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Hangulatképek egy szegedi kisgazdapárti nögyütésröt 
A papokat és egyházi ishotáhal védik, amelyeket pedig senki se bánt — Rőíh államtitkár 
urnák kevés az, amit a munkásság produkált: ö szén helyeit gyémántra vágyik — Dékány 

Mária kitűzi a Kárpátok bérceire a magyar lobogót 

Veszélyes játék ez, amit ezek a felelőtlen demagógok űznek 
(Szeged, szeptember 18). A fiatal 

magyar demokrácia szempontjából ag-
gasztó tünet az, amelyre a Délmagyar 
ország tegnapi, nagy hatást keltett ve-
zércikke. mutatott rá. A Kisgazdapárt 
szónokai és agitátorai, nyilván valami 
központi utasításra olyan hangot ütöt-
tek meg, amely joggal váltja ki a va-
lóban demokratikus érzésű magyar em-
berek felháborodását és félelmét attól, 
ami ezek után következik. Hogy ize-
ütőt adjunk ezeknek a felelőtlen de-
magógiával handabandázó szónokok-
nak országrontó tevékenykedéséről, az 
alábbiakban kivonatokat közlünk a 
Kisgazdapárt nögyü'.ésén elhangzott 
szónoklatokból. A gyűlés a városháza 
nagytermében zajlott le és jelen vol-
tak azon a helybeli pártszervezet ve-
zetői is. 

Jellemző a gyűlés hangulatára, hogy 
amikor a Kisgazdapártból reakciós 
magatartása miatt kizárt Nagyiván Já-
nos a terembe lépett, óriási taps és 
üvöltözés köszöntötte. Azután Nagy 
Ferencné, a szegedi női csoport elnök-
nője beszélt és hevesen védelmébe vet-
te a papokat, egyházi tanítókat s 
templomokat, amelyeket pedig senki 
se bánt. Arra kérte a igyülés résztve-
vőit. nc izgassanak a papság ellen(?) 

Ugyancsak az egyházi iskolákat és 
a papságot védelmezte teljesen feles-
leges módon dr. Tóth László egyetemi 
tanár, a Nemzeti Bízottság elnöke, aki-
nele pedig mint értelmiségi politikus-
nak tudnia kellene, hogy éppen az 
egyház az, amely agresszív magatar-
tást tanúsít a demokráciával szemben, 
amelv ebben a harcban csak védeke-
zik. ' 

A gyűlés főszónoka Rőth államtit-
kár úr volt, aki többek között a kö-
vetkező suletlenségeket mondta; 

— A nemzeti zászló egyesíti a Kis-
gazdapárt tagjait. A Kisgazdapár; pro-
gramja a szívben van; szabad magya-
rokat akarunk gazdaságilag és politi-
kailag. A magántulajdon szentségét 
védjük. Például: valaki 30 éven át dol-
gozik, gürcöl, szerez egy házat, ahol 
gyermeke bölcsője ringott, amely ház 
azután az örökösökre száll. A Kisgaz-
dapárt; ezekre az örökségekre vigyázni 
fog. Senkitől semmit elvenni nem en-
ged. (És ki akarja ezt elvenni? Szerk.) 
Az igazság elhallgatása hazaárulás. 
Most van szükség hazaíiságra, de nem-
csak hirdetni, hanem cselekedni kell. 
— Ha a magyarságot reakciónak ne-
vezik, akkor mi vagyunk a reakció. — 
A demokrácia a többség kezében van. 
A kisebbség tehát köteles a többség 
akaratához Igazodni. — Köveleli a köz-
eégi választásokat. Lebecsüli a mun-
káspártok munkáját mondván: „Hiába 
varázsolnak szenet és az asztalra ke-
nyeret, abból nem lesz gyémánt". 

Ilyen ostobaságoJcat fecseg egy ál-
lamtitkár, mit várhattunk tehát a kö-
vetkező szónoktól, egy Dékány Mária 
nevü „munkásnőtöl". Ezeket: 

Nem látja most sem a munkások 
jobblétét. Most is sanyargatják a mun-
kásokat. mint a múltban. Felkérte a 
Kisgazdapártot, hasson oda, hogy a 
Kisgazdapárt szónokai menjenek ki a 
gyárakba, üzemekbe és világosítsák fel 
a munkásokat, akik azt hiszik, hogy « 
gyönyörű kommün a legszebb eszme. 
(Tapsvihar, óriási éljenzés). A munkás-
ság nem azt érdemli, hogy kolhoz-
rendszer szerint csajkázzon, hanem 
kapjon rendes fizetést. — Végül mint 
agy megszállott mesélte a következő-

ket: Szent István napján Dékány Má-
ria vidéken járt, ahol találkozott egy 
kisgazdapárti ismerősével, aki az egyik 
gyűlésen beszélt. Ez elmondotta neki, 
hogy mikor felment az emelvényre, 
nem tudta, hogy kihez beszéljen, mert 
csupa piros zászlót látott. (Pfuj) Erre 
Dékány Mária megfogadta, hogy venni 
fog egy nemzeti lobogót, amelyért kész 
mindent feláldozni, amelyet mindenho-
vá magával visz, ha kell a Kárpátok 
bérceire is kitűzi. — Elővett egy mi-
niatűr zászlót, amelyet színpadi moz-
dulattal a magasba emelt, kezét szívére 
:ette és fogadalmat tett: az utolsó 
csepp vérig küzdeni fog a Kisgazda-
párt győzelméért, küzdeni fog, hogy a 
képviselőházban százszázalékosan csak 
ők legyenek képviselve E zászló alá 
hívja' az egész asszonytársadalmat. 

Végül Bugyi Istvánné kritizálta a 

belügyminiszter működését. Nincs köz-
biztonság. Színmagyar belügyminisztert 
kér. (Miért, Rajk elvtárs talán hotten-
totta, avagy talán kínai? Szerk.) Majd 
sóhajtott egyet, hogy amikor a kakas 
tollasok járták az országutat, meg a 
tanyákat, nxrugodtan hajthatták le fe-
jüket az emberek. (Óriási tapsvihar. 
Éljenek a csendőrök!). 

Ilyen légkörben zajlik le egy kis-
gazdapárti gyűlés Szegeden, a város-
háza nagytermében. Elképzelhető, mi-
ket beszélnek ezek a kótyagos, ostoba 
és felelőtlen agitátorok a falvakon, ta-
nyákon. ahol semmiféle ellenőrzés 
nincs. 

Rossz, nagyon rossz irányba terelik 
ezek a kupecek azt a nyájat, amely-
nek legfőbb pásztora állitólag Nagy 
Ferenc miniszterelnök, aki viszont egé-
szen más hangnemben beszél. 
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a Délmagyarországnak! 

helyszíni szemlét tar tot tak a városi 
Zeneiskola épületében, hogy az iskola 
hangszeráUománva elegendő és m«g-
feieiő-e az állami konzervatóriumnak. 

Szóba került a szabadtéri játékok 
kérdése js. Ennnek során elvi meg-
egyezés létesült, amennnyiben kimon-
dották: a város semmiképpen sem 
egyezik bele abba, hogy a szabad-
téri Játékokat magánvállalkozó ren-
dezze meg. A rendezés jogát az ái-
iam, illetve a Nemzeti Szinház Szá-
mára t a r t j ák fent. A váró® a nézőtéri 
székek és a tribün felépítéshez szük-
séges faanyag részbeni rendelkezésért 
bocsátásával támogatja a játékokat. 

A szénkormánvbhíosság megígérte 
nagyobbmennyíségu gázszén kiutalását 

Szegednek 
Októberben megindulhat a gázszolgáltatás 

(Szeged, szeptember 18). Róna Béla 
elvtárs pénzügyi tanácsnok hétfői bu-
dapesti ut ja alkalmával a költségvetés 
pénzügyminisztériumi tárgyalása mel-
lett mint a városi tanács által kikül-
dött gázbizottság egyik tagja időt sza-
kított arra is, hogy a szegedi gázszol-
gáltatás ügyében tárgyalásokat foly-
tasson a Központi Gáz és Villamossági telt Róna tanácsnoknak. 
Rt. igazgatóságával. Eljárt ez Anyag-* 

és Árhivatalnál is, valamint a szén-
kormánybiztosságon és sikerült kiesz-
közölnie, hogy nagyobbmennyiségii 
gázszenet utaltak ki Szeged számára, 
ami lehetővé teszi, hogy októberben 
csakugyan megindulhat Szegeden a 
gázszolgáltatás. A gázgyár központi 
igazgatósága erre kötelező ígéretet is 

Szeptember 2 2 : a Délmagyarország napja! 

Kivégezték a pestszentimrei 
tömeggyilkosokat 

(Budapest, szeptember 18). A pest-
szentimrei ismeretes tömeggyilkossági 
bűnügyben szerdára tűzte ki az ítélet 
kihirdetését a népbiróság. Bűnösnek 
mondotta ki Zsíros Mihály szabómes-
teri, Kolthencz József asztalos, Csor-
dás János hentessegédet, Török Imre 
kovácsot, Varga Géza volt tisztviselőt, 
Balog István asztalost, Balog József 
szabósegédcl, Fetrovics Ferenc keres-
kedősegédet háborús bűntettben, mert 
részesei voltak a pestszentimrei tömeg? 
gyilkosságnak és ezért valamennyit kö-
téláliali halálra és esetleges vagyonel-
kobzásra ítélte. 

A 8 halálos ítéletből 7 azonnal jog-
erőre emelkedett. Az Ítéletek kihirde-
tése után az elnök kérdésére a halálra 
Ítéltek valamennyien kijelentették.hogv 
kegyelmet kérnek. 13 óra után már 
zsúfolásig megtelt az esküdtszéki te-
rem érdeklődő közönséggel, hogy meg-
hallgassa a népbiróság határozatát. 
Négy halálraítéltet kisértek a fogház-
őrök a népbiróság elé; Zsíros Mihályt, 
Csordás Jánost, Balog Istvánt és Pet-
rovics Ferencet. A tanács elnöke kö-
zölte velük, hogy a népbiróság egyiket 
sem találta kegyelemre méltónak és a 
kötéláltali halálos Ítéletet délután há-
romnegyed 2 órakor végrehajtották íraj-
tuk. 

A állam veszi át a Szegedi 
Szabadtéri Játékok rendezését 

A kuHuszmíriíszter k e v e s l i a város sz ínházi hozzájárulását 

M A F Í R T 
Sréch&nyi Filmszínház T e i . - . m 
Premier ma! Csak 4 napig! 
Csütörtöktői vasárnap G R E T A 
GARBÓ é* JOHN GILBER1 ha-

talmas filmje; 

K r i s z t i n a k i r á h m f i 
Azonkívül: / I m e n K a ! n i r a d ó -

(Szeged, szeptember 18.) Szerdán a 
kultuszminisztériumból két kikül-
dött, dr. Nagy Géza miniszteri tit-
kár és Schlrfer György miniszteri 
ti kár érkezett Szegedre. A miniszteri 
kiküldöttek VaSzy Viktor, a Szegedi 
Nemzeti Szinház igazgatója társasá-
gában felkeresték Déhrs Leó elvtárs 
po'gármestert, hogy tárgyal janak a 
színházi é® a zeriekonzervatóriumi 
szerződés megkötéséről. A megbeszé-
lésen, ameiybe belevonták Röoa Béta 
elvtárs pénzügyi tanácsnokot is. a 
minisztérium megbízottai kijelentet-
ték, hogy amikor az állam most sok-
szorosan kitágította a Szegedi Nem-
zeti színház költségvetési keretét, a 
ku'tuszminiszter Szeged anyagi hoz-
z á j á r ú á s á t nem találja ezzel arány-
ban állónak. Szeged 216 ezer forint 
városi hozzájárulást áHitott be költ-
ségvetésébe és ebben már bennefog-
laitatik a füt s és világítás költség© 
is. A miniszt rlum kiküldöttei kijelen-
t c t 'k, a kultuszminiszternek az a kí-
vánsága, hogy a város emelje fel ezt 
az összeget és külön fedezze a fűtés 
és világítás költségeit. 

Előadások: 4, háromnegyed 6, fél 8. 

Róna tanácsnok közölte, hogy a 
kö'tségvciés hétfői pénzügyminisz-
t ' r iUTi ' árgya'ása alkalmával a pénz-
ügyminiszter ezt az összeget is ína-
ga-nak taiáila c® csak nagynehezen 
egyezett bele a költségvetésben való 
bennhagyásába. A város nem zár-
kózik ei a hozzájárulás felemelésétől, 
ha a kultuszminisztérium segítségére 
tesz abban, hogy költségve téssi defi-
citjének fedezését az állam az eddigi 
hiányon túlmenően vállalja. 

A felek végűi abban állapodták 
meg, hogy Szeged költségvetésének 
szeptember 24-i belügyminisztériumi 
tárgyalásán a kultuszminisztérium ki-
küldöttei is résztvesznek és együtte-
sen próbálják elírni, hogy a tárca-
közi bizottság beleegyezzen a színházi 
hozzáá ro 'á® fele nriel ásó be. 

Az á lami zenekonzervatórium ügyé-
ben történt megbeszélés során pont-
rói-pontra letárgyalták a törvényha-
tósági közgyűlés áltai elfogadott és 
módo'üto't költség vetéstervezetet és 
ujabb formai módositá sokat végez-
tek ra j t a . 

Délután a miniszteri kiküldöttek 

Hecatniék mór 600 forintért és mindennemű 
kárpitos munkák meglepő olcsó áron 

SACHS NÁNDOR kárpitos, Oroszíán-utca 8. 

Furcsa fényes tárgyak 
a l evegőben . . . 

(Lisszabon, szeptember 18.) Portu-
gá'ia legkü'önbözőbb pontjairól töme-
gesen érkeznek jelentések arrői, hogy 
a levegőben furcsa fényes tárgyuk 
szá'Inak «t. A szemtanuk elmesélése 
szerint fényes gömbökröi van szé. 
ameiyek hangtaiuru szállnak e? déli 
irányban. 

(Róma, szeptember 18.) Kedden késő 
este Rotogna felett rakétalövedék 
szállt ©l. A lövedék délnyugati irány-
ba haiadt. 

Kuzmics volt postavezérigazgató 
népbiróság elölt 

(Budapest, szeptember 18). A nép-
biróság ma kezdte tárgyalni Kuzmics 
Gábor nyugalmazott posta vezérigazga-
tó háborús és r.iépeilenes bűnügyét. A 
népügyészség vádja szerint Kuzmics 
1944 október 15-én utasítást adott, hogy 
a kormányzót, és a miniszterelnöksé-
get mindennemű hírközlésből zárják ki 
és ezzel hozzájárult a fegyverszünetkö-
tés megakadályozásához. 

Tagadta, hogy utasításai a fegyver-
szünet megkötését akadályozták volna. 
A bíróság több tan.ut hallgatott ki, 
majd a tárgyalást elnapolta. 

K O R Z O M O Z I Te,c,on 
624. 

Ma ismét egy pompá® amerikai 
fiim indul! — Kacagás — Izgalom 

pazar kiállitás; 
A t Rlli> Bro h«.rs. 

Glória Stuart és j . Schildkraui 
szenzáció5 főszereplésével 

A HÁROM TESTŐR 
I Atonk'vüi: Baromfi bajnokság. 
, (bohózat) és Halászok paradicsoma 

) Előadások kezdete: 4, l|4Ő f s »|s8 


