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Fasiszták feerfiltek a Kisgazdapárt 
szegedi szervezetének élére 

Puccsszerűen kidobták az elnökségből a Tildyfrakctó embereit 
Shvoy Kálmán, a hadseregből hirugroít tábornok, Gresz István, a rendőri fel-
ügyelet alatt álló kereskedő, Hunya Benedek, a sikkasztásért öt évre itélt ügy-
véd és méltó társuk, a bérháztulajdonos Nagyiván János, a Kisgazdapárt sze-

gedi szervezetének étén 
(Szeged, szeptember 24) A Kisgazda-

párt szegedi szervezete elnöki tanáZ 
csanak szombati ülésén, mialatt Do-
nászy Kálmán, a polgári tagozat el-
nöke, az elnöki tanács tagja a Ncoi-
•e l i Bizottság ülésén cluökölt, 

ar elnöki tanácsba bevonult szél-
sőjobboldal! figurák Donászy Kál-
mánt az elnöki tanácsból kizár-
ták és a párt vezetését egy négy-

tagú direktóriumra bizlák. 
A direktórium négy tagja r Shvoy 
Kfdmán, akit az igazoló bizottság a 
a hadsereg kötelékéből nyugdíj nélkül 
azonnali hatállyal kirúgott és lefoko-
zott; Gresz István, aki niég 1944 ok-
tóberében sürgette a város kiürité-

. sét és fő rémhirlerjeszlője volt a Vö-
rös Hadsereg állitóiagos vandalizmu-
sainak és aki szélsőjobboldali maga-
tartása miatt ma is rendőri felügye-
let alatt áll; Hunya Benedek, a tik-
kasztó ügyved és Nagyiván János, ez 
a fasiszta módon uszitó zsiros paraszt, 
aki a tanyákon még ma is a szent-
istváni Magyarország mellett szónokol. 

A fenti határozat szerint a szegedi 
kisgazdatársadalom élére nem kisgaz-
dák cs nem demokraták, hanem tá-
bornok, ügyvéd1, kereskedő és bér-
háztulajdonos fasiszták kerültek. Ez 
pedig nem egy part belügye, hanem 

Szeged demokráciájának ügye. Ez a 
határozat ugyanis nem tekinthető 
másnak, mint provokációnak, amely-
nek tudatos célja a pártok közötti 
harmónia megbontása- Elképzelhetet-
len, hogy akadjon Szegeden olyan 
párt, amely ezzel a bandával, mint 
kisgazdapárti vezetőséggel szóbaáll. 
Nem hihető, hogy, addig, mig ez a 
direktórium áll a szegedi Kisgazda-
párt élén, helyük lehetne a Nem-
zeti Bizottságban, 

Külön meglepetést keltett Szeged 
társadalmában, hogy egy, tegnapi kis-

gazdapárti gyűlésen, Rókuson dr. 
Pálfy György polgármcstcrhelyetlcs 
vállalkozott arra, hogy egy pódiumról 
beszéljen Grcsz Istvánnal. 

Donászy Kálmán és a pártvezelés-
ből még kizárt Tildy-csoportbeliek — 
amint halljuk — az országos vezető-
séghez fordulnak azzal a kéréssel, 
hogy a párt központi vezetősége zárja 
Irt ezt a négytagú társaságot a pártból 
é s ne engedje a Kisgazdapártot Sze-
geden é s egész Délmagyarországon a 
'választásba készülő magyar társada-
lom előtt kompromittálni. 

Titkos katonai szervezkedést lepleztek le 
Finnországban 

Eddig 200 embert tartóztatlak le, akik összeesküdtek a f enná l ló 
demokrat ikns rend e l len 

(Helsinki, szeptember 24) Finnország-
ban 200 embert tartóztattak le, mert 
azzal vádolják őket, hogy illegális ka-
tonai szervezetben vettek részt. Ezt a 
hirt maga a finn belügyminiszter tette 
közzé. Az első erre vonatkozó felvilá-
gosítást még a nyár elején adták meg, 
amikor is több hadosztály felszerelésé-
hez szükséges titkos hadianyagraklárt 
fedeztek fel. 

Ezúttal nem katonai kalandokról 

van szó, hanem jól kitervelt titkos szer 
vezkedésről, amely adandó alkalommal 
hajlandó lett volna fegyvert is ragadni 
a fennálló rend ellen. Tekintettel arra, 
hogy ez a titkos szervezet felfedezése 
túlhaladta a finn rendőrség erejét, ezért 
egy különleges szervet létesítettek, amely 
csakis ezzel a kérdéssel foglalkozik. 
Ennek ellenére még egyelőre sok titkos 
fegyver- és hadianyagraktárnak nem 
tudtak nyomára bukkanni. 

Szeged Iparos- és kereskedőtársadaima * 
a munkáspártokkal együtt küzd a demokrácia 

győzelméért 
Gábor József elvtárs volt kereskedelmi miniszter, a Kommunista Párt szónoka 
nagy beszédet mondott a délmagyarországi iparosok és kereskedők sza had-

szervezetének vasárnapi nagygyűlésén 
Arrögzsféstés a feketézők eHeni legerélyesebb eljárást követelt Gábor elvtárs 

(Szeged, szeptember 24) A délma-
gyarországi iparosok é s kereskedők 
sza hadszervezete vasárnap # déle lö t t 
népes nagygyűlést rendezett a Nem-
xeti Színházban, hogy a közeledő 
képviselőválasztások alkalmából tisz-
tázza nézeteit és hovatarlozandósága 
kérdését. A szinház nézőterét meg-
töltő kisiparos- és kiskereskedőtöme-
geknek a munkáspártok szónokai be-
széde nyomán felzúgó tapsa és él-

Ícr.zése félreérthetetlenül mutatta, 
I O S Y • 

Szeged és környéke öntudatos 
iparossága,\ valamint kereskedő-
társadalma a Magyar Kommu-
nista Párttál, illetve a Szociálde-
mokrata Párttal akar együltha-
ladni á képviselőválasztások al-
kalmával is a demokratikus meg-

ujulás jegyében. 
A Nemzeti Szinház régi céhzász-

fiókkal és céhládákkal díszített szín-
padán Tihanyi Gábor elvtárs, az ipa-
rosok >-és kereskedők szabadszerveze-
tének ügyvezető elnöke; nyitotta meg 

a nagygyűlést és üdvözölte Gábor Jó-
zsef elvtárs, volt kereskedelmi mi-
nisztert, aki a Magyar Kommunista 
Párt küldöttjeként jelent meg, hogy 
szóljon a Délvidék kereskedőihez és 
iparosságához. Üdvözölte továbbá Vö-
rös József elvtársát, a szabadszer-
vezet elnökét, a nagygyűlés szociál-
demokrata párti szónokát. Meleg üd-
vözlő szavakkal fordult még az ügy-

vezető Dénes Leó elvtárs, polgár-
mester, valamint a többi megjelent 
felé. 

Dénes Leó elvtárs megköszönve az 
üdvözlést az ipar é s kereskedelem 
nagy fontosságára mutatott rá, arra 
kérve az iparos- és kereskedőtársa-
dalmat, hogy. ápolják' a közösségi ér-
zést a többi társadalmi és foglalko-
zási rétegekkel- j| 

A munkáspártok összefogása nem irányul 
a parasztság ellen 

Ezután általános f igyelem közepette; 
Gábor József, elvtárs, volt kereske-
delmi miniszter, emelkedett szólásra. 
.Üdvözölte a meg jelen leket a Magyar 
Kommunista Párt nevében és beje-
íenfétte, mindenekelőtt az ország sors-
döntő kérdéséről, a választásokról 
akar. beszólni. Hivatkozott rá: ugy 
bel-, mint külpolitikánkkal meg kell 
mulatnunk, liogy véglegesén szakí-
tottunk a reakcióval, ezért nem mind-
egy. azj hogy milyen erők kerülnek kl 

győztesen a most következő képviselő-
választásokból. Már beszéde elején 
hangsulyozaltan rá kell. mutatnia 
—'mondotta —., hogy csakis "a mun-
káSpgység, a Kommunista és a Szo-
ciáldemokrata Párt együttműködésé-
nek alapján lehet megküzdeni azok-
kal a bajokkal, amelyek a közelmúlt-
ban romlásba döntötték az országol 
és még fel-felütik a fejüket. Itt mu-
latott rá Gábor elvtárs: Meg kell 
érlelni mladepkívej 

nincs igaznk a rágalmazóknak, 
akik azt híresztelik, hogy a mun-
káspártok összefogása a paraszt-

ság ellen irányul. 

A .munkásság a parasztsággal együtt 
akar haladni, de a munkásságunk 
kell előlhaladnia, mint politikailag is-
kolázottabb társadalmi osztálynak, 
uxert csak igy erősödhet a demokrá-
cia. 

A munkásság és parasztság közös 
frontjának külpolitikai szempontból 
való fontosságára mutatott rá ezulán 
Gábor elvtárs. Körül vagyunk véve 
demokratikus államokkal és csak 
ugy tudjuk megállni helyünket mel-
lettük az uj Európában, ha mi is 
a demokrácia jegyében élünk. Nagy 
szomszédunkkal, a Szovjetunióval 
szemben elsősorban kell ezt demon-
strálnunk. A Szovjettel való megértéi 
és szoros barátság é | e | | e | l é l e l szá-
munkra. Rámutatott Gábor elvtárs, 
hogy az a nép, amely nemrég még 
teljesen érthető módon ellenségként! 
állott velünk szemben, most baráti 
jobbját nyújtotta felérik és fe lemel i 
bennünket elcscttségünkből. 

A nemrég Moszkvában incgkiilölt 
orosz-magyar kereskedelmi egyez-
mény olyan segítség számunkra, 
amilyenre legszebb álmainkban 
sem gondolhattunk a békeszerző-

dés megkötése előtt. 
Azoknak az előnyöknek, amiket ez S 
szerződés biztosit számunkra, éppen 
a magyar ipar és kereskedelem látja 
legnagyobb hasznát. 

— Éppen ezért az elkövetkezendő 
választásokon — mondotta Gábor elv-
társ — a magyar iparosságnak és 
kercskedőtársadalomnnk mindent 
meg kell tennie, hogy a munkáspár-
tokkal együtt segítsen diadalra jut-
látni azt a külpolitikát, amely méh 
tőképpen meg tudja hálálni a Szovjet-
uniónak, valamint a másik két szö-
vetséges nagyhatalomnak a magyart 
néppel szemben mutatott nagylelkű 
gesztusait. 

A világtörténelem leg-
demokratikusabb választó-

törvénye a mienk 
A továbbiakban arra mutatott rá í 

szónok, hogy a közeljövőben sorra-
kerülő választások nc'mcsak a ma-
gyar történelem legdemokratikusabb, 
dc az egész világtörténelem egyik leg-
demokratikusabb válaszlói törvénye 
alapján zajlanak le. Ha vannak ínég 
eziránt kétségdk külföldön, a kétsé-
geskedőket meg kell győzni ós nem 
szabad engedni, hogy rágalmazók ha-
mis hirckct terjesszenek tiszta szán-
dékainkról. A meggyőzés esáközei kö-
zé tartozik, hogy, minden szavazópol-
gár l i f ten követi a munkáspártok ál-
lal fe lemelt zászlót é s beáll a de-
mokráciáért küzdők soraiba. Kijelen-
tette Gábor elvtárs, meg van réfo 
győződve, hogy, 

a magyar nép túlnyomó többség" 
a demokrácia mellett loglal állást 
és arról Is, hogy az iparosok és 
kereskedők is beállnak ebbe » 

sortra. 

Ha az Iparosság "ós ff kéreskédelőta 
segít győzelemre juttatni a munkád-; 
pártok zászlaját, v l sszaiépjá ez! 4 
segítséget, mér! a munkáspártok fő-
feladata! közé tartozik m Ip.aí ég 
kereskedelem Ielemaléset. j í - h s . 

Az aktuális gazdasági prob lémák 
ról beszélt ezulán Gábor József. A b é l 
Uiankásnárt a tfgejglvfisekit b v c n l 


