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Szeged dolgozói követelik 
a fasiszta összeesküvők rögtönitélö bíróság elé 

állítását 
A Magyar Komn unista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a szegedi Szakszerve-

zeti Bizottság feliratot intézett a miniszterelnökhöz 

A kormánynak példás és elrettentő ítélete a dolgözók helyeslésível találkozik 
(Szeged, január 10.) Péntekéi dél-

előtt 11 órakor Szeged dolgozói öt perc-
re .letették a munkaeszközöket, bezár-
tak az üzletek és megállt a munka a 
hivatalokban és öt percig megszűnt a 
-mozgás Szegeden. A viilartiosok megáll-
tak, a vízcsapból nem' folyt a viz és 
a város közönsége rádöbfienl, milyen 
hatalmat jelfent a dolgozóknak' a szer-
vezettség. 

Pénteken, délelőtt a Magyar Kom-
munista Párt, a Szociáldemokrata Párt 
és a Szakszervezet értekezletet tartot-
tak, melynek határozati .javaslatát meg-
küldik a miniszterelnöknek. A határo-
zati javaslat a következőket mondja: 

A Baloldalí-Blokk pártjaihoz tartozó 
szegedi munkások, parasztok és értel-
•miségiek, de ezentúl 'városunk minden 
becsületes demokratája megütközéssel 
értesült a fasiszta földalatti összeeskü-
vésekről. A nyomozás eddigi -eredmé-
nyeiről kiadott hivatalos tájékoztatás-
ból kitűnik, hogy hazaáruló Horthy-
tisztek demokratikus köztársaságunkat 
akarták fegyveres felkeléssel megdön-
teni. Gálád, nemzetellenes tettükhöz 
nem átallották esetleges idegen, kül-
földi erők támogatását is qneglszerezni. 
Szándékuk, lettük; a hazaárulás. U.ira 
a magyar nemzet teljes megsemmisülé-
sét eredményező ellenforradalmat, köz-

ismert néven „szegedi gondolatot" akar-
ták feltámasztani. • Az igy szervezett 
„szegedi gondolat" akkdr is idegen' volt, 
most is az, Szeged város becsületes, 
demokratikus, haladó szellemű dolgo-
zóitól. Éppen ezért'Szeged népének ne-
vében követeljük az összeesküvők rög-
tönitélő biróság elé állitásSt, a legszi-
gorúbb ítélet kiszabását és . azonnali 
végrehajtását. A példás, szigorú Ítélet-
tel nagy mértékben megerősödik de-
mokratikus köztársaságunk és nemzeti 
kormányunk befelé, valamint a demo-
kratikus külföld felé is. 

A Magyar Kommunista Párt, a Szo-
ciáldemokrata Párt szegedi szervezetei 
a szegedi Szakszervezeti Bizottság meg-
állapítják -Szeged demokratikus közvé-
leményével egyetemben, hogy a fasisz-
ta összeesküvést nagy mértékben előse-
gítette a Független Kisgazdapárt jobb-
oldalán vigan terpeszkedő, a Sulyok-
párttal egyhuron pendülő -reakciósok 
eddigi tevékenysége. A horthysta tisz-
teli összeesküvésének kútforrása, hogy 
az ország legnagyobb kormányzó párt-
ja nyíltan védi a magyar demokratikus 
köztársaság ellenségeit. A földalatti 
szervezkedés megelőzésének legjobb 
módja, ha a Kisgazdapárt-felhagy ed-
digi politikájával és a demokrácia el-
lenségeit a Horthy-rendszfer ismert jel-

legzetes képviselőit eltávolítja soraiból, 
Utat enged a büntetőbíráskodás szigorá-
nak. 

Szeged város, de az egész ország de-
mokratikus közvéleménye egyöntetűen-
követeli, hőzzák nyilvánosságra, tárják 
a magyar nép elé az összeesküvés leg-
apróbb részleteit is. Ilyenformán bíró-
sági Ítéleten és végrehajtáson tul a ma-
gyal- nemzet erkölcsi felháborodásából 
kövptkező minden közíársa ságellenes 
bün és kezdeményezést elutasító, - de-
mokratikus, ^hazafias álláspont megszi-
lárdulása következik be. 

A magyar nép nemzeti kormányának 
igazságszolgáltatása sújtson le teljes szi-
gorral az összeesküvőkre, hogy köztár-
saságiunk ellenségeinek még a kedvét is 
felvegyék attól, hogy a letartóztatottak-
hoz hasonló* terveket- forgassanak fe-
jültben. 

A legszigorúbb bünteiést követeli a 
magyar nép, nemzeti öntudatából eredő 
igazságérzete. -

A kormány cselekedjék, a példás el-
rettentő^télét, a nép helyeslésével fog 
találkozni. * 
__ Szeged, 1947 január 10. 

Magyar Kommunista Párt 
Szociáldemokrata Párt 

Szegedi Szakszervezeti Bizottság. 
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Szegedi á t h e l y y é s e k 3 
(Budapest, január 10.) Az igazság* 

ügyminiszíer Bors Erzsébet* járás-
bírósági elsőosztá'.yu irodaseg'édtisz-
let a szegedi járásbírósághoz áthe-
lyezte. Az igazságügyminiszter Tóth 
József bajai járáslr'rősági elsőosztá-
ly u irodasegédtisztet a szegedi járás* 
bírósághoz áthelyezte. 

A vallás és közoktatásügyi minise, 
ler az 1946—47. tanév tartamára a 
szegedi állami középiskolai tanár*, 
képző intézet igazgató-tanácsának 
tagjává Janson Vilmos tankerületi fó-
.igazgaitót kinevezte. 

Előkészületek a magyar békeszerződés 
aláírására 

Jugoszlávia jeleotős kedvezményeket adott Magyarorzság-
nak a> árncserelorgalmi egyezményben 

(Budapest, janiár 10.) A kormány 
laigijai péntekén délelőtt Nagg Ferenc 
miniszterelnök elnöklésével rendes heti 
minisztertanácsot tartották. 

' A minisztertanács Balogh István mii 
niszterelnökségi államtitkár előterjesz-
tésére hozzájárult ahhoz, hogy a B-lis-
tázás során végelbánás alá vont hadi-
rokkantakról "szóló határozat megsem-
misítése iránti kérelmének benyújtási 
Batáridejét január 31-ig meghosszabbít-
sák. 

A minisztertanács felhívta: az igaz-
nágügyminisztert, hogy a rehabilitációs 
kénelmek benyújtásának határidejére 
lezáró javaslatot terjesszen elő, amely 
1947 julius 31-ben állapit ja meg a vég-

. t-ő -határidőt. 
Bán Antal iparügyi miniszter szá-

molt be ezután a jugoszláv-magyar éru-
cserefargalmi egyezmény részleteiről a 
minisztertanácsnak. A megállapodás, 
amely egyelőre 1847 végéig szól, külö-
nösen ipari nyersanyagok behozatalát 
tette lehetővé. A fiumei kikötővel kap-
csolatban a jugoszlávok a legnagyobb 
kedvezmény elvéi biztosítják Magyar-
országnak. 

A továbbiak során a minisztertanács 
felhatalmazta az iparügyi minisztert, 
hogy január 15-én Budapesten kezdődő 
tárgyalásokat, amelyek az ötéves kül-
kereskedelmi terv alapján hivatott biz-
tosítani, lefolytasa. 

Rónai Sándor kereskedelemügyi mi-
niszter javaslatára rendeletet fogadott 
el a minisztertanács, amely a kereske-
delmi és iparkamarai választások meg-
tartásának végső határidejét junius 
30-bap állapítja meg. 

Tudomásul vette a minisztertanács 
a kereskedelemügyi miniszternek a ma-
gyar-osztrák kereskedelmi megállapo-
dással kapcsolatos előterjesztését. Be-
jelentette még a kereskedelemügyi. mi-
niszter, hogy az 1946 december 31-én 
lejárt magyar-szovjet árucsereforgalmi 
megállapodás meghosszabbítására a tár-
gj&lások folyamatban vannak és a már 
eleve is biztosítottnak látszó végleges 
'megállapodásokat megelőzően 2 hónapi 
ideiglenes megegyezés jött létre. Ennek 
kenetében is különböző nyersanyagok 
szerepelnek mint behozatali cikkek. 

Molnár Erik népjóléti miniszter ja-
vaslatára rendelettervezetet fogadtak 
el az 1946. évre fizetendő baleseti biz-
tosítási járulék megállapítása tárgyá-
ban. 

Mistéth Endre építési és közmunka-
ügyi miniszter előterjesztésére módosí-
tották a>. lakóházak helyreállítására vo-
natkozó rendelet egyes rendelkezéseit. 

A külügyminiszter előterjesztésére 
hozzájárult a minisztertanács ahhoz, 

hogy a nemzetgyűlés előzetes felhatal-
mazását kérje a" békeszerződés megkö-
tésére és aláírására. Ez a felhatalmazás 
a magyar alkotmányos szokásoknak 
megfelelő nemzetgyűlési határozat alak-
jában történik s annak Idején az elfo-
gadott békeszerződés már teljes részle-
teiben kerül becikkelyezés végett a 
nemzetgyűlés elé.-

Bejelentette továbbá a külügymi-
niszter, hogy a Szovjetunió Győrött 

szovjet konzulátust kiván felállítani. A 
minisztertanács ezt tudomásul vette. 

Beszámolt, még a külügyminiszter a 
magyar-csehszlovák lakosságcsere-
egyezmény végrehajtásánál felmerült 
egyes kérdésekről. . 

Bognár József tájékozta'.ásügyi mi-
niszter 1348—49. évben a szabadságharc 
centennámimának megünneplésére tett 
előterjesztést. Á minisztertanács ugy 
határozott, hogtr az ünnepség részleteit 
sürgősen pártközi értekezleten fogják 
letárgyalni. » 

Eröss János közellátásügyi miniszter 
beszámolt a malomellenőrző szervezet 
működéséről. A minisztertanács hozzá-
járult, hogy a jelenlegi 65 főnyi létszá-
mot, amely a malmok negyedrészét tud-
ja csak ellenőrizni, 300 íőre«eme!jék. 

•A minisztertanács a délutáni órák-
ban. ért véget. 

A legfontosabb nemzetből! Ieladat 
ú fegyverkezés csökkentése 

Moszkvai vélemény szerint 1947 eredíményes nemz'etMzi 
együttműködés éve lesz 

(Moszkva, január 10.) A Novoje 
Vremja külpolitikai vezércikkében, az 
elmúlt év nemzetközi eseményeiről ír-
va utal arra, hogy az együttműködés 
érdekében talán a szovjet kormánynak 
a fegyverkezések korlátozásánál tett ja-
vaslata volt a legtöbbet ígérő lépés. A 
javaslat visszhangja arra mutat, hogy 
a gyümölcsöző nemzetközi együttműkö-
dés megvalósítható. Az év legfontosabb 
feladata a fegyverkezések korlátozásá-
ról szóló elvi határozat megvalósítása. 
Kétségtelen, hogy súlyos akadályokat 

kell majd elhárítani a tárgyalások fo-
lyamán, mert az imperialista terjeszke-
dés hívei mindsnt elkövetnek, hogy a 
Szovjetunió becsületes elgondolását 
kompromittálják A demokratikus béke 
legfőbb követelménye — fejezi be a 
lap —, hogy az együttműködés és az 
együttes biztonság hivei őrizzék meg 
egységüket és együttesen, 'erélyesen lép-
jenek fel minden bomlasztó kísérlet el-
len. A jelek után ítélve 1947. az enged-
ményes nemzetközi együttműködés' éve 

Jlesz. . . . 

Katonai vonalon már 
felszámolták a fasiszta 

összeesküvést 
(Budapest, január 10.) A belügymi-

nisztérium államvédelmi osztálya a ka-
tonapolitikai osztállyal együtt a legeré-
lyesebben folytalja a nyomozást és ál-
landóan ujabb összeesküvőket vssz őri-
zetbe. 

Katonai vonalon már teljesen fel-
számoltál! a földalatti összeesküvés 
frontját. Eebizonyosodötí, hogy nem-
csak magasabbrangu vezérkari tisztek, 
hanem nyugatról visszaszivárgott ala-
csonyabb rangiu és beosztású katona-
tisztek is résztvettek a szervezkedés-
ben. Ez:k is megkapták időnkint a föld-
alatti hadparancsokat és utasításo-
kat és tudtak a szétszedett repülőgépeik 
és, előre elkészített lőszerraktárak he-
lyéről. 

A nyomozás megállapította,' hogy a 
fasiszták futárrepülőgépeket szereztek 
ós ezeket különböző vidéki tanyákon 
szétszedett állapotban tárolták. 

A Bakony vidékén találták meg az 
egyes raktárakat, kitűnően álcázva. 

úgyhogy még az tóttani lakosság sem 
tudott semmit a raktárakról. 

Amikor elterjedt a leleplezés híre, 
a résztvevők jór-észe megszökött, de 
miután sikerült a titkos listák egy ré-
szét megtalálni, a: vidéki fasiszták leg-
többjét mégis- sikerült őrizetbe venni. 

Igen érdekes jelentések érkeztek az 
amerikai és angol övezetben levő nyi-
las táborokból is. Kiderült, hogy ® nyi-
lasok mindenről pontos tudomással bír-
tak. 

Az összeesküvés leleplezése után ter-
mészetesen megerősítették a határvidé-
ket-, hogy a szökésben levő Dálnoki Ve-
res Lajos ne juthasson külföldre.. , 

A közalkBlmszottak fizetését 
felemelték 

(Budapcsj, január 10.) Budapesti 
lapértesülés szerint: a közalkalmazot-
tak fizetését a tizennegyedik fizetési 
osztálytól a hetedik*fizetési osztályig 
február 1-i hatállyal 10-333 száza-, 
lékig terjudöen felemelik. 

írógépet 
keres 

SZEREDAI, Cserzy Mihály utca 3. 

Titkos fegyverraktárf találtak 
az osztrák* német határon 

- (Bécs, január 10.) Az. osztrák-német 
határon Hallein közelében -fegyverraSc-
tárt fedeztek fel. Igen sok puskát, pisz-
tolyt, lőszert, kézigránátot találtak. Az, 
üggyel kapcsolatosan 8 fiatalembert tar-, 
tóztattak le. Nem lehetetlen, hogy a 
fiatalemberek egy titkos német ifjúsági, 
szervezet tagjai, mert kiderült, hogy 
sokat jártak át Németországba és ött 
messzemenő összeköttetéseik voltak. 

I g a z o l v á n y k é p K K S ^ : 
soias) Diaposítiv (mozihírctetök részére) 
Fényk ép ezőgepvétel. Koz6-Fot6 Mikszáth 

Kálmán-utca ]1. 

E g y s z e r ű s í t i k 
a városi ügymenetet 

(Szeged, január 10.) Dr. Mihály f f i 
László elvtárs polgármesteri titkár rész-
letes tervezetet- dolgozott - ki a közel-
múltban a városi ügymenet és a köz 
igazgatás menetének meggyorsítása,: Va-
lamint az egyöntetű ügykezelésre vo-
natkozóan. Ebben, részletesen- foglalko-
zik mindazokkal a beosztásokkal, elő-
írásokkal, amelyek az ügymenetnek 
ilyen irányú racionalizálását elősegíti 
hetik. A tervezet magában foglalja az. 
egyes ügyosztályok hatáskörének sza-
bályozását, valamint a közgyűlési, kis- ^ 
gyűlési, tanácsi hatáskör szabályozását * 
is és foglalkozik- a várffs fizető képes-
ségének biztosításával. ' Y , 

Ezt a fontos tervezetet az elmúlt na-
pokban elfogadták és pénteken végre " 
hajtás. végett • már- kiadták az- össífe^ 
ügyosztályoknak, hivataloknak-, intéze -
'leknek, üzemek vezetői-mk, továbbá e. 
-Számvevőségnek és a központi iktató-
hivatalnak. 

118, 

A Belvárosi mozi 
ina szombattól mutatja be a nem- / 
zetközi filmgyártás nagydíjas vig 

játékát! .. 

Nem repriz! 
-v 1945 évben készült film! 

UsSbbmajdelváluok 
Vidá tíl jat'ek a tűzzel... egy férfi 
két asszony bűbájos, ötletes, fordvr* 

Juíos, szellemes, élénken pergő cse-
lékménrifű nevettető párharca a •ki-

választottért. 
Telve csuda, álomszép muzsikával. 
A fotográfiák minden eddigi! vernek 

A főszerepekben:-
AMADEONAZZARI 

és : 

S1LV1A SILVY 
Ezt megelőzi: 

STAN és PAN 
urak nevettető bombája. 
Sőt még a HIRADÓ is. 

Képjük pontosan fél 4, »/«6 és 7 óra-
kor pontosan megjelenni, mert kár 
a későn, jövőknek minden elmulasz-

tött kockáért. . ,, 

Tessék.stopperral mérni: 
2 órás gondtalan - kacagás. 

Jóljár aki a jegyét előre megveszi I 

Oivasd is Utíe&zg 
a Délmagyarországot 


