
4 D É L ' M A G Y A R O R S Z Á G 
1946, f e t í r u á r 22. 

R B-lista összeállítását a Nemzeti Bizott-
ságra és a szakszervezetekre kell bizni 
A pékek ellenőrzése és a rossz lakások megja-

vítása a csütörtöki törvényhatésági ülésen 
Nagyiván János botrányos népellenes 

felszólalása 

(szeged, február 20 Csütörtökön dél-
előtt a városháza közgyűlési termében 
Dénes Leó elvtárs, polgármester elnöklé-
sével tftivényhatósági közgyűlés volt. Dobay 
Pál tanácsnok olvasta fel a polgár mesteri 
jelentést. A jelentés adatszerűen ismerteti 
a város egészségügyi, pénzügyi. gazdisági 
cs egyéb társadalmi vonatkozású ügyei'. 

A polgármesteri jelentéshez elsőnek 
Olejnyik József elvtárs (szoc. dcm.) szólt 
hozza. Kér e, hogy bizottságot küldjenek 
ki a B-lista minél sürgősebb összeállítá-
sára. Beszélt a lakd kérdésről és a köz-
ellátás kérdéséről is. Sürgette a szegcdi 
közellátási kormánybiztosi usztség tisz'á 
zását és javasolta a közellátási területének 
kibővítését. A pékek ellenőrzését követe te 
és inditvanyozta, hogy ha másként nem 
lehet, ak<or a város állítson fel sütődét. 

Érintette a gázgyár, va'amint a villa-
mostársaság és a malmok köiségesúésé-
nek ké dését is. Rámutatott, hogy a Nagy-
szeged-gondolat megvalósításával me 
kell hosszabbítani n vilian.o-járatoi i 
ezt pedig elsősorban a varosnak kell el 
végeznie. Végül az egészsége . d:c • trali-
záció mellett foglalt állást és kifejtette, 
hogy a városnak joga van az önrendelke 
zési joghoz. 

Jani Mibálv (kisgazda) főként egész-
ségügyi és áz adózasra vonatkozó feiszó-
lalá-a után Tombácz Imre elvtárs a B 
lista kérdésével foglalkozott. Rámuta ott, 
hogy olyan bizottságot kell ö3szeállitani, 
amely valóban megvéd! a magyar de-
mokráciát és a reakció minden csiráját 
ki rtja a közigazgatásból A B-lista össze-
állítását a Nemzeti Bizottságra és a szak-
szervezetek küldöttségéből álló bizottságra 
kell bizni, mert ezek a testületek voltak 
eddig is a demokrácia leghívebb őrei. 
Megvilágította, hogy a reakció egyre erő-
sebben üti fel a fejét és éppen csütörtö-
kön kézbesített a Kommunista Pártnak * 
magyar posta egy nyomtatványt, amely 
Göbbels 1943 han mondott egyik beszédét 
tartalmazza. 

juhász János (Parasztpárt) a közellátás 
kérdéséről beszélt és kifogásolta, hog. 
Budapestre viszik fel a fata! malacokat 
és ezzel a város z»irellátását veszélyez-
tetik, Javasolta kobozzák el a Szegedről 
kivinni szándéko t malacokat. Kérte ezen-
kívül, hogy az ONCsA-telepen átézikutat 
fúrasson a város. 

Ezután Nagyiván János botránkoztatta 
meg ismét a köz yülós résztvevőit. Sze-
rinte még ráérünk a B-listaval és nem 
tartja helyesnek hogy a Nemzeti Bizott-
ságon és a szakszervezeteken keresztül 
maga a nép döntsön ebben az ügyben. 

Hargiltay elvtárs (szoc. denü. dr 
Gönczi Pál (polg. dem.) szólalt fel ezután, 
főként közellátási kérdésekről, majd Olej-
nyik elvtárs tiltakozott Nagyiván János 
kijelentése ellen, amely szerint a közeljö-
vóben megváltozik a torvényhatóság arcu-
lata és olyan emberek fogm.k ott ülni, 

akik a népet képvidik. Kifejtette, hogy 
va-amennyien munkásemberek és a nép 
képviselői ülnek a közgyűlésben és a dol-
gozók nevében kikérte az ilyen felelőtlen 
kijelentéseket. 

A felszóla ásókra Drnes Leó elvtárs,! 
polgármester válaszolt. Ki'clentette, hogv ' 

a B-listára már történt intézkedés. A Nem-
zeti Bizottság ugyanis már határozott, hogy 
az általa delegált és a szakszervezetek 
á tal javaso t bizottsággal fogják a B-listít 
összeállítani az összes szegedi intézmé-
nvekré vonatkozóan. A lakáskérdésre vo-
natkozóan kijelentette, hogy akció indul a 
rossz iakások lakhatovátételére. A köz-
ellátás kérdésével kapcsolatban bejelen-
tette. hogy Karácsonyi Ferenc elvtárs, 
cson -rádi föi=pán értesítette a város' 40 va-
gon gabona ju'fatá áréi. Rövidesen tisz-
tázni fogják a szegedi közellá'ási kor-
mánybiztosság k'rdését is. \ köze'látás 
javulásának t érdése egyébként szorosan 
összefügg a Nagyszeged-gondolat megva-
lósításával. Bejelentette, "hogv vizsgálatot 
folyiat a pékek elten és akinél visszaélést 
tapasztal, elvonják ioari«a»oIvánvát. 

Megígérte, hogv a budapesti vonatokat 
ezentúl még jobban ellenőrzik, nehogy fe-
kete szMbtásokkal a város ellátását ve-
szélyeztessék. 

Kijelentette Dénes elvtárs, hogy min-
dent elkövet az. ONCsA-felep vízellátására, 
de a csőhiánv megakadályozza egyelőre a 
munkát. ígéretet kapott azonban arra, 
hogy hamarosan c«övet kap Budapestről. 

A ooleármester reflektálása u án Si-
mon József tanácsnok a város közellátási 
kérdéseiről, Róna Béla elvtárs, tanácsnok 
pénzügyi kérdésekről Viola György elv-
társ. tiszti főorvos egészségügyi kérdések-
ről beszélt. 

A közgyűlés a po'gármesteri jelentést 
egyhangúlag tudomásul vette, majd elfo-
gadták a társtörvényhatóságok köriratait 
és a kisgyűlés előterjesztéseit. 

A Kisgazdapárt magatartása megbénítja 
a szegedi népbiróság munkáját 

Csütörtökön sem történt meg a>eakciós Mayer népbiró visszahívása, 
emiatt elmaradtak a l tárgyalások 

'(Szeged, február 21) .Jelentette a , 

Délmagyarország, hogy a szegedi nép-! 

felháborodással lárgyatfflt a Kis-

gazdapárt magatartását , 

bíróság munkáspárt i népbirái szerdán amely az egész pártszervezetet 3*0-

kénytelének voltak felfüggeszteni te- jidárlsnak tünteti fel azzal a népöl-

róval, aki Mindszenthy hercegprímás 

reakciós kijelentéseivel azonosította 

magát . A munkáspártok elhatározott 

szándéka a munkásság harci egységé-

nek megfelelően, hogy ki tartanak ál-

láspontjuk mellett: mindaddig nem 

tárgyalnak, amig Mayer Anfa* visz-

szahivása meg nem történik. Ezt az 

elhatározásukat közölték dr. petrahói 

Molnár Istvánnal a törvényszék 

Moxik műsora 
Széchenyi F i lmsz ínház 

Február 21-től, csütörtöktől mindennap 
bemutatjuk a magyar filmgyártás kima 
gasló alkotását : D n n k ó Pista. Rendezte : 
Kalmár László. Főszereplők: Jávor Pál, 
Lukacs Margit, Sirnor Erzsi. — Azonkívül 
a kitünö kisérő műsor. Előadások kezdete: 
fél 3, negyed 5 és 6 órakor. Elő / t d. e. 
11—12 ó áig. Penztírnj itás fél órával az 
előadás kezdete előtt. 

Belvárosi Moz i 

Ma é i a következő napokon 1. Emlák-
a l ham Jávor, Tolnay, .viály stb. 2. Ma i 
I á n *ok . Földes Jolán „Férjhez megrek" 
cimü közismert legénye filmen, ^ő-zerep-
ben : Patak/, Szenes Lia, Kun és Gye gyay. 
Előadások kezdete : fél 3, neg> ed 5 és 6 
órakor. Elővétel; d e. 11—12 órakor. 
Péndárnytis fél órával az előadás előtt 

vékienységüket, mert a VII. számú 

igazolási tanácsban még ezen a napon 

is ott ült Mayer Anta l , a Kisgazda-

pá l t népbfrája, aki az elmúlt hélen 

az ismeretes reakciós kijelentéseket 

tette Mindszenthy hercegprímás be-

szédével kapcsolatban. Mint irtuk, 

szerdád egész délelőtti szünet íjtán 

csak délben kezdődött meg a tárgya-

lás, mert erre a napra Mayer Anta/ 

önként visszavonult, hogy a vidékről 

érkezett tanukat ki lehessen hallgat-

ni. 

Csütörtökön ismét tárgyalásra ült 

össze a VII. számú tanács, am«iy-! 

nek birái között megint megjelent 

Mayer Antal. A tanács munkáspárt i 

népbirái ú jó lag kijelentették, hogy 

nem haj landók addig tárgyalni , amig 

Mayer Antal visszahívása meg nem 

történik. Nyomban össze is ültek, 

á ' Iratot szerkesztettek a Független 

Kisgazdapárthoz §9 kérték, h tv j i 

vissza reakciós népbiráját , mert je-

lenléte akadályozza a népbiráskodás 

munká já t . A z át irat elküldése u t án 

hosszú várakozás elteltével telefon-

értesítés érkezett a Független Kis-

gazdapártból a népbiróságra. A párt 

egyik tisztviselője közölte, hogy 

a Független Kisgazdapárt n^m 

haj landó visszavonni Mayer An-

tql megbízását. 

A „munkáspárti népbirók erre viszont 

azt felelték, hogy ilyen körülmények 

között nem haj landók a felelöes?get 

vállalni a népbiróság munká jáér t é3 

nem vesznek részt • tanácskozásban-

A Magyar Kommunista Párt , a Szo-

ciáldemokrata Párt, a N®mz»li Pa-

rasztpárt és a szakszervezetek 

nőkével i s . m in t felügyeleti hatóság-

gal. Az elnök arra h ivta fel a néo-

birák figyelmét, hogy min t közalkal-

mazottak nem tagadhat ják meg hiva-

tali kötelességeik teljesítését jogi kö-

vetkezmények nélkül. A népbirák vi-

szont azt válaszolták, hogy 5k nem 

tekinthetők közalkalmazottaknak, csu-

pán napidijasoknak. Éppen a napok-

ban mondotta k i ugyanis a miniszté-

r ium, amikor a népbirák élelmezési 

váltságért folyamodtak, hogy a nép-

birák nem közalkalmazottak és nem 

is j ár nekik az élelmezési váltság. 

A z é r d e k e l l e k m e g k é r d e z é s e n é l k ü l 

puccsszerűen nevezték k i Szegeden 
a nyersbőr gyűjtő kereskedőket 

(Szeged, február 21) Csongrád vár-
megye területén a Bőrgazdálkodási Iroda 
kiielölte a nyersbőr összegviijtesét végző 
kereskedöke' a GvOSz és a Magyar 
Nyersbőr és Termékeikkel Foglalkozók 
Szabad Szakszervezetének ajánlására. 
Szegeden — a felszabadulás után meg-
alakult és azóta is működő — Nyersbőr-
szövetkezetet, melyben az összes iparen-
gedéllyel rendelkező nyersbőrkereskedők 
helyet foglalnak, számszer int 2b-en, érihe-
tetlen módon mellőzték. 

Nem hunyhatunk szemet ezen súlyos 
sére'em felett, hogy 25 dolgozó kiskeres-

j kedőt egybefoglaló szövetkezetet oly mó-
i don mellőzzék, hogy meg seni kérdezik 
; sem a Bőriroda szegedi kirendelt vez.ető-
íjét. cem a Közel'átási Kormányhiztost, sem 

| pedig az érdek'épviselet t. hanem minden 

további nélkül egy háromtagú „klikk'-et 
neveztek ki, akik közül egy még igazolva 
sincs. Másik tara pedig a nversbő-szak-
m-iban teljesen ismeretlen, harmadik tagja 
pedig akkor került a szakmába (1940 — 
1941-hen) amikor az akkori rezsimnek 
megfelelő urakat „átképezté és ez az ur 
nagyszerűen ki is szolgálta az akkori köz-
gazdasági rendszert. 

Amikor a szövetkezet megbízottja fel-
világosításért fordult a budapesti Nyersbőr 
szövetkezethez az utóbbi ur kinevezése 
miatt, azt a választ kapta, hogv a kineve-
zést „érdemei"-nek elismeréséül kapta. 

E súlyos sérelmek ovoslására a Sze-
gedi Nyersbőrszövetkezet küldöttei Buda-
pestre utaz.ta r, hogy orvosolják sérelmeiket. 

bg. 

/iy ómban dl 

!erm«t ée a 

8 hagyták a tárgyaio-

törvényszék éptPetét-

A V ü . számú tanács lépéséhez 

csatlakoztak az I. számú tanács 

népbirái is, 

akiknek szintén erre a napra volt 
kitűzve tárgyalásuk. Ilyen módon a 

csütörtökre kitűzött tárgyalás k kö-
zül egyet sem tartottak mCg. 

A törvényszék épületében és párt-

kttrökbien csütörtökön d é ^ ö t t 

Terhelő vallomások 
Mentus Miklós ellen 
igazolási tárgyalásán 
(Szeged, február 21) Az igazoló bizott-

ság Jenei-fanácsa szerdin tárgvalta Men-
tus Miklós, a németbarátságáról ismert 
s ücsmester igazolási ügyét. A késő estig 

bírál ' tartó tárgyaláson számos súlyosan terhelő 
' vallomás hangzott el Mentus ellen, akár-
csak a mul1 év b-n megtartott népbirósági 
tárgyalásán, amelyen •• zonban fei-entet-
ték őt av ellene felhozott né ellenes bűn-
cselekmények vádja alól. 

Rnsmann Béla és Rosmann Gvfirgy az 
igazolási tárgyaláson bizonyítékokat tár-
tak elő, hogv M«ntus volt az, aki inler-
náltatta apjukat a németekkel. 

Török Júlia szintén terhelő vallom<st 
tett. Spitzer Zoltán ettadta. hogv ann k-
idpjén érd k'ődött Pintér Káro'v detektív: 
felügyelőtől, hogy miért internálták Ros-
mann Dávidot. Pintér azt felette neki-
„Ez nagyon kényes ügy, a Baross-Szövet-

ség egy újonnan kijelölt szőrmekereskedője 
gyakorolt nyomást a dologban". A kiie-
lentés nvomán köztudomásúvá vált, hogv 
Mentus vitette el Rosmannt, hiszen ővolt 
a Baross-Szövetség kijelölt szőrmekeres-
tedóje. Kihallgatták Pintér Károlvt is, aki 
a ónban nem emiékezelt, hogy ezt mondta 
volna Spitzernek. 

Izgalmas szembesítés után Spitzer ki-
tartott vallomása mellett. Pint'r azonban 
ne ii erősítette azt meg. Petykó Károly 
tett még terhelő vallomást. Mellékesen az 
is kiderült más fanuva lomásokb't hogv 
Mentus résztvett egy zsarolási manőverben 
is. Ezután az igazoló bizottság a tárgya-
lást elnapolta és folytatását március R-én, 
délután fél 3 órára tűzte ki. Ekkor ujabb 
tanukat hallgatnak ki. 

K O R Z Ó M O Z I T%T: 

Ma pénteken kezdjük játszani 

a szépséges emeri' ai fdmremeket 

Bette Davis és Charles Eoyer 
csodás alakításával 

Egy asszony 3 élete 
A re dkivüli hosszú műsorra való 

tekintettel az előadások kezdete: 
i/s 3, i/s 5 és i/s 7 órakor 

Elnapolták a háborús bűnös 
Zadravetz püspök bűnügyének tárgyalását 

(Budapest, február 21) A nfoügyészség 
i a mult év ok óber kőzenén vádiratot adott 
i k' uzdóczi Zadravetz István nyuvalmazo t 
tábori rüspök ellen háborús és nénellenes 

i büntettek miatt, A mult év novpmber ele-
íjén már tartott ez ügvben tárgv lá*t 
' a népbiróság és elrend lte több tanú meg-
(idézését, A folytatólagos főtárgyalást feb-
I ruár 20-ára tűzték ki. 

A tanúvallomások után Reretz Sándor 
védő kérte többek között dá noki Miklós 
Béla volt miniszterelnök és Vőrö« János 
volt honvédelmi miniszter kihallga ásU 
Kérte ezenkívül zárt tárgyalás elrendelé-
sét azt, hogy az erre vona'koz- indo 
k*it zárt ajt' k mögött terjessze elő 

Rövid tanácskozás utan a népbiróság 
a tárgyalást elnapolta. 

Köszönet az orosz városoarancs-
noksáonak a tzeg^di híd 

megmentéséért 
(Szeged, február 21) Dénes Leó elvtárs, 

polgármester hálás köszönetét fejezi ki az 
orosz vároeprjrancsnoksácnak éi a vasuti 
különitmé*ynek azért az áldozatos és ön-
zetlen munkáért, amelyet a szeg di hid 
megmentedért végeztek. Ugyanakkor a 
közreműködő magyar honvédségnek is kö-
szönetet mond. 

FurtwSngler nem dirigál többé 
Berlinben 

(London, február 21) Az angol rádió 
közli a németországi megszálló hatóságon 
határozatát, amelynek értelmében Wi'chelm 
FurtwSngler, az ismert náci karmester 
nem vt'zénvc-lhe i többé a berlini filhar-
monikusokat. (MTI) 


