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a szegedi teherpontonhiclaLl 
Dr. Barta József, a közlekedésügyi miniszter képviselője adta át a forgalom-
nak az uj ponfonhidat 

A szegedi lenerpontonhid' tizheii 
megfeszített munka után elkészült. A 
munkálatokat a közlekedésügyi nii-
niáfclérhim részéről Katus Rezső, mig 
a város részéről Ad dk István vezet-
ték. A Iiidat önfeláldozó munkával 
épitő 170 munkás közül 11.0 kom-
munista, (50 szociáldemokrata volt. 
Kedden délben ünnepség keretén be 
MI adták át a forgalomnak a tencr-
ponlonhidat. amely a Bertalan-emlék-
műnél épült. Az ünnepségen meg-
jelent dr. Barta József műegyetemi 
magántanár, miniszteri osztályfőnök 
Gerő Ernő képviseletében, Euökl De-
zső, a közlekedésügyi minisztérium 
hajózási osztályának vezetője, Haviár 
Győző miniszteri osztálytanácsos, a 
hid tervezője, Pálíy György főispán, 
a szovjet városparancsnok,Diezfalussy 
Ferenc rendőrvezérőrnagy, a szegedi 
rendőrség vezetője, Dénes Leó polgár-
mester, a demokratikus pártok kép-
viselői. A Magyar- Kommunista Párt 
nagy szegedi végrehajtóbizottságát dr. 
Zöld Sándor nemzetgyűlési képviselő 
és Komócsin Zoltán' képviselték, a 
hadsereg képviselője, a szakszervezet 
megbízottai és a rendőrzenekar. 

Katus Bezső üdvözölte a megjelen-
teket. Elmondotta, hogy a hid mun-
kásai azon voltaik, hogy a fontos, ideig-
lenes nehézpontonnid idejére elké-
szüljön, tudták, nogy amit a hídépítő 
miiaszternex megígértek, azt meg is 
kell tartani: ime itt van, a hid fclké-

(Szeged, junius 10.)) Keddan foly-
tatta a néphiróság Kiss Dezső taná-
csa a harkai nyilas pribékek bűn-
ügyének tárgyalását. A legsúlyo-
sabb vád Lovászi Sándor vegyipa-
ri iskolai,. Pántis István tanítókép-
ző intézeti tanuló és Fodor János 
asztalossal szemben, ők a kegyet-
lenkedéseken kívül három íinmki-
szolgálatost minden törvényes el-

szült. Katus Rezső üdvözlő 'szavai j járás nélkül legyil koltak velük 
után'dr. Barta József miniszteri osz- megásatott sírjuk szélén. A hétfői 
tályfőnök emelkedett szólásra és fel-1 tárgyaláson cinikusan tagadó vád-

olvasla Gerő Ernő miniszter üdvöz-
letét: 

— Üdvözlöm a szegedi pontonhíd 
építőit, mérnökeit es a/t a 170 
munkást, aki tíz nét óta dolgó'zik1. 
hogy a Tisza két partját híddal 
kösse össze. A német fasiszták' és 
magyar bérenceik Szegedet is meg-
fosztatták hidjailól. 

- A nid, amit most felavaluru, 
ideiglenes ponlonhid. Remélem, 
hogy nemsokura, még a hároméves 
terv befejezése előtt ismét talál-
koznak itt a nidépitő munkások és 
mérnökök, hogy ünnepeljék a vég-

leges szegcdi nid felavatását. 
— Mégegyszer köszönöm a sze-

gedi ne központon nid építőinek, a 
mérnököknek, a bizalmi testületnek 
és az egész munkásságnak nehéz, 
fáradságos, önfeláldozó munkáját. 
Gerő Ernő nagy tetszéssel fogadott 

üzenete után Olejuyik József a Szo-
ciáldemokrata Páil "nevében mondott 
beszédet, majd dr. Zöld Sándor nem-
zetgyűlési képviselő a Magyar Kom-
munista Párt nevében köszöntötte a 
dolgozókat: 

— A Magyar Kommunista Párt 
nagy szegedi végrehajtóbizottsága a 

hídépítő munkásoknak köszöni az 
eddig végzett munkát, azt kéri a: 
nidépitő munkásoktól, hogy az uf, 
állandó hid epjlésólicz is' ugyan-' 
olyan lelkesedéssel fogjanak, araiii't 
azt a pontonhíd építésénél tették. 

Ezután Dénes Leó polgármester kö-
szönte meg a munkásoknak újjáépítő 
munkájukat, majd Vetró B. János a 
munkások nevében lieszélt. Győlai 
István, a szakszervezet kiküldöttje kö-
szöntötte a nidmunkásokat. A szovjet! 
városparancsnok továhbi lelkes mun-
kára buzdította a Jüdépítőket. 

A rendörzenckar eljátszotta a Him-
nuszt, maid dl*. Barta József minisz-
teri osztályfőnök, a közlekedésügyi 
miniszter képviselője elvágta .1 hidat 
elzáró nemzetiszínű szalagot és meg-
adta az engedélyt a forgalom megnyi-
tására. 

Az ünnepség után a hídépítőket 
a város vendégül látta. 

Megrázó vallomások 
a harkai gyilkosok ügyében 
sTenielő Pista jeltelen sírokba dobatta a hullákat. 

Ötezer hadifogoly 
a mármarossziieti táborban 
A. s z e g e d i e k u j a b b n é v s o r a 

(Budapesti tudósítónk lelefonjc-
lentésc.) Junius 9-én ujabb 1375'1 ha-
difogoly érkezett a Szovjetunió te-
rületéről Másamarosszigetre. Kö-
zöttük van 23 nő és több munka 

és szegedkörnyékiek vannak: 
Sági Károly (1922). Szeged, tanya. 

Pördi János (Í913). Szeged, Bodó 
József (191G). Ószentiván, Gulácsi 
Jenő (1921)) Kiszombor, óbaja-ut 

szolgálatos is, akiket koncentrációs j 27., .Bitó Pál (1922). Kistelek, Barta 
táborból szabadítottak ki. A mára- j József (1920)) Kiszombor. 
marosszigeti táborban tartózkodó I A hadifogolyirodában hozzálar-
hadifoglyok száma ezzel 5000 fölé tozóit keresi Tóth Ferenc 145/2.. 
emelkedett. 

A Máramarosszigeten tartózkodó 
hadifoglyok közölt az eddigi jelen-
tés szerint a következő szegediek 

Tóth Ferencné Kistelekről. Levél-
beni jelentkezés esetén a hadifo» 
golyiroda megküldi a megkeresőla-
pot. Budapest, VI., 0-u'tca 12.) 

A héten Focsanibúi is megkezdik a hadifoglyok szálíifásál 
Debrecenbe 

A román Kommunista Párt támogatása a hazatérés gyors lebonyo-
lításáért 

(Budapesti tudósítónk telefonje-
lentése.) A Bukarestben tartózkodó 
magyar hadifogolybizottság min-
dent elkövetett, hogy Márainaros-
sziget után a focsani táborból is 

meginduljon a foglyok elszállítása. 
Hétfőn.a bizottság értesítést kül-
dött, Jiogy még ezen a héten a 
focsani táborból is megkezdődik a 
foglyok továbbítása Debrecen felé. 

loltalc vallomásával szemben' a ki-
hallgalolt vidéki tanuk igazolták a 
vád állításait. Kedden Goldschmidt 
Pál, Glicd Imre, Steiner György. 
Biró Ernő terhelő vallomása után 
Rosenblüh Béla igazolta, hogy a j l -
boi-ban karvastagságú botokkal, 
puskatussal,. Szíjakkal Bántalmaz-
ták az éhségtől-fagylól amúgy is 
elcsigázott nőket, férfiakat. Egy al-
kalommal mézlopás történt s az 
állítólagos tettes felakasztotta ma-
gát, mig ,a mézzel megajándéko-
zott és az öngyilkos szobaparancs-
noka egy gyalulopással vádo't, 40 
fokos lázzal kínlódó munkaszo 
gálatossal egvütt Lovásziék kezébe 
került. A három embert elvitték, és 
minden liadbirói eljárás nélkül 
agyonlőtték. Lovászi azonkívül egy 
karvastagságú bottal ugy ütötte 
Molnár József munkaszolgálatost, 
hogy három nap múlva belehalt. 

Fenyő Zoltán tanú megrázó le-
temrohivása alatt a gyöngébb 

idegzetű hallgatóság sűrűn elő-
vette zsebkendőjét. El-elcstiklott 
Fenyői hangja, mikor azokról a fa-
lat ennivalókról emlékezett meg, 
amelyek sokszor életet jelentettek, 
de ha megtalálták, ,25 botütés járj 
a gazdájának összeaszoltvmeztelen« 
félig fagyos iestére. Pántis István 
vádlott., a »Temető Pista < mezto 
lenül vitette a napi (5—8—10 h u l W 
a műszókkal temetni s közben kar 
vastagságú botjával ütlegelte, rug-
dosta a fájdalmas terhet cipelő 
szerencsétleneket. 

Temető Pista néni engedte a 
sírokat megjelölni, hátha élet-
ben marad, á hulla hozzálát-
<ozója ne találja meg a slrhe* 
lyel« jelszóval. 

A vallomások egyöntetűen igazol-
ják. Ijogy a vádlottak valamenyy 
nyien árpádsávos karszalaggal® éy 
nyilas formaruhában jártak. 

A tárgyalást szerdán 10 órakor 
folyta' ják, amikor valószínűlegjnár 
a perbeszédekre is sor kerül. 

A vádlottakat összebilincselik s 
láncrafüzve terelik vissza cél újuk-
ba, hejiogy még gondolatban iy 
eszükbe jusson megszökni. 

Fehér Könyvet 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Jlövidesen a nagyközön-

ség elé kerül a kormány Fehér Könyve, amely feltárja mindazokat 

a bizonyítékokat, adatokat és vallomásokat, amelyek Kovács Béla és 

társai összeesküvési bünperében a vizsgálat során napvilágra kerül-

tek. Tanúvallomásokat és az összeesküvéssel kapcsolatos dokumentu-/ 

mokat foglal magában a megjelenő Fehér Könyv. Részletesen fogja 

Ismertetni a bünperben elhangzott Nagy Ferenc és Varga Béla bü-

nösslégét minden tekintetben igazoló vallomásokat s a terhelői'vallo-

mások után feltárt ujabb adalokal. Ezek az adatok a külföldre szö-

kött egykori vezelőpolitikusok bünössiégét minden kétségen felüliga-

zolják. A közvélemény nagy érdeklődéssel tekint a kormány Fehér 

könyvének megjelenése elé. | 

Csütörtökön 
megkezdik a munkáslakások építését 
A város az épitőmuukásoh szövetkezetét hízta meg az építéssel. — 

Egy volt szegedi munkás 2000 dollárt kölcsönöz szü óvárosának 

Kedden délelőtt Dénes Leó elnök-
lésével városi tanácsülés volt, amely 
döntött a munkáslakásofc építése ügyé-
ben. Miután Pálinkás József vissza-
lépett a pályázattól, egyedül a 
MÉMOSz építőmunkások szövetkezete 
maradt pályázó. A tanácsülés íneg-

i bízta a MÉMOSz építőmunkások szö-
vetkezetót a muiiKásIakó sok' építésé-
vel. Dénes Leó polgármester előter-
jesztésére, a munkanélküliség enyhí-
tése érdekében a tanácsülés ugy ha-
tározott, hogy a munkálatokat már 
csütörtökön megkezdik. 

A tanácsülés nozzájárult a csillag-
téri kifolyó megépítéséhez: Miután a 
harmadik negyedévi élelmiszerjegyek 
már megérkeztek, a tanácsülés úgy 
döntölt, hogy a hadifogolyhozzátarto-
zék és a hadigondozottak részére a 
jegyeket ez alkalommal is ingyenesen 
"adja ld. 

A hadmüveleiek során több gázóra 
megrongálódott. A gázgyár értesítette 
a város vezetőségéf, hogy ezeket az 
órákat nem javíttatja ki. A tanács-
ülés felhívja a gázgyárat, tegyen ele-
get szerződésbeli "kötelezettségének, 
különben peres ulou kényszeritik az 
órák kijavítására. 

Mint már jelentettüúf, Németü An-
tal, a szegcdi kubikosszakszervezet 
volt titkára a múlt háború után ki-
vándorolt Amerikába. Németh érte-
sítette a várost, hogy kétezer dollárt 
hajlandó kölcsönadni szülővárosának'. 
Ötszáz dollár már meg is érkezett, 
amiből a tanácsülés határozata ér-
telmében a iárványkórház hiányzó 
ágy berendezését vásárolják meg. Két-
kezi munkás annyira szereti hazáját, 
hogy messze földön nehezen megke-
resett filléreit bocsátja az újjáépítés 
rendelkezésére. 

Tombácz éttern* 
SuécheityMér 9. 
Udvari kerthelyisége ujbél 
üzemhen. :—: Családi szóra-
kozóhely. :—: »Blue Moon««-
együltes hangulatos zenekara. 

Expresszó, fekete kávé. 

fl szerelmi extázis himnusza 
a közel i napok nogy film-
eseménye a 

Szerelmelc városa 
Tombácz éttern* 

SuécheityMér 9. 
Udvari kerthelyisége ujbél 
üzemhen. :—: Családi szóra-
kozóhely. :—: »Blue Moon««-
együltes hangulatos zenekara. 

Expresszó, fekete kávé. 

| Csütör tök Belvárosi 

Tombácz éttern* 
SuécheityMér 9. 
Udvari kerthelyisége ujbél 
üzemhen. :—: Családi szóra-
kozóhely. :—: »Blue Moon««-
együltes hangulatos zenekara. 

Expresszó, fekete kávé. Részi veszek a 3 

éves munkatervben 
Olcsón adok kar- és zsebórákat) 

14 karátos arany jegygyűrűket és 

egyéb arany árut, óra- és ékszer-

javilásokat jól és gyorsan ké-

szítek. 

FISCHER 
Arás, ékszerész, Sxefced, Ktamil-tár <L 

írógépet, számológépet 
legmagasabb d r ó t o k 

Szenest 
irodagép Vállalat, Széchenyi-tér ? 

Telefon 6—41. 

Részi veszek a 3 

éves munkatervben 
Olcsón adok kar- és zsebórákat) 

14 karátos arany jegygyűrűket és 

egyéb arany árut, óra- és ékszer-

javilásokat jól és gyorsan ké-

szítek. 

FISCHER 
Arás, ékszerész, Sxefced, Ktamil-tár <L 

A d é l v t d é K l v á r m e g y é k ^ ö T e l k e ^ e f e i 
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