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A z idei második félév eleiétől 
i g a z o l j á k a z összes egyetemi 

hallgatókat 
'(Szeged, február 19.) A szegedi tudo-

mányegyetem a második félév elején 

megkezdődik a hal lgatóság igazoló el-

járása is. A beiratkozás a lka lmával 

kell mindenkinek az igazoláshoz szol-

gáló kérdőivet kitölteni és ezt a Nem-

zeti Bizottság kiküldötteiből, valamint 

az egyes karok á l ta l kijelölt profesz-

szorokból álló bizottság vizsgálja 

ma jd felül. A bizottságban helyet 

az i f júság kiküldötte is. A tudomány-

egyetem felkéri mindazokat, akik Va-

lamelyik hal lgató multbei antide-

mokrat ikus vagy fasiszta magatar-

tásáró l tudnak, hogy jelentsék b'c ezt 

az illetékes dékáni hivatalokban, hogy 

ezt a zigazoló bizottság figyelembe ve* 

hesse. Itt eml í t jük meg azt is, hogy 

Igen furcsának ta lá l juk , hogy az or-

voskar az igazoló bizottságba éppen 

olyaii professzort kü ld ki , aki nem-

csak nyugatra menekült , de demokra-

tikus magatartásához is erős kételye-

ket kell füznünk. Az igazoló bizottsá-

gok összeállításánál, éppen ugy, m in t 

a népbiróságoknál , még fokozottab-

ban kell ugyanis ügyelnünk arra , hogy 

kipróbáltam demokrata elemek juthas-

sanak be a bizottságba. 

A népbiróság szabadlábra 
h e l y e z t e ; a rendőrség internálta 

Babiczky E d é t 
(Szeged, febru'.r 19) Jobboldali moz-

galmakban való tevékenységéről volt is-

meretes Szegeden Babiczky Ede, az ipa-

rostanonciskola egvkori igazgatója. Ba-

biczky főleg mint a Turul-Szövetség sze-

gedi kerületének vezére, később m nt az 

'mrédyék Ke'eti Arcvonal Bajtársi Szö-

vetségének szervező és vezető tagja fej-

tett ki tevékenységet. Tavaly, amikor nyu-

gatról hazatart, népbiróság elé állították, 

el is ítélték nyolchónapi börtönre. Legna-

gyobb meglepetésre azonban nenrézen 

a népbiróság szabadlábra helyezte a volt 

igazgatót azzal az indokolássá', hogy az 

itélet még nem jogerős és körülbelül két 

hőnapoi letöltött belőle. 

Egyid'ig Babiczky szabadon sétált 

Szeg den, most azonban a politikai rend-

őrség őrizetbe vette, mint a demokratikus 

társadalomban nem kívánatos etemet, a fő-

kapitányság pedig elrendelte internálását. 

Ugyancsak internálási eljárást mditott 

a főkapitányság Bodzsár Pál csorvai föld-

műves el'en. Bodzsár a földigénvló bizott-

ság ruzsajirási vezetői és más tanuk je-

lenlétében kijelentette, hogy nem ismerj 

el a földreformot, piszkos lacibetv*ro 

akik meghozták nem foldosztás az, hanem 

rablás. A népbiróság annak ellenére, hopy 

ezek a kije entései beigazolódtak, felmen-

tette és szabadlábra helyezte Bodzsár Pált. 

Mive je'enléte a demokratikus társada-

lomban aggályos, ezért rendelték el inter-

nálását. 

M o z i k műsora 

Széchenyi F i lmsz ínház 

Csai itáro n napié. Február 18-tól 20-ig. 
Hé tótól szerdáig bemutatjuk Szőke Sza 
kál, Kav Francís és Brian Atherne ragyogó 
alak fásával a K i vagyok é n ? C. nagy 
amerikai vigját kot. Kísér a műsor : For ö 
ritmusok. E öadások kezdete léi 3, negyed 
5 és 6 óra or. 

J*n fehruár 21 tői a leg agyobh ma-
gyar filmek sorozatából: Danka Pista. 
Fos/ereoben Jávor Pal. 

Korzó Moz i 

Ma és mindnnnap a agy francia 
film üiönleg s*ée. izgalmas bravúrok: 
R i adó a fö ldköz i tengeren. A/On ivüi 
A z Equador i fe jvadászok. Előadások 
kezdet fél 3, negyed 5 és 6 óranor. Te-
leion 624 

Belvárosi Moz i 

Mi és mi-de nap az Universál Film. 
gvár ki agasió alkotási A szeretem 
nem tréfa. Különös játék a szerelem nei 
F szereplők Irene Dunne és Róbert Mon -
gom ry. És a cisérő műsor Előadások 
kezdete 'él 3, negyed 5 és 6 órakor. Te-
lefon §25. 

Nincs akadálya a Tnkats-ugV ítélethirdetésének 

A tárgyalás felfüggesztését hatályta-
laní tó végzés u than van Szegedre 

Polónyt népügyészségi vezető eredményes közbenjárása 
az Igazságügy minisztériumban 

| függesztő határozat hatálytalanítása érde-(Szeged, február 19) Amint ismeretes, 
népbiróság a (másodszor let rgyalt j kében 

Tukats-féle háborús és népellenes bün-l 
ügyben elhalasztotta az ítélethozatalt.! 
mert a Népbiróságon Országos Tanácsától 
mindmáig sem érkezett meg a tá'gvalát 
megtartását felfüggesztő határozat felol-
dása. Hogy az itélet meghozható legven 
és formai hiba veszedelme nélkül minél 
előbb kihirdethessék, dr. Polónyi Jenő. a 
népügyészség vezetője a mult héten Buda-
pestre utazott és e'iarf az igazságügymi-
nisztériumban valammt a NOT-nál a fel-

Polóhvi tegnap levetet intézett dr. Pe-
réuyi György népügyészségi helyettes ve-
zetőhöz és közli, hogy a hatálytalanító vég 
zéM sikerült megkapnia a minisztériumtól 
illetve a NOT-tóI és az szabályszerű írá-
sos formában már útban is v*n Szeg°d 
fe'é. A feloldó határozat megérkezése után 
misem állja többé útját, hngv a népbiró-
cág meghozza nagy érdeklődével várt 
ítéletét a Tukate-figvben. 
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Mától 13.000 pen&ö a kenyér 
(Saegcd, február 19.) Keddea dél-

előtt a közellátási értekezlet Sítai 

megbizott' bizottság tárgyal t a ke-

nyérárak felemeléséről. A tárgyaláson 

résztvettek a sütőiparosság képviselői, 

a kisiparosok és kiskereskedők sza-

badszervezete, a malmosok szabad-

szervezete az ipartestület, az ' iparka-

mara és a Községi Éle!mIszer«ziIIIiő 

üzem fs. Alapos számításokat végez-

tak a munkad i jak és á beszerzési 

költsSgke í lgyélmbe vételével. Ennek 

a lap ján ugy döntöttek, hogy a kenyér 

ára szerdától kezdve ki lónként 13.000 

pengő. 
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K'melháritó ügynök volt 
a Szegedi Ui Nemzedék zsaroló munkatársa 
SzenUvánvi-Biiínkievics a 493 sx&mu hírszerző 

(Szeged február 19) A harmincas évet 1 hadjáratok miatt 1941 éta nem foly'atott 
végén a Szegedi Uj Nemzedék munkatársi 
gárdájához tartozott egy cingár fiatalem 
ber: Szcniiványi-Bilinkievics Rudolf, aki 
később, mint a nvi'as Magyarság zsar-te 
riportere lett hírhedtté. Szentíványi a fel-
szabadulás után sokáig Szegeden bujkált, 
aztán ismét a fővá osh* ment, ahol e'fog-
tek A budapesti nép';gvészc,sg m 0 s t adott 
ki vádiratot Szentivrévi e'ten mert cikkei-
ben faji és felekezeti gvüteletre jzgatott, 
azonkívül besúgóként ^íikörlött 

Szentivánvi-Bilinkievic? Rudolf — hang-
zik a vádirat — a minden erkölrsi gátlás 
nélküli zsaroló nyilas ujsá^iró típusa. Hi 
réssé vált zsaroló hadjárata, nme'vet több 
tettestársával egvütt 1939—40-tten a gaz 
dasági élet több zsidó vezető eg<",ni*éi?e 
el'en intézett. Emiatt az ügv4szséz vád 
iratot adott ki sllene, a törvényszék p°di<» I h°gV 
bu'zhónapi börtönre ítélte. 4 zsaroló l 

sajtótevékenységet. A sajtókamara kizátta 
tag'ai sokából. a saitótanács ped'c eluta-
sította fellebbezését. EbbM az üg< bő! ki-
rolvő!ag és mint veszedelmes nvi'as. há-
rom évet töltött a kistarcsal intemá'ótá-
borban. 

Támadó és uszító cikkeit előbb, mint 
a Pesti Újság, később mint a Magyarság 
munkatársa irta. Nem elégedet' meg ezek-
kel a cikkekkel, hanem mint a kimelháritó 
ügynöke is szolgálta a szélsőjobboldalt 
pbben a minőségben ö juttatta annakide-
jén a kémelhán'tók karmai közé Vincze 
Ernő ujpesti bőrgvárost. Ezenfelül, mint a 
csendőrnyomozók 493. számú hírszerzője 
is tevékenykedet' és ezen az uton is szol-
gílta a fasisztarendszert. Szentiványi-

| Bilinkievics a Markő utcai fogházban várja, 
a népbiróság e'é kerüljön. 
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A renónrfófraoitiuy szigora f i w l m e z ' i f é s e 
a közellátási rendeletek betartására 

Internál ják az árdrágítókat, spekulánsokat és csempészeket 

(Szeged, február 19) Az ország dol-
gozó népe létfenntartási érdekeinek meg-
védésére xiadott közellátási rendeletek 
betartásának ellenőrzését a belüg-'mieiss-
'er a rendőrhatóságra biz'a Szeg-den a 
rendőrség kebe'ébén kfliőn osztály, a gaz 
öasági rendő vég véért a közellátási ren-
deletek betartásit, ellenőrzését 

A belüovmiirszter uja' b "rendelettel 
ismét utasította a főkapi'ányságot az 
ország gazdasági he'vzetét veszélyez-
teti büncselekmé"vek fokozott erővel 

való üldözésére. 
Ebből az alkalomból Diczfalussy Ferenc 
rendőrvezérőrnaey, a főkapitányság veze-
'ője a követtc«7Ő''et mondotta: 

— A bplügvminisz'er u ' most kiadót' 

rendelete értelmében uiból és egvben 
utoljára fe'hivom Szaged közönségét: a 
körellátási rendelkezéseket * legsrtgoruh-
b»n tarfsa be "és óvakodjék mindenféte 
közellá'ási Wincse'ekménv etkövetésétó', 
mert a minisztériumtól nyert felhatalma-
zás alapján a rendeletekbe ütköző minden 
bűncselekmény esetéhen a förvénvek és a 
rendelkezések legteliesebb szigorával fogok 
eljárni és amellett, hopy az elkövetők ellen 
a bűnvádi, illetve, kihágást eljárást folya-
maiba tétetem és internálási eljárás alá 
vonom őket. A gazdasági rendőrséget uta-
sítottam hogv minden főbenjáró árdrágí-
tást, spekulációs és csemnészügvbcn legye 
meg az internálásra a javaslatot. 
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Az ország minden részéből érkeznek 
jelentések a demokratikus közvélemény 
tiltakozó felháborodásáról a reakció uszá-
lyába szegődött szószéket lealjasitó Mind-
szenthy herccgprimák eben. A Kommunista 
Párt vasárnapi szegedi konferenciája is 
állást foglalt határozati javaslatiban az 
egyházak jogainak tiszteletbentartása mel-
lett, ho?y „el téli, ha a katolikus egvház. 
első vezető körei a reakció politikai 
szószólóivá válnak, ugyanakkor nem té-
veszti szem elől, hogv az alsó papság 
körében számos népbarát és demokrati-
kus gondolkodású pap működik". A kom-
munisták ilyen irányú állásfoglalása ter-
mészetes. Hogv mennyire igazunk van az 
alsó papság népbarátságát illetően, arra 
hadd hozzuk fel az alábbi szabályterösité 
kivételt. 

Dr. Horvá'h Lajos, a leánygimnázium 
tanára, hittanóra előtt felszólítja a diák-
leánvokat, hogy „imánkat az ártat'.aa 
Mindszenthyért ajánljuk fel". Horváth ur 
tehát azonosítja magát a fasiszta agitátor 
Mindszenthyvel és azonosulásra kénysze-
ríti a diákleányokat is. Ha a do'og lénve-
gét nézzük, felháborító és elitélendő ez a 
vakmerőség. De ha arra gondolunk, hogy 
arról a Horválhról van sző, aki a felsza-
badulás évfordnlóján a demokráciát ugy 
jellemezte, hogy .Paradicsom, rothadt pa-
radicsom", szinte természetesnek kell 
venni, hogy Mindszenthy mellé áll. Bizto-
sak vagyunk felöle, hogy sem az iskola 
igazgat 'ja, sem a köztiszteletben álló me-
gyéspüspök ur nem nézi jó szemmel 
Horváth Lajos garázdá'kodását és in'éz-
kedne, hogy egy megfelelőbb ember ta-
nítsa hittanra a leánygimnázium fanufóit. 

Nevezetes egyéniség kerül ma az iga-
zoló bizottság elé. Mentus Miklós szűcs-
mester nem azért nevezetes rgyéniség, 
mintha valami kivá'ó férfiú lett volna. 
Egész egvszerli kis szücsöcske volt ö, aki 
szerényen meghúzódott annakidelén az 
árnyékban. Élt, éldegélt, gazdagodott, 
nágy házat vásárolt es csak akkor nyila-
dozott hazafiúi öntudata, amikor a Ges-
tapo lett az ur Szegeden. Bizonv, bizony 
Men'us ur a Gestapóval tartott fenn öaz-
szekötte'ést. Annyira jóban volt náci Né-
metországnak ezzel a hóhéralakulatával, 
hogy egész capa'ra való szegedi magyar 
állampolgárt sikerül vele elhurcoltatni. 

Sőt még ennél is ékesebben megnyil-
vánult ez a jóbarátság, amikor egy zsidó 
barátját (mert ilyen is volt neki) mofor-
bici'íin vitte be a lezárt zsidótemetőbe a 
Gestapó örök szeme előtt. Mindez azoa-
ban nem nagy do'og. mások is megtették. 
Nem is ezért nevezetes egyéniség Mentus 
ur. Ellenben azért, mert a felelősségrevo-
nást Gyönyörűen „megúszta". Jól r.mlék-
szüuk rá, a néne'lenes és háborús bűn-
cselekmények egész sorával vádolta tavaly 
a nepügyészség Mentus Miklóst. A súlyos 
vádak egész halmazatát rótták terhére. 
Mi sem termés etesebb tehát, hogy Men-
tus ur rsgyogó tisztára mosva állott fel a 
vádlottak padjáról: fe'mentetfék. Ezért 
nevezetes egyéniség Mentu* ur. 

Am bu'a dolog ez a demokratikus 
világrend, mert Mentus urnák még egy 
kis kellemetlenségen kell átesnie. Ma lesz 
az igazolási tárgyalása. Semmi az egész, 
ez már nem komoly. Ha a népbi'óságot 
megúszta, itt már nem lehet nagyobb baj. 
Bizonyára meg nem bántják, talán dicsé-
ri*, mint Gestaoo-b-sugőhoz és a magyar 
hazának állampolgárai eilurcott&tásával jó 
szolgálatot tevő férfiúhoz illik. 

Azért mi mégis némi izgalommal vár-
luk, hogy vájjon Mentus úrral most mi 
lesz? 

Fizikai munkát kötelesek 
végezni a nyugatról vissza-

tért MAV alkalmazottak 
(Budapest, február 19. Saját tudó-

sítónk telefon jelentése.) Igen érdekes 

demokratikus szellemű rendeletet dol-

gozott ki a MÁV a nyugatról vissza-

tért alkalmazottaira vonatkozóan. 

Az alkalmazottak ugyanis az éhrtene-

külés következtében nem szenvedték 

á t az ostromot, nem vettek részt a 

romeltakarításban és nem dolgoztak 

a vasút új jáépítésén sem. Igy tehát 

bármilyen körülmények között is jobb 

hclyetzben voltak, m in t az itthon ma-

radottak, easnkivül huzamosabb iaeig 

a német fasisztáknál tartózkodtak és 

sejétol, A fizikai munka teljesítése 

u t án visszakerülhetnek képzettségűk-

nek megfelelő beosztásba, de alacso-

nyabb munkakörbe, m in t távozásuk 

előtt voltak. A legalább 3 hónapig 

végzett j ó munka u t á n vihetők maga-
demokratikus ál lamrendbe való be-, sabb értékű munkahelyre, ha arra al-
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őrzést vesz igénybe. Ezért a MÁV 

rendelete azt í r ja elő, hogy a Német-

országból bármikor visszatértek, akik 

korábbi beosztásukban fizikai munká t 

nam végeztak, most az igazoló bízott-

ság megfelelő Igazolása esetén Is há-

remhavi fizikai munka teljesítésére 

kúte lcet tek. Ha az Igazoló bizottság j 

döntése feddés, akkor 4 havi, áthelye-! 

zés esetén 5 havi , az előléptetésből' 

való kizárás esetén 6 havi , vezető- í 

•lilásra való alkalmatanság esetén 7 

havi , halmozott büntetés esetén pedig 

legfeljebb 8 havi fizikai munka telje-

sítésére kötelezettek 1946 j anuár d-

kalmasnak bizonyulnak. Ujabb meg-

szigorítás várható azokra is, akik ed-

dig igazolni tudták , hogy a nyugatra 

hurcolt j avak őrzése terén érdemeket 

szereztek. Mindezek a r ende l kezés i 

azt mu ta t j ák , hogy a Gerő elvtárs ve-

zetése a l á tartozó intézményekben a 

demokrácia szelleme biztosítva van. 

Február végén 20 ország, köztük 

Magyarország, a Szovjetunió éa 

Olaszország részvételével értekezlet 

lesz a rádiónak és a Radarnak a 

polgári repülésnél való felhasználásá-

ról. " I ; , • ; : f : 


