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Megszűnt a náciköszöntés 
A német rádió közölte a had-

sereg tagjaival, hogy a hadseregben 
ezentúl mellőzni kell a náci köszön-
tést és vissza kell állitani a rendes 
katouai tisztelgési formát. Ezzel az 
Intézkedéssel a náci rendszer utolsó 
külső megnyilvánulásait is ki akarják 
irlani a köztudatból. A csúfos bukás 
után most persze egyszerre minden 
terhes lett és fölöslegessé vált, ami 
• régi nácirendszer ostoba külsősé-
geire és szellemének sivár szegény-
ségére emlékeztet. A világ azonban 
nem feleit olyan könnyen és fény-
képek, filmek ezreiben elrettentő 
például megőrizte, hogy egy had-
sereget miképp lehetett még külső-
ségeiben is megfertőzni a bomlott-
ogyu pártpolitikának. Nálunk is akad 
jó néhányszáz fénykép, amelyen 
különböző közéleti " „előkelőségek" 
szintén felemelt karral láthatók a 
nácikat majmoló német rajongásuk-
ban. Nem ártana ezeket a fényképe-
ket újból elővenni és alaposan meg-
vizsgálni, kik is voltak ezek a náci 
fertőzöttek. Meg vagyunk győződve, 
hogy igen sok olyan „hirtelen de-
mokratát" is ialálnánk közöttük, 
akiknek túlságosan is kellemetlen 
volna a mull 'ven kínos felülvizs-
1 ilása. ) 
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— Lapunk legközelebbi száma 

pénteken jelenik meg. 
—OQO— 

- Hálaadó istentisztelet a foga 
dal mi székesegyházban. Az európai 
aáboru végét jelentő német fegyver-
etéíel alkalmából ünnepélyes hálaadó 

azeutmise és Te Deum lesz a székes-
egyházban május 10-én, áldozócsü-
tórtökön délelőtt 10 órakor. A hálaadó 
isteniiszleleteu az összes katonai és 
polgári hatóságok képviselői részt fog-
lak venni, melyre külön meghívót az 
idő rövidségére való tekintettel a plé-
bániahivatal nem tud kibocsájtani. A 
plébániahivatal ezúton hivja fel a hí-
veket, hogy az ünnepélyes hálaadáson 
j i iré! ivr'vo'ii) s - - i - ib in v*-venek 
ré 

Elfogták a magyarországi de-
«arl Í C Í Ó egyik irányitújál. A Magyar 
Távirati Iroda jelenli Budapestről: 
Szombathelyen elfogták a hetek óta 
»tt bujkáló dr. Kiss Árkád budapesti 
rendörfőlanácsost, aki a külföldieket 
ellenőrző országos központnak volt 
egyik vezetője és irányitója ö irányi-
lotla Kengyelországba és Németország-
ba a magyarországi deportáltakat. 

- l ialálylalanilollák a Szálasi-hor-
taáu.y köztisztviselői kinevezéseit. A 
aormány most kiadott rendeletévet ha-
tálytalannak nyilvánította a Szálasi-
Kormány közlisztviselői kinevezéseit, 
előléptetéseit és áthelyezéseit. A meg-
törli nt kinevezéseket, előléptetéseket és 
áthelyezéseket az illetékes minisztérium 
'gazolt tisztviselőiből alakult 3 lagu bi-
loltságnak kell megvizsgálnia és a vizs-
gálat alapján az illetékes miniszter, il-
etve a IV, fizetési osztálytól felfelé a 
kormány azt esetleg felmondhatja. 

— lír. Ernyei István ügyéi pénle-
ien tárgyalja a népbiróság. Érdekes 
Igv kerül tárgyalásra pénteken délelőtt 
t szegedi népbiróság Margitta-tanácsa 
dőlt Dr. Ernyei István, a szegedi kór-
ház volt főorvosa kerül ezulta! a nép-
íirósag elé népellenes bűncselekmény 
miatt Amint ismeretes, Ernyei egyike 
rolt azoknak, aki mint törvényhatósági 
bizottsági tag közgyűlési felszólalúsai-
oan mindig jobboldali érzelmeiről telt 
tanúbizonyságot és hü kiszolgálója volt 
a rendszernek, amely az „őrségváltás" 
dején azzal jutalmazta ..érdemeit", 

bogy a városi közkórház zsidó vallású 
kiváló gégész-főorvosának helyére telte. 
Ernyei ügyének tárgyalása bizonyára 
íagy érdeklődés mellett folyik maid !e. 
k tárgyalás délelőtt 9 órakor kezdődik. 

x A szegedi textil, rövidáru és ha-
lárára kereskedők megalakították cso-. 
portjukat, a kisiparosok és kiskereske-
dők szabad szakszervezetén belül Wag-
íer Ferenc elnökletével. Összejövete-
lüket minden pénteken délután 5 óra 
kor tartják. Kérjük a kartársak raen-
rtepését. e lnökséf 
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Legyőzték a — „legyőzhetetlen^!" 
Május 8-a egész E u r ó p á b a n a 

győzelem ö r ö m m á m o r á n a k ünnepe 
volt. A jelentések, amelyek kü-
lönböző európa i városokból érkez-
nek, mind sosem látott és szinte 
önfeledt lelkesedéssel ünnep lő tö-
megek felszabadult öröméről szól-
nak És ezeknek a tömegeknek 
valóban minden okuk tpeg is van 
a megnyilvánult t ú l á radó örömre. 
A keleti és nyugati szövetségesek 
győzelme a népek legnagyobb el-
lenségétől, a fas izmus zsarnoki 
rendszerétől szabadítot ta m e g őket. 
A győzelem nap j án egyszerre föl-
szabadultak E u r ó p a szabadságsze-
rető népei a több mint 12 év óta 
fenvegető fasiszta l idércnyomás 
alól 

A szövetségesek óriási fölénnyel 
végződött d iadalának azonban kö-
rülményeinél fogva egyéb jelentő-
sége is van. Mindenekelőtt tömeg-
lélektani szempontból a megsem-
misítő fölénnyel kivívott győzelem 
egyszersmindenkorra megszün-
tette a német hadak legyőznetet-
lenségének legendáját . A nácik 
ugyanis és hűséges kiszolgálójuk, 
a porosz mil i tar izmus kihívó gőg-
gel h i rdet ték és igyekeztek a p r ó . 
paganda minden eszközével be-
vinni ezt a hamis legendát a né-
pek tudatába. Azt mondot ták , hogy 
a német hadaka t 400 év óta so-
hasem győzték le és az elmúlt 
első vi lágháborút sem a német 
hadsereg vesztette el, hanem a 
f ron t mögötti 'ba lo ldal i dest ruk-
ció* á rmányos a k n a m u n k á j a bom-
lasztotta meg a hadse reg há tá-
ban a német nép egységét. Mon-

j dánunk sem kell, hogy ez a be-
' állítás tel jesen tendenciózus és ha-

mis, hiszen 1918 augusztusában 
Ludendorf f német vezérkar i fő-
nök maga jelentette a császárnak, 
hogy az anyagi e rő és az ember-
tar ta lék végső kimerülése követ-
keztében a h á b o r u további folyta-
tása a Somme-ment i nagy szövet-
séges t ámadás u tán a németekre 
nézve tel jesen kilátástalan. Ezt 
maga Ludendorf f is megí r ja em-
lékirataiban. A látszat azonban 

sa jnos támogat ta ezt a t u d a t o s 
propagandahazugságot , a helyzet 
ugyanis valóban az volt az első 
vi lágháború u tán , hogy a győztes 
nyugati ha t a lmak messze a né-
met ha tá rokto l fogadták el a né-
metek fegyverletételét és a béke-
szerződést sem a legyőzött biroda-
lomban, hanem Pa r i s különböző 
külvárosainak kastélyaiban diktál-
ták. 

Amint utólag hiteles megállapí-
tást nyert , a német vezérkarnak 
ebben a gyors és kellő időben tör-
tént kapi tu lác ió jában remek sakk-
húzás volt elrejtve, amellyel m á r 
előre biztosították a következő re-
vánsháboru nagyobb körül tekin-
téssel k ikalkulá landó előkészüle-
teit. Az ügyesen keresztülvit t 
gyors fegyverletétellel megelőzték 
ugyanis a német hadsereg ka-
tasztrófális megsemmisítését , meg-
kímélték a birodalom területéi a 
háboru pusztításaitól, ugy hogy 
ezeknek a sértetlen és épségben 
átmentet t erőknek a bi r tokában 
megvolt az a lapjuk az u j a b b há-
ború előkészítésére. A szövetségc-
sek azonban okul tak a szomorú 
tapasztalatokból és most ellenáll-
ha ta t lan eréllyel vitték keresztül 
azt a főcél jukat , hogy magát a 
német hade rő t megsemmisí tsék és 
magát Németországot is megszáll-
ják. Ezzel flemcsak a világ előtt, 
hanem a német nép előtt is két-
ségbevonhatat lanul bebizonyítot-
ták, hogy a német legyőzhetetlen-
ség ^legendája milyen h a z u g pro-
pagandabeál l i tás volt csupán. Ah-
hoz, hogy ez a bizonyítás fénye-
sen és meggyőző módon sikerül-
jön, szükséges volt, hogy Német-
országot hadere je megsemmisíté-
sével és a területén megvivott 
döntő csatákkal por ig alázzák. A 
megalázás tökéletesen s ikerül t és 
a nácibi rodalom most összetiporva 
ott fekszik a porondon a győztes 
ha ta lmak lábai előtt, hogy a vilá-
got fegyverei csörgetésével á l landó 
izgalomban tar tó imperial iszt ikus 
f o r m á j á b a n soha fel ne t ámad jon . 
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Megkezdődül? a szegedi egyelem újjászervezése 
Régóta vajúdó kérdés közeledik • 

megvalósulás felé. Az egyetem és főis-
kola demokratikus újjászervezése kezd 
konkrét formát ölteni: hétfőn megalakult 
a „Sze£rdi egyetemé* főiskola szabad 
szervezete" 

Az egyetem életében ez forradalmi 
jellegű, demokratikus ujjitást jelent. 
Tagja ugyanis a szabadszervezetnek 
min.fen tanerő, professzoriéi a legfiata-
labb gyakornokig. Az egyetem életében 
döntően fontos kérdésekben tehát ezen-
túl sokkal szélesebb rétegek véleménye 
nyilvánul meg, mint eddig. 

Ezt az ujjászerveződést nemcsak a 
társadalom általános demokratizálódási 
folyamata követeli, hanem a modern 
egyetem célkitűzései is. A mai egyetem 
a régivel szemben ugyanis kettős fel-
adatot vállal: egyrészt tudósokat, más-
részt a társadalmi élet számára fontos 
szakembereket nevel. 

A múltban csupán a szakképzésre 
fordítottak gondot, emellett elhanya-
golták az ífjusag szélesebb köreit, ál-
talános ismeretekre is kiterjeszkedő 
oktatását és jellemnevelését. Az uj de-
mokratikus egyelem megköveteli, hogy 
legalább is annyit foglalkozzanak á 
diák helyes iránvu nevelésével, mini a 
szakképzésével. 

Az uj társadalom szervezői, tudó-
sai és szakemberei csak azok le-
hetnek, akik a szakmájukon kí-
vül tisztában vannak a természet 
és a társadalom alaptörvényeivel. 

A szakkiképzésükön felül szükségük 
van áll alá nos természeti, társadalmi, 
politikai alapismeretekre. Ilyen neve-
lést csak olyan egyetem és főiskola 
adhat, amely a belső szervezőié!) ni is 
megfelelően demokratikus és kiváló 
emberekre támaszkodik. 

Ezeket az t Iveket hirdette oly sok 
éven ker. szlül Szent-Györgyi Albert a 
katedráról é.s a társadalmi fórumok 
elölt, azonban mindig süket lélekre 
tálán. Ezeket kívánja megvalósítani a 

szabadszervezet, melynek programját a 
következőkben lehetne röviden össze-
foglalni : 

A szabadszervezet elvégzi az egye-
tem és a főiskola demokratikus szelle-
mű megtisztítását, amelynek kivitelénél 
a politikai szempontokon kivül a tudo-
mányos rátermettséget is szigorú tár-
gyilagossággal fogja elbírálni. Ezzel 
megteremti a tudományos és nevelő 
működéséhez a szükséges légkört. 

Megteszi a szükséges indítványokat 
a szakoktól független demokratikus 
szellem nevelés biztosítására. 

A szabadszervezet gondoskodni kí-
ván széles népi rétegek kullurigényei-
ről: esti tanfolyamokat szervez a dol-
gozók számára, meg akarja valósítani 
azt, hogy a pénzhiány ne akadályoz-
hassa meg a népi tehetségek kibonta-
kozását. 

A szabadszervezet vállalja az össze-
kötő szerepet az egyetemi tanerők és a 
diákság, valamint a társadalom és az 
egyetem közt. 

— Visszaköltözik a törvényszék. A 
törvényszék é.s a járásbíróság Széchenyi-
téri épületét, amely katonai kórház cél-
jára volt igénybevéve. kiürítették igy 
most már lehetségessé válik, hogy a bí-
rósagok visszahöltözzenck saját ottho-
nukba. Ugy a törvényszék, mint a járás-
bíróság eddig a kereskedelmi és ipar-
kamara vendégszeretetét élvezte. A 
visszaköltözés néhány nap múlva meg-
történik és a hónap második felében a 
Széchenyi-téri törvényszéki épületben 
működnek mára bíróságok. 

x Halálozás. Fájdul mitól megtört 
szivvel tudatjuk, hogy hőn szeretett 
férj, apa cs nagyapa, Rodó l-erenc bor-
bély- és fodrászmester súlyos betegség-
ben váratlanul elhunyt. Temetése l'i-én 
délután 4 órakor a Gyevi temetőben. 
Rodó család 

A lelkek 
felszabadulásának ünnepe 

Május 8 örökké emlékezetes nap 
marad. Nemcsak az előző napon beje-
lentett német kapituláció, a béke fel-
virradásának ünnepnapja volt ez, ha-
nem a felszabadulás, a lelkek felszaba-
dulásának napja is. A negyedszázados 
elnyomás, a reakció sok fenyegető 
fegyvere kemény dermedtségbe kény-
szeritette a lelkeket és ebből a der-
medtségből csak nehezen engedett fel 
a tömegek kedélye. Jött a felszabadító 
Vörös Hadsereg, szabadok leltünk po-
litikailag, szellemileg, de még sokáig 
hallottuk az ágyudörgést az országnak 
hol ebből, hol amabból a részéből és 
a háboru borzalmainak nyomasztó ha-
tása ott fekünt a lelkeken. Aztán jött 
március, a háboru távolodolt tőlünk 
és a nemzeti ünnepen már engedett 
fagyosságából a jéggé dermedt magyar 
sziv, de még mindig nem tudott friss 
ütemben dolgozni. 

Május 1. a dolgozók első szabad 
ünnepe nagyon sokat olvasztott a jég-
kéreg fagyosságán, de mintha még ez-
után is maradt volna valami aléltság 
a sokat szenvedett, sokat csalódott szív 
kamráiban. A lassan magához térő lé-
lek május 8-án aztán teljesen felmele-
gedelt a béke hírének csodás balzsam-
ként ható napsugaránál, ö r ö m volt 
figyelni, hogyan jön meg a tömeg 
hangja, hogyan növekszik öntudata, 
hogyan gazdagszik bátorsága, bizalma. 

A hétfő esti tömegfel vonulás, amely 
rögtönzöttségében volt impozáns és 
meglepő, kedden délelőtt a Széchenyi-
téri szép ünnepség után méreteiben ii 
megnövekedve, tudatos szervezettségé-
vel, gyakorlottságával hirdette a felsza-
badultság örömét. A szavalókórusok 
hibátlanul működtek, a zászlók fennen 
lobogtak, az ajkak mosolyogtak és 
énekeltek. Délután pedig a nép. a* 
„istenadta nép" — ahogyan kicsit 
sa ináivá, kicsit lesajnálva, kicsit 
vállveregetve emlegették a reakció nap-
jai alatt, észrevette, hogy ő is él, neki 
is lehet öröme, neki is szabad az. ain! 
ezelőtt csak a kiváltságosok osztályré-
sze volt. És a nép elözönlötte az uIcá-
kat, birtokba vette a Széchenyi-teret 
A büszke platánok alatt a külvárosolt 
népe keresett és talált szórakozást, a 
proletárnegyedek kipirult arcú gyere-
kei felmásztak Tisza Lajos lábához, el-
leptek a szobor egész (alapzatát és a 
feudális öregúr kénytelen volt tűrni az 
„illetlen" magatartást. Közben a zsno 
szólt, három cigányzenekar játszott 
napestig a platánok árnyékában, nép-
dalénekes „őstehetségek" támadlak és 
nagy tetszessel adták elő dalaikat A 
háboru befejezésének ünnepe igazi nép-
ünnep volt. a szivek, a lelkek felszaba-
dulásának és egymás)atatálásának ün-
nepe. (sí | 

— Az OTI havi 20 pengős rokkanttá-
raléka A kormány azon fáradozik, hogy 
a munkásságnak jobblélet és magasabb 
életszínvonalat biztosítson és pártjaink 
is a munkásság érdekeiért harcolnak, 
Városunk vezetősége szintén a szegé-
nyek megsegítésére sietett, amikor, be-
látva a drágaságot, a város szegényei 
számára juttatott közsegélyt duplájára 
emelle. Ezzel szemben az OTi, — 
amely a munkásnép pénzéből sok 
milliókat tudott kölcsönözni és a tiszt-
viselők fizetését is fel tudta emelni — 
arra nem gondol, hogy a szegényb le-
gek és rokkantak öregségi járulékát 
felemelje. Kérdezzük, hogy tudjon m g-
élni egy szegény öreg, vagy rokkan! a i 
OTI havi 20 pengős járulékára támasz-
kodva? Az egész muukásság nevében 
sürgős intézkedést kérünk ennek a le-
hetetlen állapotnak azonnali orvoslá-
sára. 

— A szegedi zsidó hitközség a há-
boru győzelmes befejezése alkalmából 
hálaadó istentiszteletet lart 10-én, csü-
törtökön délelőtt 10 órakor az ideigle-
nes templomban, Korona-utca 8. szám 
alatt, I. emelet. 

— Ma tánc délután 5-től Vásárhelyi-
sugárut 21. Pillich Olga oki. tánctanár. 

S z e g e d V á r o s i S z í n h á z 
Igazgató: Dr. Bárányi János. 

Szerdától vasárnapig fél 6 órakor 
Csárdáskirálynő 

Kálmán Imre világhírű operettje. 
Vasárnap d. u. fél 3 órai kezdettel 

János vitéz 
daljáték 3 felvonásban. 

Hétfő délután fél 6 órakor 
Vidám liacagá mi vészes! 

j j Jegyelővétel: d '.I - fél 5-ig, d u. 3-tól. 


