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H I R E K 

Szolgálatos gyógyszertárák 

Nyllassv A. bérló Kotsis Kálmán, 

Római-körut 22.. Barcsay Károly, Ti-

sza Lajos-körut 32., Balcsű Barna, Kál 

•ária-tér 7. ' >:! 
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Névfeten levelek 
egyre szaporodó sokasága fekszik 

•előttünk. A levelek eléggé konkrét 

bejelentéseket tartalmaznak reafe 

ciós visszaélésekről. Helyes az, hogy 

felfedik a lapuló reakciósokat. De 

helytelen, hogy a Ievélirók a név-

telenség gerinctelen homályába bur-

kolóznak. Ideje volna má r egyszer 

tudomásul venni, hogy nem 1940 e f 

hanem 4G-ot i runk. Nem a fasiszta 

rendőrpribékek őrködnek felet! ünk , 

védik a Horthysta szennyes ár-

mánykodást , hanem a demokratikus 

rendőrség folytat komoly harcot a 

mu l t i t tmaradt salakjának eltaka-

rításáért. Lehet, sőt muszá j is se 

giteni a demokrácia hivatalos őreit 

minden eszközzel, igy feljelentéssel 

és jegyzőkönyvekkel is. Névtelen le-

velekkel azonban nem érünk célt. 

Ak i tud valamit , áll jon k i nyiltan 

és mondja meg szemtől szembe. 

Nemcsak a hagyományos magyar 

becsület k íván ja igy, hanem ez a 

demokratikus rend egyenes köve-

telménye. 
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— ' A z ad&pengft* február 17-én 
4 pengő 90 fil lér. 

— Idójárésiel-ntés. A Meteorológiai 
Intézet ielentése szerint várható 'dójárá3 
csütö"ök estig - Újból megerősödő észak-
nyugatin forduló szél. A felhőzet felsza-
k a d j a , sok helyen záporeső, egyes helye-
ken esetleg zivatar. A hőmérséklet átme-
netileg még emelkedik, majd újból csökken. 

_ Népügyészi kinevezés. Az igazság-
tigyminiszter dr. Kilyén István törvény-
széki ti'kárt a szegedi nép gyésséghez 
népüpvé's-ré kinevezte. Dr. Kiyén rövide-
sen eltoglalia hivatalát. 

— Tizenhat év körüli szőke cigány-
gyermek a Kiss-utcai rablógyilkosok 
nyomdokain. A multneti Kiss-utcai rabló-
gyi'kosság. amelyet két 15 éves suhanc 
követett e', ugy látszik rossz például szol-
g-it, mert követőre talált. Öz.v. Ha'hegyi 
Sándorné Dugonics-utca 42. szám alatt 
lakó 80 éves nyugdíjas jelentette a rend-
őrségen hogv* 17-én este behatolt laká-
séba egv 1.6 év wörüli szőke cigánygyer-
mek. akinek szolgálatait már több izben 
ígénybevette vizhordáslioz és fahordáshoz 
A gyermeknél egy súlyos tárgv volt, ezzel 
szó néikül fejbeverte őt ugy, hogv elájul'. 
Amíg eszméletlensége tartott, a merényi' 
elrabolta télikabátját. Özv. Halhegyiné 
közölte, hogy támadója tudomása szerint 
Somogyitelepen lakik. A rendőrség keresi 
a 16 éves szőke cigánygyermeket. 

_ A Munkásfőiskola V. előadását 
vetített képekkei csütörtökön délutfto 5 
órakor az. Iparkamara fűtött nagytermében 
Gábor Jenő festőművész, gyakorlógimná-
zium! tanár tartja Szociális művészet cím-
mel. Érdeklődőket szívesen látunk. Bel :-
pés díjtalan. 

— Szülők figyelmébe! A szülök is-
kolájának második előad-sát dr. László 
Jenő egvetemi tanársegéd tartja Gyermek-
Kori betegségek címmé1. Az iparkamara 
fütölt nagytermében csütörtökön délutá 
háromnegyed 4—háromnegyed 5-ig. Min-
den szülőt szívesen látunk. Belépés díj-
talan. 

— Elitélték az eleki volksbundista 
fogorvost. A népbiróság dr. Tóth-tanácsa 
szerd -n délelőtt tárg al a dr Os t J zset 
Elek közsigbeli f gorvos népellenes bün-
tigyét. Oszt József tagja volt a Vobs-
bundnak cs németbarát tevéi;envséeei 
foly ato t Eleken. A vádlót' azzal védeke 
zett, hogy csak akkor kezelh tte az Ele-
ken üdülő Hitler-Ujakat, ha leirathozik 
Volks'-undba Mivel erre s ü ség volt, 
szinte kényszeríttették a belépésre. A n p 
biró ág természetesen nem fogadti el a 
védekezést és két évi és hét hónapi bör-
tönre, valamint vagyonelkobzásra ítélte a 
fogorvost. Az ítélet nem jogerős. 

— Házitanítás — szövetkezeti ala-
pon. A Szegedi Egyetemi és Fő sko ai 
Ha lgatók Szabad Szakszervszete felhívja 
mindazokat, akikn-k gyermeke házitani. 
tásra szorui, hogy írásbeli ajánlataikkal 
fo dul anak a szervezet hazitani ó cso-
portjahoz. (S'eged, Központi Egyéietn ka-
pusánál). A házitanító csoport tagjai 
szaktá gyukban képzett tanárjelöltek. 

A nép lefejezte a csonka torony 
Horthy képmását 

A Sebérlovas eltűnik a Hősök kapujáró l 

(Szeged, február 20) A városi tanács 

meghívására kedden Szegedre érke-

zett Kátai Szabó György festőmű-

vész az Országos Művészeti Tanács 

kiküldött je, hogy a hősök kapu ján 

ábrázolt bűnös emlékezetű fehérlovas 

Horthy tengerészt művészi mődon el-

távollitsa. 

Ismeretes a városi tanácsnak az 

a határozata, amely a Dóm-téren álló 

csonkatornyon elhelyezett fasiszta em-

lékmüvet, amely az úgynevezett •sze-

gedi gondolatot*, Magyarország rom-

badöntésénettc első ál lomását jelképez-

te, rövid időn belül eltávolítja. A 

reliefet mindaddig faburkolat borí-

totta, amíg a hétfő éjszakai orkán 

azt leszakította. A nép lá tva a fa-

rosi mérn&ki hivatal munká j á t és fel-

háborodásában a reliefen látható Hor-

siszta em lékművé , megelőzte a vá-

thyt lefejezte. A fejetlen szegedi gon-

dolat elindítója most má r valóban 

fej nélkül vár ja végleges eltávolítá-

sát. 
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Vigyázat! 

Hamisított só került forgalomba Szegeden 
(Szeged, február 20) Az utóbbi idő-

ben sok panasz hangzott el a fogyasz-

tóközönség köréből, hogy a főleg to 

kete utón forgalomba kerülő bó nem 

felel meg háztartási célokra. Egy 

olyan esetrő' is tudomást szereztünk, 

hogy amikor egy egész család mér-

gezési tünetek között megbetegedett, 

orvosilag állapították meg, hogy a 

mérgezés előidézője kizárólag a hami-

sított só volt. A Délmagyarország 

munkatársa felkereste dr. Benedek 

László kisérletügyi igazgatót, a vegy-

kiséríeti ál lomás vezetőjét, hogy fel-

világosítást kérjen a mindgvakrab-

ban előforduló sóvissszaélésekrőL 

— A szegedi vegykiséríeti állomás 

mondotta dr. Benedek László —, hogy 

egyes lelkiismeretlen egyének Szege-

den nemcsak az egészségre ártalmas 

anyaggal kevert konyhasót hoz+k 

forgalomba, hanem a vizsgálat so-

rán kiderült az is, hogy egyes só-

mintákban még mérgező anyagot tts 

találtak. Feltétlenül szükségesnek tart-

juk, hogy ha a közönségnek bár-

milyen i lyenirányú panasza van, azon-

nal forduljon a vegykiséríeti állomás-

hoz (Valéria-tér 10). 

A legerélyesebb nyomozást kel! in-

dítani a sóbetyárok ellen, mert tűr-

hetetlen. hogy "a feketézők most má r 

nemcsak a dolgozók zsebe, hanem 

az egészségük ellen is támadást in-

ellenőrzései során megállapította —( ditsanak. 

(Szeged, február 20) Szerdán délelőtt 
dr. Antalffy Gvörgv helvettes noipá'men-
ter elnöklésével közellátási értekezle' vn" 
a városházén Simon íó-sef közellátási 
tanácsnok bejelentette, hogy 

a város részére nyolcvannvolc mázsa 
cukrot utaltak ki Mezőhegyesről. 

A cukor napokon belfi! megérkezik. Ezál-
tal Vh«tővé vált, hogy ezentúl havonta 
15 deka cukrot osztenak k ; jegyre a 12 
éven aluli gyermekek, valamint terhes 
és szopta tó anyák részére. A kiutalás ja-
nuár 1-től visszamenően történik, tehát 
februárban 30 dekát kapnak a iogosultak 
Néhány napon belől mertfirténik a kiosz-
tás. kilónkint nvolcvanezer pengős áron. 

A közellátási értekezlet tárgyalt az 
intézmények tejellátásáról is, majd a város 

88 mázsa cukrot kap Szeded 
Január 1-től visszamenőleg havonta 15 dekát kap 

belőle minden 12 éven alóli gyermek 
és szoptatós anya 

bolgárkertészeiének kérdését beszélték m*g 
A bolgárkertészeinek ugvanis nmes e'ée 
vetőmagja és nem tudnak eevelöre nalán-
tálni s*m megfelelő mennyiségben. A kö*-
»1!át4si értekezlet uvv határozott, hogv 
Gajdácsi gazdasági feliigvelőt bízta meg 
a kérdés kivizsgálásával és a lehetőség 
szerinti s"rgös e'íntéte.s've'. 

Fe'vetette a közellátási értekezlet, hogv 
az utóbbi időben igen sokan jelentik be 
élelmiszerjegyük elvesztését. 

Csak a legszigorúbb kivizsgálás után 
és nagyon ndok-M' esetben adnak uj 

köze látási j ' gv t . 
Ezentúl a külön levágott jegyszelvényt 
sem szabad a ke-eskedének elfogadni csakj 
a névvel ellátott fel'é-cel egviitt. 
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A közellátási miniszter ur elszá-

moltatási rendeletét a szükség pa-

rancsa kényszeritette ki. Ak i becsüle-

letesen együtt tud érezni nélkülözd 

honfitársaival, akár az ellátottak közé 

tartozzon is, helyesli az elszámolta-

tási rendeletet. Ezt bizonyítja az af 

tény is, hogy a megindult elszámol-

tatás rendben folyik. A gazdák átlát-

ják' a helyzet súlyosságát ás készsé-

gesen számolnak el a bizottságok-

nak. Mint minden társadalmi réteg 

között, a gazdák között is akad hit-

vány ember. Nem lehet másnak mon-

dani, m in t h i tványnak azt a maga-

tartást , ami t Kopasz Ferenc Sándor-

utca 56. szám alatt i lakos tanúsít . 

Kopasz urnák 20 hold földje van és 

egy cséplógépgarniturája^ amellyel 80 

mázsa búzát keresett a mul t évben. 

Ennek ellenére ridegen elzárkózott az 

elszámoltató bizottság előtt, nem haj-

landó számot adni, mi je van és ele-

get tert-e a beszolgáltatásnak. Az , 

hogy elzárkózott az 'elszámoltatás elöí, 

egymagában elég bizonyíték arra , 

hogy van mi t eltitkolnia. Ez egyrészt 

rendőrségi ügy, a rendőrség köteles-

sége belenézni, mi t rejteget' Kopasz 

ur a kamrá jában , vagy a kertjében 

elásva. Másrészről Kopasz ur maga-

tartása nem közömbös erkölcsi szem-

pontból sem az egész magyar nép 

fellé, de elsősorban gazdatársai felé. 

Legelőször minden becsületes ember 

elleget tesz kötelességének, ő szabo-

tál. Mi -tisztában Vagyunk azzal, hogy 

a szegcdi gazd ik tú lnyomó többsége 

nem azonosítja magá t Kopasz úrral , 

de ennél többre van szükség. A gaz-

dáknak ki kell közösíteni maguk 

közül, erkölcsileg meg kell bélyegez, 

ni a Kopasz ur féléket. Veszedelmes 

és csúnya játék az, ami ' Kopasz ur 

üz. Csúnya és hitvány. Pontosan ki-

meríti a népellenesség, a reakciós-

ság vádját . Ha pedig igy van, min-

den jóérzésű embernek, igazi haza-

f inak az u tá la lá a felelet Kopasz UJJ 

gyanús elzárkózására. 

— Ellopták Párto" népügyész akta-
táskáját Vakmetó lopás történt szerdán 
délelőtt r törvényszék épfi1ttéb»n. Anép-
ügvészség I! emeleti elnöki szobája egv 
oillanatra őrizetlenül maradt s ez a rövid 
ido elegendő volt ahhoz, hogv ismeretlen 
ebes ello ja onnan Páríos Imra nép-

ügvész ?rtékrs aktatáskáját. A tolvajt a 
rendőrség keresi. 

— Szombaton állanak statáriális bí-
róság elé a Kiss-utcai rablógyilkosok. 
v törvé yszéken szombat dé'elóti 9 Arára 
tűzték ki a o átéri His tárgyalás' abban 
a rabtegvilk ssági (ig ben,amelynek tette-
sei gzitka László és Nagy tinos 15 éves 
suhancok, akik Berta JAzsef ék'zertíz'e é-
ben megölték Gombás Ernőnét és kira-
oliák az üz'etet. A statáriális bíróság dr. 

L'nzer Károly tőrvénvszoki tanácsé nök 
vezetésével a törvényszéki épü'e' 1. em. 
53 a" szobájában ül össze A tárgyalás-ól 
a szélesebb körű nyil áno'sá"ot kizárják, 
mivel fiatalkorúak büncseleknré-yéoek 
tárgyalásáról van szó. A terembe csak a 
sajtó képviselői, hatóságok tagjai és birák. 
ügyvédek léphetnek be azzal a jeggyel, 
amelyet az államügyészség ad ki részükre. 

— Kivégeztek két betörőt. A rögtön-
télő birósag, rnint ismeretes, Hadna-
to.szky Ferencet és Rigó Mihályt, a 
Vtester-ütcat rablás tetteseit halálra ítélte. 
A rablókon szerdán reggel végrehajtották 
az íteletet fél 9 órakór a Markó-utcai 
íogház udvarán. (MTI) 

— MADSr-hírek. Csütörtökön délután 
5 Arakor kultur-. sajtó-, propaganda-, 
sport- és gazdasági vezető (ilésn a köz-
oontban. — Szombaton délután 4 órakor 
«zprve'ők <"s titkáro ölése a központban. 
— Vasá'náp délelőtt 10 órakor ős«zveze-
töségi ülés lesz a köznonfban. Te'-intet'el 
arra. hogy igen fontos- prob é rák kerül-
nek megbeszélésre, az összvezetősé -i 
ülésre a kcületi veretes^ me jete-'étet 
kérik. — A pénteki ífidNután an aga : Bel-
noli'ikai beszámoló. Előadók bf'-r-ai-oshan 
Szige'i Dóra, Alsóvároson Koloszár Bé'a, 
Felsővároson Wilte us Tteor. Móravá-os-
ban Komócsin Klára, Klebelsbnrgte eprn 
' ószó Józs°f, Ke^sktete'ep n Vigh Sá-
muel, i-odortetenen Paul'k Imre Somo-
gvite'epen Hajó' Titor. — 23-án a 
M-'DISz felsővárosi c onortja műsoros 
bálát rendez fél 6 kor. Előadásra kerül a 
Nótás kapif-n" cimti 3 felvonásos ope. 
rett. Mindenkit szeretettel vár a rendező-
ség. 

— Az alsóközponti földmunkás sza-
bad szakszervezet február 24-én délelőtt 
tl órakor a MaDUz helyiségében nagy-
gyűlést tart, melyre kérjük az öss es föld-
igénylök megjelenését. Azok is jöjjenek el, 
akiknek panaszuk, vagy sérelmü van. 
Csorvai és á okhazi tagok m<>g elenése 
kö etezö. 

x Jelmezes Karnevál-est március 3. 

far8angvasarnap. Tánc este 7-töl reggelig. 

Ipartestület. 

Rendelet ieleník meg 
a köztisztviselők fizetésrende-

zéséről 
A Gazdaság i Fő tanács elvi döntése 

Budapest, február 20. (Sa'át tudósítónk 
telefonjelentése) A Gazdasági Főtanács 
elvi döntés' hozott a köztisztviselő- fize-
tésrendezésérő' Fnnek érte'méb°n a 
köztisztviselői fizetések nem lehetnek ma-
gasabbak. mint a magánalkalmazottak 
fizetése. A fizetás megállapításáról szóló 
részletes rendelkezés a közeljövőben jele-
nik meg. 

A lengvel kormánv elismerte 
a magyar köztársaságot 

(Budapest, február 20) Gombó Ist-

ván rendkívüli követ és meghatalma-

zott miniszter Moszkvából a következő 

táviratot küldte a magyar kormány-

nak: 

•Az itteni lengyel nagykövetség ar-

ról értesített, hogy a lengyel kor-

mány elismeri a magyar köztársas-

got és fel akar ja vele venni a diplo-

mácia i kapcsolatot. 

— Kedvezményben részesülnek, akik 
budapes i gyermeket vállalnak. Ujabban 
a bud'eesli lakáso-ban ruhátlanul síny-
lődő 50 000 gver eket telepiten k ki vi-
dékre. A gyermekek egy nagyobb csoportja 
Szegedre jön es itt az állami gyermek-
menhely gondoskodik elhe'yezésük ől. Aki 
budapestt gyermekek gondozásá vál alja, 
jelentkezzék a város szociális osztályánál, 
a váró i borház II, emelet 20-as számú 
szobában Az ál ami gyerme"menhely 
mind n gyermek után gondozási dijat 
folyosit az elhilyezest vállalónak, aki 
ezenkívül jelentós közellátási kedvezmény-
ben részesül. 


