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nai nagyobb hadsereg-t ken satba-
áJitanía a nemzetinek. A nénfik meg-
elégelték mar a háború® vérontást 
és belátható időn beiül nem lehet 
őket egv ujabb világháborúba beleso-
dorni. Évszázadokon át a történelmet 
a német hódító es a magyarság leigá. 
zását célozó törekvések -Uení sza-
kadatlan küzdelem tö.tt be Aki sa já t 
imperialista céljai szamára fci akar ja 
használni az Imperialista Németor-
szágot, az nemcsak háborús bünt kö-
vet ei nemzetévei Szemben, hanem 
nemzeti öngyilkosságot "is. Sokszor 
még a jóérzésű demokrata!; ifi" i'e'i 
teszik a kérdést, vájjon merre fQfé, 
melyik nagyhatalom felé ken orien-
tálódnunk, a magyar népre, orszá-
gunk tartós érdekeire, jövő fejlődé-
sére és haladásának biztosítására 
kea törekednünk. Ha mi azt Hirdet-
jük, hogy határozottan haladni ken 
a dunavölgyi népekkei elsősorban 
a Szovjetunióval való 'együttműkö-
dés utján, akkor ez nem orientálódás 
egyik nagyhatalom feic ma® nagyha-
talmakkai szemben, hanem1 .egysze-
rűbb, helyes, feltétlenül önálló" a 
nemzet és az ország érdesei- szem-
elfftktarto magyar küipolifiaa. Nem 
tí-ko hatjuk, hogy azt a magatartást, 
amelyet Csehszlovákia a magyarság-
gal tzemben tanúsít a legélesebben 

elítéljük és nem Szűnünk meg kez-
deni az ot am magyar kiseobfiég jo-
gsiért. . | 

Romániáról szólva Gerő Ernő kx-
je.ente.ta, nogy a kommunisták arra 
törekszenek, hogy biztosítsák az Er-
délyben éi& másfélmilíiónyi magyar; 
iakosság jogait. Készséggel efemeri 
a román kommunista párt erdemei1 

ezen a téren é® Gróza ttüniSztereftjök. 
nek a magyarság érdekében kiadott 
demokratikus intézkedéseinek jelen-
tőségéi. Nem hallgathatjuk i azon-
ban, hogy ezek az intézkedését: a 
reakció® haüöfiagi személyek szaoo'A-
>ása miatt gyakran nem kerülnek vég-
rehajtásra é® vannak olyan séru-
mes "intézkedések is, amelyek rontják 
a román-magyar demokratikus 
együttműködést. 

— Bennünket kommunistákat azzá: 
vádonai; eiicníel-ink, hogy nu túra : 
sem akarunk nyugatról- Ez nem igy 
vau. Mi egyá.ta án rtem akarjuk, hogy 
Magyaror-zág elszakadjon a Nyugat-
tól. Éppen ellenkezőleg, szoro® gaz-
dasági, politikai é® kulturális KT-p-
cso atou akarunk kiépíteni a nyugati 
demokratikus népekkel, mindenek 
előtt Amerikával, Angiiával és Fran-
ciaor-zággai, de má® államokkal is. 
Ugyanakkor azonban azt kívánjuk, 
hogy a külpolitikánk vonalvezefose-
ben n« legyen ingadozás és feétércci-
müség. Oiyan külpolitikát akarunk 
— fejezte be szavait. Gerö Ernő —, 
ame.y a demokrácia utján hataa, 
nem pedig a reakciós imperialista 
erőkre támaszkodik, amelynek alap-
gondolata, hogy a Dunavöigye és a 
dunai k.rdé® nem idegen imperialista 
hatalmaknak, hanem a nemzetnek, 
a dunavögyí népeknek iCgszenteöo 
ügye. 

(Kongresszusi tudósításunk folytatása 
a 4. oldalon) 

Ut«is6 felvoiaásáhoK érkezett 
a nürnbergi per 

Ma hirdetik ki as ítéletet 
a náci íőbönösök felett 

(Nürnberg, szeptember 30.) Sok, 
hosszú hónapi érdeklődéssel és sokszor 
feszült "izgalommal kisért tárgyalás 
után a nagy per, amelyben a nácirend-
szer íőbünösei felett mond ítéletet a 
világ szabad népeinek közvéleménye, 
szepte-mber 30-án elérkezett utolsó fel-
vonásához. A tárgyalótermet már kora 
reggel benépesítették a világsajtó és a 
különböző rádiótársulatok kiküldöttei. 

Budapesti időszámítás szerint 10 
órakor kezdték ismertetni az ítélet in-
dokolását. (Maigát az Ítéletet csak ked-
den hirdeti ki a bíróság.) Tekintettel 
az indokolás rendkívül hosszú voltára 
és nagy •terjedelmére, a szöveget egy-
mással felváltva olvassák fel a vádha-
tóság képviselői. A rendkívül terjedel-
mes indokolás pontról pontra sorolja 
fel azokat a módszereket és eszközöket, 
amelyeknek segítségével a nácik elő-
ször a német nép fölötti uralmat sze-
rezték meg, majd ördögi tervüket ki-
terjesztették az egész világ leigázására. 
Drámai szörnyűséggel peregnek le az 
események, amelyek az első világhábo-
rút követték és amelyek lehetővé tet-

tek, hogy Hitler uralomra kerüljön és 
kezébe vegye a német néo sorsának 
irányítását. 

Az indokolás külön fejezete ismer-
teti azt a könyörtelen harcot, amelyet 
a nácik a zsidók ellen folytattak, majd 
ismerteti a módot, amellyel Németor-
szág gazdasági életének teljes átszer-
vezését és a háborús termelésre való 
beállítását valósították meg. 

Fél 12 óra után félbeszakították az 
hóiét indokolásának angol nyelvű is-
mertetését. A bírák elhagytál;'az emel-
vényt és a vádlottak, valamint a vé-
dők élénk beszélgetésbe kezdtek. Az in-
dokolás felolvasása közben feltűnt, 
hogy Hess egyáltalán nem hallgatott 
oda, hanem saját feljegyzéseit tanul-
mányozta, bár igen kétséges, hogy egy-
általán lssz-e még alkalma felszólalni. 
A többi vádlott érdeklődéssel kisérte 
a felolvasást. Szünet után a vád fran-
cia képviselője szólalt fel francia nyel-
ven. Kedden a vádlottakat egyenkint 
vezetik a bíróság elé, hogy meghall-
gassák az ítéletet. 

A NOT leiemelte Sükrei volt börtön-
igazgató büntetését 

(Szeged, szeptember 30.) A nénbi-
ró®ág Kozma-tanacsa hétfőn delelőn 
hirdette ki a NOT Ítéletét Sükrei 
József, a Csiliagbörtün. volt igazga-
tója ismtre.es népe.'íeties bűnügyében, 
ismeretes, hogy a szegedi népbiróság 
ezáv májusában tárgyalta Sükrei Jó-
zsef ügyét. A vad Szerint Sükrei a 
fogyókkal való általános kíméletlen 
bánásmód meltetc kü-önösen a poli-

tikai foglyokat olyan bánásmódban 
részesített®, hogy azoknak r 
tes.i épségét is veszélyeztette, sük-
reit ez i r t a szegedi népbiróság má®-
féievi börtönre itéíte. Fellebbezés foly-
tan került az ügy a NOT-hoz. A 
NOT ujabb bizonyítékokat, szerzett b® 
és augusztus 17-én hozott határozat 
szerint Sükrei József büntetését két 
é® fé'évi börtönbüntetésre emelte fej. 

ták, hogy • mindenkinek alkalma legyen, 
jelentkezését a bölcsészkari dékáni hi-
vatalba benyújtani. Jelentkezhet bár-
ki, akinek" hat elemi végzettsége van, 
ós nem haladta tul a 45 évot, de a 18 
évet már betöltötte. A jelentkezéshez 
mellékelni kell sajátkezüen irott tartal-
mas önéletrajzot és születési bizonyít-
ványt is. A tanfolyamok megkezdéséi 
30 jelentkezőhöz kötötték. Ez a létszám 
már majdnem meg is van az eddigi je-
lentkezésekkel. A felvétel iránti kér-
vényeket a pályázók minél előbb nyujt-
ságk be Székely Lajosnak, a Móricz 
Zsigmond Népi Kollégium igazgatójá-
nak (Kálvária-utca 10.). Székely igaz-
gató továbbítja a kérvényeket és 
Ugyancsak ő ad az érdeklődőknek fel-
világosításokat is. A vidéki pályázók a 
Móricz Zsigmond Népi Kollégiumban 
Ingyenes elhelyezést, kaphatnak. 

György götög király 
Kaldarlsatft bíz'a meg 
kormányalakítással 

(Athén, szeptember 30.) György gö-
rög király kihallgatáson fogadta a mi-
niszterelnököt, aki benyújtotta lemon-
dását. A király megbízta Kaldariszt, 
hogy alakítsa meg az uj kormányt. Kal-
darisz kijelentette, hogy. előbb tárgyal-
ni fog valamennyi politikai párt veze-
tőjével, mert szükségesnek ítéli vala-
mennyi politikai párt részvételét a kor-
mányban. 

A hét végére befejezik az algyői hid 
középső ivenek kiemelései 
Sikeres teherproba a hid szegedi oldalán 

(Szeged, szeptember 30.) Az algyői 
hid 104 méter hosszú középső ivé-
nek kfemeitse erős ütemben hatad 
és je.tnieg a hídroncs legalsóbb re-
ze egyszintűn 'van a viz tükrével-

Még körülbelül két métert tudnak 
a je.entegi módszerrel emelni, azután 
mar c®ak a;áfogá®sai történhet a to-
vábbi emelés. A tervek szerint a hét 
végére eredeti magasságra tudják fel-
hozni a hídroncsot, akkor azután 

nyomban megkezdik a hídba való 
bekötését. 

A hid szegedi otdai'ám már siker-
re, megtörtént a teherproba. Egyéb-
ként "ugy az 'innenső 120 me-erts 
szakaszon, mint a tuisó oda:.,n o -
kéízüh a hia deszkázata a közúti 
forgalomra. Ha az építkezés igy ha-
lad, a hidat egy hónap muiva. átad-
ják a forgalomnak. 

Magánautóval 
tilos pénzért fuvarozni 

(Budapest, szeptember 30.) A köz-
lekedésügyi minisztérium az utazó kö-
zönséget az alábbiakról tájékoztatja: 

A közutakon gépjárómüvei díjazás 
ellenében személyeket szállítani csak a 
közlekedésügyi minisztérium engedélye 
alapján működő közhasználatú társas 
gépkocsi jármüvállalatok jogosultak. 
Valamennyi város, vagy község terüle-
téről, taxiállomásáról vagy nyilt utcáról, 
telephelyről fuvarozó gépkocsivállala-
lok más helység területére fuvart rend-
szeresen nem vállalhatnak. 

Magánba sználatu tehergépj ár müvei 
közhasználatú fuvart elvállalni, ille-

tőleg kétszeresen fuvarozni tilos és ez 
a cselekmény egy, hónapig terjedhető 
elzárással büntetendő kihágást jelent. 
Közhasználatú gépjármüfuvarozás 
ugyancsak a közlekedésügyi miniszté-
rium engedélye alapján folytatható. 
Személyszállítás tehergépkocsin általá-
ban tilos s váratlan ellenőrzések so-
rán az ellenőrző közegek a tehergépko-
csikon szállított személyek továbbuta-
zását megakadályozzák. A fentiek alap-
ján a közlekedésügyi minisztérium fel-
kéri az utazó közönséget, hogy a köz-
gazdaságra káros, engedély nélküli fu-
varozó vállalkozók szállító eszközeinek 
génybevételétől tartózkodjék, nehogy 

;tz ellenőrzés alkalmával az utazást meg 
kelljen szakítania. 

Egy felfüggesztés a Csiiiagbőrtim személyzefénál 
Gombos Ernő szökésé miatt 

Még egy fe l függesztés várható 
(Szeged, szeptember 30.) Jelentet-

tük, hogy a szegedi Csillagbörtön igaz-
gatósága vizsgálatot indított annak ki-
derítésére, hogy kit terhel feleiősség a 
börtönből megszökött Gömbös Ernő 
ügyében. A vizsgálattal kapcsolatban 
elterjedt a hir, hogy már eddig i s több 
felfüggesztés történt a börtön sze-
mélyzete közül. Füzessy József őrnagy, 
a Csillagbörtön igazgatója a Délma-
gtyfir ország munkatársának ki jelen tet-
te, hogy valóban a legszigorúbb eljá-
rást indították meg és ennek során, már 
13 kihallgatást tartottak. Egyelőre azon-
ban még csak egy személyt függesztet-
tek fel állásától, de néhány napon Dé-
lül várható még egy felfüggesztés. A 
vizsgálat eddigi lefolyásáról és a szö-
kés körülményeiről pontos jelentést 
terjesztettek fel az igazságügyminisz-
tériumba. Mindenesetre feltűnő, hogy 
egy ilyen országos port felvert szökési 
ügyben csak egy ember felfüggesztését 
tartottál; szükségesnek. 

Arra a kérdésünkre, hogy Gömbös 
Ernő miért nem a szokásos rabruhá-
ban volt és miért hordhatta saját ru-
háját. Füzessy igazgató kijelentette, 
hogy jelenleg nem áll rendelkezésükre 
megfelelő mennyiségű darócruha. A 
börtönében két, majd három szövőszék 
működött és csak az utóbbi időben 
működik 10 szövőszék," amelyik a rabok 
ruháját készíti. Az ebből kikerült anva-
goltat is azonban elsősorban a külső 
munkán dolgozó rabok részére utalják 
ki, mert ezeknek ilyen módon való el-

lenőrzésére nagyobb szükség van. 
Budapesten egyébként az Almássy-

téren egy katonaköpenyes, cvikkeres, 
sovány fiatalember megjelenése nagy 
vaklármát okozott, mert egyesek Göm-
bös Ernőt vélték benne felismerni. Rö-
videsen nagy csődület támadt, rendőr 
is érkezett, de az igazoltatás során ki-
derült, hogy egy tápszergyár ügynöke 
a katonaköpeny es látogató, akinek a 
ruházati hasonlóságon kivül semmi kö-
zös vonása nincs Gömbös Ernővel. 

Az MKP pusztamérgesi szerve-
zetének gyűlése 

(Szegaa, szeptember 30.) Az MKP 
pusztamérgesi szervezete vasarnap 
déiben népgyűlést tartott. Redő Kál-
mán pártbizottsági tag mondott be-
számolót az aktuális politikai és 
gazdasági kérdésekről. 

Beöő Káimán elvtárs beszámoló; 
ban foglalkozott a harmadik kommu-
nista kongresszus jelentőségével. Ezen-
kívül foglalkozol, még Bedő eiVc.ir® 
pártunkat é r t rágalmakkal e® rámu-
tatott, hogy ".ezeket a reakció ter-
jeszti. a gyüiés hallgatósága .eílrt-
sen megéljenezte partunk szónokát. 

A szakszervezeti tanács 
ösizvezetőségi ülése a munka-
nélküliség és a családi pótlék 

ügyében 
(Budapest, szeptember 30.) A szak-

szervezeti tanács október 4-én a Nem-
zeti Sportcsarnokban összvezetőségi 
ülést rendez, amelyen a munkanélküli-
ség kérdését, a családi pótlék és a 
szakszervezeti jogkörnek kiterjesztését, 
tárgyalják Előadó; Kossá Mván, a 

szakszervezeti tanács főtitkára. 

Meghosszabbították a jelentke-
zési határidőt a bölcsészeti 

esti munkástanfolyamra 
(Szeged, szeptember 30.) Jelentet-

tük, hogy a szegedi tudományegyetem 
bölcsészkara megfelelő számú jelent-
kező esetén a jogi karhoz hasonlóan 
esti tanfolyamot indít a tanulmányaik-
ban önhibájukon kivül, elmaradt mun-
kás- és paxasztfiatalok számára. A je-
lentkezési határidőt meghosszabbítót-

A szénbányák államosításának 
jó hatása; 

Napról-napra emelkedik 
a széntermelés 

(Budapest, Szeptember 28.) A ma-
gyar áuami szénbányák végrehajtó 
bizottságának termelési jelentése; 
szeptemner 23-án 2.100 vagon, 24-én 
2.190 vagon, 25-én 2.242 vagon és 
26-án 2.254 vagon volt a nap t ter-
melés. Az utóbbi kettő meghaladja 
a feiszabaduiá® óta elért legmagáfa'nn 
napi termelési eredményt. A terme-
lés javulása nem ide£g"ienes jellegű 
és (állandó javulás várható. Az ália-
mositjáSsai jáxo egységes vezetés elő-
nyei kezdik éreztetni hatásukat. 

PORZOL 
befozöszsrek 

S z e r e d a i n á l 
C s e r t ; Mihály -w. 3. 
Kárász-utca 10. sz. 

reszelők és ráspolyok Felhívom m üzemeli el 
éa gyárakat, hogy 

szükségleteiket sütgösen rendejék meg, mert csak sorrendbe tudom leszállítani, 
' I l - A . resie 5vágó üzeme. 
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