
d e l m a g y a r o r s z á g PÉNTEK, 1946 JUNIUS 7 

Rajk elvtárs belügyminiszter 
a bányászokkal egyenlő ellátásban 
akarja részesíteni a demokratikus 

rendőrőrszemélyzetet 
(Szeged, junius 6.) Diczfalussy Fe-

renc rendíSrvezérörnagy visszaérkezel t 
Budapestről a főkapitányi értekezlet-
ről Ezen az értekezleten mutatkozott 
be a főkapitányok előtt dr. Komáromi 
László rendőraltáboinagy, a vidéki fő 
kapitárayolc uj vezetője. 

Az értekezleten egyébként elhatá 
rozlük, hogry továbbra is nagy gondot 
forditanak u rendőrség demokratikus 
átképzésére és különösen- erre a célra 
létesít el t szakiskolákra. A Szeged n 
megindított úgynevezett rendőrségi tá-
jékoztató tanfolyam szombaton fejező-
dik be. Szombaton délben a város ve-
zetősége, a pártok és a hatóságok kép-
viselői előtt vizsgáznak majd a tanfo-
lyam résztvevői. Az eh / szegedi ilyen-
irányú rendőriskola befejeztével ujabb 
tanfolyam indul meg mintegy szá? fő-j 
nyi rész (vevővel, ' 

A budapesti főkapitányi értekezle-
ten felvetődött & rendőrörszemélyzet 
anyagi ellátásának kérdése is. Rajk 
László elvtárs belügyminiszter ezzel 
kapcsolatban arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy a rendőrszemélyzet-
nek ugyanabban az ellátásban kell ré-
szesülnie, mint a bányászoknak és én-
nél; érdekében lépéseket fog tenni il-
letékes helyen. 

Diczfa-lussy vezérőrnagy kijelentette 
a Délmagyarország munkatársának, 
hogy a szegedi rendőrszemélyzet ruha-
ellátása hamarosan, teljesen megoldó-
dik és ez év végére nyári, téli felszere-
léssel egyaránt ellátják őket. A rend-
őrség ellátása a továbbiakban is leg-
megnyugtatóbb módon halod előre és 
biznak benne, ho®y a. még mutatkozó 
hehézségeke-t is sikerül hamarosan 
megoldani. 

Piacbtró állapítja meg a szegedi 

piac irányárait 
(Szeged, junius 6.) A szerdai közel-

látási értekezletet nagy tárgysorozata 
miatt nem tudták befejezni. A csütörtö-
kön délelőtt folytatott tanácskozó" al-
kalmával ismét foglalkoztak a konzerv-
gyáraknak azzal a kérésével. hogy enge-
délyezzék részü-kie a -szegedi piacon a 
korlátlan vásárlást, időre és mennyi-
ségre való tekkrteí nélkül. A közellá-
tási bizottság ugy határozott, hogy a 
kérés teljesítésére tesz javaslatot a 
polgármesternek, arra való tekintettel, 
hogy a konzervgyárak sok munkást 
foglalkoztatnék: és ne legyenek kény-
telenek leállni 

Az értekezleten megtárgyalásra ke-
rült az árak kérdése is. A bizottság 

javasolja: vezessék be n piacbirá üv 
tézményét, hogy megakadályozzák ele. 
árak fel verését. A piacbtró feladata 
az lenne, hogy minden piacon meg-
szabja s betartassa a hatósági közegek 
segítségével az általa adott irányára-
idat. A piacbtró által megszabott irány-
árakhoz kellene Igazodnia minden ter-
melőnek és elárusítónak. Aki az irány-
árakat nem tartja majd: be, szigorúan 
megbüntetik. 

Elhatározta még a közellátási bizott-
ság, átír a pénzügy iyaizgatóságh oz, hogy 
minden dohány árud át lássanak el ciga -
rettával, hogy az haladék nélkül lel 
tudja szolgálni a vevői . 

A nép akarata nyilvánult meg 
az olasz válaszfáson 

Umberto családfával eg füU elhagyja Olaszországot 

(Róma, junius 6.) A római rádió je-
lenti, hogy a referendum eredméme 
értelpaében az olasz nép a köztársasági 
államforma mellett döntött. A válasz-
tások eredménye a következő A köztár-
saság mellett- szavazott 54, a királyság 
mellett 46 százalék. A referendum ered-
ményé: Gasperri miniszterelnök kö-
zölte Umberto királlyal Gasperri ezzel 
kapcsolatban az újságíróknak a követ-
kezőket mordotta: A nép akara.a nyil-
v-finu':: meg a választásokon. 

Római lakossága meglehetősen nyu-
galommal vette tudomásul a királyság 
bukását. Milánóban, a köztársaság fel-
legvárában a lakosság szenvedélyes 
örömmel fogadta a köztársaság hírét.. A 
Dóm-;éren óriási tömeg gyűlt össze, 

/mely lelkes tüntetést rendezett a köz-
társaság mellett. A milánói sajtó hang-
súlyozza, hogy 22 évi zsarnokság után 
uj korszak kezdődik Olaszország életé-
ben. A köztársaság kenyeret és békét 
fog hozni az olasz népnek. 

IT. Umberto, aki 29 napig volt Olasz-
ország királya, szombaton hagyta el az 
olasz földet. Ezzel véget ér a Savoyai-
uralkodóháznak 85 éves uralma Olasz-
országban. 

Mária Jose királyné csütörtökön 
hajnalban gyermekeivel együtt a nápo-
lyi kikötőben horgonyzó cirkálóra 
szállt. A hajó kevéssel később felszedte 
horgony át és útnak indult Gacta, felé, 
eho Umberto király száll fel rá. A ki-
rályi család Port-Said felé utazik. 

Érdekes terv a gázszolgáltatás 

megindítására 

A rendőrség őrizetbe vette 
a iegyverreftegető szegfedi diákokai 

A nyomozás eddigi adatai szerint nincs szó szervezkedésről 
Tovább folyik a nyomozás 

(Szeged, junius 6.) A Szegedi Nép-
zava csütörtöki számában idő előtt ki-

part tantott, erősen túlzott beállítású, 
szenzációhajhászó cikk jelent meg ar-
ról, hogy a szegedi rendőrség politikai 
osztálya r gedi diák-oknál nagymeny-
nyiiségü fegyvert és golyószórót találit. 

A szegedi rendőrség politikai osztá-
lyán a Dclmagi nrország munkatársá-
nak kijelentettél:, hogy néhány napja 
fejelentés alapján találtak egy szegedi 
diáknál fegyvereket. A politikai osztály 
nyomozói ezen a szálon elindulva- és a 
nyomozás során ujabb fegyvereket- ta-
láltak. ugyanakkor többeket őrizetbe 
is vettek, triert engedély nélkül tartót-
lak fegyvert lakásukon. A nyomozás 
továbbra is folyamatban van, mert a 
rendőrség nem tűrheti, hogy engedély 
nélkül lőfegyvereket tartson akárki is 
a lakásán. Á rendőrség közlése szerint 
egyelőre olyan nyomok- nincsenek, 
amelyek szervezkedésre hagynának kö-
vetkeztetni és nem felel meg a való-
ságnak a Szegedi Népszavának az az 
értesülése, amely szerint golyószórót 
találtak az egyik diáknál. 

A nélmacniarország értesülése sze-
SntVddrig*l(> szeged! diákot, vettek őri-
zetbe és mintegy 30 lőfegyvert koboz 

• mii, 

lak cl. Az elkobzott fegyverek között 
nagyon -ok automata Frommer-pisz-
toly, vad-á-z.fegyver és katonai lőfegy-
ver is van. 

Amint a rendőrség hivatalos közle-
génye i s megállapítja, szervezkedésről 
ugyan a nyomozás eddigi adatai szerint 
nincs szó, de mégis tűrhetetlen az az 
állapot, bog-. diákgyerekek ilyen nagy-
mennyiségű fegyvert tartsanak maguk-
nál, hiszen ez alkalmas lehet fegyveres 
szervezkedés meginditására. Ezért a 
legszigorúbb vizsgálati és eljárás meg-
indítását követeljük az ügyben, ugyan-
akkor követeljük a rendőrség azonnali 
részletes tájékoztató beszámolóját is az 
ügy minden részletéről. A közvéle-
ményt ugyanig az eset a legnagyobb iz-
galomban tartja és a rendőrség szűk-
szavúsága, megfelelő felvilágosítása 
nélkül csak találgatásokra ad alkalmat. 
Erihetetlen tehát a szegedi rendőrség 
merev elzárkózása, amikor országszerte 
a legszélesebb mederben hozzák nytl-
vánfogságra e hasonló ügyeket. 

Reméljük, hagy az első semmit-
mondó jelentés után részletes tájékoz-
tatást kapunk ebben és minden, esetleg 
rtfte; felvetődő hasoníö ügyben.' 

(Szeged, junius 6) A gázszolgálta-
tás kérdése mind gyakrabban vissza-
térő problémája a szeged: életnek 
A fahlány és a magas villanyárak 
miatt a szegedi háztartások -állandó 
válsággal küzdenek, mert nem tudjál:, 
hogyan oldják meg a főzés kérdésit-
A gázszolgáltatás megindítás * nagy 
könrn ebbü'ést hozna. Éppen ezért az 
illetéketek mind.nt elkövetnek, hogy 
a gázgyárban meginduljon a gázter-
melés. A helyzet az. hogy gázszenet 
ma már tehet kapni a dunántuü bá-
nyákban, pén'kérdés raup&n, hogy 
annyit be tudjanak szerezni, anvny-
nylvei a gázszolgáltatás folyamatossá-
gai biztosítani «het . A gá/gvárnak 
Jelen körülményei között nem álj ren 
delkezésére akkora összeg, amiből 2 - I 
S hónapi szénszüksőgietet előre be I 
tudna szerezni. 1 

Dénes Leó elvtárs, po lsámv ste-nck 
támadt az az ötlete, hogy »gázelőfiz 
t5ít« nyissanak a lakosság számára, 
polgármester elgondolása az, hogy 
akik igénybe akarják venni a gfizt, 
azok fizessenek ba a gyár pénztárába 
akkora összeget, amekkora körülbe-
lül fedezi egy-két hónapi «zámla Í'.BZ-
szegét. Az igy begyült pénzekből n 
gázgyár meg tudná vásárolni két-
három hónapi szükségletét és bizto-
zitani tudná a gázgyártás folyama 
tosságát. Az ötlet Lóránt Gyula gáz-
gyári miniszteri biztosnak és DiősSzl-
lágyi igazgató-főmérnöknek is tetszik, 
most már csak a megvalósítás van 
hátra. Valószínűleg erre is sor kt-
rü\ mert nagy javulást idémo elő a 
város életében. 

Pünkösdkor: KI A FALURA 

Állandó kapcsolat 
a szegedi tudományegyetem ifjúsága 

és a jugoszláv egyetemi ifjúság között 
(Szeged, junius 6.) A Szegedi Egye-

temi és Főiskolai Hallgatók szabad 
szervezete Zágrábból levelet kapott a 
jugoszláv Nemzeti Egyetemi Ifjúság 
(Narodna Sludcntska Omladiina) oivos-
tanhaUgaióitó'j. Levelűikben leírják, 
hogy minél szorosabb kapcsolatot sze-
retnének teremteni a szegedi és általá-
ban a magyar egyetemi ifjúsággal és 
meg szeretnék isrnemi a matn.nr diák-
ság munkáját, problémáit, mert meg-
győződésük szerint az egész világ ifjú-
ságának egyesülnie kell munkában és 
tudományban. Levelükben beszámol-
nak a jugoszláv egyetemi ifjúság éle-
téről is. tanulási módjukról, valamint 
országul: újjáépítésében való eredmé-
nyes részvételükről. Örömmel számol 
nak be arról is, hogy a fasizmus ellem 
harc győztes befejezésével a diákok szá-
ma sokkal nagyobb az egyetemeken, 
mint a háborít előtt volt. Vcgül annak 
a reményüknek adnak klfejerést, hogy 

levelezéssel, a rzakirodatom és egymás 
műveltségének kölcsönös tanulmányo-
zásává,j, valamint, minél előbbi diák-
cserével igazi baráti viszonyt tud te-
remteni a két ország ifjúsága egymás-
sal; 

Levelüket az újjászületett Jugo-
szlávia jelmondatával fejezik be: „Ha-
lál a fasizmusnak! Szabadság a /lép-
nek.'" 

A jugoszláv orvos tanhallgatók leve-
lére a Szegedi Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók szabadszervezete válaszolt. 
Körvonalazzák a szegedi egyetemi ifjú-
ság helyzetét és tájékoztatói; küldenek 
általában a magyar egyetemi ifjúságról 
is. Hasonlóképpen kifejtik, a legna-
gyobb mértékben szükségét érzik, hogy 
a két ország ifjúsága a jövőben a leg-
jobb viszonyban működjön együtt. 
Ugyanakkor megküldték a magyar 
egyetemi, ifjúság ezideig egyetlen1 fo-
lyói,rátát. a „Forum"-ot is. 

Magyarországot meghívták 
a nemzetközi egészségügyi 

értekezletre 
(Budapest, junius 6.) A magyar kor-

mány az Egyesült Nemzetek Szövetsé-
gének főtitkárától táviratol kapott, 
amelyben a főtitkár az Egyesült Nem-
zetek ga diasági é» szociális tanácsának 
megbízásából meghívja Magyarországot 
n New orkban junius 19-én összeülő 
nemzetközi egészségügyi értekezletre. 
Az értekeelet célja az egészségügy nem-
zetközi megszervezése az Egyesült 
Nemzetek keretén belül. A magyar 
kormány nagy örömmel fogadja a 
megtisztelő meghívást és a washingtoni 
magyar követséget bízza meg, hogy az 
értekezleten Magyarországot képviselje. 

Népbiróság elé került 
a makói deportáltak „ l u p ó " - i a 

(Szeged, junius 6) A népbiróság 
Kozma-tanácsa csütörtökön tárgyalta 
a háborús bűntettekkel vádolt Miklós 
Izsó makói kereskedő és felesége 
Ügyét. Miklós 1944-ben a Zlabingbsn 
deportált makói zsidók »Juooja« volt. 
ö rá volt bízva a deportáltak élelme-
zérón ek kiosztása és ebbö' a maga 
és felesége részére nagyobb mennyi-
séget folytatólagosan elvont. Az SS-
eknéi besúgó volt s egyizben Toffl'e* 
Ágnes 13 éves kislányt, mert az a 
konyháról három széni burgonyát el-
vett, az SS-eknéi faljelentette és azok 
A kislányt megverték Több n gondat-
lansága miatt éhenhaltaK- Társait ar-
ra kényszeritette, hogy ők kiszolgál-
ják. 

A népbiróság tanukat hallgatott ki-

Jrtcz Fábiánná, Molnár Károlyné, 

Tofíler Ágnes, Schwarcz Manóné és 

Rác*. Jer.ő kihallgatása után a t irgyi-

iá t félbeszakították. Déiu'án is foly-

tatódtak a tanukih iUga'á-ok és mi el 

a nagyszámú tanú kihallg itásá-a idő 

nem voit, a népbiróság a tárgyalást 

elnapolta. 

Másfélmilliárd a kenyér 
(S/eged, juniu- 6) A legújabb' mun-

kabéfcme'ésiv való tekintettel a ke-

nyérármegá'lapitó Mzott ág c sütör ök 

déH.en ti'é-t tartott a Keresi: d.dmi és 

Iparkamarában é ; a kenyér fogyás - -

tói árát péntek reggeltől egymtUiár 

500 millióban állapította meg. \ vi-

szonteladói ár egymilliót'! 350 mi l iő 

pengő. 

Az MKP rókusi szervezete 
kedden megkezdi a rókusi 

templom javítási munkálatait 
(Szeged, junius 6.) Beszámoltunk 

róla, hogy a Magyar Kommunista Párt 
önként vállalkozott arra., hogy megja-
vítja a rókusi templom toronyóráját és 
a háború folyamán a templomon eset. 
sérüléseket helyrehozza. A templom 
újjáépítése érdekében indított akció 
igen szép sikerrel járt, ug'yhogy Pün-
kösd utáni kedden már hozzáfognak o 
javPási munkálatokhoz. A Magyar 
Kommunista Párt rókusi szervezete ez-
úton is köszönetét fejezi ki párttagjaii-
nak és mindazoknak, akik hozzájárul-
tak természetbeni adományaikkal és 
egyéb szives segítségükkel ahhoz, hogy 
ezt a munkát, megindíthassák. 

A Magyar Kommunista Pártnak ez 
a kezdeményezése is jelentős bizonyí-
téka annak a hatalmas erőfeszítésnek, 
amelyet a párt az ország újjáépítése ér-
dekében végez. 


