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az iparengedélyeket felülvizsgáló 
bizottság 

Aa iparengedélyek nagyrészét még 
a Horthy-rendszerben állították ki. 
Demokratikus kormányzatunk elhatá-
rozta, hogy revízió alá veszi az ipar-
engedélyeket. IJyen módon kívánta 
a kormányzat szabályozni azt a tart-
hatatlan helyzetet, hogy amig a kis-
pénzű emberek csak egy iparenge-
déllyel rendelkeznék, és nyomorog-
nak, addig a nágypénzüek az iparen-
gedélyek egész sorával bírnak. Ez 
a szándék azonban Szegeden hajótö-
rést szenvedett. 

Az érdekelteket ugyanis utasították, 
hogy iparengedélyüket nyújtsák be az 
illetékes kereskedelmi és iparkamará-
hoz), ahol a kereskedelmi miniszté-
rium utasításai alapján összehívott bi-
zottság végzi a felülvizsgálatokat. Sze-
geden az iparengedélyeket felülvizs-
gáló bizottság elnöke dr. Cserzy Mi-
hály kamarai titkár. A bizottság tagja 
az érdekképviselet 3 és a Szakszervezet 
két kiküldöttje. Az iparengedélyek egy 
része kerül csak a bizottság elé, mert 
a kamara osztályozza valamennyit és 
nagyobb részüket egyenesen a minisz-
tériumhoz terjeszti elő. 

A szegedi iparrevízióval kapcsolat-
ban igen súlyos panaszok merültek 
fel, főleg dr. Cserzy Mihály tevé-
kenysége esik a demokrácia szem-
pontjából is kifogás alá. Dr. f'serzy 
Mihály segítségévei a nagytőkések ér-
dekeit a rendelkezés ellenére ,is meg-
védik, a kisembereket pedig szó nélkül 
elejtik. Néhány példát kívánunk állí-
tásaink bizonyítására ieisoroini: A 
»Da®ner Péter és F ía« cég a követ-
kézé iparengedélyekkel rendelkezik: 
I.: Fűszer és csemege kis- és nagy-
kereskedés. II.: Csemege, fűszer, fes-
ték, liszt, termény, gyarmatáru, ás-
ványvizek, textil, pipere, papír, tészta 
fcis- és nagykereskedés, végüí III.: 
paprikanagykereskedés. A Danner-csa-
lád azonban ugy gondoila, hogy még 
mindig nem keres eleget és olyan-
irányu kérelmet terjesztett elő, hogy 
bővítsék ki iparengedélyét, a paprika 
ós szatócs kiskereskedelemre: Miután 
a vonatkozó miniszteri rendelet elő-
írja, hogy a revízió során lehetőség 
szerint válasszák külön a kis- és nagy-
kereskedői jogosítványokat, amikor a 
Inzottság a Dannerék kérdésében sza-
vazott, egyenlő arányban osztottak 
meg a vélemények, dr. Cserzyre, mint 
a bizottság elnökére hárult a feladat, 
hogy eldöntse, megtarthatja-e kis- és 
nagykereskedését a Daimer-család, 
vagy elveszak tőlük az egyiket. 

Természetesen nagytőkésről lé-
vén sző, dr. Cserzy a nagytőkés 
érdekeit védelmezte meg." 

A seaksaervezeti bizottsági tagok kü-
lönvéleményt jelentettek be a dön-
tés tárgyában és igy az ügy végső 
fokon a 'kereskedelemügyi .miniszter 
elé kerül- Ugyanez a játék volt a 

. Fenyő, valamint a Horváth Testvérek1 

'ügyében is. Nem kívánjuk felsorolni, 
hány kisember érdekét mulasztotta 
el Védelmébe venni dr. Cserzy. 

A gabonakereskedők iparengedélyé-
nek elbírálása szeptember 22-én kez-
dődött. Kiss Géza szegedi termőnv-
kereskedő kérelme is á bizottság eíé 
került, amikoris dr. Cserzy a leg-
súlyosabban vétett a miniszteri ren-
delkezés étien. Kiss Gézának kétirá-
nyú iparengedélye van: hazai és déli-
gyümölcs, zöldség, főzelék nyers és 
tartósított állapotban kiskereskedésre. 
Ezenkívül még a következő iparenge-
déllyel rendelkezik: Gabona, termény, 
magvak, liszt, őrlemények, burgonya, 
gyapjú és tollkeres'kedői iparenge-
dély. Kiss Géza tudta, hogy mindent 
nem tarthat meg, hajlandó volt a 
gyapjú- és toílkereskedői iparenge-
délyéről lemondani, mert ugy érezte, 
hogy összeférhetetlen kereskedése 
többi ágazatával. A KOKSz képvise-
lője, hogy precedens teremtését meg-
akadályozza, ragaszkodott az eredeti 
iparengedélyhez, ezért szavazásra ke-
rült sor. A szavazás eredménve 2:1 

vaznii, a K O K S z álláspontja mellé ál l , 
miután a bizottság elnökének joga van 
egyéniö' szavazatok esetén dönteni, 
melyik fél álláspontját fogadják el, 
természetesen ismét a KOKSz javas-
tata mellett foglalt állást. 

Dr Cserzy még az uri Magyaror-
szág szellemében viszi az ügyekét 
és ha szükséges, törvényeilenesen 
többször is szavaz, csakhogy a nagy-
tőkés érdekeit megvédje. Az ügyről 
jegyzőkönyvet vettek fel, amelyet az 
illetékes minisztériumba küldenek 
meg. Jó volna, ha dr. Cserzy még 
a minisztérium döntése előtt megje-
gyezne valamit: az iparengedélyek re-
víziójánál a nemzet érdekeit kell kép-
viselni és nem a nagytőkéét. Meny-
nyire pem a nemzet érdekeit képvi-
seli dr. Cserzy és mennyire nem a 
miniszteri rendelkezések szellemében 
jár el, arra .a legjellemzőbb, hogy a 
KOKSz ügyvezető elnöke résztvesz az 
igazolásokon — annak ellenére, hogy 

volt a nagytőkés rovására és ekkori nem delegálták a bizottságba „és — 
nyilatkozott meg dr. Cserzy Mihály (beleszól, befolyásolja a bizottságot 
• demokratikus* állásfoglalása. Beje-I munkájában. Kérdezzük dr. Cserzyt, 
íentette, hogy miután joga van sza-Imiért? 

A jövő héten vetőburgonya 
Szegedre 

A város hároméves terve és mező-1 dekeít gazdálkodókat, hogy a vető-
gazdasági berunázási terve vetőburgo-; burgonyát az elsőfokú közigazgatási 
nya vásárlását irányozza elő. Mint Ls- hatóságnál, a Bérházban {ehet Szege-
meretes, a szegedi lúgos homok erő- } dgn és özv. Csáki Jánosnénái, Petőfi 
sen csökkentette részben csirázóké- j Sándor-sugárut 77. szám alatt igé-
pességét, részben minőségét a szegedi ; nyelni. Szatymazon pedig a közigaz-
burgonyának. A háború és az infláció gatási kirendeltségnél. Miután a vető-
nem kedvezett a velőburgonya be-1 burgonya szállítási költsége jelentős, 
szerzésének. A város most mindent i egy — ~ '"> 1 A n f " " i " f K o 1 

elkövet, hogy Szeged részére kitűnő 
minőségű vetőburgonyát biztosítson 
jövőre.' Már a jövő héten Szegedre 
érkezik 10 vagon szabolcsi »gülbaba« 
ós Aelia« burgonya. 

mázsa 90—100 forintba" kerül. 
A jegyzés alkalmával a gazdálkodók-
nak mázsánként 80 forintot előre le 
kell fizetniük. A szegedi vetőbur-
gonyaakciót "a földmüvelésügyi mi-
nisztérium illetékes szervei a leg-

Á város 'vezetősége értesíti az ér- | messzebbnienően támogatják. 

női divatszalon (Szeged, K igyó-utca 6) 
közli, hoov szeptember 28-ára « l í f O á r 

hirdetett divatbemutafóiáf « " « • * 

dll " s j i n r a h u n g á r i a -
• U . ü - H U l s z á l l ó b a n tartia meg, 

Népbiróság elolt Jány Gusztáv 
Csütörtökön állt bdrái elé i> vitéz-; 

Jány Rusztáv vezérezredes, a tfpni 
katasztrófa okozója. Reggel 9 órakor 
nyitotta meg Pálosi tanácselnök a 
tárgyalást. A tanácselnök megállapí-
totta, hogy Jány Gusztávot elővezet-
ték, majd' a vádirat ismertetéséhez 
fogtak. Jány Gusztáv kijelentette, hogy 
nem érzi magát bűnösnek. A magyar 
hadsereg felszerelése kezdetleges volt 
és a katonák kiképzése elégtelen. Eb-

1947-ben Szálasit éltette, 
az ötöstanács leimentette 

As ötöstanács működése a múlt-
ban is sok kívánnivalót hagyott 
maga ütán. A törvénykezési szü 
net után ujult erővel folytatja mű-
ködését ott, ahol abbahagyta. 

Csütörtökön tárgyalták többek 
között Csurgó József sánd'orfalvii 
földműves bűnügyét, aki a vádirat 
szeriint Sándórfalván »kitartás, él-
jen Szálasi* felkiáltással üdvözölt 
égy arrahaladó ismerősét. Tovább 
menve pedig, mikor egy rongyos-
ruháju kisleányt pillantott meg, ki-
jelentette, »ha áz oroszokhoz tar-
tozunk, mi is Igy fogunk kinézni.* 

A vádlott természetesen köröm-
szakadtáig tagadott. Három terhelő 
tanú egybehangzóan vallotta, hogy 
a kijelentések elhangzottak, jelen 
voltak és fültanúi az izgató kije-

lentésnek. Ezekütán kihallgatta az 
ötöstanács a védelem három tanu-
ját, akik egybehangzóan azt val-
lották, hogy Csurgó azon a napon 
nem is tartózkodott Sándórfalván. 

Az ötöstanács ezután mérlegelt, 
a fültanuk vallomásának nem adott 
hitelt, de elfogadta a védelem ta-
núinak azt az állítását, hogy Csűr 
igő akkor nem is tartózkodott Sán-
tíorfalvánt s a vádlottat felmentette. 

Dr. Polónyi Jenő vezető nép-
ügyész természetesen megfellebbez-
te a furcsa felmentő ítéletet s az 
ügy befejezése után kérte az iratok 
áttételét az államügyészségre, hogy 
a három védelmi tanú ellen hamis 
vallomás megtétele miatt megindít-
sák az eljárást. 

Szombaton, 27.-én nyílik meg 
az újonnan és korszerűen berendezett 

P R Ó F É T A É T T E R E M 
Elsőrendű ételek és italok. Hangulatos jazz-zene. Polgári árak 

ben az ügyben többször küldött je-
lentést is, de semmi érdemleges vá-
laszt nem kapott rá. Hadserege vesz-
tesége elérte a 60.000-et is. 

Az J 912-ben történt tragikus visz-
szavonuíásra vonatkozóan elmondotta 
Jány, hogy először buzdító hadpa-
rancsokat adott ki, s amiikor látta an-
nak hiábavalóságát, ostort kellett 
fogiüa«. Ez azután eredményre veze-
tett és össze ,tudta szedni alakula-
tait. Beismerte, hogy tőle származnak 
azok a hadparancsok, amelyeket a 
vádirat ismertet. Cáfolta, hogy had-
seregében tömeges kivégzéseit történ-
tek volna. A tömeges fagyások a 
rendkívüli nagy hidegnek volt a kö-
vetkezménye. Magyarország csatlako-
zását a tengelyhez természetesnek ta-
lálta, mert ez teljesen megfelelt fel-
fogásának. A továbbiakban íi hadpa-
rancsokat ismertették, amelyekhez a 
népügyész, a birák és a védelem fűz-
ték észrevételeiket. 

A tárgyalást félbeszakították és an-
nak folytatását péntek reggelre tűz-
ték ki. 

PELLENGÉR 
A szemlélődő demokrata számárai 

sokszor egészen érthetetlen je-
lenség a múltnak rikitóan provokáló 
jelentkezése. 

Több izben foglalkoztunk már az-
zal, hogv a kormányzat utasította ai 
királyság fe ni égje Ivén y e inek eltávo-
lítását középületekről és hivatalok-
ról. Ennek ellenére azt látjuk nap-
nap után, hogy ugy az állami* min* 
a városi liivataíokon minden utasítás 
ellenére kint delejtik* a rosszemlékű 
mult J'ens égj elvén y ei t. Utunk a Ke-
lemen-utcán keresztül vitt, ahol a 4. 
sámu házban nyert elhelyezést 0) 
Kertészeti Felügyelőség, amely cég-
táblája szerint nem a demokrácia in-
tézménye, hanem a királyságé. Kíván-
csiak volnánk, hogy a felügyelőség 
tisztviselői a demokráciától, vagy ai 
királyságtól kapják-e .javadalmaikat? 

S v e i c i k a r -
ós z s e b ó r á k 

14 karátos 
karika jegygyűrűk meglepő ol-
csón. ASZTALI DISZ-EBRESZ-
Tő ÓRÁK érkeztek. Öra és 
ékszer javitás. 

F I S C H E R 
ékszerész - órás. 

SZEGED, Klauzál-tér 3. 

Bartók Bélának 
a zenetörténet tündöklő zsenijének 
életmüve, zeneszerzői nagysága míí 
már teljes sugárzásban áll előttünk. 
Stílusa a dunamedencei népzenéből 
indul kS s hatalmas intenzitással öleti 
magába a klasszikus polifónia ele-
meit: formáló erejében, kifejező In-
tenzitásában, dinamikus gazdagságá-
ban s forradalmi szabadságában egye-
dülálló tünemény. 

A piult Magyarországa soha nem1 

pótolhatóan adósa maradt elismeré-
sével Bartók Bélának, századunk lán-
goló fároszának. A demökrácia pagyj 
muzsikusunk halálának második év-
fordulóján a magyar rádióban több 
alkalommal is emlékeztet és kegye-
letes elismeréssel törleszt a mull 
adósságából. 

Bartók munkássága a tiszta magyar 
népzenét a nemzeti műveltség közép-
pontjába 'állítja s ugyanakkor, nagy 
müvekben, elsőnek épit ebből a zenei 
nyelvből klasszikus magaslata, egye-
temes érvényű, európai élenjáró" vi-
ta gmü vészetet. A Bartók" által meg-
indított mozgalom átalakitólag hatot* 
a teljes magyar szellemi életre. 

Halálának évfordulóján nemcsak 
kegyelettel emlékezünk' meg a legna-
gyobb magyar zseniről, de fogadjuk/ 
munkáját folytatjuk es zsenijének! 
gyümölcseit a nemzet közikincsévé 
tesszük. 

Megszűnt az önellátói 
gabonavásárlási engedély 

A közellátásügyi miniszter, mint-
hogy az önellátói vásárlási engedély-
ivel rendelkezők, különös tekintette4 

az idei rossz termésre, több esetben 
egymással versengve a hivatalos áron 
felül jKisároItai, uj rendeletével aa 
önellátók részére azonnali hatállyal 
megtiltotta a kenyérgabonavásárlási 
engedélyek kiadását azzal, hogy a már 
kiadott engedélyek október 15-én ér-
vényüket vesztik. Ez a rendelkezés 
nem vonatkozik a takarmányozás cél-
jára szolgáló árpa beszerzésére jogo-
sító önellátói vásárlási engedélyek k i -
adására. 

Továbbra is súlyos helyzetben van 
a szegedi malomipar 

Tegnap délelőtt a szegedi ipar-
kamarában a Malmosok Szabad'-
szervezéte értekezletet tartott a 
csongrádmegyei kereskedelmi őrlé-
sű malmok, az iparkamara és a 
koalíciós partok kiküldöttjeinek 
részvételével. 

Az értekezleten Pártos Endre 
titkár ismertette a szegedi és csong-
rádmegyei malmok súlyos helyze-
tét. 

Mig a Budapesten lévő malmok 
termelőképességük 90 százalé-
kát kihasználva dolgoznak, ad-

SzegeiTen és a megyében 

a malmok által feldolgozhatéí 
gabona oly kevés, hogy zároa 
haláridőn belül kénytelenek 
leállítaná az őrlést s ezzel csak 
Szegeden 150—200 malomipari 
dolgozót építenek le. 

Ezt az állapotot 3. rossz termé-
sen kivül az illetékes elosZtószer-
vek helytelen elosztási politikája 
okozta. 

Az értekezlet egyhangúlag elha-
tározta, hogy a súlyos és orvoslás-
ra váró bajokat sürgősen fel tárjá 
az u j földművelésügyi miniszter-
nek. 


