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„Mai jogalkotásunk élesen szembefordul a múlttal" 
A Magyar Jogászegylet három napos vándorgyűlése Szegeden 

A Magyar Jogászegylet a felszaba-
dulás után első vidéki vándorgyűlését 
a pünkösdi ünnepek alatt Szegeden 
tartotta meg. Mind a három napon a 
Jogászélet reprezentánsai tartottak ma-
gassz invonalu előadásokat, értékes 
hozzászólásokkal. 

Szombaton este a jogásztársadal-
mat Szeged város látta vendégül s a 
vacsorán D é n e s Leó elvtárs polgár-
mester üdvözölte a megjelenteket. A 
vándorgyűlés munkájához sok sikert 
kívánt azzal, hogy ez az értekezlet 
vigye előre a jogalkotás demokrati-
zálását olyan mértékben, mint ahogy 
ez közigazgatásunkban és gazdasági 
életünkben megtörtént. 

Dr. Sze benyit Endre miniszteri 
osztályfőnök, a Magyar Jogászegylet 
nevében köszönte meg Szeged város 
vendéglátását. Szegődnek a jogászság-
gal kapcsolatos áldozatkészsége kü-
lönböző tényekből közismert — mon-
ddtta. 1927—1930. években igen nagy 
pénzügyi áldozatot vállalt azért, hogy 
a szegedi egyetem épületeit és a szegedi 
egyetem jogi karát felépítse. A fel-
szabaduláskor még a kormány intéz-
kedése előtt öntevékenyen biztosította 
a jogi kar működését, most pedig 
egy országos akciót kezdeményezett a 
birák és ügyészek jobb anyagi hely-
zetének biztosítására, a birői pótlék 
megteremtése iránt. 

— A polgármester szavaira vála-
szolva — folytatta Szebcnyi Endre — 
egyetértek azzal, nogy 

a magyar jojászság főfeladata 
népi köztársaságunk jogalkotásá-
nak biztosítása 

Nem azon van a Hangsúly, hogy éve-
ken keresztül részleteiben azon vitat-

kozzunk, melyik bíróság hogyan mü- j lalással ért véget a vándorgyűlés ejső 
ködött a múltban és ezekben a nega-
tív vitatkozásokban elsikkadják a jövő 
munkája. Meg kell állapítani, üogy, a 
mult jogalkalmazása és jogalkotása 
25 éven keresztül olyan volt, mint 
maga az államrendszer. Ezzel a múlt-
tal és ezzel az államrendszerrel jog-
alkotásunk élesen szembefordult, ami-
kor például megalkotta a nép bíró-
sági rendeletet, a földreformot, majd 
törvénybeiktatta a köztársaságot, bí-
róságaink pedig — ezt a jogot alkal-
mazták akikor, amikor például halálra 
ítéltek azok közül nem egyet, akik 
25 éven kereszti® a népellenes kor-
mányzat felelős vezetői voltak. 

A multat tehát felszámoltuk és fel-
számoljuk minden olyan vonatkozás-
ban, amely jelenlegi berendezkedé-
sünkkel a legkisebb mértékben ellen-
tétes. A mult részleteit azonban most 
már nem kívánjuk kutatni, hanem, aki 
szakított a múlttal és magáévá tette 
a népi köztársaság alapelgondolásait, 
azt a jövő munkájára hívjuk fel. 

A jojászságnak ls el kell készt-
leni: a maga 3 é ves tervét és (eb-
ben elsősorban azokat a köze-
lebb'' célokat kelt formába ön-
ten'e és biztosítania, amit köz-
'gatgatási, magánjogi és bünte-
tőjogi téren a tervgazdálkodás je-
lent. 

Azután hozzá kell látnia azoknak az 
alapvető kérdéseknek a jogi meg-
konstruálásához:, amelyek a népi de-
mokrácia további útját biztosítják. 

Befejezésül igérte, hogy a legköze-
lebbi szegedi vándorgyűlésen ilyen 
irányú eredményekről fognak a jo-
gászok beszámolni. 

A nagy tetszéssel fogadott felszó-

napja. 
A vándorgyűlés teljes ülésén va-

sárnap délelőtt dr. S z í a d ;i t s Károly 
a jogászegylet elnöke a Jövő joga 
címén tartott megnyitót. Megnyitó 
beszédében hitet tett az állandó és 
rohamos fejlődés gondolata mellett. 
A jogszabály szerinte a társadalmi 
élet függvénye, alapja a gazdasági 
berendezkedés és csak másodsorban 
az erkölcs. Nem lehet a jövő jogalko-
tója aZjíajki a mult kizsákmányoló jog-
szabályait akarná továbbépíteni, na-
nem a mult szabályait részletesen át-
nézve és átépítve kell a jövő jogát 
kialakítani. 

Az üdvözlések után dr. Mó r a Mi-
hály előterjesztésére megválasztották 
a Magyar Jogászegylet szegedi cso-
portjának vezetőségét, majd dr. Beck 
Salamon ügyvéd, egyetemi m. tanár 
tartott1 mindvégig lebilincselő, élve-

E g y ü t t „ ü n n e p e l t " : ^ ^ V X t l 
Mi történt a sándorfalvi hősök ünnepén ? 

Sándorfalva Jiatárán még nem 

Í'utottak tul az »uj idők ui szelei*, 
ízt látszik bizonyítani legalább is 

a pünkösdvasárnapi hősök napja. 
Sándorfalván minden esztendőben 
kegyeletes ünnepség keretében ün-
neplik meg £z elesett magyar hő-
söket. Igy történt az idén is. A reg-
geli órákban az általános iskol/a 
kezdeményezésére a községi kül-
döttek, a pártok képviselőinek je-
lenlétében tartották meg az ünnep-
séget. Furcsán hat,, hogy az ün-
nepség jitán még £gy hősök ünne-
pét kendeztek Sándorfalván. Ezen 
az ünnepségen azonban — mint 
később kiderült — nem a magyar-
ság 'főseit, hanem a fasiszták hő-

seit /ünnepelték közösen a Szabad-
ságpárt és a Független Ifjúság tag-
jai. Ilyenekei mondtak a kelekó-
tya, zavaros .ggyu,. reakciós szó-
nokok: 

— Dicső halállal szivükben, 
örömmel mentek meghalni a há-
borúba. Egy másik a »durva 
oláhok kezé«-ről szavalt. 

Azon, hogy a szabadságpártiak 
igyekeznek á pártszolgálatos »hősi 
halottak* emlékét ápolni, nem cso-
dálkozunk. Annál inkább meglep 
bennünket, hogy a Kisgazdapárt 
ifjúsági szervezete nyiltan kiállt a 
Szabadságpárt mellé. A kisgazdák-
nál nem tudja a jobbkéz, hogy 
mit csinál a bal? 

zetes előadási >A pénzromlás kihatá-
sai a jogrendszerben* cimen, amihez 
dr. J e z e r n i c z k y Ákos ügyvéd és 
dr. S a l á n k y János táblabíró szólt 
hozzá. Ezen a napon az egyetem látta 
ebéden vendégül a vándorgyűlés 
résztvevőit a Hungáriában, ahol dr. 
V a 1 e n t i n y Ágoston ügyvéd mon-
dott beszédet. 

A hétfői záróülésén dr. S á r r é t 
Ferenc c. egyetemi tanár megnyitó 
beszéde után d'r. S z é k e l y Miklós 
államtitkár »A demokrácia közigazga-
tásának vezető eszmé;i« cimen érte-
kezett. Dr. Cz i ibu la Antal városi 
tiszti főügyész és dr. M a r t o n y ! 
János egyetemi ny. r. tanár értékes 
hozzászólásával ért véget a jólsikerült 
vándorgyűlés. A kongresszus tagjait 
ezalkalommal a szegedi ügyvédi ka-
mara láttá vendégül, ahol dr. Ré-
czey László miniszteri osztályfőnök 
mondott beszédet. 

Városunk szempontjából az igen je-
lentős vándorgyűlés szervezési mun-
fcájlataiőrt dr. S c h n e l l e r Károly 
jogi kari dékán és dr. M a r t o n y i 
János egyetemi tan'áf, az előkészítő-
bizottság tilkáráé az érdem. 

Bőséges májusi eső kellene még 
A gazdasági felügyelőség jelentése 

Az őszi gabonak a szárazság kö-
vetkeztében sok helyen rosszul bok-
rosodtak, azonban ott, ahol az utóbbi 
öt nap alatt 10 mm-en felüli csapa-
dékot kaptak, fejlődésnek fmdültak és 
sokat javultak. Az őszi rozsvetések 
közül a koraiak elég jól fejlődlek, a 
későiek ritkák, a legtöbb vidéken vi-
rágzásban vannak, csapadékos Időre 
még javulhatnak. A minősítő becslé-
sek szerint a rozsból ezidőszerint kö-
zepes termés várnatő. A tavaszi ár-
pából és zabból ezidőszerint szintén 
közepes termés várnató. Gyümölcs-
fajtáik közül a kajszibarack a Dunán-
túlon jól virágzott, elég jól kötött, 
közepes termést ígér. Cseresznyéből 
és meggyből közepes termés várható. 
Az egyes gyümölcsfélék ezidőszerint 

közepes termést ígérnek. 
Szegeden a gazdasági felügyelőség 

tájékoztatója szerint Szeged tájjellegé 
áprilisban kívánja meg az esőzést ls 
ez néhány héttel megkésett. Különö-
sen a rozstermés suiylette meg "a 
szárazságot. Ebben kedvezőtlenek a 
termési kilátások. Az: őszi árpában 
ugyancsak. Általában a szegedaör-
nyéki termés egészen keddig gyenge 
közepesnek Ígérkezett. A kedden le-
hullott bőséges áztató eső biztató kü-
lönösen! a buza, tavaszi árpa, zab, ten-
geri, cukorrépa és a burgonya szem-
pontjából. Különösen örvendetes volt 
a paprikatermelőknek az eső, mert 
mostanában kezdődött el a paprika-
rakás. A legelőkre is nagyon rá-
fért már a májusi eső. 
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öntudatos dolgozók boltja 
Tisia Lajos-körut 49. J 

D i n n y é s L a j o s ; 

Meg heti valósítani 
a nagybankok államosítását 

Tiltakozik az iparkamara 

a tűzifa ár megállapítása miatt 
Szeged város fogyasztóközönsége 

és .a .szakmai kereskedelem meg-
döbbenéssel értesült az Anyag-és 
Arhivatalnak arról a rendelkezé-
séről, hogy május elsejét követően 
Szeged részére ujabb tüzifaszálli-
fási igazolványt nem ad ki. Ez az 
intézkedés gyakorlatilag azt je-
lenti. liogy Szeged város a du-
nántuli, felvidéki és nyírségi fából 
szükségleteit fedezni nem tudja és 
kizárólag esetleges román vagy 
jugoszláv import tűzifára szorul. 

Köztudomásu viszont, hogy az 
import tűzifa árát az Anyag- ás 
Arhivatal lényegesen magasabb ár-
ban állapította meg, mint a hazai 
kitermelésű tűzifa árát. Ennek 
folytán Szeged város fogyasztőkö-
zönsége — amennyiben az import 
tényleg jjiegtörténík — mázsánkint 
5.— forinttal drágább áron szerez-
hetné be a tüzifaszükségletét. 

Az Anyag- és Arhivatal Szegedet 
ért sérelmes intézkedése ellen a 
szegedi kereskedelmi és iparka-
mara a leghatározottabb tiltako-
zást jelentette be. Értesülésünk sze-

rint a szegedi kamara, valamint 
az Anyag- és árhivatal között eb-
ben a kérdésben megindulnak a 
közvetlen tárgyalások is. 

(Cegléd, május 27.). A Független 
Kisgazdapárt Cegléden zászlóava-
tó nagygyűlést tartott, amelyen 
Bognár József, a párt országos fő-
titkárhelyettese, Mihályffy Ernő tá-
jékoztatásügyi miniszter és Diny-
nyés Lajos honvédelmi miniszter 
szólalt 'fel. 

Dinnyés Fajos honvédelmi mi-
niszter többek között a következő-
ket mondotta: A koalíció legna-
gyobb érdeme az,, hogy összhang-
ba tudta hozni a politikai és gaz-

nyauatos háztulajdonos, 
hadiözvegy 
és a szegedi MaDISz 

történet 1947-ben 
B á r d o s József az Árviz utca 

39 szám alatti házában lakótt a 
legutóbbi időkig özv. T ó t h János-
né, akinek férje még 1942-ben el-
esett a Szovjetunióban és két gyer-
mekét bombatámadás alkalmával 
vesztette el. Az egyedülmaradt asz-
szony azóta hadigondozott és két 
keze munkájával kereste meg a 
kenyerét. Egészen a legutóbbi idő-
kig. Mostanában nem igen jutott 
keresethez az asszony és elmaradt 
a lakbér fizetéssel. A nehéz napok 
annyira igénybe vették, Jiogy meg-
betegedett. Kénytelen volt haza 
menni szüleihez, ahonnan nem ré-
gen tért vissza- Legnagyobb meg-
döbbenésére lakását kiürítve talál-

ta. A nyugatos háziasszony ugyan-
is áz elmaradt lakbér fejében le-
foglalta a holmiját és nem voít 
hajlandó visszaadni azokat 

Á szerencsétlen asszony hiába 
szaladgált fühöz-fához. Senki sem 
volt hajlandó segítségére lenni. Vé-
gül is a MaDISz helyi szervezeté-
hez fprdult. A nagyszégedi MaDISz 
vezetősége lépett azután közbe az 
asszony érdekében a nyugatos há-
ziasszonynál, aki törvényellenesen 
valósággal elrabolta lakójának in-
góságait. A közbelépésnek meg is 
lett a foganatja. Visszakerültek a 
fehérneműk* édények és egyéb In-
góságok a szegény hadigondozott 
özvegyhez. 

dasági életet s amig más államok-
ban nyilt viszálykodásban fecsér-
lődött a nemzet ereje, nálunk az 
összefogás, az újjáépítés hatalmas 
feladatait oldotta meg. 

A földreformot a demokrácia 
megvalósította,, most pedig meg 
kell valósítani a nagybankok 
államosítását. Ez minden dol-
gozó, de elsősorban a paraszt-
ság érdeke. 

A bankdk államosításának kérdé-
sében azonban nem szabad túl-
zásba esni és szigorúan meg kéli 
vizsgálni, hogy a hároméves terv 
megvalósítása keretében mely nagy-
bankok kerüljenek államosítás alá. 
Utópia az,, hogy minden nagyban-
kot államosítani keli, mert csak 
azok jöhetnek számitásba, ame-
lyek működése jelenleg spliyos ki-
fogás alá esik, amelyek egyenlő 
vezetés mellett eredményesen ál-
líthatók a további újjáépítési és a 
hároméves terv szolgálatába. 

A miniszter beszédét nagy taps-
sal és éljenzéssel fogadták. 

M i n d e n é l e l m i s z e r b ő l 
\ legjobbat, legolcsóbban adom. 
Kenyerem, felvágottjaim elsőren-
düek. Friss vágottbaromfí na-
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