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JÁVOR PAL 
vendégjátéka 

a Szeyedi Nemzeti Szinházban 
.legy vétel délelőtt 9 - 1 2 

és délután 3 - 6 
sz ínház péntáránál 

A gazdasági helyzet megoldása 
az Intézményes közellátás 

A Nemzeti Parasztpárt hajlandó a párthözi megegyezésre - „ A parasztság 
munkássággal és a dolgozó értelmiséggel együtt halad a demokrácia utján 
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sn»áru mutatott rá, mondván, bizto-
sítani kell a demokratikus kormány-
eás zavarlalauságát, a Komniáiiista 
Párt Uiadalrajutlalásával, hogy a szö-
vetséges hatalmak ellenőrző csapatat 
bizalommal hagyhassanak itl bennün-
ket. 

A mindvégig lelkes bangulalu nagy-
gyűlést Oláh Mihály elvtárs sza7Rf 
táriák he 

Délután 3 őr: kor 

Szentes lőterén 
volt hasonló lelkes lefolyású válasz-
tói nagygyűlés. 

Révai József elvlárs volt a gyűlés 
első szónoka. A meghiusult egység-
tárgyalásokkal kapcsolatban elmon-
dott .i, hogy a Kisgazdapárt reakciós 
Jobbszárny inak magatartása ntiall 
htnvnlf meg a választási hoa'Mi fél-
vrjüllr. A Kommunista Párl Snállóan 
kiüül a november 4-t választáson. 

— l'gy hallom — mondotta Révai 
elvlárs —, hogy a Független Kisgazda-
párl ina délelőtt Szentesen' megtartott 
gyűlésén a gyűlés pnpszőnoka Hzt 
noiulotta, azért közeledtünk hozzá-
juk az egyezkedési tárgyalásokon, 
mert hclátiuk, hogy nem reakciósok, 
fennem a demokrácia hü építői. Az 
Igazság nz, hogy mi nem őhozzájak, 
a reakción jobfcsrárnyhoz, az 'álkls-
gazdákhoz bőzcíedilnb, hanem a Kin-

ván és Darti B á l i n t elvtársak beszé-
dével ért végei a lelkes SZCnteM nagy-
it) ű'rs 

Mozik műsora 

SzóEasi és fársai 
háborús bűnösök 

2-ik csoportja Budapestei, 
a helyszíneli készült riport-
f i lmünk minden e lőadasban 

bemutatásra kerül, 
a B E L V Á R O S I MOZl-ban és a 
S Z É C S E N Y I MOZI-ban is. 

Belvárosi linzi 
Ma és mindennap a francia film-

gyártás remeke: Kalya. Egy nagy 
szerelem Iraaikus története. A főszerep-
ben: Daniellc Darricux. Ezenkivül: 
lláboruv hiiaasük 2 ik csoportja Buda-
pesten. Előadások kezdete 3, liááom-
ncgyed 5 és fél 7 órakor. 

Szcc'aeny fi lmszínház 
Ma és mindennap bemulatásra ke-

rül az orosz filmművészet kiváló alko-
tása : Aszronyhtisc*. (Marja és a ten-
gereszek.) Rendezte: V. Gverevjanszki. 
A főszerepekben: Mar a í'aszluchova 
N. Krjucskov és A. Cbarava. Azon-
kívül: Maliit X. sz. krónika. A hábo-
rús bűnösük második csoportjának 
Budapestre érkezéséről készített hely-
színi riportfilm. Előadások kezdete '3 
háromnegyed 5 és fél 7 órakor. 

Itorzá Mezi 
Ma és mmdennap a ragyogó ame-

rikai film műsor bemutatóját Humph-
rey Bogart és Auna Sheridán pompás 
főszereplésével. Canrso szerenád. Mü-
lort bevezeti: A legújabb l l e l l l l lrek. 
Előadások kezdete: 3, báromnegyed 5 
Is fél 7 órakor. Telefon: ti24. 

gga 1 és a dolgozó 
Erdei Ferenc belügyminiszter nagy beszéde a Nemzeti Szinházban 

kormányzati nehézségek miatt okvelle- van és a magyar népnek meg kell 
nfil meg kell ujilnni politikai életünket mutatnia, ho© a demokrácia frontjd 
és döntő lépést lenni az eredményes .nögó állva erősíteni és előbbre akar-
mükódés érdekében A választás maga - -

Ugyanakkor nagy 

S A C H A R N 
• Kapható 

GARDOSl, Szentháromság n. 27 

(Szeged, oklóbcr 22) Vasárnap reg-
gel Szegedre érkezett Erdei Ferenc bel-
ügyminiszter, hogy résztvegyen a Nem-
zeti Parasztpárt szegcdi nagygyűlésén. 
Délelőtt fogadia Dénes Leó elvtárs, 
polgármestert, továbbá a rendőrség 
vezetőit és megbeszéléseket folytatott a 
parasztpárti egyetemi ifjúsággal, vala-
mint meghallgatott néhány sürgős or-
voslásra váró ügyet. 

A Nemzeti Parasztpárt nagygyűlé-
sére délelőtt 11 órakor került sor a 
Szegedi Nemzeti Szinházban. Erdei Fe-
renc hatalmas arcképével, a nemzeti-
színű zászlókkal és Dózsa fekete-vőrós 
zászlóival feldiszitett színházat zsúfo-
lásig megtöltötte a közönség. A Himnusz 
eléneklése ulán Vass János nemzetgyű-
lési képviselő, a Nemzeti Parasztpárt 
szegedi szervezetének elnöke nyitotta 
meg a gyűlést, majd Horváth Lajos 
délkerületi titkár emelkedett szólásra. 
Rámutatott arra, ho© ezeréves harc 
folyik a népi erők és az uri elnyomás 
között. A Nemzeti Parasztpárt ezért a 
népi gondolatért, a parasztság teljes 
szabadságáért küzd minden elnyomás 
elten. 

Horváth Lajos nagv tapssat foga-
dott beszéde utáu Juhász János föld-
műves szólította fel a parasztságot, 
hogy mmden erejével dolgozza meg a 
földet, de ugyanakkor kijelentette, bo© 
csak a dolgozók számára hajlandó a 
magyar parasztság áldozatot vállalni, 
nem pedig a feketézők ét ingyenélők 
számára. 

A nagy lelkesedéssel fogadott beszé-
dek után szűnni nem akaró taps köze-
pette kezdte meg "beszédét Erdei Fe-
renc belügyminiszter. 

— Választunk, vagy nem választunk? 
— ez az ország egyik legégetőbb kér-
dése — mondotta. A hatalmi* viszonyok 

ilyen döntő lépes, 
kockázatot vet fel nemcsak az egyes 
pártok, hanem az. ország számára is. 

Amennyire nő ugyanis az egyik 
oldalon a: uszítás, annyira nő az 
elégedetlenség a másik oldalon. Ez-
ért egyik párl sem meri Icljes mér-
tékben magáravállalni a felelősséget. 
Olyan alapot kell tehát teremteni, 

amelybe inindcn párt bete tud egyezni 
és igy valóban az ország keserves 
problémáinak megoldására tudják adni 
erejüket. Ennek megoldására vetődött 
fel az a gondolat, hogy a pártok egyez-
zenek meg és közös listával induljanak 
• választáson. Lehetséges, hogy sikerül 
ezt a megegyezést létrehozni és akkor 
ennek megfelelően jönne létre a kor-
mány átalakítása. 

Ha et nem jönne létre, megtörtén-
het, hogy a választásokat el kell 
halasztani, mert a választásokkal 
járó pártharc az országol alapjai-

ban rendíthetni meg. 
Na©obb a lehetősége azonban an-

nak. hogy megegyezés létesül és ezzel 
a választás va© elveszti harci jelentő-
ségét, vagy rövid időre odázódik el. 

A Nemzet i Parasztpárt nem zár-
kózik e l a megegyezés elet , de 
• tyan képviseletei k ivé t e l . amely 
htztosifja mladen kérdéskén és 

he lyen a párt sa lváf . 
Bcszédo további során rámufuloil 

arra, ho© a mai gazdasági hajók 
na©r'észe a háború utáni állapotban 
és n demokrácia ©crmckbctcgségei-
ben kereshető. A mostani választá-

ja vinni a demokrácia ü©ét, nenf 

bizonyos eltolódása folytán és bizonyos söluaak komoly történeti jelentősége 
• l )kk>d 

engedve a rábeszéléseknek, amelyeit 
kétségessé lehelik demokráciánk to-
vábbfejlődését és ezzel késleltetheti* 
önállóságunk teljes bekövetkezését. 
Nyilvánvaló tehát, bo© ebben a tör-
téneti pillanatban végtclcu na© fe-
lelősséggel kell dönteni, mert snfáf 
fövendő évtizedeinket döntjük el. 

— Komolyan vesszük a mcokia* 
sággal való szövetségünket — foly-
tatta beszédét a belügyminiszter —, 
mert a parasztság előrehaladása altá. 
I f i©, hogyan Ind • mnnkáuájOal 
cgyülthaladnl a demokrácia figyének 
biztosítására. 

Ezután bangsulyolla, hogy az or-
szágot mai nehés helyzetéből terv-
szerű gazdasági politikával lehet csak 
kiemelni. Ezért olyan Intézményes 
közefUUbi rendel hclt felépíteni, nmei® 
biztosítani tudja, ho© az c©cs ter-
melési ágak közötti elosztás igazsá-
gosan történjék meg. Ennek érdeké-
ben kell 

a lé t fontosság* fiz emekel , e b i * 
sorban a malmokat szoros ellen -
érzés alá venui é s ha szükséges, 
közületi, községi keze lésbe vennL 
Beszéde befejező részében leszö-

gezte, hogy a parasztság előtt egyj 
Igazi ut áll: a munkássággal é s * 
dolgozó érte lmiséggel v a l é szoro* 
egyftftmftköűéo at ja . 

A nagygyűlés résztvevői Telkesefa 
éltették Erdei Ferenc belúgymintsa* 
tert, továbbá Veres Péteri, a Nem-
zeti Parasztpárt országos elnökét. 
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Erdei belügyminiszter nyilatkozata 
az internáltak szabadlábrahelyezéséröl 

Ma miniszteri biztos érkezik Szegedre és felülvizsgálta az összes internált 
személyek ügyét - Az 50 éven leiüli lérliahat és 60 éven leiüli nőket, rofe-

kaniukat és betegeket nyomban szabadon bocsátják — Kik maradnak 
a t é l i infernátótáborokban 7 

(Szeged, október 22) Vasárnap dél-
ben Erdei Ferenc belügyminiszter a 
Sztlléri-sugárulon, Juhász János föld-
művesnél ebédelt. Itt a Délmagyaror-
szág munkatársának kérdésére belpoli-
tikai ügyekről tájékoztatta a sajtót és 
ennek során elmondotta, hogy szomba-
ton elrendelte az összes internálást 
ügyek felülbírálását Héttőn miniszteri 
biztos érkezik Szegedre és az összes 
Budapesten levő fellebbezési iratokat 
Szegedre hozza. Itt azután a helyszínen 
felülvizsgálja a rendőrkapitányság ve-
zetőjével vagy helyettesével és a politi-
kai osztály vezetőjével vagy helyettesé-
vel minden internált személy ügyét. 

A rendelet értelmében szabadon 
kell bocsátani minden 50 éven felüli 
nőt és 03 éven felüli férfit, tekintet 
nélkül arra, hogy mit csinált. Ter-
mészetesen azokat nem engedhetjük 
szabadon — mondotta a belügymi-
nislor —, akiknek ügye a népbiró-
sághoz tailozik. Hasonlóképpen sza-
badon engedik a betegeket és a rok-
kantakat is. A miniszteri biztos el-
nöklete alatt működő bizottság kü-
lönös gonddal vizsgálja felül az cgy-
liázi személyek ügyét, továbbá azokét 
a mezőgazdasági vagy ipari munká-
sokét, valamint a különböző értelmi-
ségi szakemberét, akiknek politikai 
cselekménye nem súlyos, viszont 
munkájukra szükség van. Mindezeket 
a személyeket azonban szabadlábra 
helyezésük után is rendőri felügyelet 
alatt kell tartani. Ezzel szemben 
min .n további ellenőrzés és fel-
ügyelet nélkül ki kell engedni azo-
kat, okik az internálás! rendelet sza-
bályai szerint helytelenül voltok 
internálva. Ez a rendelet nem vo-
natkozik a gazdasági okokból Inter-
náltakra és a feketézőkre, sz.nbo-
tálókrn. Nem vonalkozik továbbá a 
csendőrség tágjaira, valamint as SS-

és Volksbund-tagokra sem. lakarjuk összevonni as internáltakat. 
A miniszteri biztosnak kötelessége! Erdei Ferenc belügyminiszter a kon® 

lesz ezenkivül minden internálótábort I délutáni ótákban Makóra utazott további 
felülvizsgálni, hogy téli szállásra alkal-1 (L z.) 
masak-e, mert télire kevesebb táborba _0Oo— 

lz egyelem] ifjúság uj vezelöségel választolt 
Az uj tisztikar szociális és demokratikus célkitűzései 

(Szeged, október 22) Amint beszá-
moltunk róla, az egyetemi és főiskolai 
ifjúság csütörtökön választotta meg 
képviselőit, akiknek feladata az uj el-
nökség megválasztása. A szegcdi egye-
temre és főiskolára beiratkozott 1286 
hallgatót képviselő 64 elektor szomba-
ton a női klinika előadótermében gyűlt 
össze, hogy megválassza az ifjúság idei 
tisztikarát. A gyűlést Koczkás Sándor 
elnök nyilotla meg és beszámolt a 
inultévi munkáról, maid benyújtotta a 
tisztikar lemondását. Ezután került sor 
az uj tisztikar és elnökség megválasz-
tására. 

Az egyetemi és főiskolai hallgatók 
szabadszervezetének elnöksége a követ-
kező: 

Elnök: Péter IAszló bölcsészhallgató, 
belügyi alelnök • Molnár József bölcsész-
hallgató, külügyi alelnök: Mattyasovszky 
Tibor joghallgató. Főtitkárrá Lőkös 
Zoltán bölcsészhallgatót, titkárrá Magos 
László elvtárs orvostanhallgatót, jegy-
zővé pedig Szilágyi Terézia bölcsész-
hallgatót választották. A szabadszerve-
zet gazdasági vezetője Kőrőssy Sándor 
orvostanhallgató, a házaagyi tisztet 
Motdoványi Katalin főiskolai hallgató 
látja el. 

Az elnökségen kivül a képviselőgyü-
Iés minden kar élére választott egy-egy 
kari vezetőt, azzal a feladattal, hogy 

az illető karhoz tartozó hallgatók ér-
dekképviscletet ellása. A választás után 
Péter László elnök ismertette az uj el-
nökség programját és célkitűzéseit, 
amelynek alapja különösen az ifjúság 
érdekvédelme, továbbá a társadalmi éa 
kulturális nevelést biztosító diák közös-
ségi étel megvalósítása. Rámulatottarrra, 
hogy égetően szükséges az ifjúság szá-
mára egy otthon biztosítása, ezenkivül 
a diákjóléti és menzabizottságok utjua 
biztosítani akarja a diákság tökéletet 
ellátását és olcsóbb tanszerekhez, kultu-
rális igényei kielégítésére pedig kedvez-
ményes színház- és mozijegyekhez való 
julta ását. A szervezet belső munkúia 
az es>es munkaközösségekben törli :;k, 
amelyek közül legjelentősebbnek a ma-
gyarságismereti szeminárium ígérkezik. 
Ez a csoport a néhány évvel ezelőtti 
Szegedi Fiatalok falukutató munkáját 
szeretné továbbfolytatni, abban a szel-
lemben, amint annak idején Erdei 
Ferenc és Orlutay Gyula dolgozott a 
szegcdi egyetemen. A " szépmüves sze-
mináriuru pedig a magyar drámáért 
indit harcot. Ezenkivül Magos László 
elvtárs elgondolása szerint komoly 
közgazdasági és szociológiai munkakö-
zösség is alakul. 

Az uj elnökség héttőn délben ho» 
mulalkozó látogatást te:! és íon'oa 
megbeszéléseket folytatott Pnrjnz Bél® 
professzorral, az egy sem rektorával. 
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