
D É L M A G Y A B O E S Z A G SZERDA, 1946 JUNIUS 19. 

kért a Tito elleni harcra, 
Ujsraászá a továbbiakban részletesen, 

közli, hogy miként tartotta fenn Mi-
hailovics az összsfcöttetést a román és 
•olasz vezérkarral, amely Mihailovics-, 
noilc fegyvereket és löszért szállított , 
Ezeik" a tények bizonyítékai Mihailovics j 
együttműködésének: a tengelyhatalmak-
kal. 

Bidault lesz az ui francia 
miniszterelnök 

(Páris, junius 18) Az alkotmányozó 
nemzetgyűlés szerdai ülésén került 
sor az u j miniszterelnök megválasz-
tására. Bidault megválasztása való-
színűnek látszik, mert a szocialisták 
is r á fognak szavazni. 

Tízmillió miipengős 
(Budapest, junius 18) A Magyar 

Nemzeti Bank közli, hogy 1946 május 
24-iki keltezéssel ellátott tízmillió 
miipengős bankjegyek forgalombaho-
zatalát julius 18-ikán megkezdte. A 
bankjegyek előoldalán Kossuth Lajos 
arcképe, hátoldalán olajágat tartó ga-
lamb látható. 

Radót és Oreudit 
kivégezték 

(Budapest, junius 18) A népbiróság 
dr. Radő Endrét és Orendi Norbertet, 
a margitköruti katonai fogház hóhé-
rait nem találta kegyelemre méltó-
nak. Balassa Bálint kérelmét felter-
jeszti a biróság végső döntés célja-
bői a köztársasági elnökhöz. 

A népbiróság ezt a döntést hir-
dette ki a három elitélt előtt, az 
elnök egyben közölte dr. Radóvai és 
Orendivel, hogy az ítéletet 2 órán be-
lül végrehajtják. 

ötszázszázalékos fizetésemelás 
3 0 0 mil l ió a ka lór ia 

(Budapest, junius 18) A Gazdasági 
Főtanács a kalória megváltásának ei-
enértékét Nagybudapesten és mind-
azokban a helységekben, amelyekben 
az üzemek a budapesti készpénzberek 
100 százalékát kötelesek fizetni, 300 
millió pengőben, azokban a vidéki 
helységekben, amelyekben a buda-
pesti készpénzbérek 95 százalékát fi-
zetik, 270 millió pengőben, ahol 90 
százalékát fizetik, 240 millió pengő-
ben, ahol 85 százalékát fizetik, 210 
millió pengőben állapította meg. 

A Gazdasági Főtanács a junius 15. 
után teljesített munkáért a kollektív 
szerződések hatálya alá tartozó ta-
noncoknál 600 százalékos, a többi 
munkavállalóknál 500 százalékos bér-
emelést állapított meg. A közalkalma-
zottak és a nyugdijasok junius 21-től 
900 százalékos béremelésben része-
sülnek. • 

Megalakítják az értelmilégi 
szakszervezeti munkaközösséget 

(Szeged, junius 18.) A szegedi szak-
szervezeteiig értelmiségi tagjai a közel-
jövőben értelmiségi szaikszervezeti mun-
kaközösséget alakítanak, hogy tudásu-
kat közösen, még fokozottabban a 
munkásság javára fordíthassák. A 
munkaközösség megalakításának előké-
szítésére vasárnap délutáni gyűlést tar-
tottak a szakszervezeti székházban. 
Koncz Jánosné, a pedagógus szakszer-
vezet (titkára ismertette az ezzel kap-
csolatos feladatokat, majd bejelentette, 
hogy junius 24-én, hétfőni kerül sor a 
munkaközösség megalakítására a szak-
szervezeti székházban. Tájékoztatója 
után a szakszervezet kulturális célki-
tűzésiéiről beszélt, majd rövid, művészi 
műsor következett. A műsor keretében 
Bán Sándor, a jéilismert szegedi zongo-
raművész szerepelt ezúttal is nagy si-
kerrel. Bach—Liszt: Fantázia és fuga, 
Mozart ciisz-moll szonátája, Beethoven 
Apassáőnataja és Chopin rase-moll scher-
zójla gyönyörködtette a közönséget ami 
vészi előadásában. 

1 milliárd adőpengö 
az Újjáépítési sorsjáték főnyeremé-
nye. Sorsjegyek kaphatók: 

„Szerencsekerék-sorsjegyiroda,, 
osztálysorsjegv-főelárusiténál. Mik-
száth K.-utca 7. Gullov ékszerész-
üzletben. Hozás j alias 12-ón-

Egész sorsjegys 20 ezer adópengő. 

Javult a város zárszámadási mérlege 
A k i a d á s o k 72*6 s z á z a l é k á t m a már saját bevéte lből f e d e z i k 

(Szege, junius 18) Róna Béla elv-
társ, tanácsnok most terjesztette elő 
a város pénzügyi ügyosztályán elké-
szített májusi zárszámadást. Ez a 
zárszámadás már igen szép eredmé-
nyét tünteti fel annak a rendkívül ne-
héz munkának, amelyet Róna tanács-
nok végez tervszerűen a városi ház-
tartás egy en sulybábo zata la érdeké-
ben. Néhány hónappal ezelőtt a vá-
ros kiadásainak még több mint fele-
részét kénytelen volt államsegélyből 
fedezni. A májusi zárszámadás tanu-
sága szerint ma már a város összes 
kiadások 72 6 százalékát saját bevéte-
leiből tudja fedEZ))l és csak 27 4 szá-
zalék, aminek fedezetét államsegély 
és függőkölcsön képezi. A legnagyobb 
baj, hogy az egyenes adók még min-
dig nem folynak be a kivánt mérték-
ben, illetve nem képviselik azt az ér-
téket, amit kellene, mert amig 
1938-ban, az utolsó békeköltségvetés 

idején a város összes kiadásainak 
31 százalékát tudta fedezni az adó-, 
bevételekből, addisr most az adó csu-
pán 15 százalékát fedezi a költség-
vetés kiadásainak-

örvendetes jelenség egvébként a 
zárszámadásban, hogy Róna elvtárs 
tervszerű racionalizálási munkái® kö-
vetkeztében a költségvetés keretét si-
került annvira leszorítani, hogy 
aranypengör® átszámítva, melyen ; 
alatta van a legkisebb békeköltség-' 
vetés összegének. Békében általában 
nyolcmillió pengőt tett ki a város évi 
költségvetése. A mostani költségvetés 
havi tételeit aranvoeneőre átszámít-
va, évi ötmilliós Költségvetési Ke*** 
jön ki. 

A májusi zárszámadást Róna Béla 
tanácsnok szerdán viszi fel a pénz-
ügyminisztériumba bemutatás és el-
lenőrzés végett. 

Sserdán este lói 6-kor érkezik meg 
a Szovjet Antifasiszta Ifjoság! Bizottság 

küldöttsége Szegedre 
(Szeged, junius 18.) Megírtuk, hogy 

szerdán délután Szegedre érkezik a 
Szovjet Antifasiszta Ifjúsági Bizottság 
küldöttsége. Délután fél 6-kor az orosz 
városparanosnokság, a MaDlSz és a 
szegedi ifjúsági szervezetek képviselői 
a dorozsmai és budapesti országút ke-
reszteződésénél üdvözlik, majd onnan 
a MaDlSz Vörösmarty-utcai székházá-
ba mieninek. Rövid fogadás után. meg-
koszorúzzák a hősi halált halt szovjet 
katonák emlékművét ünnepség kereté-
ben. Féli 7 órakor a MaDlSz központi! 
székházának dísztermében a város ve-' 

zetősége ós az ifjúsági szervezeteik kép-
viselői' köszöntik a szovjet ifjúsági Iri-
büldötteket. A köszöntések után az 
orosz ifjúság szól a magyar ifjúsághoz, 
utána pediig műsor következik. Ennek 
keretéiben orosz és magyar népdalokat, 
népi táncokat mutatnak be. A műsor-
ban közreműködik az Általános Mun-
kásdalárda is. A szovjet dfjusá© még 
szerdán megtekinti a város nevezetes-
ségeit és csütörtökön reggel 7 órakor 
indul tovább, hogy meglátogassa a Vi-
harsarok ifjúságát is. 

Budapesti emeletes h í z 15 darab kenyérért 
Feltárulnak a bergenbelseni deportált tábor zug-élelmiszerpiacá-

nak titkai a Fischer-ügy népbirósági tárgyalásán 
borban a Fischer kezdeményezése nyo-
mán miin/d nagyobb arányokat öltöttek 
és előfordult, hogy egy budapesti de-
portált 15 kenyérért eladta budapesti 
emeletes házát. Szabályos szerződést 
ia kötöttek, természetesen nem tüntet-
ve fel benne a kenyeret, hanem' arar 
nyat jelöltek meg vételárnak. Ezeknek 
az üzérkedéseknek, visszaéléseknek, az 
élelmiszerrel való spekulálásoknak 
minden inap 5—6 halálos áldozata volt. 

Ezután még számos tanú bebizonyí-
totta, hogy a nyilasok nem viselked-
tek olyan kegyetlenül a deportáltak-
kal, mint Fischer. A tárgyalást szer-
dán reggé! folytatják. 

A népbiróság Komlóssy-tanácsa ked-
den délelőtt folytatta Fischer Simon 
bergenbelseni lágerparaincsnok népelle-
nes bűnügyének tárgyalását. A tamuk 
egymásután sorloliták fel a vádlott rossz-
indulatú cselekedeteit és keg.yettenfce-
déseiit. Fischer továbbra is kitartott 
amellett, hogy nem emlékszik semmire. 
Többek között Kelemen Sándor súlyo-
san terhelő vallomása is erősíttette a 
vádat. Eszerint Fiischer a németek ál-
tal (kiadóit kenyeret nem osztotta mind 
ki, a fejadagot lecsökkentette és a ma-
radékkal üzérkedett. Aranyóráért, gyű-
rűért adott egy-két kenyeret a rászo-
ruüiókr.iaik. Ezek az üzérkedések a tá-

mm 
Ötvenkét épületet döntött romba 

a háború Szegeden 
(Szeged, junius 18.) A városi tanács 

keddi referáló ülésén Kövér Tibor mű-
szaki tanácsos, a mérnöki hivatal veze-
tője jelentette, hogy a hivatal számba-
vette a háború következtében Szeged 
területién; romibadőlt házakat, ötvenkét 
épületet nyilvánítottak hivatalosan 
rommá. Ezek kivétel nélkül olyanok, 
iajme>yek teljesen rombadőltek, vagy 
pedig egészen lakhatatlanná váltak. 
Szerepel ezek között a Back-malom és 
a gyermekklinika is. Bejelentette Kö-
vér tanácsos, hogy az újjáépítési mi-
niszter rendelete értelmében a rommá 
nyilvánított épületet le kell bontani és 
az anyagot tárolni kell. A mérnöki hi-
vatal a rommá nyilvánított házak tu-

lajdonosait értesiti, hogy egy éven be-
lül kötelesek a romépületet lebontani. 
A bontásból kikerülő anyagot tárolni 
kells, a rom helyén levő földet pedig el 
kell egyengetni és kerítéssel kell kö-
rülvenni. A minisztérium a bontásból 
kikerülő anyagot zár alá veszi, de ha 
a tulajdonos maga végezteti el a bon-
tást és az anyagot építkezésre fel 
ákarja használni, kérheti annak zár alól 
való feloldását. Ha a tulajdonos nem 
végezteti el a bontást kellő időben, a 
mérnöki hivatal bontatja le >aiz épüle-
tet és ebben az esetben a miniszteri 
rendelet értelmében joga van a bontás-
ból kikerült anyag elhordatásához. 

Rendeljenek el statáriumot 
a mezei lopásokra 

Felsőváros i g a z d a k ü l d ö t t s é g a v á r o s h á z á n 
(Szeged, junius 18) Felsővárosi gaz-

dák népes küldöttsége járt kedden 
délelőtt a városházán Juhász János 
vezetésével. A küldöttség tagjai dr. 
Pálfy György főispán, közellátási kor-
mánybiztost keresték fel és a rendkí-
vüli módon elszaporodott mezei lo-
pásokról panaszkodtak neki. Elmon-
dották, hogy Szeged területén, kü-
lönösen a burgonyaföldeket ciéysm ál-

szárak között a tolvajok ei tudnak 
bújni. 

Elmondották a küldöttség tagjai, 
hogy a lopások elszaporodását annak 
tulajdonítják, hogy a mezőőrök ni»-
crenek felszerelve lőfegyverrel. Kér-
ték, hasson oda a főispán, hogy a 
csőszöket szereljék fel puskával, mert 
a tolvajok nem félnek a furkósbottők 

A főispán válaszában megnyugtatta 
a küldöttség tagjait, hogy a rend-
őrség mindent megtesz a mezei lopá-
sok megakadályozására, de csekéiv 
létszáma miatt ez nem járhat teljes 
sikerrel. A maga részérői mindent 
mentesz a bevetett földeken elköve-
tett lopások móggátlására, éppen ez-
ért illetékes helyen javaslatot tesz. 
hogy a csőszöket szereljék fei lő-
fegyverrel, ezenkívül iavasolja azt is, 
hogy a bevetett földek tolvajaira ter-
jesszék Ki a statáriumot és a mazei 
tolvajok fölött' rögtönit élő bíróság 
Ítélkezzék. 

ják éjszakánként. Még alig fejlődött 
ki az u j burgonya, máris körülbelül 
trzezer tő burgonyát ástak ki éjsza-
kai tolvajok a szegedi KrumpUföide-
ken. Ujabban a learatott árpát és ro-
zsot is lopjak. Az estefelé keresztbe-
rakott gabonának a gazda másnap 
hűlt helyét találja. A kukoricával í 
még nagyobb bajok lesznek — mou- j 
dották a gazdák —, mert a magas 

Nyári munkára Igényelhetők 
a 1 5 - 2 0 éves diákok 

(Budapest, junius 18.) A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az iskolákat 
junius véglém bezáratja. Ezztel az intéz-
kedéssel lehetőséget Mván nyújtani, 
hogy a tanítók és az idősebb tanulók 
az ország termelő munkájába befcapcso-
'lódhassamalk. A miniszter felhívjál az 
érdekelt 'munkaadókat, hogy tanárok 

15—20 éves korhatár közötti tamullők 
igényalhetőfc. A munkaerők vidéken 
általában a legközelebbi középiskolák 
igazgatósáigiánlálv, Budapesten és nagy obi) 
városokban a; magyar pedagógusok szak-
szervezetének hivatalában igényelhe-
tők. 

A népbirőtá* felmentette 
Veress Elemér orvosprofesszort 

(Szeged, junius 18.) A népbiróság 
Csaba-tanácsa kedden délelőtt dr. Ve-
ress Elemér egyetemi nyilvános rendes 
tanár népeileíies bűnügyét tárgyalta. A 
vádirat szerint Veress professzor 1927-
151 kezdődőtog 1941-ig a Turul Bajtársi 
Szövetség Csaba Bajtársi Egyesületé-
nek elnöke volt és mint ilyen hozzájá-
rult az ifjúság jobboldali szellemben 
vaílló neveléséhez. 

A tanuk vallomásából nem igazoló-
dott be, hogy a vádlott fasiszta maga-
tartást tamusitott volna. Az egyetlen 
terhelő tanúról megállapították, hogy 
személyes bosszú vezette vallomásában 
ezért tanúskodását nism vették figye-
lembe. A népbiróság a vádlottat fel-
mentette, ügyéti fettenjesztí a NOT-hoz, 

Felállítják a kézmUiparosság 
termelési kataszterét 

(Budapest, junius 18) Az iparügyi 
minisztérium a kötött gazdálkodás 
bevezetésével kapcsolatbajn ismerni 
akarja a kézmüíparosság nyersanyag-
szükségletét, illetve termelési kapa-
citását. Ebből a célból felállítják a 
kézmüíparosság termelési kataszterét, 
hogy ennek ismeretében nyersanyag-
ról lehessen majd gondoskodni az 
anyag- és árhivatal utján. Az ipar-
ügyi minisztérium jelentéstételre szó-
lította fel az összes ipartestületeket, 
hogy a szükséges anyagokat közöljék 
a minisztériummal. Ezeknek birtoká-
ban felállítják a katasztert, amelyben 
felfektetik az egyes szakmáik terme-
lési adatait és nyersanyag szükségle-
tének számait. 

— a szegem tudományegyetem év-
záró ünnepélye. A szegedi tudomány-
egyetem junius 23-án, vasárnap dél-
előtt fél 12-kor a központi egyetem 
dísztermében évzáró ünnepi közgyű-
lést tart . A közgyűlést valamennyi 
felekezet templomában délelőtt 10 
órakor istentisztelet /előzi meg. A köz-
gyűlés megnyitó és záróbeszédét tlr. 
Purjesz Béla rektor mondja. Ezenkí-
vül felszólal dr. Ditrói Gábor az or-
vostudományi kar dékánja »Az elve-
szett és visszanyert látás? cimen tar t 
előadást. A közgyűlés keretében kerül 
sor az 1945—46. tanévi pályamunkák 
dijainak kiosztására is. 

Befőzőszerek 
S z e r e d a l n á l 
Centy M i t á l y - a l o a 3. 
é s Kárász -utca 10. 


