 400 főben állapí-
totta meg a belügyminiszter, de eddig 
csupán 295 embert nevezett ki. Százót 
szolgálatot teljesítő rendőr kinevezése 
a mai napig sem érkezeit meg, annak 
ellenére, hogy OiczfaJussy Ferenc vezér-

FeJhivás. Felhivom Szeged I. foku 
kötigizgahisi területén lakó tehén 
tartó guyödákat, akik 1944 őszén Né-
meth Imre gazdasági ellenőrnek te-
heneik részére abraktakarmány ára 
eimén befizettek, h befizetett össze-
get Szegőd város közigazgatási letét-
pénztárúból lelve hetik A befizetés 
igazolását a gazdadlgi ellenőri hiva-
taltól (Bérhúz, I 12.) kell kérni. 
Dénes Leó sk , polgármester 

Életili müfogak, foghúzás, rogtö-
més felelősséggel készül H4ez Géza 
fogász. Mikszáth Kálmán ntea 12. 
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