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ország áruló i a maguk bűnét ártatla-
nokra hárít ják. Magyarország nehéz-
ségei elsősorban onnan erednek, hogy 
« németek és magyarországi cinkosai 
belesodorták egy olyan háborúba, ame-
lyet a Szovjetunió nem akart. Békében 
és barátságban akart élni Magyaror-
szággal, nem üzent liEdut Magyaror-
szágnak, Továbbá a fegyverszüneti fel-
tétetek szerint Magyarország mint 
vesztes á l lam -köteles -u-Vorös Hadse-
reg magyar területen levő csapatai ré-
szépeWelmiszert szállítani. Ez azouban 
nem olyan hatalmas mennyiség, mint 
amennyit a reakciósok és a ^ov j e t -
u n i i ellenségei hazudnak. 

A Yörös hadsereg élelmezésére szál-
lított mennyiség uz össztermés három 
százalékát teszi ki, de ez a mennyiség 
még csikkenn( fog, tekintettel arra, 
hogy a tizenhárom legidősebb korosz-
tály leszerelésével n Magyarországi ál-
lomány jelentékenyen kisebb lett. A 
nehézségeket arra a magyarellenes 
tevékeuysegre kell visszavezetni, amit 
a le aem vert fasiszták és reakciósok 
f u t a t t a k , akik akadályozzák a váro-
sok és ipari vidékek élelmiszerrel való 
ellátását, mesterséges inflációi terem-
tenek és szabotálják az újjáépítést 

Kik r a b o l n a k ? 

Ezek az elemek alá akarják ásui a 
Yörös Hadsereg tekintélyét Hallatlan 
felfújnak olyan esetekel, amelyekben 
egyes szemolyck a Vörös Hadsereg 
egyenruhájában rablásokat ós egyéb 
bűntetteket követnek el De először is: 
minden rublás és erőszakosság, amelyei 
a Város Hadsereg egyem uhájában kö-
vetnek el, nem irható a Yörös Hadse-
reg rovására Budapesten, Debrecen 
vidékén, Miskolcon és az ország egyéb 
részeiben a szovjet parancsnokságok 
magyarokból, románokból, szlovákok-
ból áUó bandákat oszlattuk fel, amelyek 
a Yörös Hadsereg egyenruhájában szám-
talan gonosztelírt. visszaélést követtek el 

Másodszor az ilyen gonoszlettek 
legnagyobb részét úgynevezett »»/» 
szouaok« (Vlaszov fasiszta tábornok 
ellenforradalmi bapdája), vagy pedig 
a fehér emigránsok követik ei, akik 
agyún orosz nemzetiségűek, de semmi 
kapcsolatuk a Yörös Hadsereggel. A 
viaszevcok német szolgálatban álltak 
és azok csatlósaival együtt harcoltak 
a szohjet csapatok ellen. De mivel 
tódnak oroszul, banditatevékenységük 
leplezése miatt a Yörös Hadsereg 
egyenruhájába öltöznek. Beigazolá-
doit, hogy « reakciósok uszítják ezeket 
a magyar lakosságra, hogy tetteiket a 
Yörös Hadsereg nyakéba varrhassák. 
Sajnos, a magyar hatóságok neui 
száUnak szembe elég komolyan ezek-
kot a pruvokálókkal és bauditákal, 
akik Magyarországunk és a Vörös 
Hadseregnek egyaránt kárt okoznak 
aláássák a szovjet-magyar barátságot 

Igaz, egyes esetekben ezeket a tul-
kapásokai tényleg a Yörös Hadsereg 
szökevényei, vagy fegyelmezetlen ka 
tonái követik el. A szovjet parancs-
nokságyagy tekinti a Yörös Hadsereg 
katonáit, akik rabolnak, vagy más 
módon bántják a magyar lakosságot, 
mint provokátorokat és szigorúan bűn 
teti iket. Az ilyen katonán meggyaláz-
zák a Vörös Hadsereg katonáinak j ó 
hírnevét, annak a hadseregét, amely 
felszabadítóként jött, amely megvál-
totta az emberiséget a hitlerizmus 
szörnyűségeitől. Ezidőszerint o Vörös 
Hadsereg parancsnoksága szigoruan 
intézkedik, hogy megszüntessen és meg-
előzzön minden visszaélést a Vörös 
Hadsereg egyes katonái részéről, hogy 
kéerokeritse. és eloszlassa a különböző 
gonosztevő bandákat, amelyek gaztet-
teiket a Yörös Hadsereg katonáinak 
egyenruhájával fedtek. 

A Yörös Hadsereg békében és ba 
ráteágban akar élni Magyarországgal 
de a fegyverszüneti feltételek pontos 
megtartasát követeli. Nemcsak a Szov-
jetuniónak hanem Magyarország dol 
gozóiuak is érdeke ez. 

Kartyenov alezredes előadása és 
•isőrenttá előadói képessége magával 
ragadta a hallgatóságot. Előadását 
•gyes magyar mondatokkal is tarkitotta 
amely a városparaucsuokheiyettesnép 
szerűségét még jobban fokozta. A rend 
kívül érdekes előadási Vörös József 
elvtárs, nyugalmazott főispán hiven 
tolmáasolta. 

Ma kezdik meg 
SzáSasi és cinkosainak bűnperét 

A rádtó helyszíni közvetítést ad a tárgyalásról 

Budapest, február 4. (Saját tudósi-ber 26-án történt hatalomátvétel! tár-
tónk lelefonjeientése) Kedden reggel 
fél 9-kor a budapesti népbiróság Jankó 
Péter-tanácsa elé áll Szálasi Ferenc és 
hat cinkosa A per anyagának érdekes 
része tesz azoknak az okmányoknak az 
ismertetése, amelyek az 1944 szeptem-

A város közönsége lelkesen ünnepelte 
a Móra-dijjal kitünteted szovjet 

katonatiszteket 
\z Újságírók ós Művészek Otthonának vezetősége dísz-
közgyűlés keretében nyújtotta át a Móra-dijat Chajtovics 
és Kartyenov alezredeseknek és Kovaiyev főhadnagynak 

Kózebéd és hangverseny az Otthonban 

minőségű 

s ó s k e k s z 
viszonteladóknak 

S z e r e d a h i á l , 

Cserz jr M.-u. 3, Kárász-utca 11), 

gyalusokra vonatkoznak. A magyar 
rádió a Szálasi-per tárgyalásáról na-
ponta folytatólagosan hanglemezekről 
heyszin i közvetítést ad. A közvetítés 
minden este negyed tizkor kezdődik és 
általában félóráig tart majd. 

(Sze-ged, február 4) Meleg ünnep-
lésben részesítene Szeged közönsége 
vasárnap délelőtt Szeged orosz kato-
nai vúrosparancsnoksúgának tagjait: 
Chajtovics és Kartyenov alezredese-
ket, valamint Kovaiyev főhadnagyot, 
abból az alkalomból, liógy a szegedi 
Ujságirók és Művészek Otthona a 
Móra Fereuc-nagydijjal tüntette ki 
őket és a városháza közgyűlési ter-
mében sor került a dijak átadá-
sára. Az otthonnak a dijak átadása 
alkatmából rendezett díszközgyűlése 
az orosz himnusszal kezdődött, majd 
dr. Pal i v György főispán, elnök meg-
nyitó beszédében elmondotta, hogy a 
szegedi ujságirók és művészek hálá-
sak Chajtovics és Kartyendv alezre-
deseknek, valamint Kovaiyev főhad-
nagynak, mert hozzásegítették őket 
egy olyan klubhelyiség megalapításá-
hoz, amely lehetővé tette a szerény 
kéresetii művészek szociális segítségét 
és a várós kulturális életének fej-
lesztését. Az otthon'a szöjjecli magyar-
ság háláját akarja leróni orosz véd-
nökei iráni, hogy 'ha majd vissza-
térnek hazájukba, olt is érezzék azt 
a szeretetet és megbecsülést, amely 
itt körülveszi őket. 

Gábor Arnold főtitkár a Móra Fe-
renc- és Juhász Gyulé-dij történetét 
ismertette, majd dr. Pálfy György 
elnök átnyújtotta a nagydíj egy-egy 
példányát Chajtovics alezredesnek, 
Kartyenov alezredesnek' és Kovaiyev 
főhadnagynak. A városháza' közgyű-
lési termét zsúfolásig megtöltő kö-
zönség lelkes ünneplésbén részesítet-
te a kitüntetetteket. 

Chajtovics alezredes, Kartyenov al-
ezredes és Kovaiyev fő hadnagy külön-
külön hangoztatták kitüntetési meg-
köszönő beszédükben, hagy az emlé-
ket, amit kaptak, nem tekinlik sze-
mélyszerinti kitüntetésnek, hanem 
ajándéknak, amely záloga lesz a ma-
gyar és a szovjet nép barátságának. 
Nem .tudják, meddig maródnak t b-
ben a városban, de ameddig itt tesz-
nek, mindig arra törekszenek, hogy 
miné l nagyobb segítségére legyenek 
a lakosságnak. 

A szép ünnepség a Himnusz hang-
jaival ért véget. 

Délben az oühoüban szükkörü ebéd 
volt a kitüntetetlek tiszteletére. Itt 
Dénes Leó elvtárs, polgármester a vá-
ros hevében és Gártlos Sándor elvtárs, 
az otthöil ügyvezető elnöke köszön-
tötték Chajtovics alezredest, Kartye-
nov alezredest és Kovaiyev főhad-
nagyot. Gárdos ügyvezető elnök lue-
szedében kifejtette; hogy nemcsak az 
otthon ünnepelte ma a három orosz 
katonatisztei, hanem a város egssz 
közönségének spontán érzésmegn.vil-
vánulása volt ez a bensőséges ün-
nepség. Egészen szokatlan, hogy meg-
szálló csapat tagjait ennyire 'megsze-
ressen egy város népé, mint őket 
hármukat. Chajtovics és Kartyenov 
alezredes, valamint Kovaiyev főhad-
nagy azért tudtak ennyire eggyé válni 
a város közönségével, mert szocialis-
ták, a szocialfsta Szovjetunió kato-
natisztjei és a nagy Sztálin küldöttjei, 
akik nem az imperializmus dszméjét, 
hanem a világbékét igyekeznek hely-
reállítani. Dr. Denászy Ká lmán vá-
rosi tanácsnok, a Nemzett Bizottság 
elnöké orosznyelvü üdvözlő szavai 
után Chajtovics alezredes "válaszában 
megígérte, liogy az orosz parancs-
nokság továbbra is támogatója marad 
az otthonnak és a szegedi művé-
szeknek. Segítségükre íesz abban is, 
hogy az utihen felépíthesse á Tiszán 
nyári helyiségét. Az orosz parancs-
nokság támogatni kívánja a színházat 
is. mert lehetetlen helyzetnek tartja, 
nagy az ország második városa szín-
ház nélkül legyen. Gondoskodnak 
róla, hogy a színháznak hamarosan 
legyeii fűtőanyaga és végié megkezd-
hesse előadásait. 

Az ünnepségét • délulán hz otthon-
ban orosz hangverseny zárta be, en-
nek Imrelében P. Uaftnóthy fiva és 
Gáthy Pál orosz költők verséit sza-
valták, Ferehcz Anikó és Nádas 
Tibor orosz dalokat énekellek Dénes 
Erzsébet és Sándor András zongora-
kíséretével, majd gramofon lemezről 
Csajkovszki V. szimfóniája hangzott 
el A hangverseny'keretében Gábor 
Arnold mondott üdvözlő beszédet. A 
beszédeket ugy itt, mint: a banketten 
Vörös József volt főispán tolmácsolta. 
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Uadszérveaelének főtitkára i'eVs'aökW-

s.t.mn kifejtette: kívánatos lenne,hoftv 

a pnprikukereskedők csúcsszervezetét 
Szegeden állítanák lel. A paprika ha-
zája Szeged, az ország paprikaíenné-
sénet legnagyobb része innen kerül 
ki, innen kell tehát irányitaüi a pap-
riknkereskedelem sorsát és nem Bu-
dapestről. Ehhez a ' tárgyhoz hozzá-
szóllak még Vágó Oszkár és dr. Cserzv 
Mihály, a kereskedelmi és iparka-
mara vezető titkára is, akik szintén 
Szeged elsöségi jogát hangoztatták és 
tiUalíozlák a budapesti központosítási 
törekvések ellen. Dr. Cserzv Béla mi-
niszteri osztálytanácsos kijelentette, 
hogy a szegedi kívánságokat illetékes 
helyen elő fogja (erjeszteni. 

Ezután került sor a tisztikar ujra-
váloszlására. Gresz islvánt, az eddigi 
ügyvezetőt nem lehetett jelölni a 
tisztikarba, mivel — mint ismeretes 
— az Igazoló bizottság Jobboldali ma-
gatartása miatt fe'íiiggesztt'Jte aikttv 
és passzív választójogát. Ugyancsak 
nem jelölték dr. Szabaétmi Bélát, aki 
annakidején az Imrédy-párt tagja volt. 
A szövetkezet elnökévé dr. Pleskó 
András kéreskedelm i és iparkamarái 
titkárt választották. A választás során 
az igazgatóság tagjai lettek: Taká 
András, Csonka Gergely. Horváth Já-
nos. Móricz Béla. ifj. Pintér József. 
A felügyelő bizottság tágjai: Pavelrsik 
Dezső és SePei István. A kontingen-
táló bizottságba, amelybe Szeged 
négy. Budapest kettő. Kalocsa szin-
tén két tagot küld, szegedi részről 
megválasztották Táiíó Andrási, Hor-
váth Jánosi, ilj. Pintér Józsefet és 
Ráez Ferencet. Ezután az igazgatóság 
saját kebeléből megválasztotta az 
ügyvezető igazgatót és helyettesét, 
ügyvezető igazgató egyhangú "válasz-
tás utján Tatvkó András lelt. helyettes 
igazgató Csonka Gergely. 

tS" igy alant! 

(vizipatkány) 

120.0ü0 peuííüérl vásáréi a 
N Y E R S B Ö R S Z O V E T K E Z E T 

Átvétel a z alanti h e l y e k e n : 

Tábor-utca S, Valéria-tér t, Török-
utca 7, Mérey-utca 1, Mikszáth Kál-
mán-utca 12 és 2á. számú nyers-
bőr- és lollüzlelekben. 

Másodfokon is kaSáiia síelték 
Imrédy Bélát 

A IN'OT helybenhagyta a népbiróság 
halálos ítéletét, amelyet golyó által 

hajtanak végre 

(Budapest, február 4) A Népbirósá" 
gok Országos Tanácsa hétfőn délelőtt 
hirdetett Ítéletet a többrendbeli hábo-
rús és népellenes bűntett miatt felső 
fokon kötél általi halálra itélt Imrédg 
Béla volt miniszterelnök bűnügyében. 

Az Ítélethirdetés a fogház egyik ta-
nácskozási termében volt, ahová lm-
rédyt két fegyveres fogházőr kisérte. 
Az ítélethirdetést gyér bözöuség hall-
gatta végig. A NOT az elsőfokú ilélet 
ellen a védelem részéről bejelentett 
semmisségi panaszokat elutasította és a 
jogi minősítés részbeni megváltoztatá-
sával ugyancsak bűnösnek mondotta 
ki intrédy Bélát a terhére rótt hábo-
rús és népellenes cselekményekben és 
összbüntetésül zárt helyen, a nyilvá-
nosság kizárása nélkül végrehajtandó 
golyó általi halára Ítélte. (MTI) 

Q budapesti Központosítás elicn 
tlüakozíak a paprikanagvke-

reskedők k ü z g y ü i é s é n 

HGrese Isfvánt nent jelölték a nagy-
kereskedők szövetkezetének tiszti-

karába 

(Sac-jjed, február 4) A Magyar Fü-
szerpáprikanagykereskedők Szövetke-
aete, amely magában foglalja Szeged, 
Kalocsa és Budapest nagykereske-
dőit, szombaton délelőtt a kereske-
delmi és. iparkamarában tartotta évi 
tisztújító közgyűlését * három város 
nagykereskedőinek részvételével. A 
közgyűlésen a kereskedelmi miniszté-
r ium képviseletében dr. Cserzv Béla 
miniszteri osztálytanácsos vett részt 
Cserzv osztálytanácsos "bejelentette a 
közgyűlés résztvevőinek, hogy rövi-
desen sor kerül a paprikanagykeres-
kedők országos érdekképviseleti szer-
v inek felállítására. Székely László, a 
délvidéki kereskedők és iparosok szí 

Károlyi Mihály 
Budapestre érkezik 

(Budapest, február 4) Károlyi Mi-

hályiul sürgöny érkezett, amelyben 

tudatja, hogy a napokban Budapestre 

érkezik. (MTI) 

— Ma újrakezdik Tnkals Sándor 
bünper-znek tárgyalását. Ismeretes, 
hogy Tukats Sándor népellenes és há-
borús bűnperét újra kell tárgyalni, 
mert a múltkor megtartott kéthetes 
tárgyalás után. közvetlenül az ítélet 
meghozatala előtt, meghalt a népbiró-
ság egyik tagja: Elek Laios. A Füg-
getlen Kisgazdapárt, amelvnek Elek 
Lajos delegáltja volt a Félegyházy-
tanácsbau, uj tagol küldött ki és így a 
tárgyalás újra megtartható. A tárgya-
lás kedden reggel 9 órakor kezdődik a 
törvényszék épületében a másodikeme-
leti 106-os tárgyalóteremben A meg-
ismételt főtárgyaláson a beidézett ta-
nuk eiőtt felolvassák az első tárgya-
láson tett vallomásokat és megkérdik 
tőlük, hogy ez alkalommal is fenntart-
ják-e azt. Ilyen kihallgatási módszer 
mellett a tárgyalás ezúttal lényegesen 
rövidebb ideig tart, mint a múltkor. 

— A Böráruolossló Iroda Budapest 
felhívja az összes cipő. és bőr kis- és 
és pagykereskedőket, valamint termc-
lőkel, hogy vásárlási igazolványaik 
átvétele céljából a Kereskedelmi és 
Iparkamara li, emeleti helyiségében 
még a inai nap tolyamán jelentkezze-
nek Szánlhó osztályvezetőnél. 

Veszek magas árakon 
a r a n y , e z ü s t , 

brfliánsékszert, fogaranyat, tőr tana -
nyat, ezüst tárgyakat, pénzekét, érme-
ket, törlezüstöt, kar- és zsebórákat, 
kiuaezüst dísztárgyakat és evőkósz-
letekct. óra- és ékszer ia vitást fcwet 

vállalok." 

LiCZftÓ, OKis-éüszerÉsz 
Káráse-ntca 14, Dél-Ka mellett. 


