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isinerfefjiili a szegedi S z a b a d s á g p á r t vezetőit 
Svábszármazásu SS-tiszt, SS-kalották szerveznek a demokrácia ellen 

A Szabadságpárt országos viszony-
latban is Szegeden talált legjobb ta-
lajra. Fasiszta demagógiájuk a leg-
utóbbi gyűlésen külföldi visszhangra 
is talált s ezért nem árt kicsit meg-
nézni, kik énnek a pártnak a szegedi 
vezetői. Kik azok, akik a titkos jel-
szót »holnap nűndenid olt legvcn* 
— kiadták és továbbították a hétfői 
gyűlés előtt a körmenetben, a korzón, 
moziban. 

Itt van például Titeli .János, á ren-
dezőgárda fővezére, aki kioktatta a 
Sulyok-gárdistákat, hogyan kell ütle-
gelni és verekedni. Világosan meg-
mondta embereinek, azért hoztak kül-
földi újságírókat, hogy külföldön is 
lássák, mennyire nincs Magyarorszá-
gon szólásszabadság. 

Titeli, azelőtt Titl János, hasonló 
nevü ezredes fia. Anyja Schaller 
Erna, másodszor Miklóssy ezredeshez 
ment nőül s természetes, hogy az 
ifjú Titl János ikatonás szellemű* 
nevelést kapott. 1937-ben avatták had-
naggyá n Ludovikán. Később a Eudo-
vika előadója lett s 1944 decemberé-
ben magyar katonatiszt létére belé-
pett ar. SS-kötelékébe, ahol mint ok-
tatótiszt teljesített szolgálatot. Mint 
ilyen, Münchenbe ment és páciszcl-
Ic.mben képezte a magyar katonákat, 
leventéket A felszabadulás utánvisz-
szalért Budapestre, ahol háborús bűn-
tett miatt 12 havi börtönre ítélték. 
Büntetését a NOT 10 hónapra szállí-
totta le. Ennek kitöltése után vissza-
téri Szegedre anyjához, beiratkozott 
a* egyetemre vegyészhallgatónak. 
• Januárban megalakult a Szabadság-
párt. Titl hadnagy első dolga volt 
belépni ebbe a pártba, ahol rövi-
desen rendezőgárdista lett. Parancso-
kat osztogatott, résztvett a verekedé-
sekben, irányította a pfujoló szabad-
ságpárti kórust. A rendőrség utolsó 
szereplése után internálta. 

Kovács József neve sein ismeretlen 
a Szabadságpárt gyűléslátogatói, de 
n politikai rendőrség előtt sem. 21 

éves orvostanhallgató, apja Kovács 
József, államrendőrségi osztálypa-
rancsnok volt, alti 1914-ben nyugatra 
menekítette a parancsnoksága alatt 
álló rendőrséget. Budapesten egy na-
gyobb rendőrségi alakulatnak volt a 
parancsnoka és bevetette a rábízott 
rendőríegénységet a felszabadító Vö-
rös Hadsereg ellen. Alárendeltjeivei 
kegyetlenül bánt s piikor visszatért, 
az államvédelmi osztály internálta. Az 
ellene indított nép bírósági eljárás 
még nem nyeri befejezési. Csak ter-
mészetes, hogy ilyen apa gyermeke 
önként jelentkezett a Dunántulon SS-
katonának. Állandóan dicsekedett ha-
ditetteivel, a rendőrségen azonban 
gyáván letagadta múltját. Az egyete-
men köztudomásu, mennyire Imádja 
a »felsőbbrendű német népet*. Még 
a rendőrségen is azt hangoztatta, ez 
a mai rendszer nem fog sokáig tar-
tani, mert terrorrendszer, amiért a 
zsidók felelősek. Lelkes hive a Sza-
badságpártnak, megalakulása óta tagja, 
párlszőjioka, szervezője. A legutóbbi 

fyülésen ő irányitolta a verekedést, 
aját kijelentése: »Azt sajnálom, 

hogy nem tudtam tóbb munkást 
agyonverni*. Kihallgatása alkalmával 
még fenyegetőzött is: »Ereit alma folytatjuk. 

gyanánt függnek majd a kommunis-
ták a Széchenyi-tér fáin*. Egyébként 
Horthyt nagy demokratának tartja, 
de politikáról fogalma sincs. Inter-
nálták 

Turfit Antal 23 éves, érettségizett 
alkalmi munkás, jelenled munkanél-
küli, illetve a Szabadságpárt pénz-
beszedője. Jellemző, hogy rendes 
munka helyett inkább pénzbesredői 
állást vállal ennél á pártnáE Apja 
a honvédelmi minisztériumban tolje-
silelt szolgálatot, nyugatra menekül-
tek. Ma tagadja, de több tanú előtt 
kijelentette, hogy Németországban ön -
könt beállt SS-katonának. Jobboldali 
gondolkozására jellemző, hogy a fel-
szabadulás után külföldön akart le-
telepedni. Ma ezt is tagadja, de rá-
bizonyították, hogy Magyarországról 
kiszökött és két hónapig próhálkozott 
tengerentúlra jutni. Sikertelen pró-
bálkozások ufán kénytelen volt haza-
térni. Itt a Szaliadságpártban a régi 
MANSz-nők és a levitézlett nyilasok 
közt talált barátokra. Szintén ren-
dezőgárdista és részese a verekedés-
nek. Internáltak. 

A szegedi szabadságpárti vezetők 
nrcképsorocaiót hofnajn számunkban 

P g p p i e n y i i é r t i s m é t m u n k á t a t íe t t a r e n d ő r s é p e f e 

A szélhámost Szombathelyre szállították 

Papp Menyhért volt rendőrfő-
tanácsos többszörösen, büntetett 
előéletű fia, ifj. Papp Menyhért 
szegcdi lakos ismét rendőrkézre ke-
rült. A B-listás városi tisztviselő a 
szegcdi egyetemi könyvtárból köny-
vet lopott, majd Körmendre tette 
át "működése szinhelyét*. Álláske-
resés ürügyével telepedett le, szál-
lodában lakott,ahol igenlő élt fel-

Major Tamás látogatása a szegedi üzemekben 
Aa MKP felkérésére Major Tamás 

elvtárs, a budapesti Nemzeti Szinház 
kommunista művészei elhatározták, 
hogv a szegedi vendégszereplésük fo-
lyamán meglátogatják a szegedi üze-
meklien dolgozó munkásságot. 

Délután 2 órakor a Dohánygyárban, 
3 órakor a Gázgyárban, fél 5-kor a 
hídépítő munkásoknál tesznek látó- magyar munkássá 
gatást. A liidépítésnél részlvesznek a keltésének ügyét. 

írásra, .csupán költőpénze nem 
volt. Doktornak, tanárnak adta ki 
magát és a legjobb társaságba járt. 
közben állást is keresett. Minthogy 
nem sikerült elhelyezkednie, köny-
nyebb pénzszerzésre szánta el ma-
gát. Strandolás közben vihar ke-
rekedett, a fürdőtulajdonostól köl-
csön kért egy köpenyt, amit elfe-
lejtett visszaadni s iia már nála 
maradt, gyorsan értékesítette s az 
árát felhasználta. Éppen szökni ké-
szült a városból, de a szál'odában 
már figyelték, mert a fürdőtulaj-
donos is följelentette s a rendőr 
ségnek sikerült őrizetbe venni. Á! 

röviddel ezelőtt szerencsétlenül járt 
Mucsi Ferenc jelképes temetésén. A 
továbbiakban mindennap közölni fog-; kisérték Szegedre. Itt előállították 
juk a meglátogatandó üzemeket és : a z államügyészségre. Dr. Csapó 
kérjük a munkásságot, hogy fogadják Odőn államügyész az iratokat to 
szeretettet á vendégszereplő elvtór- j vábbitotta az illetékes szombathe-
sairkat, akik önzetlenül szolgálják a }yi ügyészségre 3 ifi. Papp Meny-
magyar munkástág kulturális felemel-! hért ott fog felelni szélhámossá-

gaiért. 

S O R T 
Vasárnap játszották a Szabadság kupa döntőiét 

Tisza—SzMTE 2 :1 (1:0) 

A Magyar Kommunista Párt még a 
tavaszi, labdarugóidény megkezdése 
előtt labdarugótornát irt ki a szegedi 
labdarúgócsapatok részére. A torna 
döntőjét vasárnap délután tartották 
meg mintegy 1000 néző előtt. A győz-
tes Tisza együttese az értékes és szép 
kivitelű Szabadtág-kupát nyerte el. 

A nagy melegben élvezetes mérkő-
zést vivott a két csapat. A Tisza két 
uj szerzeményével Veres I-el és Husz-
tivai erősítette meg a csapatát. Az 
SzMTE iartalékosan ált ki. A két csa-
pat a kővetkező összeállításban szere-
pelt: Tisza: Papp, — Sebők, Nyerges, 
— Veres I., Veres II., Kovács, — Ba-
kos, Fáskerti, Pakó III., Borbély II., 
Huszli. SzMTE: Cserhalmi, — Buda I., 
Nvári III., — Nyári E, Csonka, Hődör, 
— Keresztes, Szolnok, Bánát, Honti, 
Török. 

A góllövők: Bakos, Honti és Pakó 
III. voltak. Jól játszott Veres II., Fás-
kerti és Huszli illetve Cserhalmy, 
Nyári III. és Csonka. 

*A mérkőzés után Tombácz Imre 
nemzetgyűlési képviselő nyújtotta át 
lieszéd kíséretében a Szabadság-ku-

" pát a győztes csapatnák. 

S z A K - J á n o s h a l m a 7 : 0 (2:0) 

Vasárnap a SzAK Jánoshalmán ven-

fepetésszerúen győztek a pirosak a 
gyobb nevekkel rendelkező fehérek 
ellen. 

—coo— 

Kosárlabda: A szegedi kosárlabda-
csapatok vasárnap fejezték be a tava-
szi idényét. Mindkét szegedi csapat ve-
reséget szenvedett. MAFC—Tisza 90: 
24 (44:11), MAFC—Postás 54:30 (34: 
12). 

Vfztsport: Szentes és Szeged Vá-
rosokközölti uszóviadalon a nagyobb-
felkészül tséggel rendelkező Szentesi 
úszóknak sikerült diadalmaskodni. 
Csupán vizipolóban tudtak a szegedi 
munkások győzelmét elérni 3:2 (3:1) 
arányban. 

J ó l sikerült a MAD IS z 

spor tünnepé lye 

Sándorfalván nagyobbszabásu arató 
ünnepélyt rendezett a MaDISz, me-
lyen a temesvári /oinán és magyar 
fiatalok is megjelentek. A műsor kere-
tében egésznapos sportünnepély volt. 
Reggeltől estig 16 mezítlábas labda-
rugó csapat kergette a labdát a fut 

Magyar orsaég—Jagoszíávia 3:2! (1:1) 
Belgrádban 35 ezer néző előtt Ká-

rolyi, Balogh II.j Laboré — Kirádi, 
Szűcs, Rákost — Egresi, Szusza, Szi-
lágyi, Puskás, Vezer összeállításban 
játszott a magyar csapat. A négy 
újonccal játszó magyar csapat a nagy 
hőségben is kt tudta harcolni a fel-
szabadulás után legértékesebb diadal-
nak számító győzelmet. A magyar 
csapat szél ellen Is egyenlő ellenfele 
volt a jugoszlávoknak. A gólok kö-
vetkező sorrendben estek: Szilágyi I. 
Cimermancsics, „Puskás, Puskás (ön-
gól) Mike. 

— Iskolai hír. Jelentkezés jövő 
tanévre a Mérei-utcai belvárosi ál-
talános leányiskola I—VII. osztá-
lyába junius 30-tóJ. julius 4-i<( 8—12 
óra között. 

— A kereskedelmi leányközép-
iskolában (Mérey u. 3. sz. I. em.) 
a beírások az 1947/48. tanévre "1917. 
junius 30-án és julius 1-én lesznek 
reggel 8 órai kezdettel. Igazgató-
ság. 

— A Margit-utcai állami álía'á-
nos és polgári leányiskola a jövő 
tanévi beiratásokat és előjegyzése-
ket julius 1—5-ig tartja délelőtt 8 

12 óráig. 
— A szegedi magyar állami Kla-

ruro csapat Kergette a laoaat a ni.- u z á , G á b o r gimnáziumban a tan-

versenv volt mcívnekUgyőzte^^a^Ga- ^ felvételek julius hó 1-én és 
rami Ernő tánoncotthon lett, második 2-án dl e. 8 tórától (12 óráig lesznek, 
helyen az Ady Endre FC úszói vé-1 A beírások alkalmával önkéntes 

, . „ S, . , . . , .-fxi,i,0i „,,* geztek. Délután ökölvívás, lepényevés szülői felajánlás a'apján egysége-

(2) és Nagy Anti voltak, örvendetes 
lenne, ha az ErSo elleni mérkőzésen 
folytatódna a piros-feketék pontgyüj-
tése. 

Pirosak—Fehérek 4 : 2 (2:1) 

A Szabadság-kupa döntője előtt a 
szegedi ifjúsági labdarugók két alkal-
mi válogatott csapata mérkőzött. Meg-

Okölvivásban a szőregi MaDISz öklö- és a Segítő Egyesületi tagdijat kell 
zői tarollak le minden számot. A bu- minden felvételre jelentkező tanu-
zaszentelés alatt kerékpárverseny vojt lónak befizetnie. Ázok a tanulók, . „. . , , 
Szegedről Sándorfalvára, a győztes . b a n 7 évzáró utáni nrinnn hármi Matti székházának dísztermében a 
Szűcs Itászfó volt, aki a'MaDláz által okbólnemiratkozhA Szegedi Nemzeti Szinnáz művészei ad-

» t- OKDOinem iraiKOznauaKjje a j enu n a k tartalmas műsort a tiszteletükre. 
' Az előadás után bucsuest következik. 

N A P I R E N D 

Kedd, juliua 1. 

Nemzeti Szinház: Fél 8 órakor: 
Nők iskolája. A budapesti Nesracft 
Saftaiiáz vendégjátéka. 

Széchenyi Filmszínház: fél 5, fél 7, 
fél 9: TJtkok útja. 

Belvárosi Mozi: fél 5, fél 7. fél 9: 
A szerető kél arca. 

Korzó Mozi: fél 5, fél 7, fél 9: 
Halóiéra. 1 

Muzeum: Zárva. 
Somogyi könyvtár: Nyitva 9— 7-lg. 
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8—7-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárat: 
Barcsay Károly: Tisza Lajos-körut 

32; Bulcsu Barna: Kálvárta-té* 7; 
dr. r.őbl őrök. B. Lázár Jenő: Kla-
belsberg-tár 4; Selmeczl Béla: Sorao-
gyitelep IX. utca .489. 

— Toldii Fercne kinevezése. A 
MKP városi pártszervezetének lel-
kes tagját Toldi Ferenc városi al-
jegyzőt a belügyminiszter Eszter-
gom vármegye főjegyzőjévé ne-
vezte ki. Toldi Ferenc elvtárs ki-
nevezése egész városban osztatlan 
örömöket kéltett. Benne minden-
ki egy szakértő ember lelkes 
munkájának jutalmát lát-
ja. Uj hivatalát a jövőhét közepén 
foglalja el. További munkájáhoa 
ezúton küldjük Toldi Ferenc elv-
társnak jókívánságainkat. 

— Dr. Fébry Györgyi aa ipari 
Termelési Tanács titkára ma dél-
után a kereskedelmi és iparkama-
ra nagytermében Normák és tel-
jesítménybérek cimmtel előadási 
tart. Minden érdeklődőt szívesen 
látunk. 

— Elhalálozás. Miháyffy László 
ny. városi műszaki tanácsos junius 
29-én meghalt. Temetése julius 
1-én, kedden délután 5 tórakor1 lesa 
a róm. kath. belvárosi temető ra-
vatalozójából. 

— Az áll. Vegyiipari középis-
kolában az alkalmassági vizsgát 
julius 11—12-én tartjuk. Igazgató-
ság. Max-lér 7. 

x A Szegedvidéki Halászati Szö-
vetkezet, 1947. évi julius hó 6-án. 
Algyőn a Rákóczi vendéglőben 
rendkívüli közgyűlést tart, melyre 
a tagokat ezennel meghívja. Tárgy: 
A forintmérleg megállapítása. Az 
elnökség. 

x Retorta - faszén megérkezett 
minden mennyiségben * kapható 
Szenesinéi. (Vitéz) Partizán utca 
28. sz. 

— Patkány-méreg kihelyezése. Ér-
tesítem a város lakosságát, hogy a 
patkányméreg kihelyezése Újszege-
den julius 1-én, Alsóvároson julius 
2-án, egész Móraváros és Rókus 
nagykörúton kivüli részén julius 
3-án, Felsővároson és Somogyite-
lepen julius 4-én, Belváros terüle-
tén julius 5-én délután történik 
meg, a méreg 48 óráig marad' kint. 
azután elégetendő. Viola tiszti-
főorvos. 

x Elveszett kulcsok. Hétfőn dél-
után a Belvárosban elveszett egy 
kulcskarika két Wertheim-kulcs-
csal .A megtaláló juta'om ellené-
ben adja le a Délmagyarország ki-
adóhivatalában. 

Ma esle búcsúznak 
a temesvári íiafalok 
A temesvári Ifjumunkás fiuk és 

leányok hétfőn egész nap városnézés-
sel voltak elfoglalva. Délelőtt látoga-
tást tettek a Magyar Kommunista Pnrt 
székházában, a szakszervezeti szék-
házban és az MNDSz székházában, 
aliot uzsonnán látták vendégül őket. 
Este a MaDISz díszelőadását tekin-
tették meg a Szegedi Nemzeti Szín-
házban, anoj nagy ünneplésben voif 
részük. Kedden délelőtt az üzemeket 
látogatják végig. Délután fürdés sze-
repet a műsorukban. Este pedig *a 
MaDISz Vörösmarty-utca 5. szám 

késztteti, megszentelt buzakoszoruthe- , ,. u i . u ^ t í . . 

íyezle eí a templom előtti k e r e s z t e n . ' " a P ° n a ^ á m biztosítása 
A többszáz lelkes fiatat sportolót meg- vegett feltetlenul iratkozzanak be 
mozgató sportünnepély a késő esti s felvételüket ne halasszák szep-
érákban ért véget. I temberre. 

Szerdán délelőtt az élményekben 
gazdag utjukat befejezik és visszatér-
nek Temesvárra. 


