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6 ? e r e d nar ?»ntont"éberi 

n munkanélküliség és a szened! iparfejlesztés 
problémáiról beszél az MDP szónoka 

Szombaton délelőtt tartolta 
Bieg juiius havi rendes köz-
gyűlését a város tőrvényhntó-
«ági bizottsága. Napirend előtt 
Gváni írure főispán megemlé-
kezett Takács Béláról, a tör-
vényhatóság most elhunyt 
Btgvik tagjáról Papp Józsf 
(MDP) javaslatára a közgyűlés 

•rtvihrli) t i d r a lel Kürtölt Ge-
rö Frtiíi e|vl4r*~alí. 

mtal az orszá " élmun'fcá-
•énnk ötveue i /"totésnapja 
kik 'mából "a-"i Ivlárs ja-
vast ára határozták P' nzt is, 
Utasítsák á városrendezési bí-
Bottságot, hogy Dáni Jánosvas-

Hafvanezer forint ®eqé!y az u'szegedi* 
nntözőmüre 

munkás, a szegedi munkás-
mozgalom mártírhalált halt 
hőséről nevezzék el a Hétve-
zér-utcát, a másik nagy mun-
kásmozgalmi vezetőről: Lad-
vánszki József épdtőmimkásrót 
pedig ugyancsak utcát nevez-
zenek el. 

A polgármesteri jelentést 
hallgatta meg ezután a köz-
gyűlés. Nagy lelkesedéssel fo-
gadták azt a bejelentést, hogy 

a h'rt ép'lés márts hat héttel 
előbbre tart. Az üziPniek 
munkavcrsciiyébeii a Itél-
magy aromává cpögyár Jár 
elől.* 

Kövi Béla (MDP) szólt hoz-
o l elsőnek a polgármesteri je-
lentéshez. A munkanélküliség 
tsökkenlésének lehetőségeiről 
beszéli. Hangsúlyozta, hogy 
lervszerű iparfejlesztési poli-
tükál kell fotvlalni Szegeden, 
•melyre III Igen nagy 'ehető-
ségek nyílnak. Meg kell vet-
ői Szegeden , a háziipari üzem 
•laplait is. Nagy lehetőség nyi-
tók könnyűipar, finom mecha-
nikai üzem, vegyészeti, gyó-
gyászati üzem Iétesilécére. Fel-
lé1 lenüi szükséges keramit-
'fyár i embeheivezése. Mind-
ezek megteremtésé' a tiszai 
Buzzaszfőmú el két 'fése segit-

' leli elő Hasr- lók-ropen fon-
tos feladat a mezőgazdaság 
fejleszlése is, ane ívnek első 

Jépéso voll ujszegedi őn-
(Jözőmü elkészi'ése. N .gv tans-
•ai fogadta a közgyűlés azt a 
betelentését. hogv az MDP 
SőzImmi járására a kormány fii) 
>*er fo~in'oi utal k i az öntö-
fcőmü lováhhéTvilésére", mülár-
|fyak létesítésére. A gazdák 
Sédekében szükség van ipég 
taaglisztító állomás, baromfl-
fcellelő- és gépállomás felállí-
tására. Nem szabad me<Tfele<t-
>ezm "a Közle'er ' ' féileszté-
•éről sem. a gi. ígí vasút 
jfo a vill.'imosvonai me^hosz-
SabWtásáróI . 

Kövi elvtárs a továbbiak so-
Wn ki ieten lette, hogy 

az MDP ezekre ls vonatko-

zó programját örömmel 
lynpfák öt a liSüb' pártok-

Jak, 

E! n j Függetlenségi Frontnak 
, hogy KÖZÖS erővel fcüzdbes-

aenek az életszínvonal emelé-
Béért és a munkanélküliség 
•elszámolásáért. Felszólalása 
befejező részében rámutatott 
BT*rn hogy nz. u j Fúggellensépi 
Frontnak elvi alapokon kell 
létre'ónnte, éppúgy, mint a két 
munkáspárt egyesülésének. 
Ennek érdekében el kell tá-
vol'hini a koalíciós pártokból 
azokat, akik ma is zavart akar-
nak kei leni és rémhíreket ter-
jesztenek. 

Madarász János (FKP) szán-
lén a nemzet erőinek össze-
fogásáról szólt és annak a re-
ményének adott kifejezést, 
hogy az idén nagyobb és jobb 
•kenyér jut a dolgozók aszta-
lára. Juhász János (NPP) a 
spekuláció gyökeres felszámo-
lását sürgette és kijelentette 

a magyar nép dolgozóinak 
kenyere biztosivá vau, 

-*e a óologkcrülőkét ezután 
lem lesznek hajlandók bizto-
sítani. Faikas István (MDP) ar-
ra kérté a város vezetőségét, 
bogy .ma, amikor az egész nép 
aruuKaversenyben van, csak 
annak adjanak betegszabadsá-
got. alci arra valóban rászo-
rult. Virágh István (FKP) fe[-
izólaíása ulán Csorna Gyula 
(NPP) az iskolák áttamositá-
oának és a népi kollégisták 
közigazgatásban való elhelye-
zésének jelentőségél méltatta. 
Lakó Antal (MDP; a feketén 

cséplők elten kérte a legszigo-
rúbb intézkedéseket, egyben a 
földek kataszteri Becslésénél 
mutatkozó aránvtalanságókra 
mulatott rá és kérte a polgár-
mestert. járjon el ennek meg-
szüntetése. valamint az aszálv-
károMitlak adóelengedése ér-
dekében Gsányi János (FKP) 
gazdakérdése.kről szólalt fel. 
majd Tóth Józsefné (MDP) a 
Kolozsvári-tér és a Csillagrtér 
elhanyagolt, állapotára hívta 
fei a figyelmet. « 

A polgármester válasza 
Dénes Leó polgármester a 

felszólalásra adott válaszában 

rámutatott arra. hogy a mun-
kanélküliség kérdésének meg-
oldása szegedi iparteiej>ek lé-
tesítésével válhat valóra, egy-
ben kérte a gazdákat, hogy a 
jövő évi termelési tervnél ve-
gyék figyelembe a kendergyár 
szükségletét és lássák el nvérs 
anyaggal. A város vezetősége 
ideiében gondoskodik vető-
magról a gaznak számára. 
Megállapította, hogy a beteg-
szabadságok csakugyan na-
gyobbak a normálisnál, fezért 
a tisztiröorvos sürgős revíziót 
tart majd. A kataszter! jöve-
delmet Cseng lén már bizott-
ság vizsgálta télül és eljárnak 
annnK érdekéhen. hogy más-
hova is szálljon ki ilyen bi-
zottság. Az aszúlvkárok felvé-
telezése folyamatban van. A 
Csillag-tér és a Kolozsvári-
tér parkosítása a legközelebbi 
tervek közé tartozik. 

A polgármester válasza ulán 
a kisgvfdéSl előterjesztéseket 
tárgyalták még. amcivnet min-
den pontját jóváhagyták. En-
nek során Daróczi Vince (MDP) 
az utalapí költségvetéssel kap-
csolatban hangsúlyozta, hogy 
közelebb ken hozni a tanyá-
kat a városhoz és ennek fontos 
eszköze az elhanvagolt tanyai 
utak rendezése. Szalymaz tc-
rülelfelhasználási tervének a 
végleges elkészítésére Toni-
bácz Imre elvtárs elnöklésé-
vel Jrtzoltság száll kí a hely-
szín re. 

Kommunista győzelem az oiasz 
szakszervezeti választáson 

Rónia, julius 10. Olaszor-
szágban több nagyvállalat-
nál most folynak!; a szakszer-
vezeti választások. Tőrre 
Anunnciala városában a 
kommunisták listája 1.525, a 
többségi szocialisták listája 
361, keresztény d'cmodra-
ták listája 56 szavazatot ka-
pott. Firenzében az optikai 

műszerek gyárában a szo-
cialista-kőmmurasta közös 
lista 2.019, keresztény demo-
kraták listája 141, szakadár 
szocialisták 97 szavazatot 
kaptak. Livornoban 73.5 
százalék esett a kommunis-
tákra, Bolognában pedig 
93.82 százalék. 
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Őrizetbe vették a viharosmuftu 
,Szép Józsi" szállásadóját 

és orgazdáját 
A közeli napokban részlete-

sen beszámoltunk az ártalmat-
fanná tett »szép Józsi* néven 
közismert nagystílű betörő ül-
dözéséről, akit a rendőrség 
hosszabb ideje országosan kö-
rözött. 

A körözött bűnöző viharos 
múltra tekinthet VÍSSZÍTT Rendes 
nevén Szovák István. Katonás7 5-
kevgnyként kerüít Romániából 
Magyarországra 

FJsö nagyobb betörését egy 
debreceni szövetüzletben kö-
vette eh A zsákmányolt 40 mé-
ter szövettel és barátnőjével, 
egv badifogo'v felesé ével Sze-
gedre költözött s a Pokor-utca 
7. szánni házban bérelt lakást. 
Kölfekező életmódja nem tűni 
fel a házbelieknek, mert jómó-
dú kereskedőnek ismerték. A 
könnyelmű é'ehnód alaposan 
megcsanpantotfa a szövetet, mi-
re barátnője e'hagyta és vissza-
tért Debrecenbe. 

•Szép Józsi* nehi nvngodotl 
be'e barátnője elvesztésébe és 
betört Szolnokon egy cinőBz-
tethe. ahol egv egész vasárna-
pot fó'tött a elnök összevd'oga-
fájával. Este 40 pár cipővel 
harvla el az úz'elet. Irt barát-
nőjének, hogy ismét pénz átil 
a házhoz, jöhet Szegedre, Az 

•önzetlen* barátnő rövidesen 
megérkezett és ismét szórták a 
pénzt. Időnként a férji felruc-
cant Budapestre egy kis met-
lékjóvedelemérl. de egyszer rá-
fizetett »Vélellcnül« benyomta 
egy rádiószaküzlet kirakatát, 
mire a rendőrség őrizetbe vet-
te. ahonnan még aznap megszö-
kött. 

A 40 pár cipő is rohamosan 
fogyott s mire három pár ma-
radt. a nő Ismét eTiagyla. Ma-
radék cipőit elosztotta három 
kis csavargó közt, akik jutalék-
ért áru'fák. Az egyiket lefülel-
ték a Marx-téren s ő vezette a 
rendőröket a Táneos-féte ven-
dég'ől/e, ahol megbízója étke-
zeit. A ravasz betörő észrevette, 
hogy figyelik és alkalmas pil'a-
nalban meglépett. A nyomozó 
órákon át hajszolta az állomá-
son és a klinika-kertben, míg a 
Jóka'-uleáhan. a Délmnqnar-
ors-ág szerke'ztősége előtt el-
csípte-
• A rendőrség őrlzelhe vet'e 

Táaezos János étkezőé t, akiné; 
Sznvák beje'cnlés ré'kúl la-
kott s a nyomozás során a 
rendőrséget fé'revczelle. De őri-
zetbe került Perlmiriler Mórné 
zsibárus is, akt a lopott holmik 
eladásánál segédkezeit. 

Veszedelmes betörőnő' fogott el 
a szegedi rendőrség 

Veszedelmes tolvajnőt 
telt ártalmatlanná a szegedi 
rendőrség, aki egy aránylag 
kis ügyön csúszott el és igy 
derült fény régebbi bűncse-
lekményeire. Ozv. l indner 
Lászlóiié lakását feltörték, a 
gyanú özv. Somogyi Jó-
zsefné Tündér-utca 8. szám 
íriatt lakó asszonyra terelő-
död, akinél a lopott értéke-
ket meg is találták. A nyo-
mozás során kiderült, hogy 
a tolvajnő 1941-ben az orosz 
csapatokkal jött Romániá-
ból Szegedre, de innen ál-
landóan visszajárt oda 
csempészni. Ilyenkor pani-
rok nélkül tette meg az utat. 

mert Romániában köröztek. 
Egy régibb! büntetését (öl-
tötte Temesváron, mikor 
az egyik börtönőr szemé-
be borsot szórt s a sze-
rencsétlen ember meg? 
vakult. 

Az asszonyt 15 évi fegyház-
ra itéllék,"de a felszabadu-
lás Jgjrüli időkben sikerült 
megszöknie. Nem sokkal 
ulána betöréses lopáson ér-
ték, amiért két és félévi 
fegyházra ítélték. Büntetését 
meg se kezdte, mert onnan 
is megszökött. 

A veszedelmes bűnözőt 
átadlák az államügyészség-
nek. 

A dolo^ ugy kezdődött:... 
A dolog ugy kezdődött, hogy 

megdöglött a Buksi. Rendjén 
van, vén kutya volt az istenad-
ta. azaz-pardón. őlch. Öreg ko-
rárg még kevesebb hasznot haj-
tott. mint kö'yakkorában, de 
azért az illem kedvéért megsi-
rat lam és elindultam az adóhi-
vatalba, hogy a i.meghaldo-
gutt« ulán kivaleit ebadót tö-
röltessem- Korán reggel Indul-
tam ablmn a reményben. Iiogg 
délin kezemben lesz a törlésről 
szó'ő értesítés, ami ebek ese-
tében rmjfajta halotti arjia-
könyvi kivonatnak is megfelel. 
Azonban csak annyit tudtam 
délig e'crni, hogy letaposott 
tnukszemmet bejutottam azadú-
hivala'i iktatóba, ahol átvették 
a kérvényt, iktatták, adlak egy 
elismervényt é.s közölték velem, 
hogy tárjak türelmesen, majd 
értesítenék-

llyképen tehát a kérvényt 
sorsá-a bhlnm. hazaballagtam 
és váriam. F.gy hónap sem felt 
bele. megjelent lakásomon egy 
fiatalember, aki nyomozónak 
mutatkozott be. körülszimatolt, 
gyanakodva szemlélte fet"ségcm 
fekete bundáidnak kihullott 
szőreit és miután megállapítot-
ta. hong kutyának mégstnes el-
foaadható nwoma. távozott. Ké-
sőbb megtudtam, hogy vala-
mennyi szomszédot végigjárta 
kulyanézőjg. 

Azután 1 soká'g csend volt és 
senki sem háborgatott, legkr-
vésbbé a kézbesítő. Ujabb hó-
naitok teltek el, míg azután 
megsokaltam a dolgot, elmen-
tem az iktatóba és megkérdez-
tem, eündilották-e már az ak-
tál. 

— IIogune — felelték udvari-
asan és álkiihltrk az illetéke• 
adóhivatali kérőiéibe, ahová 
azonban szintén késve 'érkez-
tem. Már tovább ment. Kíván-
csi lellrirt. lövellem az ügyirat 
nyomtV. Ar elsőfokú hatóságtól 
az adóhiuatnt vezetőjéhez lohol-
tam aki már régen aláírta. és 
továbbította a kiedőnak, ahol 
a darabol kinézették, szénen be-
írták a postakönyvbe és továb-
hl'ol'ák nz elsőjokii köz !ga-ga-
iásl hatósA"hor. Itt iktatták, ki-
adták az előadónak, tőle kerüli 

nyomozóhoz. 

— Helyben vagyunk — gon-
doltam — őt már ismerem. 

A nnomozó azonban vissza-
küldött oz előadóhoz, mert máz 
leadta a irlrnlésf. ínyen írásba-
foa 1n 1va került uz elsőfok veze-
fűiéhez a'áfrás végett, majd a 
kiadóba, onnnn az iktatóba, 
amr 1'! kh'eze'le irh-sza 7 üldte a-
adóhivatal Utalóidba, ott is-
m 'l i'-talfák, kiadták a krrület-
nrk. F.z javaslat forrrá'ábanto-
vábHtolta az ügyiratot az adó-
hivatali vezetőhöz, akt aláirta. 

beadta a kiadóba, hogy ott ki-
vezessék és álküidfék a polgár-
mesteri iktatóba. 

Ekkor már másodszor sza-
ladtam vissza a Mikszáth Kál-
mán-utcán, Csurgott rólam o 
vb. 

Az aktát már az illetékes ügy-
osztály iktatójában kellett ke-
resnem, ahonnan azonban az 
illetékes előadóhoz került. Fut-
károztam ide-oda. össze-vissza-
Majdnem elvesztettem a fona-
lat, mig végül a számvevőséget, 
hallottam, liony onnan az ügy-
osztályvezető tanácsnokhoz ke 
rii't. aki aláirta, visszaadta az 
iktatónak, mig az akta a szám-
vevőségi iklalón át a számve-
vőségi előadóhoz nem került, 
aki ismét javaslatot lett és át-
adta a'áirásra a számvevőségi 
főnöknek. A főnök, aki látta si-
ralmas állapotomat — dél feé 
járt — megnyugtatott, hogy ne. 
csüggedjek, most már nemsoká-
ra meg kell tennie. Etkü'dölt 
ezután a számvevőségi kiadóba, 
onnan egy ugrás az ügyoszlálg-
iklató, majd az előadó. Itt szil-
letelt meg végre a határozat, 
csakhogy az ügyosztályvezető 
-tanácsnoknak alá keltett irnía. 
A tanácsnok előszobájában 
rosszul lettem, fellocso'lak és nl 
akarással folytattam utamat. 
Visszakerültem az ügyosztály ki-
adójába, majd iktatójába, niig 
végül a polgármesteri kiadóba, 
a bérház udvarára küldtek. 

Már nem tudtam hová me-
gyek, kihez. A ktinuhan beleüt-
köztem János bácsiba, az Öreg 
kézbesilőaltiszibe. 

— Jó. hogy jón — mondta és 
egy cédu'át adott á'. — épp 
most akartam a lakására vinni, 

E'sőlélült, előttem a ri'á-/. t i 
cb-dólörlésről szóló érle.'ités 
volt. 

Akkor fogadtam meg. hogy 
nem tartok többé kutyát. 

* 

Azóta hallottam, hogy egy-
szerüsite.tték a közigargatd t. 
Mosl már óvatosabb vagyok, 
Utánanéztem. 

Az ügyirat már .nesupám. ti-
zenhárom kézen megy keresz-
tül. 

Mégsem fogok kutyát tarteni... 
(kló) 

Csak röoídsn 
A LONDONI meteorológu-

sok mérései szerint a mosta-
ni hőmérséklet adatai maid 
nem pontosan errveznek az iáéi 
január hőmérsékletével. 

SZLOVÁK ifjusáai mun-
kásbrigád utazott Magyar-
országról a szlovákiai vasút 
épitéshez. 

TCDOBETEGSZANATÓRIU-
MOT avatott a MABÍ szomba-
ton a budai Szabadsághegyen. 


