
Pónlek, 1948 január lö. D É I , M A G Y A R O R S Z Á G 3 

Szeged vetésterülete első helyen áll 

Kedvező bejelentések hangzottak el a város közigazgatási bi-
zottságának ütésen 

A város közigazgatási bi-
gott sfga üléseseit csütörtö-
kön délelőtt. Elfogadták a 
polgármester mul t hónapró l 
szóló jelenlését, amelyet la* 
mmkban mfln ismerteltünk. 
Ehhez a jelentéshez elsőnek 
iM&hácz Imre elvtárs szólt 
hozző és a közellátási kérdé-
sekkel kapcsolatban 

jegy kiosztás gyorsabb 
végzése érdekélten 
lel. 

szólalt 

Hangsúlyozta, hogy a dolgo-
zók nem tölthetik idejüket fá-
rasztó sorbanállással. Gyáni 
fő 'snán válaszában kijelentet-
te, hogy u j tisztviselők al-
kalmazásával oldják meg a 
kérdést. 

A közigazgatási bizottság 
ülése kapcsán kell rámutat-
nunk az erdőfelügyelőség fur-
csa magatartására, amely 
megütközést váltott ki a bi-
zottság tagjaiból. A rendőri 
jelentésből ugyanis arról ér-
tesii 'hetlünk, hogy igen sok 
kihágási büntetés történt ti-
los legeltetés miatt. A lakar-
tnányhiányra való tekintettel 
rendelet jelent meg, hogy er-
dőkben {s szabad legeltetni, 
de az erdőfelügyelőség sze-
rint erre kijelölt erdő Szege-
den nincs. Feltétlenül mu-
lasztás terheli az erdőfelügye-
lőséget. mert amint képvise-
lő je is beismerte, erről nem 
értesítették a gazdákat. 

Végiili el kell m á r dönteni, 
*jui az erdőfelügvelőségi 
kiküldött felszólalásából 

t semmiképpen sem derült ki, 
begy szabad-e, vagy sem a 
jószágokat erdőben legel-
tetni. 

Véleményünk szerint módot 
kell találni az állatok ellátá-
sának megoldására. 

A pénzügyigazgatóság je-
lentése egyszeriben bizakodó 
hangulatot teremtett a csü-
törtöki ülésen. Arról értesül-
hettünk ugyanis, hogy 

a szegedi adófizetők 90 

százaléka teljcsüelle köte-
lességét és 13 mil l ió kirótt 
adóiról csak kétmil l ió nem 
folyt eddig' be. 

Tomhácz Imre elvtárs elis-
meréssel fordult az adózó kís-
polgtárok felé és a bizottság is 
dicséretét fejezte ki. E mel-
lett is azonban a közigazga-
tási bizottság felhívja a pénz-
ügvigazgatóság figyelmét ar-
ra, hogv a hátralékok behaj-
tásánál a szociális szempon-
tokat a legmesszebbmenően 
vegye figyelembe. 

Á bizakodó hangulathoz já-
rult hozzá a gazdasági fel-
vgvelőség jelentése is, amely 
Szeged dolgozó parasztságá-
nak munká j á ró l adott hirt. A 
decemberi idő kedvező volt a 
vetésre 

és Szegeden a l.» évi állag-
nak megfelelő őszi vetésál-
lagot sikerült elérni. A 11-
szántuli kerületben vetésle-f 
riilet szempontjából Szeged 
érfe el az első helyet. 

A vetések azóta js szépen fej-
lődnek. bokrosodnak. 

A javulás képét kaptuk dr. 
Sörös Jenő tanfelügyelő je-
lenléséből kulturál is vonatko-
zásban is. 

A szegedi Iskolákban ja-
nuár 19-én megkezdődhet a 
tanítás és általában 6—8 
hclrc biztosított a tüzelő. 

A várostól legalább 3 kilo-
méterre dolgozó tanyai taní-
tók visszamenőleg tavaly au-
gusztustól havonként 30 fo-
rCnt pótlékot kapnak. Ugyan-
csak a tanyai lanitóság mun-
káját kívánja a demokratikus 
kormányzat valamiképp mél-
tányolni, amikor az egytan-
erős iskolák tanítóinak, va-
lamint az 50-es létszámnál 
magasabb osztálvban lanitók-
nak 20—50 forint pótdijat ál-
lapított meg. Folyamatban 
van — amint má r jeleztük — 
a községi iskolák államosítá-
sa is. csupán még a közgyűlés 
hozzájárulása szükséges. 

Jugoszláv katonaküldöifség 
érkezik Szegedre 

A saegedj 3. honvédkerület 
parancsnokának, Fehéryáry Béla 
•ercde9 meghívására pénteken 
30 tasu jugoszláv katonaküldött-
ség érkezik Szegedre. A láto-
gatás műsora a következő: Dél-
előtt 10 órakor fogadják a ven-
dégeket Röszkén. Szegeden a 
kerületi parancsnokság épületé-
ben Fehérváry Béta és a város 
hatóságai üdvözlik a vendégeket. 
Az ünnepélyes fogadtatás után 
a jugoszláv vendégek megkoszo-
rúzzák a demokratikus hadsereg 
hősi emlékmüvét. Az ünnepélyes 
fogadtatás után a jugoszláv ven-
dégek a honvédkerület parancs-
nokánál megbeszélésen vesznek 
részt. 

A szegedi honvédkerület zene-
kara pénteken délben három-
negyed 12-től egészen negyed 
2 óráié jugoszláv és magyar 

zeneszámokból térzenét ad, me-
lyet a jugoszláv vendégek is 
meghallgatnak, utána a honvéd-
kerületnéi ebéden vesznek részt. 
Délután háromnegyed 5 órakor 
a jugoszláv vepdégek megláto-
gatják a szegedi népi kollé-
giumokat, majd a szegedi Nem-
zeti Színház díszelőadását nézik 
meg. Este 10 órakor ünnepi fo-
gadás a kerületi katonai pa-
rancsnokságén. 

Január 17-én, szombaton dél-
előtt 10 órakor inegtekintiki ít 
jugoszláv vendégek a szegedi 
üzemeket, a Pick szalámigyár-
ban lüncsön vesznek részt, majd 
féi 2 órakor elutaznak Kecske-
métre, ahonnét 18-án reggel in-
dulnak Budapestre, hogy részf-
vegyenek a dunai népek had-
seregeinek találkozóján. 

A görög lakosság lelkesen csatla-
kozik a szabadságharcosokhoz 
A görög szabadságharcosok 

változatlanul sikeresen nyomul-
nak előre. A chalkidikei fron-
ton harcoló csapatok már 

Szatonlki egyik negyeikébe, 
Portóba hatollak rajtaütéssze-
rűé*. 

Ma hirdetnek ítéletet 
Órley Zoltán bűnügyében 
A szakértői vélemény ujabb fényt derített a kerületnél elkövetett visszaélésekre 

Az Or'ey Zollán ellen indult 
bűnügy tárgyalásának utolsó 
napján lényegtelen tanúvallo-
mások után dr. Eisner Manó 
védő terjesztette elő bizonyitás-
kiegészitési indítványát, amit dr. 
Tóth László hadbirónlezredes, 
ügyész nagyrészben ellenzett, 
mert a bizonyítási indítvány 
sok esetben vád tárgyává nem 
lelt cselekmények tisztázására 
vonatkozott. 

Dr. Czibor Béla tárgvalásve-

sgérle. ha módjában lesz a 
B-bstarov'zkó során, ugy igye-
kezni fog Tóthot v sszatarláni, 

Ili Gusztáv, a személyzeti ügy-
osztály főnöke ezzel szemben a 
leghatározottabban ellenezte 
Tóth ezredes jogtalan visszatar-
tását, miután B-lislázott csend-
őrtiszlre a demokratikus had-
seregnek nem lehet szüksége. 

Az iratok ismertetése után a 
katonai szakértők terjesztették 

.» r. • ... elő szakvéleményüket. Főleg art 
zeto hadbiróornagy ismertette a | hangsúlyozták, hogy 1948 feb-
'"Lg nem J c l c , n t v.oros János es r i lárjában. amikor a honvédelmi 
Bartha Albert volt honvédelmi minisztériumba 
miniszterek, továbbá Zenlay Vil-
mos politikai államtitkár nyo-
mozati vallomását. 

Zentny vallomásának lényege 
az volt, hogy Télit ezTcdes 
visszatartására soha nem ula-
s'lolta örleyt, csupán meg-

Szakszervezeti étet 

Dolgoznak a magánalkalmazottak SzIT fiataljai 
A magánalkalmazottak szak-

szervezetében nemrég alakult 
meg az ifjúsági csoport, a SzIT, 
de máris fiatalos lendülettel dol-
goznak. Az elmúlt szombaton 
tartották első SzIT-napjukat, 
amelyen az élelmezési munká-
sok SzIT-csoportjn vett részt 
vendégként. A két csoport fiatal-
sága a munkásegység jegyében 
a kora hajnalig igen jó hangu-
latban mulatott. A műsoros es-
téket ezentúl minden szombaton 
megrendezik, minden alkalom-
mal valamelyik szakma ifjúsága 
is résztvesz. azon. 

A szórakozás mellett szem 
előtt tartják, hogy a szakszer-
vezeti életben a továbbképzést 
és a tanulást is folytatni kell. 
A szakcsoportjuk támogatásával 
december elsején inditották meg 
a háromhónapos gyors- és gép-
frási tanfolyamukat, amelyet 25 
SzIT-tag hallgat végig. Rövide-
sen könyvelő- és levelező tanfo-
lyamot is indítanak. Tanulnivá-
gváslikat bizonyítja az is, hogy 
a mostani egyhónapos iskolán 
8 magánalkalmazott ifjú vesz 
részt. 

A jövőre vonatkozóan rész-
letes terveik vannak. Tárgyalá-
sokat folytatnak a MAFIRT kes-
kenyfilmosztáiyával és rendsze-
res filmelőadásokat szerelnének 
rendezni. A végleges eredtnény 
a rendszeres fijmcltátástól függ. 
Kultur- és sportszakosztályt ala-
kítanak, amely versenyre hívja 
majd ki a 161)1)1 SzIT-csoportót. 
A legnagyobb munkát végző ta-
gok részérc a nyáron párhetes 
balatoni üdülést biztosítanak 
majd. 

Sz. n. 

folytatólagosan 
lörlénlek az egyéni csomagszAl-
litások, a ruházati üzem mun-
kásainak élelmiszorvásárlási ké-
rését megtagadta őrlev azzal az 
indokolással, hogy az éleimi-
szerkészlefck néni engedik a 
juttatást. Élénken jellemzi ez 
a gesztus örley sokszor hangoz-
tatott szociális gondolkozását. A 
II. M. magasrangu tisztjei szá-
mára mindig jutott hentesáru és 
zsiradék, de az itthon dolgözó 
kisemberek szamára e készlet 
nem engedett a fejadagnál na-
gyobb juttatást. 

K"mulatták a szakértők, hogy 
reprezentációs kiadásokra oly 
összegeket is felvett a vád-
lott, amelyekre kiili)* pótár-
ia! kapott. 

Jellemző, hogy mlg a többi tiszt 
és tiszthelyettes fétpár talpat 
kapott térítés nélkül, addig ör-
ley, a családja és háztartási 
alkalmazottja részére 20 pár ci-
pőt javíttatott és ezzel elvonta 
agokat a Készleteket, amelyek-
ből más is részesülhetett volna. 
Az egyébként végtelenül tárgyi-

Felemelik a többgyermekes dolgozók 
családi pótlékát 

A Gazdasági Főtanács pro-
gresszive felemeli a dolgozók 
családi pótlékjait. A vállalatok 
és üzemek fizikai és szellemi 
munkásai eddig havi 18 forint 
családi pótlékot kaptak egy-egy 
gyerek után, tekintet nélkül csa-
ládjuk nagyságára. A Gazdasági 
Főtanács most ugy módositja a 
családi pótlék fizetését, hogy a 

M K P Belváros I I . szervezete 
Kárász-aIca 6., szombat este 7 árakor 

műsoros táncestet rendez 
Mindenhit szeretettel vár a Vezetőség 

dolgozók progresszive minden 
gyerek után négy forinttal töb-
bet kapnak. Tehát egy négy-
gyermekes családapa ezentúl 
nem ",2 forintot, hanem 96 fo-
rint családi pótlékot kap majd. 

A családi pótlékot eddig csak 
a 16 évet bc nem töltött gyer-
mekek után fizették. A rendelet 
másik szociális módosítása, hogy 
ezentúl azoknál a gyermekek-
nél, akik iskolai, vagy szakmai 
tanulmányokat végeznek, a kor-
határt kitolják a 24 éves korig. 
A dolgozók testi, vagy szellemi 
fogyatékosságú gyermekei után 
a családi pótlékot *>t*U vi-
Jéig fizetik. 

lagos szakvélemény fényt derí-
tett azokra az anyagi visszaélér 
sekre, amelyeket örley niint ke-
rületi parancsnok részben maga, 
részben mások által elkövetett. 

Késő délután került sor a 
perbe szikiekre. Dr. Tóth László 
hadhiróalezredes impozáns vád-
lxíszédben mutatott rá a háború 
után általában fellépő korrup-
cióra s hangoztatta, hogy ezt 
örleynél pozicionálás korrupció-
nak "tekinti. 

llatttestpnrancsnokKága alatt 
először kiépítette kapcsolatait 
felfelé, ahol karrierje érde-
kéhen volt mii remélnie s 
mikor ezt sikeresen elvégezte, 
a hadleslen minden pozíciót 
gvengeakaralH IekütelezettJer-
vel töltötte hle s így korrum-
pálódott a szegedi hadtest, 
Illetve annak élén ma.jga a pa-
rancsnok. 

A nagyhatású vádbeszéd után 
dr. Eisner Manó ügyvéd kezdte 
meg védőbeszédét," amit az idő 
előrehaladott voltára való tekin-
tettel szombaton reggel nyolc 
órakor folytat és utana kerül 
sor a nagy érdeklődéssel várt 
Ítélet kihirdetésére. 

A feladat végrehajtása után a 
lámadók minden veszteség nél-
kül visszavonultak. Görög fa-
siszta körökben egyébként na| 
riadalomra adott okot az a hí 
hogy Livadia körzetében SzH-
fulisz barátja,Kutzopatalosz kép-
viselő is a szabadságharcosok 
fogságába került. 

A görög né]> egyre nagyöbű 
lelkesedéssel fogadja Markosa 
tábornok csapatait. A SzatomW 
elten irányuló támadásnál a la-
kosság élelmiszerrel halmozta 
el a szabadságáért harcoló sz»-
badharcosokat. A fasiszta kézen 
Jevő Sfonlaiii, helységből 60 gö-
rög szökött át Markoszhoz. A 
Thessalia tarloinány Anavati fa-
lujában 150, Peksziláből 130, 
Dovenibői 50, Vuigariniből 89, 
Kalaniacai-Potanyaból 156 sze-
mély csatlakozott a felszabadj-
lók ' frontjához minden fasiszta: 
éberség ellenére. 

X demokratikus nők katonák-
ként vesznek részt a harcok-
ban, a férfiakkal egyenlő 
munkál végeznek » mór mű-
köd ii gyárakban. 

Megalakítottak mindenütt a nő-
bizottságokat, amelyek a frontra 
küldendő segítséget szervezik 
meg. 

Griswold, a görögországi ame-
rikai misszió főnöke elismerte, 
hogy az USA gyógy szerszá Ilit-
mányai feketepiacra kerültek. 
A szabad görög rádió tájékozta-
tásában közölte, hogy 

az a lelkes fogadtatás, amely-
ben a demokratikus nemre-
tek Markosz kormányának 
megalakulását fogadiák,' való-
jában az uj kormány etismé-
réséi Jeleni:. 

A formális elismerés egyébként 
nem az angolszászoktól, hanem 
a szabadságharc további meg-v 
erősödésétől függ. 

Megkezdték a szegedi híd vasszerkezetének 
készítését 

A szegedi közönség az utóbbi az építés folyamatosságát bizto-
időben különösen nagy érdek-
lődéssel fordul az uj közúti liiil 
építése felé. A magas vízállás 
miatt a pillérépités most rövid 
Időre szünetei ugyan, de az 
egyéb munkálatok továbbra is 
nagy ütemben folynak. Csányi 
Ferenc műszaki tanácsos csü-
törtökön beszélt telefonon dr. 
Haviár Győző miniszteri taná-
csossal, a hídépítés központi ve-
hetőjével, aki kijelentette, hogy 

sitotlák. A vasszerkezeti részek 
előállítását ezen a héten kezd-
ték meg és jnlius elsejére le ss 
szállítják, hogy hozzákezdhesse-
nek áz psszeállitáshoz. Attól 
kezdve részletesen szállítják 
majd az alkatrészeket. A pillér -
épitést +2 vízállás esetén foly-
tatják, úgyhogy előreláthatóan, 
ez év novemberében vagy de-
cember eJején meglesz Szeged 
uj közuti tudja. 

M o s t v á s á r o l f o n 
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