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M e g k e z t i i i t ! Szálasé Ferenc és bűntársainak Htárgyalása 
A vádlottak padján Szátasi mellett ott ülnek a volt nyilas-kormány tagjai 

Szálast még mindig ragaszkodik nemzetvezetői rögeszméjéhez 

(Budapest, l'ebruár 5 A magvar 

történelem legnagyobb jelentőségű 

büntetőperének fő tárgyalását kezdte 

meg kedden délelőtt a népbiróság 

Jankéttanácsa. Szálas' Ferencet és hal 
-egkózelebbi munkatársát vonják fe-

lelősségre a magyar nép és az ország 

romlásáért. 

A közönség gúnyos pfujozása kísé-

retében fogiiázőrök vezették elő a 

vádlottakat, elsőnek Szálasi Ferencet, 

majd sorban Szötlősi Jenőt, Kemény 

Gábort, Beregíy Károlyt, Gera Józse-

fei, Vajsu Gábori és Csia Sándort 

A személyi adalok felvétele során 

Szálasi foglalkozásra nézve azt val-

lotta, hogy ő Magyarország nemzet-

vezetője. 

— "Tehát önnek ez a mániá ja még ! fegyverszünete! és a háború 

mindig tart? — mondotta az elnök, j folytatására uszittítl. Felelős 

— De ez nem is mánia, hanem rossz 

tréfa a nemzettel szemben 

— Engem 'törvényesen választoltak 
a nemzet vezetőjévé — ragaszkodik 
Szálasi rögeszméjéhez. 

Azután a löbbi vádlott személyi 

adatait vette fel az elnök, majd' meg-

kezdte a vádirat felolvasását. X 36 

oldalas vádiratból 10 oldalnyi a Szá-

lasira vonatkozó rész. A vádpontok 

szerint Szálasi a magyar állani nem-

zelközi helyzélét érintő titkokat árult 

el iifegen hatalmaknak. Ezenkívül 

külhcitalinakkal szövelkezett a ma-

gyar ál lam ellen, megakadályozta a 

Űzetni őrjárat 

A Szegedi Kenderfonégyár 
munkássága élesen visszaufasiija 

a gyár vofit urainak támadását 
az üzems bizottság el&en 

A gyár munkássága a végrehajtó bizottság vádas-
kodásait elitéli és helyesli az üzemi bizottság eddigi 

működését 

(Szeged, január 5) A Szegedi Ken-
derfonógyar Budapesten székelő vég-
rehajtó bizottsága, aiuely a gyár lökés 
tulajdonosait egyesíti magában, egyik 
ütéséről, amelyea összesen két igazga-
tósági tag volt jelen, jegyzőkönyvet 
szerkesztett és azt elküldte az üzeini 
bizottságnak. A jegyzőkönyvben az 
igazgatósági urak (akárcsak Slachta 
•u rg i t a parlamentben) „bizonyos ag-
godalmaknak" adtak kifejezést az üz-
letmenetet illetően. Az üzemi bizottság 
«sre gyűlésre üivfa össze a gyár mun-
kásságát és részletesen ismertette elöt-* 
Mk a jegyzőkönyv tartalmát, majd 
Strack Ádám elvtárs, az üzemi bizott-
ság elnöke az „aggodalmak" minden 
pontjára megadta a választ. A mun-
kásság ál landó helyesléssel és indula-
tos kitörésekkel kisérle Strack elv-
társ fejtegetéseit, ma jd egyhangú lel-
kesedéssel elfogadták a beterjesztett 
határozati javaslatot, amely visszauta-
sítja a végrehajtó bizottság vádjait. 

Megállapítja a határozat, hogy a 
jegyzőkönyv az üzemi bizottság műkö-
déséből kifolyólag bizonyos károkról 
beszél, de nem nevezi meg a károkat, 
haneai szétfolyó üzletvitelt emlegetve 
iltalánosil. Az ilyen felelőtlen vádas-
kodást visszautasítja a munkásság, 
amely nagyon jól tudja, hogy az urak, 
okik azonosak u fasiszta világ munkás-
nuuzéiual, régi jogaikat s hatalmukat 
akarják ilymódon is visszaszerezni. 

Természetes, hogy az üzemi bizott-
ság indokolt esetben bárkit belépni 
onged az üzemben, de nem engedheti 
meg, hogy egyesek azzal a céllal sé-
tálgassanak be az üzem területére, 
hogy az ügyvezetőség urait, mint ve-
vőt^megajándékozzák. A gyár területét 
aem teheti senki feketepiaccá, mert 
ez ellen elsősorbau a 'munkásság fog 
a lege-élyesebben tiltakozni. TTgy lát-
szik azonban, ez sem ietszik a végre-
hajtóbizottság tagjainak! 

Aggodalmaskodik a végrehajtó bi-
zottság azért is — folytatja a határo-

zati javaslat —, hogy az üzemi bizott-
ság nem jó l végzi az árukiadás mun-
káját. Ezzel szemben az árukiadás 
oroszlánrészét a kormányszervek végzik 
A fennmaradó csekély mennyiséget a 
közvetlen fogyasztó kisipar, a mező-
gazdaság és .a gyár munkásainak ellá-
tására fordítják mindenesetben. Éppen 
az üzemi nizottságuak köszönhető, 
hogy a gyár raktárai nem ürültek la 
teljesen és mindig a legigazságosabb 
módon történt az elosztás. A határo-
zati javaslat világosan tisztázza az 
összes „vádakat", rámutalva a mun-
kásság áldozatos küzdelmeire és a 
végrehajtó bizottság súlyos visszaélé-
seire. 

Megállapítja a határozat, hogy nem 
ártana, ha a végrehajtő bizottság a [col a reakció minden megnyilvánulása 
felesleges aggodalmak helyett i n k ább ' ellen, amely a dolgozók ellen irányul. 

tovább-

a ma-

gyar állampolgárok "büllöldön és bel-

földön történt törvénytelen nieglcin-

z'isáért és kivégzéséért. 

A Szálasival 'együtt tárgyalásra ke-

rült többi bűnöst is hűtlenséggel, 

magyar állampolgárok törvénytelen 

kivégzésével, külhátalommal való szö-

vetkezéssel, a nyilas mozgalom meg-

szervezésével, a halalom átvételére 

való szövetkezéssel vádolja a nép-

ügy ászség 

A vádirat felolvasása után az el-

nök a tárgyalás folytatását szerda 

reggelre halasztotta. Szerdán kezdik 

mag a vádlottak kihallga'ását. 

jobban megbízna az üzemi bizottsá-
gok munkájában. Aziránt ugyanis uay-
látszik nincs semmiféle aggodalom 
bogv a kenderfonógyár egyik bérházá-
nak központi fűtését hizíositó két va-
gon szénért a gyár nagyobb mennyiségű 
textilárut szolgáltatott ki Nem vélet-
len, hogy ebben a bérházban az áru-
elosztás miatt annyira aggodalmas-
kodó végrehajtó bizottság egyik tagja: 
dr. Párkány Frigyes lakik. 

Ez az eljárás — amint az üzemi 
bizottság is, igeu helyeden megálla-
pította —, valóban egyenesen szabo-
túzsnuk minősítendő a mai időben, 
amikor az üzem szénhiány miatt ne-
gyedrészére csökkentett munkateljesít-
ménnyel tud dolgozni. Az üzembea 
még ma sincs központi fűtés és éppen 
a hideg miatt a gyár kézigerebenét 
is le kellett állítani. Amiga végrehajló 
bizottság tagjai meleg szobában lehel-
nek a gyár munkásai által termelt 
anyagok révén, addig maguk a mun-
kások hiányos öltözékben hideg ter-
mekben kénytelnek dolgozni, sőt a 
gyár a munkáslakások fűtésére sem 
tudóit fűtőanyagot biztosítani. 

Végül kinyilvánítja a határozat, 
hogy a gyár összmunkássága tiltakozik 
a végrehajtó bizottság ilyen cs hasonló 
fellépése, ellen. Aki igy gondolkozik és 
cselekszik — fejeződik be a határo-
zat —, az nem a demokráciát, hanem 
a reakciót szolgálja. A munkásság har-

Enyhe, enyhébb, 
legenyhébb 

I ángy alt a a 

Szakszervezeti gausifcásliinfefés a Rípbsrtságok 
ganyiiasága, a reakclis fiszSviseltif! 

és a spekulánsok eiien 
Vigyék szénbányába azokat, akik nem dolgoznak ! 

Mozik miisora 

Széchenyi fituiszinház 

Ma és mindennap az örökszép ame-
rikai f i lmcsoda: Kose Marié. Főszerep-
Ben a világhírű énekespár: Nelson 
Bddy és Jeanette Mac Donald. Azon-
kívül : Kernek kisérő műsor. Előadá-
sok kezdete negyed 5 és 6 órakor. 

Belvárosi Mozi 

Kedden, szerdán utoljára Charles 
Lauglon grandiózus f i lm je : Nofrc 
Dantei toronvör. Előadások kezdete 
fél 3, negyed 5 és 6-kor. Telefon: 6-25. 
Legközelebbi műsor : Nők egymás közt. 

Korzó Mozi 

Ma, szerdán uto l j ára ! Orosz film-
költeinény az emberi szívósságról és 
a hazaszeretetről, Chajkovszki remek 
zenéjével: A nagy föld. Előadások 
kezdete: fél 3, negved 5 és 6 órakor. 
Tslefon: 6-24. 

Budapest, február 5. (Saját tudó-
sítónk leleíonjelentése.) Vasárnap dél-
előtt Budapesten szakszervezett gyű-
lés volt mintegy kétezer ember je-
lenlétében. A igyülésen felszólalt a 
szakszervezeti tanács részéről Nógrádi 
elvtárs, a vasasoktól Teroscsény: Im-
re, továbbá Rárdőssy József szakma-
közi titkár, Pászlor István a föld-
munkások részééül, Németh Sándor a 
famunkások. Tag Béla pedig a Szo-
ciáldemokrata Párt részéről. 

liez, hogy szigorúan utasítsa a 
bíróságokat a fasisztái; és népelleas-^ 
sek szigorúbb elbírálás alá vonására .| 
A lömeg feliratos táblákkal vonult e l | 
a igyülés színhelyéről. A táblákon az . 
újjáépítést seuhoiáiőlk internálótábor-: 
ba vitelét követették és a városháza 
tuegtiszfilásá! a reakciósoktól. Köve-
telték, hogy akik nem "tudják igazolni, 
hogy miből élnek," azokat vigyék szén-
bányába. Ellették a politikái rendőr-

Az elmúlt év nyarán 
szegedi népbiróság Karácsonyi Guidó 
somogyileTcpi plébános háborús és 
ncpellcnes bűnügyét. A tárgyalás meg-
lehetős feszüli légkörben l'olyl le, 
mert a Soihogyitclep lakosságának 
nagvrésze. az önludál,o.s munkásság 
elöli, rendkívül ellenszenves volt u 
politizáló plébános mul lbani szerepe. 
Karácsonyi Guidó minden tekintetbe* 
intraiizigens jobbóldali álláspontot 
képviselt és nem átallotta löbbizbe* 
a szószékről is, ostorozni* a baloldali 
politikái mozgalmakat és háborúra 
uszítani a Szovjetunió ellen. I%ará*s* 
nvinak ez a fénykedése képezte a 
vád tárgyűl, amiért aziilán a néphité 
Ság bűnösnek mondotta ki és Í 2 évi 
fegyházra ffélle. Fellebbezés folyta* 
az ügy a Népbiróságok Országos Ta-
nácsa elé kerüli , ahol most hosszas 
hallgatás után döntöttek u dolog 
ban. Távirat érkezett a NOT-tól a 
szegedi népbiróságra, a táviratba* a 
Népbiróságok Országos Tanácsa arról 
intézkedik, hogv Karácsonyi Guidól 
a szegedi népbiróság hélyezze aa**aal 
Szabadlábra. Az intézkedéshez seatl-
miféle indokolást vagy magyarázata! 
nem Siiz a NOT, csupán magánérte-
sülés utján terjedi el a hire, fa*gv 
a szabadlábrahélyezési határozat 
azért született njeg, mert a sze««d» 
népbiróság Ítéletét a Népbiróságok 
Országos Tanácsa megsemmisítette és 
u j eljárás lefolytatásara utasította — 
a budapesti riépbiróságol. A N©T 
távirati intézkedését nyomban foga-
natosították is és Somogyilelép volt 
fasiszta plébánosa "azóta már-saabaá-
lábon van. 

Nem tudjuk, igaz-e az elsőfokú Íté-
let megsemmisítéséről és az uj r l já 
rás lefolytatásáról szóló hir, bivjé* 
a NOT eddig még arra sem tartott* 
érdemesnek az elsőfokú iiatósá«ot, 
bogv határozatának inditó okáról -ér-
tesítse, a szabadlábrahelyezési végzés 
kapcsán azonban mindenesetre ujólag 
rá kell mutálni arra a különös »a-
gafárlásra. amellyel a Népbiróságok 
Országos Tanácsa a fasiszta bűnösök 
Iránt viseltetik. A népbiróság 
ményét a felszabadulás után a ma-
gyar éléinek a fasisztáktól való reeg 
tisztítása érdekében létesítette a ma-
gyar nép és íme tisztogatás belvett 
mit látunk? Egyre-másra kerülnék 
szabadlábra olyan fasiszta bűnösök, 
akiknek a börtönbéli a helyük. Ma-
holnap már közmondásossá váiitt a* 
a lanyhaság, amivel nálunk a .há-
borús és népelleues bűnösök ü»vét 
kezelik. Valóban igaz az, hogy uiilmik 
az igazolási eljárás enyhe, a nepbirás-
kodás in ég enyhébb és a NOT a 
legenyhébb. Ezeket kívántuk hoaní-

nep-g fűzni a Karácsonyi-ügyhöz, amelybe* 
várjuk a további meglépő fejlemé-

n veket* ' i 

Pasaszáva! forduljon mindenlti 
% Ksmmunisfa Párthoz! 

A gyűlésen határozati javaslatot fo- _ 

•gadtak e l , 'amely szerint küldöttséget j az Internacionálé hangjaival ért végei. 

ooo 

A Kommunis ta Párt vezetősége el-
határ zta, hogy a több irányból jövő 
kívánságnak eleget lesz, és mindé* 

sóget és hitet tettek a munkás-paraszt- szerda délelőtt 10—l-ig panasznapot 
ogység mellett. A tüntető felvonulás t a r t- A Kommunista Párt nemcsak 

menesztenek az igazságügy miniszter-1 

Negyven vagon szén érkezett Szegedre 

Megszüntették 
viilanyáraeikorSáfozásokat 
Szerdán reggel megindultak a villamosok 

Szeged utcáin 

(Szeged, február 5) Diósszilágyi 
Dezső gázgyári igazgató közölte a 
Délmagyarország szerkesztőségével, 
hogy Nagymányokról két vonat, tehát 
mintegy 40 normálvagon szén érkezett 
Szegedre. Ennek következtében a város 
villanyszolgáltatása kedden délután 5 
órától kezdve ismét a régi korlátlan 
formában indult meg. Remény van még 
u jabb szénszállítmány megérkezésére 
is és bízunk benne, hogy a villany-
gyár most már fennakadás nélkül tud 
állandó áramszolgáltatást biztosilani. 

A szénprobléma ideiglenes megol-

dása lehelővé lette, hogy szerdán reg-
gel ismét meginduljanak a villamoson, 
hacsak csökkentett üzemben is, a sze-
gedi utcákon. Egyelőre csak a fővo-
nalon közlekednek a villamoskocsik, 
mégpedig reggel 5 óra 50 perctől dél-
után 5 óráig. A szegedi villamostársa-
ság ezenkívül kü lön munkásjáratokat 
is indittat Somogyitelepre és Klebels-
bergtelepre. Ezek a járatok reggel 6-161 
8-ig, délután pedig 2—5 óráig közle-
kednek, hogy a munkásokat munka-
helyükre, illetve onnan hazaszállít-
hassák. 

tudni akarja, hogy milyen apró hét-
köznapi gondok, bajok marják Szeged 
dolgozóit, hanem segíteni is akara'ba-
jokon. Nemcsak a párt tagjai, hanem 
a pártonkivüliek ügyes-bajos gondjait 
is meghallgatják és ba mód van rá, el 
is intézzük. Ha minden bajt nem is 
tudunk orvosolni, kétségtelenül sok 
apró panaszt sikerül ezúton elintézni. 

Munkások, tisztviselők, értelmisé-
giek! Forduljatok bizalommal a MKP 
panaszirodájához. Panasznap minden 
szerdán délelőtt 10—l-ig Kálvin-tér 6. 
szám alatt, 

V e s z e k m a g a s árakon 

9 ^ ^ 
bríijánsékszert, fogaranyat, törtara-
nyat, ezüst tárgyakat, pénzeket, érme-
ket, törlezüstöt, kar- és zsebórákat, 
kinaezüst dísztárgyakat és evőkész-
leteket. öra- és ékszerjavitást isméi 

vállalok." 

LBCZKÚ, órás-éKszerész 
Kárász-utca 14, Del-Ka mellett. 


