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I z ango! rádió Magvarország 
sulyos élelmezési helyzetéről 

(London, február 12) Az angol rádió 
áttekintést adott a különböző európai 
országok élelmezési helyzetéről. Meg-
állapította, hogv Ausztria több vidékén 
szó szerint éheznek az emberek Na-
gyon komoly a helyzet Bulgáriábau is 
Magyarországról köztudomásu, hogy 
miiven nagy bajok vannak a nép élel-
mezési ellátása körül Jugoszláviában 
sem jobbak a viszonyok. Egyedül Ro-
mánia, Norvégia és Dánia azok az or-
szágok, amelyek viszonylag el vannak 
látva. Allatában a gyermekhalandóság 
európaszerte 50 százalék körül mozog. 
(MTI) 

Di9zes oklevéllel üdvözli 
Szeged népe díszpolgárát, 

Tildy Zoltán köztársasági elnököt 

Gyors ügykezelés 
a népügyészségen 

Porftly Tamás százados ügyében kél 
• a p alatt elkészült a vádirat 

(Szeged, február 12) Dr. Pártos Imre 
üépúgyész demokratikusan gyors ügy-
kezelesről tett tanúságot. Kilencedikén, 
szombaton kisérték át dr. Pártos Imre 
elé a politikai rendőrségről Purgly 
Tamás századost, akinek háborús és 
•épellcnes bűnügyében 11-ére, hétfőre, 
mar el is készült a vádirat, A vádirat 
az egyik legsúlyosabb háborús bün-
tsttel' vádolja Purgly századost. A 
szadista százados bűntetteinek soro-
zatát a Pripjet mocsaraknál kezdte el, 
amikor elaknásított útvonalon az orosz 
lakosságot kocsival hajtotta a 
eti lt , hogy azok alal l robbanjanak az 
aknák, 

(Szeged, február 12) A város ta-

nácsa elhatározta, hagy TSRfy Zoltánt, 

magyar köztársaság elnökét, Szeged 

város díszpolgárát dr. Pál ly György 

főispán és Dénes Leó elvtárs," pol-

gármester személyesen felkeresik és 

Szeged város népének nevében díszes : 

oklevéllel üdvözlik a magyar köztár- j 

saság elnökét. Az oklevél szövege igy : 

hangzik: 

Elnók ur! A magyar köztársaság 

elnök iirban díszpolgárát üdvözöl-

heti. Városunk közönsége és ha-

tósága nevében mély tisztelettel kö-

szöntjük elnök ural és magas köz-

jogi tisztelten végzendő felelősség-

teljes munkájára a Mindenható ál-

dását kérjük. 

Szeged. 1946- február í2. 

Pálly főispán Dénes polgármester 

Értesülésünk 

polgármester az 

szerint a főispán 

üdvözlő okirat elnökévé közfelkiáltással történt | a 

megválasztása büszkeséggel és öröm-, adására a közeli napokban a fővárosba 

mel tölti el Szeged városát, mely utaznak. 

Szerdánreggel hirdet ítéletet a szegedi népbiróság 
dr. Pataki Dezső, a nyilaskeresztes orvosftamaraf 

titkár népellenes bűnügyében 
(Szeged, február 12) A népbiróság 

Csaba-tanácsa kedden reggeltől dél-
után két óráig tárgyalta dr. Pataki 
Dezső fogorvos, az Orvoskamara hír-
hedt nyilas főtitkárának népellenes 
bűnügyét. Dr. Párlos Imre népügyész 
vádirata ötrendbcli népellenes bün-

század i lettel vádolja, mint tetleslársat. A 
] büntettek legnagyobb részét Meskó Zol-
tánnal, Szeged háborús föbünösével 

Ugyanott egy partizánvadúszat al-\cgyüll követte,el 1912 jul ius 22-én 1'a 
kolmáttal az igazolványokkal rendel- í taki Dezső, mint orvoskamarai titkár, 
kezű polgári lakosság közé gránátot j felterjesztést intézett a szabadkai zsi-
doboll. Áz orosz lakosságból igen sokat dókórhaz kisajátítása ügyében a mi-
ajyoulöveleü , házaikat felgyújtatta, niszlercluókhöz és belügyminiszterhez, 
barmaikat elhajtatta Az orosz hadi | A felterjesztés alapján a kisajátítás 
foglyok barakjába pedig kézigránátot 
bajitolt s a uieuekülö foglyokat agyon-
lövette. 

Orosz földön elkövetett rémtettcin 
k i v i l magyar alantasaival szemben is 
sok népeíleaes büutett terheli lelki-
ismeretet, amennyiben Szentesen a 
bozzá beosztott legénységet korbács-
csal ütötte, megkínozta és több hon-
védet öngyilkosságba kergetelt. Való-
színű, hogy Purglv Tamás háborús 
bűnügyének tárgyalására rövidesen 
sor kerül. 

1! S z e v j e S - M a g m Müvelütiési 
Társaság illése Budspest 

íeJszabaditásanak évfordulóiéit 
(Szeged, február 12) Budapest fel-

szabadításának egy éves évfordulójára 
a szegedi Szovjet-Magyar Művelődési 
Társaság ünnepélyes közgyűlést tart 
s*ordán délatán 5 órakor á városháza 
közgyűlési termébeu A gyülélen Kar-
tytnov gárdaalezredes, városparancs-
ookhelyettes mond beszédet, továbbá 
Tomibácz luire elvtárs, nemzetgyűlési 
képviselő és Vörös József elvtárs, volt 
főispán emlékezik meg a uap jelentő-
ségéről. 

A Sr*>gedi Nemzeti Szinház szerdai 
előadása előtt Lóránt Gyula elvtárs, 
iparügyi kormánybiztos emlékezik meg 
a történelmi eseményről 

meg is történt. 
Ugyancsak 1942-ben Meskó Zoltán 

társaságában feliratot terjeszted az 
illetékes miniszterhez, hogy zsidó fog-
orvos, orvos vagy fogtechnikus hiva-
tása gyakorlásához aranyat ne kap-
hasson. A vádlott, mint orvoskamarai 
titkár ugyancsak felterjesztést intézett 
a kormányhoz arravonatkozóan. hogy 
OTBA- és ORBA-gondozottak csak ak-
kor kaphassanak műtét i segélyt, ha 
bebizonyítják, hogy a mü'.étet "olyan 
orvos végezte, aki nem zsidó szárma-
zású. Ezenfelül már 1941 őszén olyan 
indítványt terjesztett a minisztérium 
elé, hogy olyan javaslattal foglalkoz-
zék a képviselőház, amely szerint 
zsidó orvos csak zsidó beteget kezel-
hessen. A vádirat szerint Pataki Dezső 
a debreceni kollégium ifjúsága által 
megindított áttelepítési akciót, amely 
kifejezetten németellenes irányzatú volt, 
minden eszközzel megakadályozta, 

f ő z i k m ű s o r a 

Széchenyi fi lmszínház 

Ma és mindennap a remek magyar 
vígjáték: Az én lányom nem olyan. 
Steaihó Ká lmán vígjátékából fi lmre irta: 
Nóty Károly. Rendezte Vajda László. 
Zene: Szlatmay Sándor. Főszereplők: 
Tolnai Klári, Turai Ida, Gombaszögi 
RJla, Vízvári Mariska, Rádai Imre, 
Ra jna / Gábor, Kabos Gyula, Greguss 
Zoltán, Rózsahegyi Kálmán, Gózón 

ó n Azonkívül kitűnő kisérőmüsor. 
lilőadások kezdete fél 3. negyed 5 és 
ti órakor. • 

Belvárosi M» i i 

Mindennap a szezon legszelleme-
sebb bri l iáns vígjátéka : Nők egymás 
böel. Főszereplők: Kay Fraacis és 
John Bohles. Előadások kezdete fél 3, 
negyed 5 és G órakor. Telefon 625. 
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8 SZERELEM MEM TRÉFA 
i r e n c D u n n é v a l o B e l v á r o s i b a n 

Korzó .Mozi 

Ma és mindennap az örökszép ma-
gyar film I Szörényi Éva, Nagy István, 
lotnlay Artúr, Ladomerszky Margit 
kiváló főszereplésével: Benedek ház. 
Slőadások kezdete fél 3, negyed 5 és 
6 órakor. Telefon: 624 

végül a vádiolt 1939-ben a nyilaske 
resztes part listáján negyedik helyen 
szerepelt 

A vádlóit ténybeli beismerésben 
volt, elismerte, hogy a vádirat áltui 
felsorolt eselekben az azonos javasla-
tokat ő terjesztette fel, azonban azzai 
védekezett, hogy ő az Orvoskamara 
fizetett főtitkára volt és akkori havi 
890 pengős fizetésére három gyerme 
kének nevelése miatt szüksége volt 
A tanúkihallgatások során dr. Vén 
Imre fogorvos elmondotta, hogy a vád 
lottat ínég abból az időből szélső jobb-
oldali beállitollságunak ismeri, ami-
kor még az Orvoskamara meg sem 
alakult, csupán.a MONE nevü fasiszta 
bűnszövetkezet működött , amelynek 
Pa aki Dezső harcos vezető tagja volt 
A tanú arról is vallolt, hogv Patak 
hogyan semmisítette meg az Orvoska 
mara kompromittáló iralait az oroszok 
bevonulása előlli napokban. 

Dr. Benkő Sándor egyetemi tanár-
segéd vallomásában a jöbbi közöli 
előadta, hogy Pataki Dezsőt nyilas 
formaruhában is lálla. Pataki ugyanis 
kijelentene, hogy 1940 ben kilépett 
nyilaskeresztes pártból. Neut'eld Lász 
Ióné és a szintén jobboldaiinak'ismert 
Vecsernyés András jelentéktelen valló 
másai után a népbiróság a további 
tanúkihallgatásoktól eltekintett és dr. 
Máray Pál államügyész vádbeszéde 
valamint dr. Jezernitzky Ákos védőbe 
szédéntk elhangzása után tanácsko 
zásra vonult vissza, amelyen az ítélet 
hozatalt szerda reggel 9 órára halasz 
tolta. 

Fals és város találko-
zása a Február 17-Iki 
Szeged-iaegvel párt-

értekezSeten 
A MKP Szeged megyei, falusi és 

városi szervezetei iázásan készülőd-
nek a 17-i megyei konferenciára. 
Minden pártszervezet a legjobb erőit 
küldi be és ez is biztosítja az' érte-
kezlet mágas színvonalát. Közel két-
száz küldött vesz részt a konferen-
cián, amely sok fontos közérdekű kér-
désben hoz határozatot. Ezenkívül 
szervezeti kérdéseket tárgyalnak és 
lerögzítik a párt irányvonalát a mai 
gazdasági és politikai körülmények 
kőzött. 

Csütörtökön, 14-én délután 4 óra-
kor az összes kerületek és üzemek 
propagandistái és bulturvezetői meg-
beszélést tartanak, 5 órakor pedig 
kerületi titkár! értekezlet lesz. 

üzemi gyűlésén elhatárolna, hogy 
termelés fokozása érdekében felhívás 
snl fordul az ország bányászaihoz 
A felhívást hétfőn délután a nitgyobb 
üzemek mintegy 35.000 munkása irta 
alá. 

A széntermelés további nagyarányú 
emelésétől függ a demokratikus gaz 
da^ág gyors helyreállítása — mondj 
a kiáltvány. Ettől függ a mi sorsunk 
és a ti sorsotok is. Ezért fordulunk 
m i Nagybudapest űzetni dolgozói hoz 
zatok bányamunlcáSokhoz, a V.én 
termelés fokozására' és rajtunk ke 
resztül az egész dolgozó magyar nép 
is. A fokózott széntermelésért m i is 
fokozott kötelességei vállalunk ma 
'gunkra. ' 

A budapesti dolgozók egyben fel-
hívják a magyar társadalmat is, hogy 
minden erejével támogassa a szén-
csatát. A széncsáta győzelme a ma-
gyar reakció v'éresége. 

A Magyar Kommunista 
Párt kezdeményezésére 
megindult a széncsata 

Budapest, február 12. (Saját tudó-
sítónk telefonjelenlése.) A Xagyar 
Kommunista Párt kezdeményezésére 
a demokratikus pártok úgynevezett 
széncsatái indítottak a széntermélés 
fokozására. A széncsata kitűzött célja, 
hogy május elejéig a napi 1250 va-
gon termelést 2500 vagonra fokozzák. 
Nagybudapest munkássága legutóbbi 

Komáromba szállítják a háborús 
bűnös Densz századost 

Jelentettük, hogy a szegedi rendőr-
ség politikai osztálya letartóztatta 
Densz Sándor rendőrszázadost, a ren-
dőrség gazdasági osztályának vezetőjét. 
Densz Sándor ugyanis alaposan gya-
núsítható azzal, hogy a Duuántulon 
háborús és népeltenes bűncselekménye-
ket követett el. Densz századosi hét-
főn átkísérték a népügyészségre, ahol 
dr. Márai Pál államügyész ugy intéz-
kedett. hogy kihallgatás mellőzésével 
a népbirósági rendelet .szellemében 
Komáromba szállítsák. Ugyanis ott 
kell felelnie háborús bűntetteiért, ahol 
azokat elkövette. 

szolgálatos gyógyszertára* 

Pósa Balázs, Kálvária-u. 17., Apró 
enö, Kossuth I.ajos-sugárut 59., Satgó 
'éter, bérlő Halász Klára Mátyás-tér 4., 
["emesvúry József, Klauzál-tér 9. 
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tz adópengő leb.-uár 13-án 2.54. 

— Idüjárásjeleiitrs. Élénk, időnkint 
erős északnyugati, északi szél, felhő-
átvonulások, megismétlődő eső vagy 
havazás. A nappali hőmérséklet alig 
változik. Az éjszakai fagy főleg aszél-
védelt helyeken erősödik 

Szegeden keresik .K'qut-s Cran-
sae francia á l lampolgár i . A francia 
ál lampolgárokat visszatelepítő buda-
pesti misszió vezetője keresi az 1922 
szeptember 22 én született Jaques 
Cransacot. akit a németek állítólag 
Szegedre hurcoltak. Aki lud róla va-
amit, értesítse dr. Madácsy László 

népművelési előadót a városi bérház 
első. emelet 22-es számú szobájában. 

— „Panama a Szovjetunióból érke-
ző 700 teherautó szétosztása körül . " 
A lenti cimmel cikket közöltünk lapunk 
szombati számában. A cikket buda-
pesti tudósítónk teiefonjelentése alap-
ján adtuk te, ugyauugy, ahogyan azt 
a „Szabadság" c imü budapesti napi lap 
megírta. A cikk Szegeden nagy feltű-
nést kellett, inert szerepelt ben un 
Markovics Szilárd is, az ismert volt 
szegedi sportvezető. A Szabadság ezzel 
kapcsolatban most helyreigazító köz-
leményt hoz és nzl írja, liogy a cikk 
valótlan, rosszhiszemű állításokat tar-
talmaz és azokat tendenciózus formá-
ban tálalja az olvasó elé. A cikket 
nvi lvánvp'óan olyan helyről sugal-
maztak, ahol nem jó szemmel nézik 
a magyar automobil izmus fejlődését. 
A Szabadság sajnálatos megtévesztés-
nek esett áldozatul és a cikkíró ellen 
a megfelelő lépéseket megtette. A cik-
ket ezúttal is készséggel helyesbítjük, 
annak megjegyzésével, hogy Markovics 
Szilárd, akinek erkölcsi alapoko* 
nyugvó közéleti tevékenysége minden 
szegedi előtt ismeretes, ezúttal is a 
magyar aulóipar fejlesztése érdekében 
fejti ki munkásságát. 

x A Polgári DcutokráM Pár! feb-
ruár 14-én, csütörtökön délu iű* 4 
órakór .Szegeden, Széchenyi-lér .5. 
alatt taggyűlést tart. Kérjük fcajóár-
saintc megjelenését. 

x Jelmezbál február 16-án. szom-
baton az ipartestületben este 7-tSI reg-
gelig 

x Táncverseny is lesz a lobsuár 

lG-i jelmezbálon az iparteslülofbe*. 

— Halálozás. Fájdalomtól megtört 
szívvel tudatjuk, hogy a legjobb férj, 
apa, nagyapa id. Frank István fuvaros 
éleiének 59-ik évében visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Temetése 13-án délután 
3 órakor tesz a Dugonics-temető ha-
lottasházából. Engesztelő szentmise 
14-én 8 érakor a felsővárosi templom-
ban. Nyugodjék bélcessegben. A gyá-
szoló csatád. 

— A Magyar Nők Demokrat ikus 
Szövet-égének felsővárosi esopoztja 
felhívja tagjait, hogy hátralékos tag-
dijaik rendezése, valamint fontos meg-
beszélés végett minden tag jelenje* 
meg február 14-én délután 4 órakor a 
felsővárosi MaDISz székházába*. 

— Asszonyok tanácsadója. A Magyar 
Nők Demokratikus Szövetsége 14 én, 
csütörtökön tartja első „Asszonyok 
tanácsadója"-!. P. Pogány Margii, az 
ismert kiváló pedagógus pedagógiai 
kérdésekben, különösen a nehezen ne-
velhető gyermekek nevelését illetően 
ad kimeritó tájékoztatást. Minden szülő, 
kinek nevelési problémája van, bizalom-
mal forduljon a Nőszövetség tanács-
adójához, aki a Nőszövetség székházá-
ban (Tisza Lajos-körut 57, 1. emelet) 
14-én, délután '3 — 5-ig fogadja az ér-
deklődőket. 

— A Munkáslőiskoia IV. előadását 
dr. I luszák István egyetemi taaár 
tartja Társadalmunk lélektani és bio-
lógiai alapjai cimmel az iparkamara 
fűtött nagytermében csütörtökön dél-
ulán 5 órakor. Érdeklődőket szívesen 
látunk. Belépés díjtalan. 

Veszek magas árakon arany, ezüst 
bri l iánsét szert, fogáranyat, tör tara 
nyal, ezüst tárgyakat, pénzeket, érme-
ket, törtezüstöt, kár- és zsebórákat, 
kiusezüst dísztárgyakat és evölcész-
leteket. óra- és ékszerjuvilást Ismét 
vállalok. Laczkó, órás-ékszerész, Ká-
rász-utca 14, Del-Ka mellett. 

A Magyar Kommunista Párt Nagyszeged-megyei pártkonierenciája 
február 17-énf vasárnap a Kálvin-téri székházban 


