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kormánybiz'.o i-.ak azonban erről tudo-
mása volt, mert több ízben interveniál-
tam nála részben magam, részben kö 
zegetínc-n keresztül. 

A rendelet 1945 novemberében lá-
tott napvilágot. A legénység és hozzá-
tartozóik még ma sem kapják meg já-
randóságukat. A közellátási kormány-
biztos azzal védekezik, hogy nem ren-
delkezik a készletekkel, melyek birto-
kában eleget tehetne a közellátásügyi 
miniszter rendelkezésének. Ha a kor-
mánybiztos nem rendelkezik a készle-
tekkel és nem tud eleget tenni a ren-
delkezésnek, ui£/ azk rögtön jelentenie 
kell és megkeresni a lehetőségét a kész-
leteik beszerzésére, azért közellátási 
kormánybiztos. Hangsúlyozni kivánőm, 
hogy a rendelet 1945 novemberében je-
lent meg, ezzel szemben 1946 április 
2-án, tehát majdnem fél évvel a rende-
let megjelenése után tett a kormártyr 
biztos előterjesztést, hogy a központi 
készletekből láthassa el a rendőrséget. 
Ha a közellátási kormánybiztosnak szív-
ügye lett volna a rendőrség, ugy nem 
vért volna novembertől áprilisig. Ha 
nem volt készlete novemberben, ugy 
már akkor htvatalibeli kötelessége lett 
vodna ezt az előterjesztést megtenni. 

Cikkünkben nem azit állítottuk, hogy 
a kormánybiztos semmiféle élelmiszer-
ből sem adta meg a feladaigot, ezzel 
szembeni a főispáni nyilatkozat azt ál-
lítja, hogy az alapfejadagot biztositotte 
és kiutalta. Nekünk egy kérdésünk 
volna: rőtből, melyik éleimiszercikkfoő! 
kapták meg a fejadagot és melyikből 
nem? Kapott -a rendőrség étolaj-, hüve ] 
lyes-, főzőliszt-, hogyma- és cukorfej-; 
adagot. Mert a közellátási kormánybiz-
tos erre ls kötelezve van. 

A közellátási kormánvibiztos intéz-
kedéseire Vonatkozólag különben igen 
érdekes adatok birtokába jutottunk. A 
szegedi gazdasági rendőrség lefoglalt 
Kisztner szegedi mészárosnál 10 má-
zsán felül zsírt és SZE tormát. A bűnje-
let. miután az romlandó voHU letétbe 
helyezték a városi raktárban, ahol a 
rendőrség sójával biztosították a rom-
lás etilen. Ez az ölelmiszermenny; ség a 
.jogerős bírósági Ítéletig mint bűnjel 
szerepel, mert a bíróság illetékes an-
nak hovafordításáról ítélkezni. Ezzel 
szemben a beszolgáltatások alkalmával 
a közellátási kormánybiztos szabályel-
lenesen a bűnjelét is igénybe vette. 

Kérdezzük a közellátási kormány-
biztost, hogy mit tenne azzal a tiszt-
viselőjével, akin«k 1945 november 22-
én utasítást ad és az csak 1946 ánri-
lis" 2-ftn válaszol, hogv a rendelke-
zést nem tudja végrehajtani? Ha a 
választ megknojuk, ugy az itélet lesz, 
melyet dr Pálfy György maga felett 
mond. 

Másodosztályú kocsik 
a budepest—szegedi vonaton 

(Buda-pest, junius 17.) Az 'Államvas-
utak igazgatósága közli: Junius 15-től 
kezdve a Budapestről Bécsre, Gyéké-
nyesre, Nagykanizsára, Tapolcára, Szom-
bathelyre, Bajára, Sátoraljaújhelyre, 
Békéscsabára, Szegedre, Nyíregyházá-
ra és Somoskőújfalura, valamint az el-
lenirányban közlekedő távolsági sze-
mélyvonatokon másodosztáltjju kocsik 
is közielvednek. A nyíregyházi vonatnál 
Biharkeresztesre, a pécsi vonatnál pe-
dig Béta-székre is lesz közvetlen má-
sodosztályú kocsi. 

Megalakultak az első adóközösségek 
Szegeden 

(Szeged, junius 17.) Az uj adózási 
rendszer fontos újítása az adóközösség. 
A szegedi kereskedelmi és iparkamara, 
valamint a helyi érdekképviseletek so-
kat fáradoztak azon, hogy a szegedi 
kereskedők és iparosok körében adó-
közösségeket hozzanak létre. Ennek 
eredményeiként a pénzügy iiga igatóság 
támogatásával tizenhárom -kereskedel-
mi és ugyanennyi ipari szakmában 
már meg -is alakult Szegeden az adó-
közösség. Az adáközösségb-en működő 
kereskedelmi szakmák a következők: 

Borkereskedő 10, festókkereskedő 12, 
papírkereskedő 22, piaci rőfös, bazár-, 

rövid-, feószfehérnemükereskedő 107, 
porcellán-, üvegkereskedő 7, rövid-, fü-
szemagykereskedő 10, zsák-, izsinegr, 
kenderkereskedő 15, fűszer, szatócs 281, 
toll-, nyers-borkereskedő 16, vaskeres-
kedő 16, cipőkereskedő 13, textilkeres-
kedő 140 taggal. 

Az ipairi szakmák közül a követke-
zők működnek adóközösségben: 

A sütőiparosok 70, szabóiparosok 81, 
órás, ékszerész 50, kefekötő, szitás 12, 
papucsusok 25, bérkocsisok 39, vendég-
lősök 31, fodrászok 89, villanyszerelők 
25, műszerészek 36, droguisták 9, aszta-
losok 58 és fogtechnikusok 25 taggal. 

j hatóságai, a politikai pártok képvise-
lői, a MaDISz nagyszegedi szerve-
zete és a többi szegedi ifjúsági szer-
vezet fogadja. A fogadtatás után u 
Komszomol kiküldöttei és a fogadá-
son résztvevők a szovjet hősök em. 
lékmüvét koszorúzzák meg. 

A Komszomol kiküldöttei a MaDISz 
nagyszegedi központjában résztvesz-
nek egy ifjúsági gyűlésen, ahol műso-
ros estet rendeznek a kiküldöttek 
tiszteletére. 

Este a kiküldöttek tiszteletére va-
csora lesz, melyen részt vesznek a 
MaDISz, a politikai pártok, a szegedi 
ifju=ági egyesületek kiküldöttei. 

Deportált-társaival kegyetlenkedő Jupo ügyét 
tárgyalja a népbiróság 

(Szeged, junius 17) A népbiróság 
Koralóssy-tanáosu hétfőn délelőtt 
Fischer Simon lágerparancsnok nép-
ellenes bűnügyét .tárgyalta. Fischer 
ügyét 1945. október 1-én tárgyalták 
először. A vádirat szerint a vádlott 
1944-ben Bergen-Belzenben, majd 1954-
ben Theresiestadtban, mint a ma-
gyarországi deportált zsidók Jupo-ja 
a tábor lakóit nemre és kórra való tz-
kintet nélkül, súlyosan bánt.ilrrazt?, 
egy Neumarné nevű deportált a ve-
résbe bele m halt. 

A tárgyalást bizonyitáskiegészités 
végett ekkor -elnapolták és október 
29-ére tűzték ki újból, amikor szintén 
elnapolták és az iratokat visszaadták 
a népügyészségnek. A népügvészség 
december J7-én pótvádiratot terjesz-

tett elő, amely szerint Fischer a tá-
bor részére á németektől felvétele-
zett élelmiszer lea csaa egy resz.u 
osztotta KI, a megmaradt reszt pedig 
aranyert es mas aragasagerr ei aow. 

A hétfői tárgyaláson ismertették 
mindkét vádiratot. A vádlott teljes 
mértékben tagadta az ellene felho-
zott vádakat és kijelentette, hogy 
mint lágerparancsnok mindent meg-
tett a tábor lakóinak, amit emberileg 
el lehetett követni. Jószivüsége bi-
zonyítására felhozta, hogy Rákosi 
Mátyás húgának ls ő segített a szö-
késben. A hétfőn délelőtt kihallgatott 
tanuk mind terhelőén vallottak. A 
tárgyalást kedden folytatják. ítélet a 
hét végén várható. 

Kél postai intézkedés 
(Budapest, junius 17) A postavezér-

igazgatósága közli, hogy junius 30-
ikával a 100 miipengőnél kisebb ér-
tékjelzésü, továbbá betű- és szim-
jelzü, valamint szöveges falülmvomásu 
bélyegeket a forgalomból kivonják 
Julius 1-től csak a 100 miipengős és 
annál nagyobb értékjelzésü bélyegek 
használhatók fel postai küldemények 
bérmentesítésére. 

A postatakarékpénztár értesiti a 
közönséget, hogy junius 24-től a 
csekkforgalomban a milliárdon aluli 
összegek kezelését megszünteti, s 
könyvelésre csupán a milliárddal vég-
ződő kerek összegeket fogadja el. Et-
től az időponttól kezdve csak milliárd-
dal végződő kerek összegről kiállított) 
befizetési iappai teljesíthető takarék-
pénztári csekkszámlára fogad el be-
fizetést. 

„Lelkigyakorlatot" tartott 
a piacrendészeti hatóság 

a felvásárló kereskedőknek 

A NDT is halálraítélté 
Hubav Kálmánt 

(Budapest, junius 17) A népbiróság 
április elején kötél általi halálbünte-
tésre ítélte Hubay Kálmánt. Fellebbe-
zés folytán a NOT most tárgyalta má-
sodfokon az ügyet és az első fokú 
Ítéletet helybehagyta. Egyúttal ki-
mondotta a vagyonelkobzást és az ál-
lásvesztést ls. Hubay kegyelmet kért. 
A NOT a kegyelem kérdésében ho-
zott döntését írásban közli a népbi-
róséggal 

Eljárást indítanak az Eksz bűn-
szövetkezet tagjai ellen 

(Budapest, junius 17) A letűnt 
Horthy-rezsim legelszántabb és leg-
veszedelmesebb szervezeté az Eksz 
(Etelkö/.i Szövetség) volt. Néhány nap-
pal ezelőtt kiderült, hogy ennek tagjai 
gyilkolták meg Somogyi Bélát és Ba-
csó Bélát is. Tasnádv Nagy András 
vallomása szerint a szövetség emberei 
rabolták ki 1919-ben a bécsi magyar 
követséget. Az Etelközt Szövetség 
tagjai ellen, akiknek teljes névsora 
rendelkezésre áll, megindítják az eljá-
rást 

(Szeged, június 17) Az elmúlt na-' 
pókban a piaci árak hatalmas ugrá-r 

sával kapcsolatban sok szó es?tt kü-
lönböző fórumok előtt a oiacelknőr-
őrzéséről. Beszéltek és határozatot 
hoztak piacbirői intézmény létesíté-
séről, külön ellenőrző csoportiok Szer-
vezéséről, mindezidáig azonban ezek-
ből még semmi sem valósult meg, a 
helyzet jelenleg is az, hogy a szegedi 
piacot csupán a piacrendészeti ható-
ság piaci biztosai ellenőrzik, akik bé-
kében, normális körülmények között 
is végezték az ellenőrzést. Három"; 
piacbiztos van. Ez a létszám normális ! 
körülmények között -elegendő volt a 
piacrendészet ellátására, nyilvánvaló 
azonban, hogy ma, a sokkal bonyo-: 

lultabb piaci problémák megoldására 
elégtelen. Az árkérdésbe, az árak ki-
alakulásába nem igen tudnak bele-
szólni a piacibiztosok. A piacrendé-
6zeti hatóság, amelynek élén Prfiger 
Ferenc, az elsőfokú iparhatóság ve-
zetője és Radnai Béla kerületvezető 
áll, három piacellenőrző altiszttel vé-
gezteti a piac ellenőrzését Ezenfelül 
is elkövetnek mindent, hogy 
azokat a problémákat, amelyek na-
ponta felmerülnek, a legkielégítőbben 
oldják meg. A legégetőbb probléma 
pillanatnyilag a vidéki kereskedők vá-
árlása. A közellátási bizottságban 

hetek óta megbeszélés tárgyát ké-
pezi ez. A panasz az, hogy a vidéki 
kereskedők vásárlásaikkal eltüntetik 
az árut a szegedi gyümölcs- és zöld-
ségpiacról és ezzel felverik az ára-
kat. Azóta a vidéki kereskedők vá-
sárlását korlátozták olyan módon, 
hogy csak délelőtt 10 után mehelnek 
a piacra. Ez az intézkedés nem sokat 
használt, mert a rendelkezést ugy 
játszák ki, hogy a vidékiek egysze-
rűen szegedi kereskedőkkel vásárol-
tatják fel a részükre szük3égcs. árut. 

Ez. történt a hétfői piacon is, ami-
kor a felvásárlók még a tetejében 
egymásra is licitálta k és ezzei ismét 
hatalmasan felverték az árakat. Pél-
dául a cseresznye hétfőn már 250 
milliárdért keit a piacon, a barackot 
pedig 150— 200 milliárdért árulták. 

Tud arról is a piacrendészeti ható1-
ság, hogy a kereskedők kimennek a 
szőregi országútra és a szegedi hatá-
ron kivül pár méterrel veszik meg a 
szegedi piacra irányitott gyümölcs-
és zöldségfizálUtmányokat. Ugyanígy 
cselekednek a kisteleki határban. 

Éppen ezért a piacrendészeti ható-
ság hétfőn értekezletre hivta össze a 
felvásárló kereskedőket és igyekezett 

a »lelkükre beszélnie hogy tartsák 
be a rendelkezéseket és ne igyekezze-
nek mindenféle módon a szabályok 
kijátszásával megfosztani a sze-
gedi piacot a gyümölcsfelhozataltói. 
A hétfői lelkigyakorlat" azzai az 
eredménnyel járt, hogy a kereskedők 
megígérték, megvédik a fogyasztók 
érdekeit. Ezért a hatóság vezetői és 
a kereskedők u».y egyeztek meg, hogy 
minden piac előtt megbeszélik az 
Irányárakat és ennél többet nem fi-
zetnek a gyümölcsért, hogy ne tegye-
nek nagy árkiugrások. Piac után új-
ból összejönnek és a tapasztalatok-
ból leszűrik a tanulságokat. A legkö-
zelebbi ilyen értekezletet szerdán dél-
után tartják. 

Garibaldi zászlója leng 
Róma fölött 

(Róma, junius 17) Az uj köztár-
saság jelképét az 1849-eB harcokból 
'származó Garibaldi-zászlót, egy vö-
röst nges Garibaldi-katona vitte fel a 
Capitolra. Itt Róma város polgármes-
tere és a köztársasági pártok vezetői 
fogadták. Az zászlót azután ünnepé-
lyesen, nagv tömeg jelenlétében tűz-
ték ki az árbocra. 

A toriónl szakszervezetek kihirdet-
ték az általános sztrájkot tiltakozásul 
azok elten a tüntetések elfen, amelyek 
két napja folynak a köztársaságlak 
és a királypártiak között. Az össze-
tűzések ok i a szakszervezetek sze-
rint a királypártiak magatartásában 
rejlik. i 

4 szovjeUfjak fogadása 
Szegeden 

(Szeged, junius 17) Jelentettük már. 
hogy szovjetunió ifjúsági kikül-
döttei szerdán Szegedre érkeznek. A 
szovjet ifjak fogadására nagy mű-
sort dolgozott ki a MaDISz helyi szer-
vezete. | 

Az eddigi tervektől eltérően a szov-
jet ifjak — a Komszomol — szerdán 
délután 6 órakor érkeznek Szegedre. 

A MaDISz helyi szervezete, a Le-
mezgyár ifjúsága és a dorozsmai 
MaDISz, a dorozsmai és pesti ut ke-
reszteződésénél felállított diadalkapu-
nál fogadják a szovjet kiküldötteket. 
A városháza előtt a Komszol kikül-
dötteit honvéd és rendőr díszszázad, 
valamint a honvédzenekar, a város 

A ml iskolánk 
Irodalmi délnt&n u egyetemen 

u iskolarendszer hibáiról 

(Szeged, junius 17.) A Szegedi Egye-
temi és Főiskolai Hallgatók Szabad 
szervezetének -tudományos szocLaíistta és 
magyarságismereti munkaközössége igen 
ötletes irodalmi délutánt rendezett 
szombaton a központi -egyetem aulájá-
ban a termeti' zsúfolásig megtöltő kő 
zönség előtt. Az 'előadáson- megjelent 
Dénes Leó elvtárs polgármester is, va 
'-amint a professzorok nagyrésze dr. 
Purjesz Béla rektorral az élen. Berek 
István bölcsészhallgató megnyitójá-
ban röviden rámutatott a magyar is-
kolarendszer reformjának szültségiessé-
gére. Dr-. Straub Brúnó elvtárs, egye-
temi tanár beszélt ezután az oktatás 
problémáiról' és az iskolázás kérdésé' 
köti főrszre osztotta-. 

— Az egyik fontos feladat, hogy 
mindenki számára elérhető Hegyen eti 
iskola — mondotta —>, ai másik pedie 
az oktatás céljának meghatározása. Az 
oktatás legfőbb célja csak az lehet, hogy 
a diákokat önálló gondolkodásra ta-
nítsa meg. 

Straub elvtárs érdekes előadása után 
ötletes vita formájában Horváth György 
a mult iskolarendszer, Barek István, 
pedig a tanügyi reform fontossága mel-
lett emelteik szót. Ennek során a ta-
nyai iskoláktól!, a középiskolán keresz-
tül egészen a felsőoktatásig, előkerül-
tek oktatásunk legszembetűnőbb hibái: 
a szociális téren megnyilvánuló -bajok, 
a tankönyvreform szükségessége, isko-
larendszerünk felépítése körül1 mutat-
kozó fei'deségek és a többi sürgős, re-
formra szoruló hibák. 

A vitában felvetett érveket dr. Szé-
chy Ferenc, valamint Papp Gizella, Fe-
hér Zsuzsa, Kabódy Sándor, Lő kö* 
Zoltán egyetemi hallgatók Petőfi. Ady, 
József Attila verseinek és Karinthy, Ju-
hász Gyula; Szabó Dezső egy-egy Írá-
sának értékes előadásával, Goldschmidt 
Dénes és Székely Lajos egtyetemi hal -
gaitók pedig József Attila életéből vett 
jelenét ügyes megszemélyesítésével tA-
m-a'sztbt'.iák alá. 

Az irodalmi délután második részé-
ben dr. Ivanovics György elvtárs egye-
temi- tanár és dr. Huszák István egye-
temi tanár az -amerikai, illetve a svéd-
országi oktatásról -beszéltek saját ta-
pasztalataik alapján. Dr, Bognár Cecil 
pszicholóigius-profosszor a jó és rossz 
iskola kritériumait fejtegette, dr. Sze-
ghy Endre főiskolai tanár pedig a nép-
daitanitás és a népi zenekultura taní-
tásának fontosságáról beszélt. A pro-
fesszorok felszólalásai után a Főiskolai 
Kamarakórus dr. Szeghy Endre főisko-
lai tanár vezetésével népballadát és 
Bárdos-Kodály népdalfeldolgozásokat 
énekelt a Szegeden már jóldsmert ki-
tűnő művészéttel. Végül az Orion-h őr -
gyár munkás szavalókórusa adta elő 
nagy sikerrel József Attila: Fiatal éle-
tek indulója cimü loölteményét Galotti 
Ferehc dvtárs kiváló' vezetésévet, 


