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Német- és nyilasbarátok 
a S z a b a d s á g p á r t s z e g e d i v e z e t ő i k ö z ö t t 

Tegnapi számunkban ldrtuk Ti-
teli János, Kovács József és! Turfit 
Antal multját. Ráismertünk a le-
vitézlett nyilasvilág nagyhangú de-
magógjaira és hazaárulóira. Má 
közöljük a szabadságpárti rende-
zőgárda két másik vezetőjének jel-
lemzését. 

Renkó Péter 33 éves zentai szü-
letésű, volt cukrászsegéd. Jelenleg 
dr. Balázs Béla ügyvédi irodájá-
ban teszi magát hasznossá. Köz-
tudomású Balázsról, hogy Szögi 
Géza nyilas államtitkár* szegedi 
ügyvéd jelöltje volt. Igazán jó he-
lvét fogott ki magának. Rcnkó a 
Szabadságpárt főrendezője, Írnoka. 
Testvéröccse a volt szegedi nvilas-
vezető Renkónak, aki csupán a fel-
szabadulás után bekövetkezett ha-
lála miatt nem ál t népbiróság elé. 
A verekedés napján Titeli »vezér* 
nyolc embert bízott rá. ő igazol-
tatta a népgyűlésnek hirdetett ösz-
szejővetelre érkezőket. Népgyűlé-
sen űgyan nem szokás igazoltatni, 
Ide a verekedésen kivül fontoskodni 
Is kellett valakinek. A ba'oldali1 á,-
lamférfiakat pfujoló kórus szerve-
zője s- a gyűlésre érkező mun-
kások rágalmazója volt Renkó. Az-
zal fogadta "az odaérkező munká-
sokat» minden munkást ki fognak 
nyírni s ugy" összeverik, hogy1 nem 
állnak többé lábra. Interná ták. 

Juhász József 23 éves vaskeres-
kedősegéd. Zsák a foltját — mond-
ja a magyar közmondás. Hol is 
lehetne máshol, mint a Bruckner 
Elemér vaskereskedésben. Bruck-
ner még pia is rendőri felügyelet 
alatt áll, mint fasiszta mu'tu köz-
ismert németbarát, aki a régi rend 
liivo s a Szabadságpárt szimpati-
zánsa, akár csak segédje. Juhász, 
aki szintén rövid időt jósol a mai 
rendszernek s a rendőrség tagjait 
akasztófavirágoknak titulálja és 
Ígérgeti, hogy a kommunistákkal 
együtt a Széchenyi-téren fognak 
lógni. Természetesen a Szabadság-
párt népszerű jövendőmondóját is 
internálták. 

Igy néznek ki közelebbről a ve-
zetők, rendezők, hangadók s ilyen 
multu alakok után meg»y a tömeg, 
nem ismerve fel a veszelyt, ahova 

magukkal rántják. Súlyos sebesülé-
sekről mernek beszélni ezek a rá-
galmazók, mármint saját sebesült-
jeikről: Ezzel szemben a valóság 
áz, hogy csak a kommunisták sé-
rültek meg^mert ők nem készül-
tek fel a verekedésre. A Szabad-
ságpárt minden tagja verekedni 
akart, felfegyverkezett az Összecsa-
pásra* s a gyanútlan munkáslöme-
geknek szervezetlen ment ne'ki. Sú-
lyos koponyatöréssel fekszik egy 
kommunista, még a koponyacsont-
jából is hiányzik egy darab. Agy-

rázkódással is fekszenek néhá-
nyan,.de mind kommunisták, akik 
fegyvertelenül, mits'em sejtve el-
mentek népgyűlést hallgatni) s aha' 
a legvészesebb nyilas idők terror-
ját ismerték meg. 

Ismerjék meg hát Szeged pol-
gárai is, kik azok, akik vezetőik-
nek tolakodnak fel Ha legközelebb 
népgyűlést hirdetnek szájról-szái-
ra, körmenetben, templomban, 
vagy mozi után, gondolják meg, 
érdemes-e levitézlett SS-legények 
uszításán megjelenni. 

Vasárnap gyiijfifnap a hadiiogiyok megsegítésére 
A «Siess, Adj, Segíts*, mozgalom 

céljaira igen szépen folynak Szegeden 
is az adakozások. Az eddig gyűjtött 
9.972 forinthói országos szociális 
problémák megoldásához 2.730 forint 
hozzájárulás történt. A szegedi ha-
difogólykirendel 1 ség fenn t ar tá sá r a 
gyűjtött összeghői 1.365 forintot hasz-
nállak föl. A szegedi kórházak föfsze-
rc lésének pótlására, -illetve a tüdő vész 
elleni védekezésre 2.730 forint szoi-
gált. 

A hazatérő hadifoglyok nagy száma 
miatt még további nagv segítségre van 
szükség. Ezért a SAS bizottság fölliiv-
ja Szeged társadalmát,-.hogy a julius 
6-án, vasárnap rendezendő gyűjtést 
napon adakozásaival minél jobban já-
ruljon hozzá a hadifoglyok megsegí-
téséhez. 

A gyűjtések során eddig beérkezett 
összegéket a holnapi számunkban kö-
zöljük. 

45 tisztviselőt 

bocsátolt el a város a közellátási 
minisztérium utasítására. A kemény 
leirat ugy intézkedik, hogy az el-
bocsátásra kerülő alkalmazottak-
nak julius 1-én déli 12 óráig kejl 
kikézbesdteni az elbocsátásról szóló 
végzést. Az elbocsátott tisztviselők 
még hat hétig kapják fizetésüket. 

Kissé érthetetlen számunkra ea 
a hirtelen intézkedés, de ha maii! 
megtörtént, kétségtelen, hogy a vá-
ros nem tehet egyebet, mint vég-
rehajtja az utasitast. 

Értesülésünk szerint a város ha-
tósága igyekezett e rendelkezést at 
szociális és alkalmassági szempon-
tok legteljesebb érvényesítésével 
végrehajtani. A gyakorlati megol-
dással Tölcséry László és Simon 
József zsociáldemokrata tanácsno-
kokat bízták meg. Az utóbbi a köz-
ellátási hivatal vezetője, ök állí-
tották össze az elbocsátandó tiszt-
viselők névsorát, amelyet a váaps 
hatósága jóváhagyott. 

Kénytelenek vagyunk csodálkozá-
sunknak adni kifejezést, hogy eze-
ket a tanácsnokokat pírtjuk szegedi 
lapja hálbatámadja. Nem lett volna 
jobb, ha ezt a vitát saját párt-
jukban intézik el? 

Lisztfehetézőhet fogott 
a gazdasági rendőrség 

' A gazdasági rendőrség állandó 
razziákat tart az országutakon és 
vámházak környékén is, hogy a 
feketézőket, spekulánsokat ellen-
őrizhesse. Igy sikerült lefüle'niegv 
algyői társaságot, amint három má-
zsa 60 kiló lisztet csempészeit Sze-
gedre az algyői vám megkerülésé-
vel. Szénásszekér belsejében rej-
tették el a nagymennyiségű lisztet 
s Szegeden az Osztrovszky-ulca 16. 
számú házba vitték. A társaság 
egyik tagja, Herczeg Gáspárné 20 
kiló liszttel e^ndult a városba, ami-
kor az őket nyomon követő gaz-
dasági rendőrség feltartóztatta és 
visszakísérte a házba. Az asszony 
előadása szerint Vásárhelyen vá-
sárolták a búzát 300 forintért má-
zsánkint s az eladótól az őrlési 
könyvét is megvették, hogy a ma-
lomkan Igazolhassák magukat. Elő-
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Színészek az üzemekben 

A dohánygyár bejárata előtt az 
Üzemi bizottság és a munkások egy 
csoportja várta a budapesti Nem-
zeti Szinház tagjait, akik a Magyar 
Kommunista Párt felkérésére el-
jöttek néhány órára az üzembe, 
hogy játékukkal szórakoztassák és 
neveljék a munkásokat. 

Végigmentünk a fásitott és virá-
gokkal beültetett kert mel'ett. 
amelynek közepén egy betonme-
dencében vidám fürdőnadrágos 
gyermekek és felnőttek lubickol-
tak. 

A kulturterem már zsúfolásig 
megtelt dolgozókkal, akik a színé-
szeket lelkes tapssal fogadták. El-
sőnek Major Tamás elvtárs, a 
Nemzeti Szinház igazgatója lép a 
dobogóra. Bevezetőjében a mun-
kásság kulturális fejlődésének fon-
tosságáról beszélt. 

Egymásután pereglek a számok. 
Csattogó tapssal hálálták meg a 

'hallgatók a színészek játékát. Érez-
ni a közvetlenséget, amely a mun-
kásokat és a színészeket áthatja. 
Ez a közönség volt ott a hétfői 
Shakespeare-előadáson is. 

Az előadás végén a dohánygyári 
munkások körülvették a színésze-
ket, akik megígérték, hogy máskor 
is meglátogatják majd a szegedi' 
gyárak dolgozóit. 

A dohánygyár után a gázgyár kö-
vetkezett, májd a színészek részt-

vettek a szerencsétlenül járt Mu-
csi Ferenc jelképes temetésén. 

Mai üzemlátogatásaik folyamán 
délután 2 órakor a Szegedi Ken-
dergyár, 3-kor pedig a Lippai-fü-
résztelep látogatása kerül sorra. 

A Magánalkalmazottak Szakszer-
vezete julius hónapban nagyszabá-
sú üzemi bizottsági konferenciát 
rendez Szegeden. A konferencián 
résztvesz Csongrád, Csanád és Bé-
kés vármegye üzemi bizottsági tag-
jai. 

Jelképesen temetlék el 
a munka hősi halottját 

Jelentettük, hogy a szegedi köz-
úti hidnál Mucsi Ferenc lakatos a 
Tiszába zuhant és meghalt. Holt-
testét a viz magával sodorta. A 
munka hősének kedden délután zu-
hogó esőben volt a jelképes teme-
tése. A gázgyár zenekara játszotta 
a gyászindulót. Cserép Lajos, Bon-
ta József, Major Tamás, a MKP 
központi vezetősége névében Kat-
hus Rezső, Olejnyik József és An-
gyal Mária bucsuztatta a halottat. 
A nagyszámban megjelent gyászoló 
közönség számolatlanul szórta •• 
szerencsétlenség színhelyén a Ti-
szába a koszorúkat és virágokat. 

állították ezután a férjet, Herczeg 

Gáspárt is, aki testvérével, Bol-
dizsár Mihályné Herczeg Annával 
azt adta elő, hogy súlyos tüdőbaja 
gyógykezeltetésére nem tudtak 
másképpen pénzt teremteni s ket-
tőjük Liszlkészletét akarták drá-
gábban forgalomba hozni. A rend-
őrség mindhármójukat őrizetbe 
yette és átadja az uzsoraügyész-
ségnek. A lisztet elkobozták s a 
közellátási hivatal rendelkezésére 
bocsátják. 

A Déimagyarerszág 
hadiiogolyhlradija 

A MKP budapesti hadifogoly 
szolgálata Debrecenből távirat ut-

ján kapta a ma Szegedre érkező 

hadifoglyok névsorát. 

Nagy József, Kocsis Vince,. Sas-

hegyi József, Kiri Szilveszter, Lá-

zár Dezső, Jászai József, Leth And-

rás, Piskolti László, Lakatos Gyu-

la, Szabó Ferenc, dr. Szondi Gy., 

Szabó István, Katona Lajos, Szabó 

György mind egészségesek, ma jön-

nek haza. 

Hadifogoly üzenet. Ménesi Ferenc 

Szeged, Alsóváros 7245/1., Kiss Sán-

dor Remény-utca 8. 7245/1. üzenik" 

Oroszországból, egészségesek, jól 

vannak, rövidesen jönnek haza. 

A rendőrség megakadályozta 
a rendbontást Sándorfalván 

A sándorfalvi aratóünnepsóg ke-
retében a MaDISz-tábortüzzel egy-
bekötött nagyszabású ünnepséget 
rendezett a román vendégek tisz-
teletére. A sándorfalvi reakció 
egész héten készült a rendbonlás-

után 80 főnyi rendőrlegénység ós 
nyomozó vonult ki két autóval. A 
megelőző intézkedés helyesnek bi-
zonyult, a rendőrség impozáns fel-
vonulására szétfutottak a rendbon-
tásra készülők' s, az elmúlt hét han-

Ta s izgató jelszavakkal tüzelte a j gos izgatódt alig ludiák összeszed-
lakosságot egy vasárnap kirobba- ni. Mint értesültünk, a szegedi át-
nő verekedésre. A bujkáló fasisz- lamvédelmi osztály nagyszabású 
ták akciója a rendőrség tudomá-
sára jutott s Drégely József rend-
őrezretles vezetésével vasárnap dél-

őrizetbevételt eszközölt s a békés 
sándorfalvi lakosság izgatóit in-
ternálja. 

ü a inőü! Svájcba 
a z e g y e t e m i é n e k k a r 

Af Szegedi tudományegyetem 
énekkara Kertész Lajos elvtárs, 
éneklektor kiváló vezetésével már 
régóta igen szép munkát fejt ki 
Szegeden. Kertész elvtársnak sike-
rült elérnie, hogy az énekkar lel-
kes fiataljai külföldi hangverseny-
kőrútra menjenek. Ma, szerdán este 
indul az 54 tagu énekkar. Holnap 
negyed 1-kör a budapesti rádióban 
szerepelnek és szombaton este már 
.Zürichben lépnek fel. Svájcban 
igen nagy az érdeklődés irántuk 
és a hangverseny meghirdetésének 
első napján nyomban 200 jegy/kelt 
el. Svájcban két hétig tartózkod-
nak, „ez alatt az idő alatt Bernben. 
Bázelban és Freiburgban rendez-
nek hangversenyt. Visszafelé jövet 
ugyancsak két hetet töltenek Ausz-
triában és Innsbruckban, Salzburg-
ban, Bécsben hangversenyeznek. 

Az egyetemi énekkar eddigi mű-
ködésével kapcsolatban ki kell 
emelnünk azt az eredményt, ame-
lyet a Munkás Kulturszövetség ré» 
vén rendezett üzemi hangverse-
nyekkel ért el. A szegedi gyárak-
ban és üzemekben adott hangver-

senyei komoly közeledést jelentet-
iek a szellemi és fizikai dolgozók 
között. 

1 4 karátos arany kar "ka Jf|j 
tjflrüi, •portgyftrflfc. a—i 

Ezüst evőszerek 6 és 12 
személyre való díszes tok-
ban, raktárr*! azonnal 
* t i [Elható, feltűnő olcsó 
árban, öra-, ékszerjavitás 

FISCHER 
ár**. MsKréit, Sze«e*f, Klanzil-tér 9. 

Szabad cuhor, 
í. rendű faszén 

burgonya, kukorica 
k a p h a t ó 

a Munkás 
Szövetkezetben 


