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•on a bujtogató reakcióra. Ha az 
államhatalom lelten éri a hnjlo-
galókat, a kormányzatnak lesz 
elegendő ereje ahhoz, hngv Iche-
tel lc imí legyen ebben az ország-
ban minden bujlogatásl, meri 
azok éppen ezekben a legnehe-
zebb hónapokban akadályoznak 
bennünket abban, hogy elvégez-
hessük nemzetmentő feladatna-
kat. Ez a demokrácia ma Is elég 
erős, hogy megvédelmezze ön-

magát. 

— Gazdasági intézkedéseink mel-
lett gondoskodunk arról, hogy meg. 
szilárdítsuk a demokrácia intózmé 
nyeit és az ál lam, valamint a közü-
letek apparátusaiból kigyomláljunk 
minden olyan tényezőt, amely nem a 
nép szabad világáért és a magyar 
demokráciáért dolgozik, hanem nj-
ból azon mesterkedik, hogy vissza-
csalja azt a világot, amelyben megint 
ur tehet a szolgák teleli. Ez a világ 
Magyarországon soha többé nem jön 
e! számukra. 

A miniszterelnök beszédét gyaWnh 
szakította meg a telszés zaja, majd a 
zsúfolt terem közönsége beszéde vé-
gén lelkesen, ünnepelte Tildy Zol-
tánt. 

A MKP és a többi pártott 
udvozith az uj főispánt 

Az üdvözlések során elsőként Szir-
mai István elvtárs, nemzetgyűlési kép-
viselő a Magyar Kommunista Párt sze-
gpdi szervezete nevében szólalt fel. Me-
leg szavakkal köszöntötte Tildy Zoltán 
miniszterelnököt és biztositolta arról, 
hogy t-zeged dolgozó népé mögötte áll, 
hogy rendkívül nehéz munkáját sike-
resen elvégezhesse. Felhivta a főispán 
figyelmét Tildy Zoltán programjának 
megvalósítására szegedi viszonylatban. 
Most, hogy az ideiglenesség megszűnt, 
több tervszerűséget kell belevinni a 
várospolitikába. Súlyos szegedi piob-
léma az,.hogy ej a város, teljesen ön-
ellátásra van kényszerítve. Sehonnan 
sem várhatunk segítséget, ezért a meg-
leuű szegedi készleteket fel kell 'leltá-
ro:ni és igazságosan elosztani. 

— Tildy miniszterelnök ur figyel-
mébe ajánlom — mondotta Szirmai 
elvtárs —, hogy nemcsak kétféle, de 
háromféle reakció van. a harmadik : 
a tudatosan szervezkedő és izgató reak-
ció. Félő, hogg a fasizmus szülőváro-
sában : Szegeden ez a reakció feléledt. 
A főispánnak éberen kell őrködnie, 
hogy a reakció minden próbálkozását 
letörje. 

Szirmai István végűt felhivta a fő-
ispán figyelmét a MKP szegedi szerve-
zetének hároméves várospolitikai ter-
vére és hangoztatta, hogy ebből a terv-
ből elsősorban a munkáslakások kér-
dését kell megoldani ugy. hogy a ka-
szárnyákat kell átépiteni. 

Dr. Pap Róbert a Polgári Demokrata 
Párt nevében mondott hosszabb beszé-
det, majd Dombi Béla, a Szociálde-
mokrata Párt szegedi szervezete nevé-
ben a közellátási problémákról és a 
munkamorálról beszélt. Császár Balázs 
n Nemzeti Parasztpárt képviseletében 
a parasztság ipari cikkekkel való ellá-
tását kérte. Pipicz József elvtárs a 
Szabad Szakszervezetek nevében szólalt 
fel ós a feketézés tobzódására hivla fel 
D figyelmet, amely végleg elkeseríti a 
munkásságot. Végül Naggiván János 
nemzetgyűlési képviselő a Független 
Kisgazdapárt szegedi szervezete nevé-
ben mondott beszédet. 

A közgyűlés kezdetén a Himnuszt, 
é végén a Szózatot énekelte el a Sze-
gedi Nemzeti Színház Vaszg Viktor 
Igazgató-karnagy vezénylésével. 

Az egyetemi iijuság 
fiüídő íiséfie 

a miniszterelnöknél 

A főispáni beiklalás után TiRfv Zol-
tán miniszterelnök a főispán szobá-
jában fogadta a szegedi egyetemi és 
főiskolai ifjúság küldöttségét. Az if 
jusóg nevében Péler László elnök, 
Lőlíös Zoltán tilkár és Szilágyi Te-
rézia jegyző küzoklalá'i igri és ifjú-
sági kérdésekről tárgyalt a miniszter 
elnökkel. Tájékoztatták az egyetemi 
ifjnság nemrégen benyújtott demo-
kratikus reformjavaslatáról az egye-
temi élet újjászervezésére és * sze-

gedi egyetemmel kapcsolatos kérdé-
sekre vonatkozóan. Tíltfy Zoltán meg-
igérle a kormány anyagi és erkölcsi 
támogatását, azonkívül sürgős pénzse-
gélyt is utalt ki a Szegedi Egyetemi 
és Főiskolai Hallgatók Szabadszer-
vezete részére, hogy a jövőben még 
nagyobb lendülettel folytathassák ér-
dekvédelmi és kulturális tevékenysé-
güket. 

A miniszterelnök ezután még főbb 
küldöttséget fogadott, majd a Kis 
gazdapárt helyiségében megbeszélés* 
tartott a párt helyi vezetőivel. Va 
csora után Tildy miniszterelnök és 
kísérete megjelent az Ujságiróotthon 
ban. ahol a társaság baráti, j ó hangú 
latban a késő esti órákig maradi 
együtt. Hélfő reggel a miniszterelnök 
és a budapesti vendégek hazautaztak 

Megafonokonközvstjtik a Tukats biinper 
tárgyalását a Széchenyi-térre 

A városháza közgyűlési termébe, aho! a tárgyalás 
lezajlik, csak jeggyel lehet belépni 

(Szeged, december 31) Tnkafs Sán-
dor dr., volt szegedi főispán január 
7-i háborús bünperének tárgyalása 
iránt városszerte nagv érdeklődés nyil-
vánul meg. Félegyházi Pál dr. tör-
vényszéki tanácselnök, a bünper ta-
nácsvezetője ma ugy intézkedett, hogy 
a tárgyalás színhelyére, a városháza 
közgyűlési termébe a közönséget csak 
korlátolt számban engedik be. 180 
névreszóló ülőhelyjegyet bocsát ki az 
elnök és a közgyűlési terem két kar-
zatára 50—50 személyre szóló álló-

helyjegyet. A jegyek elkészültek és 
azokat Félegyházi Pál dr elnök a 
demokratikus pártok utján osztja szél 
az érdeklődők között. Amennyiben az 
érdeklődés a jegyek számát tulha 
ladja, a tárgyalóteremben mikrofont 
szerelnek fel és a tárgyalást a Szé-
chenyl-léren megafonokon keresztül 
közvetítik. 

összesen hatvsn tanul hallgat ki 
a népbiróság és a tárgyalás előrelát-
hatóan négy-öt napot vesz igénybe. 

—oOo— 

I . ,égv öntudatos munkás! 

OIVÖSS Szikra könyveket! 

K ö n y v ú j d o n s á g o k , 

P a p í r á r u k , 

T a n k ö n y v e k „SZIKRA" 
k ö n y v e s b o l t b a n , 
K Á R Á 5 Z - U T C A 5. 

Összeállítják Szegeden a kitelepítendő 
svábok névsorát 

Még a tél fofyamán végrehajtják a hitelepitést 

(Szeged, december 31) Dénes Leó 
elvtárs, polgármester a kormány svá-
bokat kilelepilő rendelete alapján 
megkezdle Szegeden az előkészülete-
ket a rendelet végrehajtására. A kor-
mány a rendelet végrehajtására küión 
szervet állit fel az úgynevezett nép-
gondozó hivatalt és azt a polgár-
mester hatáskörébe osztják. A hivatal 
élére dr. Hammcr Fidél volt szegedi 
adóügyi tanácsnok kerül, helyettese 
dr. Mslnsovics Tibor volt főispáni 

titkár lesz. A rendelet értelmében a 
központi statisztikai hivalal alapján 
összeállítják mindazok névsorát, akik 
a legutóbbi népszámláláskor német 
nemzetiségűnek vagy német anyanyel-
vűnek vallották magukat, a Volksbund 
tagjai voltak, vagy pedig az SS-ala-
kulatban teljesítettek szolgálatol. Jól 
érlesúlt helyről közlik, hogy a kitele-
pítést még a tél folyamán keresztülvi-
szik. 

—oOo— 

Megalakult a Szegedi Kereskedelmi Testület 
(Szeged, december 31) Régebben 

a kereskedők szövetség© volt a sze-
gedi kereskedőtársadalom érdekkép-
viseleti szerve. A felszabadulás után 
a szövetség nem éledt uj já , helyette 
a szegedi kereskedők megalakították 
a Kereskedelmi Teslülelet. Az alakuló 
közgyűlést vasárnap délelőtt tartották 
meg a város keréskedőlársadalmának 
nagy érdeklődése mellett a kereske-
delmi és iparkamarában. Az ülést 
Tihanyt Gábor elvtárs nyitotta m-g. 
Rámulatott, hogy a szegedi kereske-
dők részéről egyöntetűen megnyilvá-
nuló kívánság, hogy a városban ér-
dekképviseleti szerv alakuljon. Az 
alakulás célja az, hogy a tisztes ke-
reskedelem becsü'elét megvédje', elhá 
rilsa a kereskedelmet ért indokolat-
lan támadásokat és irányítsa a keres-
ke'dőtársadalmat. 

Dr. Kertész Béla ügyvéd a testü-
let ainpsfniljlvait ismertetle. A jelen-
levők egyhangúan elfogndlák az alap-

1szabályokat <js kimondották a Keres-
kedelmi Testület megalakulását. Ez-
után megváUsYtoLták a tisztikart. El-

nök lett Yagl Ferenc, ügyvezető el-
nök Tihanyi Gábor, főtitkár dr. Pleskó 
András, jegyző dr. Solti János. 

Az újonnan megalakult Kereske-
delmi Testűidet dr. Caerzy Mihály 
kereskedelmi és iparkamarai vezető 
titkár üdvözölte 1 kamara részéről 
és felajánlotta a kamara helyiségeit 
arra az időre, amig a testület saját 
helyiségeiben fejthet! ki működését. 

Dr. Kertész Béla eZulán az irányi-
tott gazdálkodás bevezetésére irá-
nyn'ó legújabb rendelkezéseket is-
mertette, majd több hozzászólás után 
a közgyűlés végül kimondotta a szak-
osztályok megalakításának sürgőssé-
gét és felhatalmazta az élnökséget, 
hogy aZ országos érdekképviseleti 
szervekkel felvegye a kapcsolatot. 

Tehetetlenség, 
vagy rosszakarat ? 

A másodikat kell immár feltéte-

leznünk a MAV szegedi üzlet-veze-
tősége részéről, a szegedi vasúti 
hid ugyanis még mindig nincs ké-
szen. Budapest dolgozói éjjel-nap-
pali munkával építik a Kossuth-hi« 
dat, hogy Buda és Pest között nS 
szakítsa meg az összeköttetést ú 
jégzajlás. Szegeden négy hete nincs 
se komp, se hid, kelet felől el vai» 
zárva a világtól. Budapest lázasan 
= pit, a szegedi MAV üzlelvezetöség 
alszik. Vannak munkások, van desz-
kaanyag és összesen* csak arról vart 
szó helek óta már, hogy ezzel rt 
deszkaanyaggal a vasúti átjáróhi-
dat bevonják, hogy azon a közúti 
forgalmat is lebonyolíthassuk. Al 
bepaüózott rész naponkint centi-
méterekkel sem nő. Persze ezéri 
nem elsősorban Csertá ur felelős, 
akit rosszhiszeműségéért felelős-
ségre kell vonni, hanem a váré* 
polgármestere is, aki tehetetlenül 
türi a MAV üzle.tvezelőségének sza-
botázsát. 

A DélmagyarofszSg Budapesti 
mintára hidjelentést ad a jövőbea» 
Nem arról, hogy melyik hidunM 
nyitott, hanem arról, hogy hányj 
centiméterrel nőtt egyetlen hidunlf 
pallózása. Hidjelentésünket nem-
csak Szeged közvéleményével, ha« 
nem a közlekedésügyi miniszté-
riummal is közölni fogjuk, hogjj 
necsak a közönség felháborodásra 
hanem a minisztérium megtör l i 
ereje Is segítsen Cserta ur rossz-
hiszemű szabolázsát megszüntetni, 

• 

Elek ur 
rendőr akar lenni 

Elek Lajos ur a Kisgazdapárt 
hetilapjának legújabb számában; 
rendészeti programtrt ady rendőr-
morált tanit. A magyar rendőrség 
minden tagja nevében visszautasít-
juk ezt. Elek Lajos ur nem illeté-
kes rendőretikáról beszélni. <5 
ugyanis rendőr akar lenni és ezl 
ugy kezdte, hogy végigházalta pár-
tunk néhány vezetőjét és azoktól 
aláirást erőszakolt ki, azzal a ma-
gyarázattal, hogy néki igazolnia kelj 
demokrata voltát. Az igy kierősza-
kolt aláírások fölé kérvényt szer-
kesztett a magyár belügyminisztert* 
hez és ebben kérte, hogy őt £ 
szegedi polilikai rendőrség vezető-
jévé nevezzék ki. íme az aláirásol^ 
öt a szegedi kommunisták is java-
solják erre az állásra. Apró k i j 
szélhámosság vagy csalás, nem a 
mi dolgunk a minősilés, dc minő-
sítünk olyan értelemben, hocrjj 
oivan ember, aki ilyen módszerék-
kel pályázik, az nem lehet rendőü 
és az semmiesetre sem illetékes 
rendőrmorál tanítására. Ajánlanánk 
Elek Lajos urnák, mondjon új 
rendőri terveiről, vonja vissza ké-
rését a belügyminisztériumból ós 
tanitó allürjeit levetve, szerényen, 
tanulóként vonuljon az eddiginél 
jobb erkölesókőt tanitó isko'Ahs. 

Munkáskénéért a Nemzet Segélv-
hen. A Nemzeti Segély értesiti a január 
elsejei munkáskoncerlre meghívott üze-
meket, hogy a koncert a Nemzeti Se-
gély székházában Kálvária-u. 10. szám 
alatt 3 órakor lesz megtartva. Pontos 
megjelenést kérünk. 

— Egyetemes imahét. Az Evangé-
liumi Világszövetség (Evangelieal Wor ld 
Allianee) tagjai száz év óta minden 
esztendőben az év első hetében közös 
imádságra gyűlnek össze világszerte 
közös program alapján. Az idén január 
l-töl 6-ig tartják az imihetet a helybeli 
protestáns gyülekezetek minden nap 
délután 4 órai kezdettel az evangélikus 
templomban és mindenkit szeretettel 
hívnak rá. A bevezető előadás és a i 
imádság tárgya: kedden az egyház, 
szerdán a nemzetek és kormányok, 
eyütörtökön a család és az ifjúság, 
pénteken a belmisszió, szombaton a 
zsidómisszió és a küimisszió, vasárnap 
isten népének egysége. 

— A Faragé Egyesület január 6-ár» 
fél három órakor alapszabálymódosKél 
közgyűlést tart Római-körut 31. szárul 
alatt. Tagtársaink megjelenését kér* 
jük, hogy hátralékos tagdijak beff-
zethetők a titkárnál, Vásárhelyi-sugáré 
ut G9. szám. 

í 


