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I szeaetikarnyéfci fateak népe 
készül a ítogvszegeá-sreg^ei 

pártóonferenciára 
A Magyar Kommunista Párt megyei 

konferenciáit eddig mindenütt, ahol 
má r megrendezték a párt tagjain I;ívül 
is széles rétegek érdeklődése kisérte. 
Békés-. Csongrád-, Csanádmegye után 
február 17-én a nagyszegedi pártbizott-
ság rendezi meg konferenciáját Az el-
múlt hetek pártéletét a készülődés jel-
lemezte. A szegedi kerületi és üzemi 
pártszervezetek legaagyobb része már 
megválasztotta küldötteit. 

A küldöttek között ott vaunak a 
kerületek és üzemek legjobb munkásai, 
pártánk legkitűnőbb értelmiségei, a 
szegedi kisiparosok és kiskereskedők 
vezetői. Minden nap futnak be hirek a 
Kálvin-téri központba a szegedkörnyéki 
falvakból, hogyan készülnek az első 
konferenciára. Hétfőn délulán tápéi 
pártszervezetünk félezres tömege ült 
össze, hogy megválassza küldötteit és 
tudomásukra hozza, mii keli elmonda-
tiiok a megbeszélésen. Kedden délután 
Sáodorfalva töhbszáz főnyi párttagsága 
adta ki utasítását küldötteinek. 

A szegedi falvak készülnek, hogy 
pártéletünk demokratikus fejlődésé-
ben döntő jelentőségű, a Szeged és 
környéke ilotgozói uak ha reá eleve-
nebbé, tudatosabbá formáló nagysze-
gedi párlkonferenciára. 

A szolnoki MM elszakította a leszállás 
fi szegedi vasúti liüzl Is veszélyezteti 

a 
Repülőgépről bombázzák a Tiszát 

Megszűnt az összeköttetés a Tiszántúllal 

Mtatános liereseti adéeiöiegeh 
adépengöre vaíó átszámítása 

A kereskedelmi és iparkamarától 
nyert érte.süiésüuk szerint az 1946 évre 
kivetett általános kereseti adót úgy-
mint az elmúlt esztendőben, havonta 
adóelőleg formájában kell fizetni. Aki 
havi általános keresed adóját a követ-
kező hónap 5-ig pontosan teljes ösz-
szegében kiegyenlíti, az pengőben fizet, 
mig az. aki hátralékban marad, a be-
fizetés napjan érvényes adópeugőben 
köteles adótartozását kiegyenlíteni, 
azon felül, hogy késedelem esetén havi 
20 százalékos bírság is fizetendő. Ki-
vétett képez február hónap, mikor is 
a rendelet késedelmes megjelenése 
folytán e befizetést február 15-ig lehel 
pengőben teljesíteni. 

Az ügynöki kereseti adót a jutalék 
kifizetésnapjától számított három na-
poo belül kell kiegyenlíteni. Ebben az 
esetben ez uz ado is p ruöben fizet-
hető, inig késedelem esetén az adóbe-
fizetés napján érveuyes acíóp: ngőben 
nyerhet csak kifizetést. 

yfozik műsora. 

Korzó Mozi 

Ma és mindennap az örökszép ma 
gyár film I Szörényi Eva, Nagy István, 
Sonday Artúr, Ladotuerszkv." Margit 
kiváló főszereplésével: Benedek haz. 
Előadások kezdete fél 3, negyed 5 és 
6 órakor. Telelön: 62 1 
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A?, előadások liczdete: fé 3, neiyed 5 és 6 kor 
EJdvítel délelőtt il-12óra<g. Pénztárnyilás: 

félórával az előadás kezdete előtt 

(Szolnok, február 13) A szolnoki 
közúti hidat, amely egyetlen közúti 
összeköttetés a Tiszántúl és az ország 
többi része közölt, a nagyarányú jég-
zajlás szerdán reggel háromnegyed 
h-kor középeu kettészakította, A hid 
felépítési, illetve javítási munkálata a 
jégzajlás elmultáig neiu folytatható A 
Tisza és a Zagyva medre felelt átve-
zető vasúti hidak munkálatai még 
folynak, de bizottság szatlí ki, hogy 
felül vizsgálja ezeknek a hidaknak te-
herbíró képességét. Kérdéses usvanis, 
hogy jégzajlás idején hasznáthalók-e 
ezek a hidak a vasúti forgalom lebo-
nyolítására. 

(Szeged, február 13 A Tisza ro-

hamos vizemelkedése Szegeden is 

nagy vaszéílyef fenyeget. Az áremel-

kedés itt kettős veszélyt jelent, még-

pedig élőször az u j vasúti hidat kell 

megvédeni a feltorlódó jégtábláktól, 

ezenkívül pedig az árvízveszély ellen 

is védekezni kell. H . Papp István, 

az ármenlesilő társulat igazgatója 

szerdán délelőtt je'entést tett Dénes 

Leó elvtárs, polgármesternek és űc-

számLolt róla. hogy a váratlan ár-

emelkedés igen nehéz helyzetet te-

remtett. Vasarosnaménynél 7 méter 

ló ié emelkedett a viz és Szegcútíé? is 

egy nap alatt jöhh mint egv métert 

eme!kertelt és még további áradás 

várható. Ezzel egvidőben a Tiszán 

fásaikkal némi sikert értek el, de 
szerdán hajnalban megint megindult 
a jég és ismét a nídTábuk közé éke-
lődött. Most tehát a legsürgősebb fel-
adat a vasúti hid megvédése a feltor-
lódott és a vízáradással egyre jobban 
emelkedő jégtáblák ellen. Szakértők 
szálltak ki a helyszínre és elhatá-
rozták, hogy a hhl lábak elé ferde 
sjeeifcíi! árié Jégtörőkéi helyeznek, 
hogy a jéglábl ikat széttörjék és igy 
levezessék azokat. 

Felmerült az a gondolat is, hogy 
repülőgéppel bombázzák végig a Ti-
szát és igy csatornát nyissanak a 
jégtáblák számára. Dér.es Leó elvtárs 
polgármester ebifen az ügyben azon-
nal érintkezésbe lépett az illetékes 
orosz katonai parancsnoksággal és 
közbenjárására Korcsagin altábornagy, 
a Vörös Hadsereg műszaki parancs-
noka azonnal megígérte, hogy repü-
lőgépet bocsát rendelkezésre. Ez a 
szovjet repülőgép 5—1® ídfós bom-
bákkal fogja hamarosan vég'gpász-
liiz.nl a Tiszát és a nagyobb jégtáb-
lákat mindenütt széttöri. A város ve-
zetősége ezzel kapcsolatban értesíti 
majd a lakosságot, hogy a liszaparti 
házak ablakait a bombázás ideje 
alatt tartsák nyitva, nehogy a lég-
nyomás az üveget betörje. 

ígv tehát remélhetjük, hoí jy 'az ár 
lévő óriási jégmező is megindult és • emelkedésével és a feltorlódott jégtáb-
zárl nagy táblákban beékelődött a Iákkal j á ró veszedelmet sikerül el-
üld láoai közé. Kedden az orosz és hárítani és a hidat megóvni, 
magyar katonaság együttes robnan- OQO 

Nem jelent meg « vádlott 
csendőr a tárgyaláson 
(Szeged, február 13) A nópbiróság 

Tóth tanácsa szerdán reggel Béres 
Lajos sándorfalvai volt csendőr nép-
ellenes bűnügyét tárgyalta volna, azon-
ban a szabadlábon levő vádlott nem 
jelent meg a tárgvalason Béres Lajos 
biiaügyének előzményei még emléke-
zetesek Ugyanis a vuit csendőr egy 
Faragó nevű csBndőrtársának népelle-
ues bűnügyében megtartott tárgyalá-
sán mint mentő tanú szerepelt és a 
tárgyaláson elhangzott vallomás hom-
lokegyenest ellenkezett a bűnügyben 
már ( több két izben tett egybehangzó 
vallomásával Nyi lvánvaló volt teliát, 
hogy Béres menteni akarja volt csen-
dőriársát, aki nepellenesen bánt a 
sándorfalvi lakossággal és a leventék-
kel. A Faragó-féle tárgyaláson a nép-
lEyész nvomúan vádat emelt hamis 
tanuzas, illetve bűnpártolás cinión 
IL-res Lajos ellen. Ugv látszik nem 
volt oi.os dolog, hogy Bérest időköz-
ben szabadlábra helyezték, mert most 
az ellene megindított' bűnvádi eljárás-
sal kapcsolatosan elfelejtett megjelenni 
bünperénei; tárgyalásán Csupán azt az 
üzenetet küldte a bíróságnak, hogy 15 
uupou belül majd igazolja távolmara-
dását. 

Február 
16 

V ö r ö s m a r i y - u t c a 5 

Szeged súlyos henyévgondjai 
A beszolgáltatások szigorú ellenőrzését követelték 

a szerdai közellátási értekezleten 
(Szeged, február 13) Szerdán dél-

előtt Ur. Fütty György főispán eluök-
lésével a szokásos heti közellátási ér-
tekezlet volt a városházán. Az értekez-
leten Zabos Dezső, a Községi Élelmi-
szerüzem igazgatója bejelentette, hogy 
nagyobbmennyiségü gabonakiutalásra 
van szüksége Szegednek és a szükséges 
gabonamennyiséget a környező tör-
vényhatóságok területéről tudná be-
hozni. 

A közellátási értekezlet felkérte 
Pálfy főispán közellátási kormánybiz-
tost, tegyen lépésekel abban az ügy-
ben. hogy Szeged megfelelő gaboná-
hoz jusson és lépjen érintkezésbe eb-
ben az ügyben Karácsonyi Ferenc fő-
ispánnal, hogy adjon engedélyt a Sze-
gedre történő gabonaszállítási a. Sipos 
Gyula szegedi kereskedő bejelentette 
ezzel kapcsolatban, liogy amikor Sze-
ged súlyos kenyérgondokkal küzd, 

ugyanakkor . Hódmezővásárhelyen fe-
kérkenyeret mérnek kí Ezen kívül ki-
fogásolta azt is, hogy busz százalékot 
kell leadni, akár 'Hódmezővásárhelyre 
visznek árut, akár onnan hoznak ki. 

Bejelentették, hogy a községi élel-
miszerüzem két és fél vagon savanyi-
tott káposztát hoz hamarosan forga-
lomba jegy nélkül a szegedi kiskeres-
kedők utján. 

' A tanyai közigazgalási kirendeltsé-
gek vezetőinek jelentése alapján meg-
állapította a közellátási értekezlet, 
hogy a kötelező gabonabeszolgáitatás 
során olyan csekély mennyiségű gabo-
nára lehet számítani, amely mind-
össze egg hónapra tudja fedezni Szeged 
kenyérellátását. Ezéri a közellátási 
értekezlet szükségesnek tartja a be-
szolgáltatások legszigorúbb ellenőrzé-
sét és végrehajlását. 

—oOo— 

U inrienkgnek gefesiÉeznle Ml a főkapitányság 
idegene&ienőrzőoszté&yánáf, aki a h á l á m fuirái 

tért haza 
(Szeged, február 13) Diczfalussy 

l'erenc vezérőrnagy, a szegedi rendőr-
főkapitányság vezetője felhívást intéz 
Szeged város lakosságához. A felhívás-
ban foglaltak alapján mindenkinek, 
aki deportálásból, kitelepülésbői, me-
nekülésből, vagy hadifogságból nem a 
hazahozatali kormánybiztosság ut ján 
és a kormánybiztosság utazási igazol-
ványával tért vissza az ország terüle-
tére, állampolgárságára való tekintet 
nélkül jelentkeznie kell a rendőrfőka-
pitányság idegenellenőrző osztályánál, 
(Vár-utca 7., 1. em.) Itt minden jelent-
kező igazolványt kap, ezt az igazol-
ványt a szállásadónak vagy megbízott-
jának fel kell mutatnia 

Ha a szállásadó arról szerez tudo-
mást, hogy az érdekelt személy ilyen 
igazolvánnyal nem rendelkezik, tehát 
jelentkezését elmulasztotta, köteies 
ugyancsak az idegenellenőrző hivatal-

nál ezt bejelenteni. Aki u jelentkezési 
kötelezettségnek eleget nem tesz, az 
idegenellenörzö hivatalban kapott iga-
zolványt szállásadójának vagy megbí-
zottjának be nem mutatja, az kihágást 
követ el és 15 napig terjedhető elzá-
rással büntethető. 

Ilyen esetekben az illető egyén in-
ternálását is foganatosítani lehet, 
Ároknak tehát, akik 1946 február l-e 
előtt tértek vissza az ország területére 
nyolc napon belül, azoknak pedig, 
akik február l-e után térlek vissza 
megérkezésüket követő három napon 
belül jetenlkezuiök kell. Az első jelent-
kezési nap február 18. 

Felülvizsgálják az összes 
nyugatosok igazoltatását 

Jtincsé Károly Ítélőtáblai cinjaki lühárf 
i$ ú jbó l igazoltatják 

(Szeged, február 131 Megírtuk, hogy 
az igazoló bizottságok amúgy is enyhe 
döátéseit a népbiróságok még enyhébb 
Ítéletekkel letezik. Ujabbau ismét tu-
domásunkra jutott számos eset, amikor 
az igazoló bizottságok áthelyezésre, 
vagy előléptetésből való kizárásra 
ítéltek valakit és ennek ellenére az 
formai okok miatt a népbirósághóz 
fellebbezett. Fellebbezésnek ugyanis 
csak állásvesztésre ítélés esetén lehet 
belve, egyébként csak formai okokból. 
Ezzel szemben a népbiróság legtöbb-
ször mégsem formai okok alapján, 
hanem érdemi döntéssel hozott iléletet 
és az igázok, bizottság döntését sokkal 
enyhébb határozattat msgsemuaisitetle. 

Különösen a nyugatra távozott 
személyek esőiében történt számos 
euyhe döntés. Megtörtént, hogy pél-
dául valakit az igazoló bizottság állás-
vesztésre, ítélt és a felebbezés folytán 
az ügy a uépbirósághoz került. Annak 
ellenére, hogy nem tudták igazolni, 
hogy kényszerből hagyla el az orszá-
got, mégis maga a iiépbiróság való-
színűsített és a valószínűség alapján 
igazoltnak nyilvánítottak ilyen egyé-
neket. 

Ilyen és hasonló esetek mialt üd-
vözöljük örömmel az ügynevezett nyu-
gati bizottság felállítását. A nyugati 
bizottság február 21-én kezdi meg 
munká já t Szegeden Jenei Sándor el-
nőklésével és elhatározták, hogy felül-
vizsgálják mindazok igazolását, akik 
Szálas: halalomrajutása utáu a Duna 
vonalától nyugatra távozlak. Mindeze-
ket újból igazolási eljárásnak vetik 
alá, függetlenül attól, hogy igazollák e 
őket, vagy sem. 

Szeged város közönsége igen nagy 
érdeklődéssel lekint az ujraigazoha-
tások elé. Újbó l igazolásra kerül az 
annakidején igen enyhe döntéssel az 
előléptetésből való ötévi kizárásra ítélt 
Jaiicsó Károly ítélőtáblai elnöfc tit-
kár is. Jancsó még ma is állásába* 
működik annak ellenére, hogyha város 
közönsége meg jól emlékszik arra, 
rogv mielőtt Németországba rnant, 
többek között kijelentette, hagy akik 
ittmaradnak, azokat tarkónlövik. Ezt 
a kijelentését igyekezett ugyaa utó-
lagosan tisztázni. Az igazoló bhtulóság 
ezért csak 5 évre kihúzta aZ előlép 
letésből, de még ezt is formai okuk-
ból megfellebbezte és a népbiróság 
állítólagos formai hiba miatt sima* 
igazolta ós az igazoló bizottság döa 
téséí feloldotta. Most azonbau 'az 
igazoló bizottságnak, tudomására jutot-
tak Envingen a Szálasi-íiráldm alatt 
viselt dolgai és most a nyugatos' bi -
zottság újra tárgyalja ügvét. Remél-
jük, most már megfelelőbb ééuíés 
születik ebben az ügyben is. 

R S Ü N G - E S T Szorn- JT 

b a l o n S ! 
a „ S l u d i ó " - é l i e r e m b e n 

Somogyi-utca 14. Záróra reggel 5-kor. 

Veszek magas árakon arany, ezüst 
brtüánsékszert, fogaranyat, törtara 
nyat, ezüst tárgyakat, pénzeket, érme 
ket, törtezüstöt, kar- és zsebórákat, 
Itinaezüst dísztárgyakat és evőkész -
leteket, éra- és élrszerjavüá&t Isautt 
vállatok. Laczkó, órás-ékszerész, Ká-
rász-utca 14, Del-Ka mellett. 


