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M a g y a r K st a P á r t d é l m a g y a r o r a s á g l n a p l l a p f j 

m - ' m 0 % • • I hogy az igazságot csak suttogva lehet 

Aszonúyah ur rémhírét tengtem, hogy d sc tudja képzelni 
• J r i o o n s B 1 M n n D toblte, hogv mi is az a szabad saj tó Irta ÜÁKDUN NANDUK é s m o s t n i 4 r a hazudságot terjeszti 

olvasták volna. Az angol rádió híreit • suttogva Aszongyák ur kommandój l ra . 
mi is hallgatjuk és ha ott akármilyen j A demokráciának nincsenek olyan 
magvar vonatkozású hirt is hallunk, I sóiét s véres titkai, uiint a tasiz-
azt is megirnók minden gátlás nél- inusnak voltak. A demokralikus ma-
kói és persze a megfelelő kommen- ! gyár sajtót senki sem gátolja :ibb3n, 
tárral. j hogy az igazságot megírja és a bajo-

A magyar közvélemény a legutóbbi kat, nehézségeket őszintén feltárja a 
25 év szörnyű terrorja ulán annyira : nép előtt. A demokrácia őszinlc és 
hozzászokott'a szájkosárhoz és ahhoz, I hogy mennyire nem titoktartó, az ki-

Rémhireket terjesztenek napok óta 
Szögeden gonosz, ostoba és felelőt-
lenül fecsegő szájak. Pontosan tud-
juk a forrást is, ahonnan ezek az 
álNrrtk kiáradnak, sőt személy sze-
rint ls megnevezhetjük a hazugsá-
gok kiagyalóját: íVszongyák* urnák 
hívják azt az aljas és elvetemült 
frátert , akire a suttogok és pletyka-
terjesztők legtöbbször hivatkomak. 
Mtud igy kezdi titokzatos, fontoskodó 
suttogását: Aszongyák, hogy kirabol-
ták a Nemzeti Bankot. . .« x.lszon-
gyák, hogy a londoni rádió bemondta, 
ho^r . Aszoiigyák, aszongyák. . . 

Napok óta Aszongyák ur azt a 
hir t tamszirozza Szegben , hogy Tifdy 
Zoltán ellen merényletet követtek el 
és súlyosan megsebesült. Később m i r 
kiegészítene értesüléséi olyképp, hogy 
Itltfyt meggyilkolták és Rákosi Má-

tyás vette át az uralmat egy kom-
munista kormány élén. Olyan mázsás 
hanigságok ezek, amiket nem is ér-
umtses komolyan cáfolni, de nagyon 
jellemzőek ar ra a megfélemlített, év-
tizedek 'óta terror alatt élő közvéle-
ményre, amely hajlandó az átlát-
szóan ostoba és célzatos rémhírekét 
terjeszteni. Budapesten is érdeklőd-
tünk a" Szegeden elterjedt hirek for-
rása! után, de' ott semmit sem tudtak 
az egészről. Ugvlátszik, ezúttal csu-
pán a szegedi AsZóngyák ur műkö-
dik kizárólagos joggal és helyi jejleg-
s * 

A reakciós pletykatcrjesztők gálád 
működésének célja átlátszó, mint az 
üveg: a bankjegvdézsinával kapcsola-
tosan kialakult hangulatot akarja a 
maga szekerébe fogni olyképpen, 
hogy a drasztikus pénzügyi intéz-
kedések folytán károsodott s ezért 
elégedetlen elemeket u Kommunista 
Párt ellen' uszítsa. Pedig Aszongyák 
ur is nagyon jól tudja, hogy a ren-
deletet a koalíciós Tildy-kormány h > 
tároefa ei és a kisgazdapárti Gordon 
Ferenc pénzügyminiszter adta kl a 
dolgozó kisemlierek helyzetének meg-
könnyítése és az infláció további 
pusztításának megakadályozása céljá-
ból. A reakció sulvos veresége ez a 
bankjegyflézsma és most Aszongyák 
úron keresztül igyekszik visszaadni 
ezt a csapást a demokráciának. Ugy-
1 át.szik, a kormány első erélyes íh-
(édcedésc fején találta a szöget, inert 
a reakció ugyancsak felszisszent a 
fájdalmas ülésre. De ez cs;ik az első 
lépés a reakciós mesterkedések cs a 
demokrácia ellenségeinek letörésére. 
V hankjegydézsma ulán még számos 
más olyan kormányintézkedés követ-
kezik. amely alkuimat ad majd Aszon-
gyák urélmák arra, hogy működésbe 
hozzák a suttogápropaennda — saj-
nos, még mlr-'jg hatásos — fegy-
verét. 

Érért _ már most figyelmeztetjük a 
közvéleményt, minden józanul gondol-
kodó magyar embert, hogy a jövőben 
ne üljön fel az ilyen gyerekes ügra-
tásoknak, amelyeknek' nyilvánvaló 
célja a demokrácia egységének meg-
bontása és a gazdasági bajok 'foko-
zása. I.ássák be, végre, hogv elmul-
tak azok ar idők. amikor ilyenfajta 
r m b m + e l el is lehetelt hinni. A 
dnndkratikus magyar sajló már nem 

derült most a Ivmkjegydézsma r » Ü e -
lel kiadása előtt, amikor az illelühes 
tőkés körök már jóelőre érlesüHeíl a 
készülő Ln létkeúósröl és azt a magNto 
módján parirozhatláM 

Ezért ismételten' és nyomatéléjsaa 
kér jük '.Szegeo dolgozóit, hogy ka 
Aszongyák i?r vagy esetleg AvfeOir-
gyátné nagyságos asszony l e g k ö a e k l * 
ismét jelen tkozuc és rémhírek11 prü-
hál suitogni a fülünkbe, yondóSÖŐáts 
nélkül rugjuk siiiesonten és urffok * 
a rendőrnek ' 

Megtiltották a külföldi bankiegyek beváltását — Rosszul spekulálnak, 
akik drágábban vásárolják a negyedére leértékelt bankjegyeket 

(Szeged, december 21) A dézsma-
rendelct negyedik napjan a pénzpia-
con keletkezett izgalom szünöben volt. 
A nagyjelentőségű rendelet intézkedé-
sének eredményei pénteken már kezd-
tek mutatkozni. A fővárosból érkező 
jelentések szerint az élelmiszer- és va-
lutapiacon általános árzuhanás voll 
érezhető. Némi áresés mutatkozott a 
szegedi piacon és az üzletekben is. 
Elsősorban a mezőgazdasági termények 
árában következett be olcsóbbodás, 
azonban még mindig nem elegendő 
mértékben. A bankjegydézsniával be-
következett pénzszűkének lényeges ol-
csóbbodást kell előidéznie. A kormány 
különös súlyt helyez erre, 

Kihatározták, hogy árdrágítónak 
minősitik és internálják azokat, akik 
a bankjcgydézsmával kapcsolatban az 
árakat nem csökkentik megfelelően. 
Budapesti tudósítónk jelentése szerint 
a háj kilóját a fővárosban eddig 240.000 
pengőért adták, most pedig még 75.000 
pengőért sem akad rá vevő. A tojás 
ára is nagy mértékben zuhant, a csirke 
110 ezerről 50—60 ezerre szállott le, 
az alma, a súlttók és a szóllő ára is a 
telére esett. Általában legalább 50 szá-

például 190000 pengőről a hivatalos 
árfolyam alá: 150000 pengőre zuhant. 

A fővárosi bankokban igen sokan 
jelentkeztek a valutapénztáraknál, hogy 
az eddig epekulációs célokra tartoga-
tott külföldi fizetési eszközöket a hiva-
talos árfolyamon beváltsák. Pénteken 
reggel is hosszú sorok várták, hogy a 
bankok pénztáraikat megnyissák annak 
ellenére, hogy a Nemzeti Bauk a hiva-
talos árfolyamokat leszállította. A je-
lentkezők azonban csalódtak, mert a 
pénztárak megnyitásakor megérkezett 
a Nemzeti Bank kórremielete, amely 
megtiltotta a valuta beváltását. Ennek 
következtében viharos jelenetek támad-
tak és egyesek dolláraikat lobogtatva, 
követelték a beváltást, de a bankok 
nem teljesithették ezt a kívánságot. 

Bizonyosra vehető, hogy a fővárosi 
olcsöbbodási hullám egészen rövid idő 
alatt Szegeden is érezteti hatását. 

Sajnos a rendeletnek máris akadnak 
vámszedői, akik spekulációval keresni 
akarnak a bankjegydézsmán., Pénteken 
akadtak olyanok Szegedem akik a 
bankjegyekért nem a hivata osan meg-
állapított egynegyedrészt, hanem egy-
harmadrészt adtak. Néhánv 

utólagosan beváltják, A kormány azon-
ban — biztos forrásból származó hir 
szerinl — senkinek sem váll be pénzt, 
úgyhogy még azok a fontos közületek, 
amelyek a bankjegydézsma következté-
ben súlyos veszteségeket szenvedtek, 
üzletvitelükhöz is csak kölcsönt kaptak. 

A kormány igyekszik azokat a hát-
rányokat kiküszöbölni, amelyek: a 
bankjegydézsmáva! a dolgozókat értek. 
Kossá István elvtárs, a Szakszervezeti 
Tanács főtitkára azt kérte a pénzügy-
minisztertől. nyilvánítsa semmisnek a 
17-én és 18-án kifizetett karácsoayi 
segélyeket, valamint a bérpótlékokat 
és kötelezze a munkáltatókat, hogy 
mai értékű pénzzel fizessek ki a mun-
kások és alkalmazottak járandóságait. 

Gordon pénzügyminiszter meg is 
igérte, hogy gondoskodik a különbözet 
kiutalásáról. A pénzügyminiszter egy-
ben felhívta mindenkinek a figyel ©el, 
hogy a feibélyegzéssel kapcsolatba* 
semmiféle áremelésnek sincs helye.1 

Budapesten néhány kereskedő iára 
szép példáját nyújtotta a magyar ool-
gozókkal való együttérzésének azaal-
hogy a bankjegydézsma hatására árart 
75 százalékkal csökkentette. 

Követendő pélpaként álljon ez Sze _ helyen ^ ^^ 
zalékos árzuhanás észlelhető a főváros-1 már a címletek fele értékét is Ígérték. I ged kVrVskeTlói^ éT^ iparoMi' ^elött "is, 
óan. A legnagyobb áresést a valuta- Ezek nyilvánvalóan arra spekulál- valamint mindazok előtt, akiknek va-
piacon lehetett tapasztalni. A dodár] nak, hogy ezeket a bankjegyeket m a j d ' |amiféle eladnivalójmk van. 

Valószínűleg megsemmisilik 
az egyetemi igazoló bizottság összes eddigi 

döntéseit 
A népügyészség vezetője megállapította, hogy a bizottság megalakulása 

és eddigi működése szabálytalan volt 
A szegedi népbiróság a miniszterelnökségtől és a kultuszminisztertől várja 

az egyetemi igazoló bizottság illetékességének megállapítását 
'Szeged, december 21) Péntekre 

volt kitűzve a népbirósngon az egye-
tem igazoló bizottsága által hozott 
határozatok ügyében beadott felleb-
bezések elbírálása. Dr. Kotsis Jenő 
cgvetemi magántanár, dr. Karadi Ist-
ván egyetemi magántanár és dr . Far-
kas Béla egyetemi nyilvános rendes 
tanár fellebbviteli ügyében tűzte ki 
a tárgyalást a népbiróság dr. Csaba-
tanácsa. Mint ismeretes, Kotsis Je-
nőt az egyetem igazoló bizottsága ve-
tető állásra alkalmatlannak nyilvá-
nította, dr. Karádi Istvánt három évre 
kizárta az előléptetésből, dr. Farkas 

« nétncf nácik és magyar rabszol- Bélát pedig állásvesztésre itélte Ezek 
tartók terrorja alatt, amikor a ta- ben az ügyekben kellelt volna a n«p-

!>(*)«„ csak az a hir jelenhetett bíróságnak jogerős véghatározatokat, 
a I-egyenek hozni. 

í r a r r Ó 1 ' h o R y h a I Amikor az elnök a tárgyalást meg-1 
iwoy Zoltán miniszterelnökkel vagy! nyitottá, felállt a vádat képviselő d r I 
hórta mással bármi is történnék, azt, Potányl Jenő népügyészségi verető. 
f újságok első oldatán már aznap lés előadta, hogy az igazolási törvény 

hatodik szakasza kimondja: valamely. Essze n egyetemi igarelé hé-
testület tagjai feleli igazolási ügyek-1 z o t t d f M és Jogos volt-e i —ah 
ben Rím lehetnek bírák ugyanannak működése. 
a testűiéinek a tágjai, márpedig az Kijelentette Polónyi népügyésa, n o * 
egyetemen az történt, hogy egyetemi a maga részéről szabálvtaiaraafr létfa 
tanárok igazolása ügyében egy elemi az cgvetemi igazoló bizottság 
tanárokból álló igazoló bizottság dön-
tött. Az igazolásnak ez a módja nyil-
vánvalóan szabálytalan, éppen ezért 
valószínűleg 

az egyetemi igazoló bizottság ál-
tal bozott összes határozatok 
megsemmisítésre kerülnek. In-
dítványozta tehát a népügyész-
ség vezetője, hogy mielőtt az 
egyetemi Igazoló bizottság dönté-
se! ellen beadott fellebbezési a 
népbiróság érdemben tárgyalná, 
keressék meg a vallás- é» köz-
oktatásügyi minisztert, valamint 
a miniszterelnöksége! és kérdez-
zék meg, milyen alapon állították 

sét és kért Ítéleteinek megse 
lesét. 

A népbiróság ugy döntött, h o f j 
megkérdezi a miniszterelnökséget óc 
a kultuszminisztériumot a szegesül 
egyetemi igazoló bizottság iiletékesoá-
gét illetően és addig, mig ez a válaac 
megérkezik, a tárgyalást elnapolja 

A magunk részéről csak helyeséin! 
tudjuk a népbiróság határozatát, mer i 
valóban kívánatos, hogy az egyetem! 
Igazoló bizottság döntéseit megoem-
misitsék és nein swsfcmHbetiekböl, fen-
nem 

a demokrata©. párlok tárgy(to-
gos kiküldöfte 0»*l njjáatafefttet 


