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Leleplezték a röpcéduláh szerzőit 

U j a b b demokráciaelienes szervezkedést 
derített fel a szegedi rendőrség 

A demokrácia rendje egyre 
szilárdul. Nemcsak országo-
san, hanem Szegeden is, he-
lyi viszonylatban is. A demo-
krácia elleni egyre szórvá-
nyosabb támadásokat a ma-
igyar nép ereje, a hivatott vé-
delmi szervek nyomban visz-
sza verik. 

Szegeden a Falcione-per óla 
ujabb földalatti szervezkedés 
derült ki. Akadt néhány kis-
polgári álmodozó, aki kezet 
akart emelni az államrend, 
a belső biztonság és béke el-
len. 

Figyelemreméltó, hogy a 
leleplezett társaság] tagjai;, akár 
mint az előbbi hasonló perek-
ben, a régi, uri, Horthy-Ma-
gyarország kiienyószeltjei kö-
'ztül kerültek ki Köztisztviselő, 
horthysla-hivatásos tiszt, K'e 
belsberg-kultura emlőin fel-
nőtt egyetemi hallgató keve-
redett a szervezkedésbe. 

A villámgyors leleplezés, a 
tervek gyors felderítése ujabb 
tanúbizonysága annak, hogy 
a rendszer, a dolgozók Ma-
gyarországa éberen őrködik 
az eredmények, az emberi 
életforma felelt. Az első őr-
iszem, a demokratikustrendőr-
ség és államvédelmi osztálya 
becsületlel végzi kötelességét. " * 

A leleplezett szervezkedés-
ről a következő hivatalos je-
lentést adták ki: 

Március végén Szegeden 
kti'hiva'alok és magánszemé-

lyek postán demokráciael-
ienes, lázjitélarlalmu röpcédu-
lákat kaplak. A szegedi állam-
védelmi osztály a röpeédiila 
terjesztőinek felderítésére 
nyomozást kezdeti. A nyomo-
zás megállapllotla, hogy Sze-
geden demokráciaellenes szer-
vezkedés folyik, melynek ve-
zetője Lévai Béla. 

A röpcédulákat Lévai Béla, 
dr. Keíler Tivadar városházi 
jegyző, Mélykúti Béla hí. fő-
hadnagy és Tóth Pál MÁVisc 
gédíSSzt szövegezte. Begépelé-
sében Lévai Bélának húga. 
Lévai Olga is segédkezeti. Az 
írógépel Csornák Elemér szé-
kesegyházi karnagy közbe-
jőllével Somlyódi Ferenc ke-
reskedő bocsátotla a szervez-
kedés rendelkezésére. 

A mozgalom egyesi tagjainál 
házkutatás alkalmává! fegy-
vert, robbanóanyagot és röp-
cédillákat talállak. 

Konrád József, Radek 

György és Kiss László egye-
temi hallgatóik vállalták a röp-
céduláki terjesztését. 

Több szegedi kereskedő a 
mozgalmat anyagilag támo-
gatta. 

Fentieken kiviti a szervez-
kedés tagjai voltak: Horváth 
Márton kőművesmester, Szé-
kelyhídi Antal járásbírósági 
főtiszt, dr. Csaba Sándor tör-
vényszéki bíró, dr. Nagy Cuk-
rok' Károly városi aljegyző, 
dr. Yastagh Ferenc árvaszéki 
tisztviselő, dr. Simon József 
közellátási tanácsnok, Sajgó 
Zsótér Imre, ffr. Bíacsiii Béla 
városi lisztvise'ő. Illés Károly 
városi tisztviselő. 

A szervezkedés tagjai elő-
készületeket tellek árra is, 
hogy szabo'ázsakciökaí köves-
senek el. 

A szervezkedés tagjait az 
államvédelmi oszlály őrizet-
be Vette és átadta a nép-
Ügyészségnek. 

Be Ecell jelenteni a kelleMltr szerződésen 
kívül fizetett Enunkavállagókat 

A hivatalos lap inai számá-
ban megjelent az Országos 
Munkabérmrigállapitó Bizott-
ság rendelkezése, amely sze-
rint az a munkáltató; akii a 
kollektív szerződés hatálya alá 
nem tartozó munkavállalót is 
foglalkoztat, a vezető állású 
munkavállalók javadalmazása 
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Megoldják a kisiparosság 
valamennyi adóügyi kérdését 

A Kisiparosok Országos 
Szabadszervezetének egyre 
szélesebb keretek között való 
kiépítése következtében, akis-
iparosság különböző gazda-
sági kérdéseinek intézése a 
közhivatalok vezetői mellett, 
a kisiparosság soraiból kike-
rült hivatott férfiak kezébe 
jutott, Igy döntő szerep jut 
a KISOSz-nák az iparosság 
adóügyeinek intézésében is, 

Országh Sándor pénzügy-
miniszteri osztályfőnök, mint 
az adóügyek egyik legfőbb in-
tézője nyilatkozott a Sajtó 
képviselőinek a KISOSz sze-
repéről 

— A KISOSz mint gyorsan 
és jól működő szervezet 
igen alkalmas arra, hogy az 
Iparosság összességét, vagy 

M f l f j R T 

Széchenyi 
Filmszínház 

S z e g e d Telefon: 4 0 0 

Ma és a következő napo-
kon 
Ujj színes amerikai cow-
boy film 

P á r b a 1 

FOszBrepld: 
KOY KOGEKS 

Azonkívül: HIRADO. 
Műsor előtt fellép a rá-
dióból közismert jaza-
éme&es 

Keméndi András 
és a Capri >Gity< jazz-
eenekar. 

Előadások 4—6—8 órakor. 
Pénztámyitás délelőtt 11-től 
12-ig- előadás előtt félórával. 

az egyes szakmáit érdeklő-
dő kérdéseket a minisztéri-
umokkal igyorsan letárgyal-
ja, — kezdte nyilatkozatát 
Országh Sándor — anél-
kül, hogy különböző ipa-
rosoknak külön-külön kel-
lene kérniük problémáik 
megoldását. 
— Az adókérdésében agya-

korlat Uígy alakult ki, hogy a 
KIOSz ®gyes szakosztályai-
nak üléseire kiküldjük a mi-
niszlériumok szakképviselőit, 
hogy a helyszínen hallgassák 
meg a szakosztályok/panasza-
it lés azokat ez ipíuosság)!hiva-
tott vezetőivel le is tárgyal-
hassák, Végső következletés-
kép megállapíthatom —mon-
dotta Országh Sándor, -
hogy 

a kisipar valamnenyi elin-
tézésre varó adóügyi kér-
déséi. a KISOSz-al egyetér-
tésben, rövid időn belül si-
kerül megoldani. 
Értesülésünk szerint a 

KISOSz szervezése Szegeden 
is folyik, igy minden Valószí-
nűség szerint Szeged iparos-
társadalma is, rövidesen olyan 
szervezetbe tömörül, amely 
égető problémáira megoldást 
talál. 

* 

Szegedi műszerészek és kis-
kereskedők (kerékpár, írógép) 
szakmai értekezlete Kelemen 
Márton elnök indítványára ki-
mondta, hogy testületileg be-
lép a kisiparosok országos 
szakszervezetébe, egyben meg-
állapították a munkaközössé-
get, hogy módjukban legyen 
olcsóbban adni az árukat. 
Megállapították a szakmai 
irányárakat, mindenki az 
irányár alapján tartozik dol-
gozni, az irányárjegyzéket ki-
függesztve tartoznak tartani, 
hoigy azlt módjában legyen 
mindönkinek ellenőrizni. 

köti! arányosság felülv'zsgálá 
sa céljából április 20-ig beje-
lentést köteles tenni a bizott-
ság titkárságánál. Ezzel kap-
csolatban minden ilyen mun-
káltatónak kimutatást keli1'ké-
szíteni a vállalat többi mun-
kavállalójáról Is, a váPalat 
termeléséről, hevételeiről, slb. 
A kollektív szerződés hatálya 
alá nem tartozó 'munkavál-
lalónál be kell jelenteni a 
munkakört, szakképzettséget 
az 1948 februári kifizetett ja 
vadalmazást és az 1947—48. 
évben folyósított juttatásé 
kai is. 

150 egyetemi tanár nylH levele Trumanhoz 

Mindenkinek joga van Amerikában tanul-
mányozni, tanítani a marxizmust 

150 amerikai egyetemi ta-
nár, köztük a newyorki egye-
tem két professzora nyilt le-
velet intézett Trumanhoz és 
Clark közoktatásügyi minisz-
terhez. Aggodalmukat fejezik 
ki amiatt, hogy ma az Egye-
sült Államok bármely tisztvi-
selőjének joga. legyen annak 
megállapítására, hogy a gaz-
daságfilozófia oktatása és ta-

nulmányozása romboló tevé-
kenység. Ugy gondoljuk^— Ír-
ják a professzorok —, hogy 
az amerikai alkotmány min-
denkinek, tehát a marxisták-
nak isi jogot ad, hogy eszméi-
ket tanítsák és népszerűsít-
sék. A tanszabadság korláto-
zása veszélyes lépés az em-
beri gondolat rendőri ellen-
őrzésének megvalósítása felé. 

A hároméves terv keretében 

Megépül a röszke—alsúközponti közút 
A város hároméves tervé-

nek igen fontost része a tanyai 
utak helyreállítása, illetve uj 
utak létesítése. A Röszke" — 
Nagyszékisós — Alsóközpont 
közé tervezett ut közigazgatási 
bejárása most lörtént meg. 
Dr. Mihályffy László tanács-
nok iés Breánovils Vilmos fő-
mérnök a szentesi államépi-
tészeti hiiVatal, a szegedi tan-
felügyelőség és a^ ármenlesitő 
társulat megbizoltaival ezen'a 
helyszíni szemlén megbeszél-
ték a pontosf utvonalat és egy-
ben meghallgatták az érdekel-
tek kívánságait, véleményét is. 
A megjelentek a Város javas-
latát fogadták .el, amely sze-

rint az uj macadám ut a leg-
rövidebb megoldással köti 
össze Alsóközpontot Röszké-
vei, (igy a legkisebb költséggel 
épithető meg és e mellett mesz-
szemenően figyelembe veszi 
az ott élő kisemberek érde-
keit. A körülbelül 11 kilomé-
teres közút népes, sűrűn la-
kolt tanyavidéket szel majd ál. 

Az ut öt kilométeres szaka-
szán, Nagy széksóstó! kezdve, 
már elvégezték a földmunká-
kat, a további munkálatokra 
az anyagi fedezet előterem-
tése után kerül sor. A város 
Vezetősége azon lesz, hogy ez 
az építkezés minél előbb meg-
induljon. 

Móra Ferenc örökében . . . 

Avar-sirokat tárnak fel 
aBaross Gimnázium tanulói 

O H u t a y kultuszminiszter 
köszönete 

a z Ufságiróaithonnak 
A Szegedi Újságírók1 és Müvé-

vészek a centenáris évre alapi-

tolt Szabadság Veretét átnyúj-

totta dr. Ortutay Gyula vallás -

és közoktatásügyi miniszternek, 

dr. Alexics .György, dr. Bóka 

László államta-'károknak, tií.\ Kar-

dos László miniszteri tanácsos-

nak, a művészeti osztály vezető-

jének, dr. Bruckner Győző, d r . 
Ivanovics György, dr. Jancsó 

Miklós, dr. Straub Brúnó és dr. 

Feivinczy Takácb Zoltán sze-

gedi egyetemi tanároknak. 

Dr. Ortutay kultuszminiszter eb-

ből az alkatomból a következő 

levelet intézte az Újságíró ott-

honhoz: 

»A százéves szabadságharc 
emlékére alapított és felajánlott 
szép vere lüket köszönetlel el-
fogadom és azt mint figyelmük 
jeléit kedves emlékeim " között 
fogom őrizni.® Dr. Alexics 
György személyesen, dr. Bóka 
László, dr. Kardos LásZlö és 
a szegedi egyetemi tanárok 
ugyancsak meleghangú levélben-
köszönték meg az! Ujságiróoíthon 
figyelmét. 

Izzószemüi, lelkes fiatal di-
ákok fogják körül tanáraikat. 
A tanárok meghatva szemlé-
lik a kis csoportot; tanításuk 
jó' talajra talált. Annyira be-
lemélyedtek Móra Ferenc ku-
tatásaiba, hogy a diákok foly-
tatni akarják megkezdett 
munkáját. 

4sóval és csákánnyal 
— a tudásért 

Ásóval, csákánnyal, lapáttal 
nekiindult egy húsz főnyi di-
ákcsapat Szadeczky és Korek 
tanár vezetésével Baktói kör-
nyékére. Régi aVar sírokat 
kerestek, belevágták ásódkata 
baktól földbe. Egy bét alatt 
huszonkét sírt tártak fel4 a 
VII. század avartemetőinek 
maradványát 

önkéntes rohambrigádját. Né-
zik a fiuk az orsókat, hát ez 
hogy került a sirba? 

— Régi avan szokás, babona 
Volt — magyarázza n tanár 
ur — ahogy a germánok az 
elhunyt fésűjét tették a sirba, 
az avarokat orsóval temették 
el. 

JálszVa tanulnak ezek a fi-
uk. Nincs az a történelem óra, 
amely felér ezzel a szemlél-
tető tanulással. Régi kerámi-
ák körvonalai bontakoznak kii, 
végre előbukkan egy korsó. 
A korsóban ötvözött rnelldi-
szek, mellette préselt ővleme-
zek. i 

Sirrablás — századok előtt 

A tanárok felváltva magya-

Micsoda öröm, ujjongás Volt a f i ü k á h | l i a t l a l f i0Lel 

— A sirokat pár száz év 
előtt kifosztották — magya-
rázzák — pedig az itt talált 

a táborban egy-egy érték ki , 
emelése után. Micsoda fárad-
ságos munkával járt, amig 
napvilágra hozták. 

— Tanár ur, most én segít-
sek! — a másiknál már Tista 
segített — könyörögtek vala-
mennyien, mikor a legnehe-
zebb feladathoz értek. 'Nem is 
Volt kivétel, valamennyien 
közős munkával gazdagították 
Móra Ferenc örökét. 

Régi hord — 
ezüst karperec 

Régi kardok, rozsd'arágta 
ijdarabok, ezüst karperecek, 
gyöngyös fülbevalók lelkesí-
tették a Baross gimnázium 

VERSENY BUTORRAKTAR 
miilik meg április 14-én Kelemen-utca 11. szám alatt. 
(Posta mellett.) Minden igényt kielégítő és legolcsóbb ár-
ban bntorek nagv választékban nagyrabecs ült vevőim 
rendelkezésére állanak. Ugy mint eddig, továbbra is'nagy-
becsü támogatást kérve és megköszönve mély tisztelettel 
Butorüzem, Kossuth Lajos-sugárut 5. ; 

K . 4 K U S Z ! mtiasztalos mester 
B u t o r U z e m : K o s s u t h L a j o s - s u p á r u t 5. 

tárgyaknak csak muzeális ér-
tékük van. A sirrablók ugyan 
ismét betemették a sirokat, 
de valamennyien látjuk1, hogy 
avatatlan kezek jártak itt elöl-
tünk. 

Egy hétig tartott a fiuk 
munkája. Tanullak, dolgoz* 
tak s munkájukkal lényege-
sen bővitették a muzeum 
avarkorabeli leleteinek szá-
mát. Annyira megfogta a diá-
kokat ez az egy hetes él-
mény, hogy ujabb rohambri-
gádot szerveznek s a szün-
időben újra kivonulnak! Baktó 
környékére. Az elhantolt avar 
harcosok és asszonyaik mel-
lett veszik ki részüket az or-
szág újjáépítésében. 

— A rókusl MKP és SzDP 
szervezetei április 11-én dél 
után 6 órai kezdettel a ró-
kusi kultúrházban műsoros 
kulturelőadást rendeznek. Be-
Lépés díjtalan. Mindenkit sze-
retettel vár a rendezőség 


