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Orley vezérőrnagy sajtóértekezleten ismertette 
a honvédség létszámcsökkentéséről 

és megtisztításáról kiadott miniszteri rendeletei 
Azonnali hatállyal elbocsátották a létszámlelettiekef, valamint a nyugatról 

visszatért tiszteket, altiszteket és honvédeket — Szegeden csak 2, illetve 5 
százalék volt a nyugatosok száma 

A szegedi honvédkerü:eiben csak 800 uj behívás íöríéni 
(Szeged, február 11 Az ország saj-

t i j ában elsőnek a Déiiuagyarors/ú* 
közölte a honvédelmi miniszternek azl 
a nagyfontosságú rendeletét, amely 
a magyar honvédség létszámának 
csökkentéséi és a nyugatról visszatért 
reakciós '^temeknek a hadseregből 
való eltávölilását 'célozta. A rende-
lettel kapcsolatosan ör ley Zoltán Ve-
zérőrnagy, jiz 5-ik honvédkerület pa-
Mkicsooka ankétra hivta össze" a sze-
gedi sajtó munkásait és tájékoztatta 
ültei a miniszter rendéletéről, vala-
miü l unnak szegedi kihatásáról. 

A sajtóértekezleten a lionvédkcrü-
tot részéről őrley Zoltán vezérőr-
n a g y , kerületi parancsnok. Beleznay 
István vezérkari ezredes, vezérkari 
főnők. Molnár Dezső száza'dos, neve-
lőtiszt és Keléiiliegyi százados, pa-
raucsőrtiszt, valamint a szegedi sajló 
képviselői vetlek részi. 

őrley Zoltán vezérőrnagy bevezető-
ben inégemlókezelt arról, hogy most 
My esztendeje érkezett meg Debi'e-
•ifciböl s kezdte ineg egyetlen ceru-
rátraf a kézében a kerület szerve-
nésél. Rámutatott arra, hogy nagyon 
kevés a nyugatos a kerület területén. 
de harcolni kell a bomlasztó ele-
mek ellen is, azok ellen, akik a 
demokratikus hadsereg munkájá t gá-
tolják s ezeket is ki kell operál-
nunk Az uj demokratikus honvédség 
Mépi léséhéz kéri a sajló támogatá-
sát 

Ezután Beleznay Kíván Vezérkari 
•zre<Vs ismertette a honvédelmi ini-
n ' i / fer rendeletének végrehajtásával 
kapcsolatban foganatosítandó intézke-
déseket Rámutatott arra, hogy két 
folyamai van, amiről beszélni kell. 
Aa agyik a létszámcsökkentés, a má-
sik á behívások. A létszámcsökkentés 
•áJja kiküszöbölni a hadseregből azo-
kat ar. elemeket, amelyéi; nem valók 
a demokratikus honvédség kereteibe, 
továbbá olyan lélszárfui haderő össze-
hozása, amelyei a békeszerződés álla-
pit uieg 

A létszámcsökkentési célozza a Ilon-
védelmi miniszter rendelete, amely 
• honvédség létszáuifelelti ál lományát 
február 9-vel megszűntei 3. A létszám-
csökkentés másik mód ja az ugvnevc-
aott szűrés. A szűrésnél első feladat 

a nyugatról visszátéri lisztek,' al-
tisztek és legénység eltávolítása a 
hadsereg kötetekéből. Február 
9-től a honvédség kötelékében 
a n u teljesültei szolgálatot olyan 
e<yén, aki a Szálasi-rezshnmel 

elhagyta az ország lerillelél. 

A szűrés másik módja j hogy eltá-
volítsák a honvédség kötelékéből azo-
kat akik uean hagyták el ugyan az 
• rotn* területéi, de magatartásuk foly-
tén nem szabad lielyl ailni nekik 
a demokratikus honvédségben. A szű-
ré inek ez a utódja február 20-ig haj-
tandó végre. A szűrés niüiősités alap-
ján történik. A minősítés 'alapjai: de-
mokratikus érzelem, a szolgálatban 
vatö magatartás, ügybuzgailom, fegyel-
mezettség és szakképzettség. A szű-
rés eredménye felett a döntést a 
honvédelmi minisztérium ötös bizott-
sága hozza meg A szegedi kerületnél 
nagyon kevés kerül tisztekből és al-
t tatekből kiszűrésre. "Addig, amig 
•nekuek a helyét nép i származású 
•temekkel betölteni nem tudjuk, olyan 
tartalékos lisztekkel és tiszthelyette-
siekkel töltjük be helyeiket, akik de-

Veszek magas árakon arany, ezüst 
bröiánsékszert, fogaranyat, tórtara 
uyat, ezüst tárgyakat, pénzekét, érme 
ket, törtezüstöt, kar- és zsebórákat, 
kiuaezüst dísztárgyakat és evőkész 
teletót óra- és ékazerjavlUist isméi 
vállalok. í.aczkó, órás-ékszerész, Ká-
rász-utca 14, Del-Ka mellett. 

mokratikús érzelmükkel és egész éle-
lükkel arra rászolgálták. 

A nyugatról visszatért tisztek szá-
ma a szegedi kerületnél 2 százalék, 
a tiszthelyetteseké 5 százalék s ezek 
is kivétel nélkül olyanok, akik sebe-
sültekként kórházakkal vagy pedig 
fogolyként faerüitek nyugatra. Demo-
kratikus felépítés szempontjából a 
szegedi kerület miiitakerülel. Hogy 
ez így van, az Több mint egy féléves 
munká eredménye. A szűrést a ke-
rületi parancsnokság Szegeden ni ár 
egy léi évvel ezéjöll elvégezte, úgy-
hogy ennek a munkának már csak 
egy lörédéke van háLra. 

Beleznay ezredes ezulán a behí-
vásokkal kapcsolatosan rámutatott ar-
ra, hogy Magyarországnál; a fegyver-

szüneti szerződésben vállalt kötele-

zettsége volt az. hogy legalább nyolc 

hadosztályt állilson fcT a Németország 

elleni harcra. Ebből 3 hadosztályt ál-

lilollak fel. 17 hadosztályok katonái 

túlnyomó részben már két-hároin évi 

katonai szolgálattal rendelkeznek, lé-

hát sürgős szükség Van felváltásukra. 

A szegedi h o n v é d é i liléinél összesen 

esak 800 embert hívnak be, főleg'az 

1921, 1922, 1923. és részben az 

1924. évfolyamnak közül. 

A sajtó képviselői nevében előbb 

illagyar László, majd Bárdos Sándor 

szerkesztők mondottak köszönetei a 

tájékoztatásért és annak* a meggyő-

ződésüknek adtak kifejezést, hogy az 

uj magyar honvédség erős támasza 

lesz a demokratikus Magyarországnak. 

Kalória-értekezlet a városházán 

Milyen szerv lássa el a város 
dolgozóit élelmiszerrel ? 

A Közellátási Hivatal vagy a szakszervezetek 
szolgálják majd ki az előirt haloriamennyiséget 

a dolgozók részére 

(Szeged, február 11) Ismeretes a leg-
újabb kollektív szerződésnek az a 
része, amely a dolgozóknak munka-
bér féjébén természetbeni ellátást 
biztosit. Kétségtelen, hogy e Toulos 
problémának megoldása súlyos fel-
adatok elé állítja m ind a munkálta-
tókat, mind az üzemi bizottságokat. 
Ezeknek a nehézségeknek megvitatá-
sára és leküzdésére a Községi Élel-
miszerüzem felügyelő bizottsága hétfő 
délelőttre értekezletet hivotl össze. Az 
értekezleten megjelent dr. Pálfv 
György főispán, közellátási kormány-
biztos, Dénes Leó elvtárs, polgármes-
ter és a szegedi üzemek megbízottai. 
Dr. Simon József tanácsnok ismer-
tette a kollektiv szerződési és beje-
lentene, hogy a köze-Hálás nem lud 
élelmiszereket adni a munkáltatóknak 
és ezért a város ugy ajánl ja fel szol-
gálatai! a munkaadóknak, ha az üze-
mek felajánlják rekompenzáció cél-
jára tennelvényeíket. E kérdés feleli 
megindult vitához a Gázgyár meg-
bízásából Honiola István elvtárs, a 
Magyar Kendergyár nevében Triseh-
Icr elvtárs, a Szegedi Kendergyár 
megbízásából Strack Ádám elvtárs és 
a kisiparosok és kiskereskedők képvi-
seletében Székely Ádám elvtárs szó-
lalt fel. A felszólalók részben a Köz-
ségi Élcliniszerüzemmel akarják a be-
szerzést és eloszlást végeztetni, míg 
másrészről a "Munkásszővetkezetet 
akarják ennek a feladatnak elvégzé-
sével megbízni. Gombkötő Péter elv-
társ hangoztatta, hogy a közellátás, 
illetve a Községi Élélifaiszerüzem mű-

ködéséi amúgy sem lehet leépíteni, 
mivel a varos lakosságának nagyrészé 
nem dolgozik olyan üzemekbe;!, ame-
lyek rekonipenzáefóra alkalmas árul 
termelnek. Ide tartozik az értelmisé-
gieknek nagyrészp is. Komógs'n Mi-
hály elvtárs hangoztáita, hogy az el-
oszlásban gyökeres változásra van 
szükség. Javasolja, "hogy a közellátási 
kormánybiztos intézkedjék az iüelé-
kes minisztériumoknál, hógy a Sze-
gedről beszolgáltatott 75 százalél, 
Ipari áruból szabadítsanak fel a sze-
gedi dolgozók részére olyan mennyi-
séget, hogy az üzemek dolgozóit el 
tudják látni, mert a visszamaradó 25 
százalék nem fedezi az ellátásra szo-
rulók szükségletéi, továbbá feltétle-
KII! szükségesnek tartja, hogy ériessék 
üteg a gá/datársadaloíjüna!, előlegez-
zék felesleges készleteiket a városi 
lakosság részére, amelynek értékét 
akár var'olizálva május vagy július 
hónapokban megkaphatják. így a vá 
rosi dolgozókat átsegíthetik a vál-
ságos időkön s a gazdákat sem éri 
káiosodás. Farkas István elvtárs han 
•goztalla az ügy sürgősségét, majd vé-
gül Dénes Leó elvtárs, polgármester 
felszólalásában kifejtette, hogy ez az 
értekezlet amúgy sem illetékes eldön-
teni, hogy melyik 'szerv vége'zze íiz 
üzemek részére a beszerzést és áz 
elosztást, ezért javasolja, hogy a szak-
szervezetek haladéktalanul tárgyalják 
ezt le, állapítsák meg az elosztó szerv 
illetékességét és ha'lározálukrŐl kedd 
déli-g értesítsék ugy a főispáni, mint 
n város polgármesterét. 

Megalakult Szegeden 
a nyugatról visszatérőket 

Igazoló bizottság 
(Szeged, február 11) Ismeretes az a 

kormányrendelet, melynek értelmében 
mindazokat, akik 1944 október 15-e 
után a Duna - Ipoly vonalától nyugatra 
távoztak, vagy elhagyták az " ország 
területét, visszatérésük esetén külön 
igazoló "bizottságnak kelt cselekede-
teikért felelni 

Ez a bizottság dr. Antatfy György 
helyettes polgármester elnökletével 
hétfőn, 11-én délelőtt alakult meg. A 
bizottság elnökévé Jenei Sándor elv-
társat választották meg. A bizottság 
tagjai még hétfőn délelőtt letették az 
esküt, illetve fogadalmat. 

Valamennyi nyugatról hazatért, 
tekintet nélkül arra, hogy időközben 
leigazolták-e, vagy sem, ez elé a bizott-
ság elé kerül. 

Franciska, Benkö Miklós, Simándy Jó-
zsef. Gálhy Pál, Nádas Tibor, Gyulai 
Lenke, Déri Éva tehetségük és tudásuk 
minden eszközévet segítettek az avatási 
ünnep jelentőségének kiemelésében. 
Ezenkívül a párt ku l lurgárdá jából 
Farkas Éva és Nagygyörgy Mária elv-
társnők szerepellek nagy sikerrel. 

A közönség telkesen ünnepelte az 
előadókat, akik valóban élvezetes és 
magasszinvonalu műsorral dokumen-
tálták, hogy a Magyar Kommunista 
Párt, amely a dolgozók poliíikai és 
gazdasági jogaiért harcol, kulturál is 
téren is igyekszik hozzájárulni a mun-
kásság szellemi felemelkedéséhez. 

a z 

alkalmazásáról 
(Budapest, február 11) A k o m á n y 

a befizetések, illetve az adópengő 

alkalmazására vonatkozóan fontos in-

tézkedéseket hozoTt. Rendeletében a 

jövedelem álapján járó általános ke-

rései' adót az iparosok," a kereske-

dők és a vállalatok a következő hó-

nap 5-ig adópengőben való szórzás 

nélkül egyenlíthetők ki. Az esetbeo 

pedig, ha az adózó a j anuá r ra j á r ó 

kereseti és társulati adóját e hónap 

12-ig leijes egészébén kiegyenlítené, 

ez szintén adópengőben való szorzás 

nélkül történhetik. (MTI 

Leugrat! a k l i n i k a m á s a i k 
emeletéiül egy csehanyös 

ö n g v i l H o s f e l ö i t leány 
(Szeged, február 11) Pár nappal ez-

előtt egy férfi jelent meg a rendőrség 
bűnügyi osztályán, elegánsan öltözött 
perzsabundás leányt vitt magával és 
kérte, iiogy a leányt vegyék védő-
őrizétbe, mert öngyilkos akar lenni 
Az öngyilkosjelölt, a 18 éves Mámjai 
Kalaiin, luoiinúlt akait bevenni ön-
gyilkossági szándékoól, de felfedezték 
és megakadályozták ebben. Dr. Cserei 
Gyula rendőrőrnagy, a bűnügyi osz-
tály vezetőjének hosszas rábeszélésébe 
került, míg a leánnyal meg tudta igér-
telui, hogy lemond öngyilkossági ter-
véről, amit azzal indokolt meg, 
hogy a szülei nagy nyomorban élnek és 
nem íud raj luk segíteni. A rábeszélő 
szavak ulán azonban nyugodton távo-
zott a rendőrségről, annál is inkább, 
mert kísérője megígérte neki, hogy 
segít szülein. 

Annál sajnálatosabb, hogy Mányai 
Kalaiin vasárnap mégis öngyilkosságot 
kísérelt meg, mégpedig kétszer egymás-
után. Először a lakásán nagymennyi-
ségű szevenált vett be, majd pedig, 
amikor bevitték a belgyógyászati kli-
nikára, hogy ott kimossák a gyomrá-
ból a mérget, ami meg is történt, a 
klinika, egyik másodikemeleti ablaká-
ból az udvarra vetette magát Szeren-
csére az ugrás nem lett halálos, csu-
pán a kulcscsontja törött et a csökö-
nyös öngyilkosjelöltnek. Gondos ápo-
lás és őrizet alá vették, hogy harmad-
szor ne ismételhesse meg teltét. 

Í5z MKP belvárosi párlház-
avafása 

(Szeged, február 11) Vasárnap, 10-én 
délután avatták fel a Magyar Kommu-
nista Párt belvárosi I. Berzsenyi-utcai 
székházát. A termeket zsúfolásig meg-
töltötte az a lelkes közönség, amely 
megértelte, hegy a Kommunista Párt 
élharcosa az egész magyar nép demo-
kratikus törekvéseinek és az ország 
jövőjének Fodor Imre elvtárs lendü-
letes bevezető beszéde illán a Szegedi 
Állami Nemzeti Színház művészgárdája 
Leholay Árpád igazgató vezetésével, 
Ferencz Anikó, Dévay Hedvig, liidy 

PARTHIREK 
Párlnapok a kerületi és üzemi 

pártszervezetekben 
Tárgy: A reakció ellen való harc. 

gyakorlati feladatai. 
Február 13-án délután 5 órakor : 

Belvárosi I.: Előadó Kéve Béta. Belvá-
rosi I I . : id. Komócsin M. Felsővúros : 
Tóth Róbert,Alsóváros: ZámbúIs tván , 
Rókus: Strack Ádám, Móraváros: 
Havalecz lstváuné. Egyetem: Éomb-
kötő Péter. 

6 órakor: Soaiogyitelep : Berár De-
meter, Ujsomogyitelep: Ókrös Dezső. 

Február 16-án 1 órakor a pénzügyi 
tisztviselőknél Enczi Endre, 3 órakór 
a Pick-szalámigyárban Ilavelecz Ist-
vánná. 

Február lS-ári 2 órakor a Kisvas-
úiná l Gvenes András. 

— o O — 
Az alsóvárosi pártszervezet 24 éven 

aluli tagjai 12-én délután 5 órakor ér-
tekezletet tartanak. G órakor a kullur-
gárda tart összejövetelt. 

A Magyar Kommunista Pár l bel-
városi szervezet II , 12-én, kedden dél-
után 5 órakor Kárász-utca 6 szám 
alatti helyiségében taggyűlést tart. 
megjelenés kötelező. 


