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A Pfetaer-pári Mása 
Senki sem iósoft hosszú időt 

Pfeiffer Függetlenségi Pártjának. 
De aligha voltak sokan, akik' előre 
láttak volna, hogy a reakciónak ez 
a gyülevész hada ilyen gyorsan 
teljes politikai csődbe kerül." Rövid 
ideje alatt ugyanazt a pályát fu-
totta be, mint a gyászosemlékü 
Sulyok-párt, azzal a különbséggel 
talán, bogy ezúttal a vezér előbb 
megszökött, mint "a nyáj felbomlott. 

Pfeiffer Zoltán szökése egy ujabb 
döntő bizonyíték amellett, hogy a 
reakciós politika ma egyenlő Ma-
gyarországon a hazaárulással. Ré-
gebben is igy volt, de a népnek 
nem volt sem ideje, sem módja, 
hogy a lanti búgokból okuljon. Nem 
hazaárulással, a románok és az 
ántant segítségévei jutott-e hata-
lomra Horthy? Nem idegen ellen-
séges hatalom szolgálatában állott-e 
Szálast? Nagy Ferenc, Sulyok De-
zső és Pfeiffer Zoltán pedig az 
egyre agreszivebbé váló amerikai 
imperializmus csatlósai, bőrencei. 
Most mindnyájan összetalálkoznak 
az amerikai zsoldban Eckhardtaáí, 
aki a fasiszta ébredőkkel kezdte 
-politikai pályalutását és a hozzá-
juk hasonló amerikai imperialis-
tákkai folytálja hazaáruló-népellc-
nes tevékenységét. Lassan, de biz-
tosan kiderül, hogy az egész reak-
ciós jobboldal ilyen vágy olyan 
módon kapcsolatban volt az össze-
esküvőkkel, vagy külföldi patrönii-
saikkal. A fasisztamentés, amelyre 
Nagy Ferenc és Pfeiffer Zoltán 
specializálták magukat, tulajdon-
képpen csak egy része volt annak 
a hadjáratnak, amelyet a magyar 
demokrácia ellen vezették. 

Amikor Pfeiffer a Szabadság-
párt bukása után megalakította 
pártját és benevezett a választá-
súkra, mindenki tudta, hogy az 
összeesküvő Sulyoké* és Nagy Fe-
rencék .örökségét veszi át. Ennek 
a célnak megfelelően maga köré 
gyűjtötte a reakció szemetjét, sza-
badon szaladgáló fasisztákat, volt 
nyilasokat, a Szabadságpárt mun-
kanélkülivé vált szervezőit és azo-
kat az ejeinekey akik Nagy Fe-
renc vezetése alatt a Kisgazdapárt-
ban képviselték a reakciót. A tö-
megek, amelyek rajuk szavaztak, 
az a 14.000 voks, amit Szegeden 
' hptak, olyan emberektől szárma-
/.ix, akik elkeseredett ellenségei a 
demokratikus rendnek, Gárkánviék-
nak és Fodoroknak; akiknek mind-
egy, bogy kinek szolgálnak, Hor-
thynak, Eekhardüiak vagy az ame-
rikai nagytőkének. Csak egy fon-
tos és döntő, hogy a magyar pa-
raszt és munkás ongcdeímes bá-
rány legyen, amelyről annyi gyap-
jút szednék le, amennyi nékik tet-
szik. Az sem baj, ha a nyereség-
nek a felet elviszik az amerikaiak, 
csak ők élhessék zavartalanul uri, 
kényelmes életüket. Úriember az 
élre, urat, aki szakember, aki szak-
ember a nép kiuzsorázás ában, ez 
az ő jelszavuk. Nagyszerűen meg-
értik egymást a Walisíreeí bankár-
jaival, de büdös nekik a magyar 
paraszt és munkás tenyere. 

A magyar munkás és paraszt 
nem ur, velük szembeu nem is 
kötelez semmire az »uri becsület*. 
A Pfeiffer-féte ügyvéd urak szá-
mára nem megvetendő eszköz a 
választási csalás, az igazságszolgál-
tatás megerőszakolása, a szabotázs, 
* gyújtogatás, az állam pénzének 
Itísíbolása és a panama. Főleg, ha 
személyes haszon is volt belőle, 
mint a Szegeden székelő honvédke-
rület sikkasztó tisztjeinek, akik el-
feketézték a magyar bakák szűkös 
élelmét. 

Meddig térjed népünk türelme? 
Egymás után alakulnak meg a re-
akció pártjai. Újra és újra bebi-
zonyul, hogy a magyar demokrácia 
megdöntésére törnek és ebből a 
célból összepaktálnak hatónk el-
lenségeivel. Itt volna az ideje, hogy 
végleg leszámolj unit ezekkel az 
Áruló alakulatokkal, akármilyen 
láránybőrben is jelentkeznek. 
Álőbb-utóbb kibújik belőle a far-
ás,.. A magyar dolgozó népnek tat-
ára keli állania és azt mondania: 
,e tovább! Követeljük a hazaáruló 

szervezetek gyökeres felszámolását. 

'ftgép, SZÉÜiiÉpp 
1 rétéi, eladás, javítás 

^Z/E N E S í 
í irodagép vállalat, Széchenyi-

tér 7. — Teleíon: 8—41, 
KOOEHft ISODAJBÍJTOK. 
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a t & a i c í & e F e g r e a l c e i o s g ó c p o n t j a v o l t 
Fehérváry Dezső a demokrácia erős bástyájává fejleszti a honvéd ker üleUt 

A honvédelmi minisztérium 
kér illeti politikai csoportfőnök-
sége jelenti: 

A szegedi 3. honvédkerületnél 
a kalonai nyomozóhalóságok n 
közelmúltban sorozatos anyagi 
természetű visszaéléseket fedez-
tek fel. V nyomozásba a gazda-
sági rendőrség is bekapcsoló-
dott 

A visszaélések már a mull 
évben az akkori kerületi pa-
rancsnok, örley altábornagy 
idejében kezdődtek és egé-
szen a jelen Időkiig súlyos 
összegekkel károsították* meg 
a honvédkincstárt. A visz-
szaélések örley altábornagy 
és utódja, az ez év júliusá-
ban featevezeU Schulteisz Ist-
ván vk. ezredesnek tudtával 
és beleegy ezésével és részvé-
telével történtek, 

örlcy altábornagy ellen, akit an-
nakidején általános reakciós ma-
gatartása és az összeesküvésben 
résztvevőkkel való kapcsolatai 
miatt váltottak le parancsnoki 
beosztásából és nyugállomány-
ba helyeztek, a gazdásági rend-
őrség folytatta lo a nyomozást 
és ennek" befejeztével á szegedi 
állam ügy észséghek adta át az 
ügyel. Schulteisz István vk. ez-
redest kötelező ellenőrzés elmu-
lasztása, hivatali titoktartás meg-
szegése és közellátási bűncselek-
mények elkövetésé miatt a hon-
Véd törvényszék már elítélte. 
Schulteisz* ezredes felmentése 
ntán a honvédelmi miniszter Fe-
hérváry Béla ezredest bízta meg 
a kerületi parancsnokság ideig-
lenes Vezetésével. Fehérváry ez-
redes a kerületi parancsnoksá-
gon belül a tisztogató munkát 
a legerélyesebben tovább foly-
tatta. Ezek során kiderült, hogy 

örlcy altábornagy és Sebül-
telsz ezredes által meghono-
sított szellem az egész ke-
rületi parancsnokság íiszU és 
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tiszthelyettesi karának és 
polgári beosztottjainak je-
lentékeny részét erősen 
korrumpálta. 

Fehérváry ezredes ezeket szol-
gálatukból azonnal felmentette 
és ellenük a bírósági eljárást fo-
lyamatba tette. Többek között a 
következő alkalmazottakat men-
tették fel beosztásuk alól: Tóth 
Géza hadbiztos-ezredest, Győri 
Lajos vk. őrnagy, vezérkari fő-
nököt, Fatestű* József alezredest, 
Hulirai István századost, Sallay 
István ny. századost és még 
sok másokat. 

A tisztogatás során kiderült, 

azokat a demokratifeus fel-
fogású és becsületes kalonai] 
vagy polgári beosztottakat, 
akik örley altábornagy "és 
Schulteisz ezredes reakciós 
szellemébe beilleszkedni nem 
akartak, különböző koholt 
vádak és felfogások alapján 
bizalmi beosztásukból eltá-
volítottak csak azért, hogy 
az örley és Schulteisz által 
mozgatott egész Inhiszerve-
zet korrupciós és reakciós 
munkáját zavartalanul vé-
gezhesse. 

Fehérváry ezredes ezeket a de-
mokratikus személyeket beosz-
tásukba azonnal visszahelyezte. 

Az erélyes tisztogatás ered-
ményeképpen ujabb mintegy 
29ft.000 forintos hivatali sik-
kasztás vált ismeretessé. 

A sikkasztást a kerületi parancs-
nokság gazdasági hivatalának be-
osztottjai követték el Németh 
István alhadnagy vezetésével. A 
sikkasztásnak mintegy "hét vád-
lottja van, akik mindnyájan a 
gazdasági hivatalba vollak be-
osztva. 

Németh alhadnagy és tár-
sat a rájuk bízott périzf. 

4 világ legnagyobb varázslója 

I C J l f l I J H S a Tiszában 
JEGYEK DÉLELŐTT 10 ÓRÁTÓL 
A TISZÁBAN 

Ifjúsági nagygyűlés Szegeden 
A Demokratikus Ifjúsági Vi-

lágszövetség a háború után ala-
kult meg és november 5-én lesz 
két éves. Szeged ifjúsága is meg-
emlékezik az évfordulóról és va-
sárnap hatalmas demonstrációs 
nagygyűlést rendez a Széchenyi 
moziban délelőtt fél 10 órakor. 

A szegedi ifjúsági nagygyűlést 
a 48-as ifjúsági bizottság rende-

zi, melyen a demokratikús ifjú-
sági szervezeteken kivül részt-
vesz a középiskolai, főiskolai és 
egyetemi ifjúság is. Az ünnepély 
szónoka Nonn György, a Demo-
kratikus Ifjúsági Világszövetség 
titkára. A műsort a NEKOSz 
szegedi kollégiumainak tagjai ad-
ják. 

Tovább tárgyal 
a miniszteri bizottság Szegeden 

A város költségvetése és stá-
tuszrendezése ügyében hétfő óta 
Szegeden folyó tárgyalások csü-
törtökön is tovább folytatódtak. 
Eddig a miniszteriális bizottság 
főként elővizsgálatokat végzett 
az üzemekben, hivatalokban és 
tanyaközponti közigazgatások-
ban. Csütörtökre érkezett meg 
Zilahy László miniszteri taná-
csos, belügyminisztériumi osz-
tályvezető, akinek a vezetésé-
vel reggel 9 órakor indult meg 
a költségvetés részletes tárgya-
lása. A tárgyalások egész napon 
át zárt ajtók mögött folytak a 

késő esti órákig. A város költ-
ségvetésének pont jait vették sor-
ra a legrészletesebb alaposság-
gal. A defiieiimentes költségve-
tés fenntartása előreláthatóan 
nehézségekbe ütközik és igy az 
ezzel kapcsolatos kiadásbeli té-
telek okozzák a legfőbb gondot. 
A mai napon valószínűen sike-
rül megegyezésre jutniok. 

8-ÁN, SZOMBATON NYÍLIK A 

VűrSs miiem 
ZÁRÓRA REGGEL 4 ÓRAKOR. 

amelyet a parancsnokság be-
osztottjainak élelmezésére és 
felszerelésére utalt fe! a hon-
védelmi minisztérium, több 
hónapon koresz'ül elmulat-
ták és általában a maguk 
céljaira fordították. 

A hivatalos pénztári könyvek-
ben sorozatos hamisításokat kö-
vetlek el. A legutóbbi leleplezés 
is, mint nuli* a korábban nap-
világra kerüli visszaélések, el-
sősorban örley altábornagy, 
Schulteisz ezredesnek és Győri 
vk. őrnagynak és a hozzájuk 

tartozó bűnszervezetnek kor-
rupciós, demokrácíaellenes tevé-
kenységére vezethető vissza. 

Fehérváry ezredes ezeknek az 
elemeknek eltávolítását és a to-
vábbi vizsgálatot a legerélyeseh-
ben vezeti és minden remény 
megvan arra, hogy ez a kerület, 
amely eddig az egész országnak 
és azon "belül a honvédségnek 
egyik legreakciósabb gócpontja 
volt, rövid , időn belül megtisz-
tul és demokratikus szelleművé 
átalakulva, a demokratikús hon-
védség erős bástyájává fog váhw. 

StésneSiiárifiksaá! tanult Hekus Wmtl 
Megírtuk, hogy elfogták »He-! 

kús Döncit«, a budapesti Párizsi 
Nagyáruházban elkövetett gyil-
kosság tettesét, akinek nvás su-
ryos bűncselekmények is vbliak, 
rovásán. Kihallgatása során ki-' 
derült, hogy 1942-ben önként je- • 
lentkezett Debrecenben a kérn-, 
clhárilóknál szolgálatra, önkén- j 
tesen adatokat szolgáltatott * a 1 

kémelháritő osztály részére és 
baloldali 'magatartású emberek 
egész sorát juttatta börtönbe. "A 
felszabadulás után eljárást is Sn-
di tol lak ellent , a honvédelmi 
osztály le is tartóztatta, de meg-
szökött. Ezért volt szüksége na-
m^s iratokra is, de most elfog-
ták és elnyerj méltó büntetéséi. 

November 20: 

M a p a r - p p s z l á v sporttalálkozé 
Érdekes levelet és meghívást 

kapóit a MaDISz szegedi szer-
vezete. A jugoszláviai Téstneve-
lési Szövetség Szabadkai Városi 
Bizottsága küldött a MaDISz-
nak meghívót, melyben többek 
között a következőket olvassuk: 

Ali, szubolicai'testedzők, mint 
a haladó népi ifjúsági mozgalom 
tevékeny tagjai, a legjobb de-
mokrata hírnévnek örvendő ba-
ráti szövetségesünk kel meg sze-
retnénk teremteni a testnevelési 
és népi baráti kapcsolatokat és 
azokat a legmagasabb fokra fej-
lesztenie: 

A levél további részében meg-
hívják Szeged város labdarugó 
csapatát és az ifjúsági váloga-
tottat november 20-ra Városközi 
mérkőzésre Szabadkára. 

A meghívás nagy jelentőséggel 
"bir és a MaDÍSz a legszebb el-
ismerést kapta. Mini ismeretes a 
MaDISz volt az úttörő a román-
magyar barátság elmélyítésénél. 
Ez alkítlomnial ujabb bizonyíté-
kát kapjuk a MaDÍSz; értékes 
munkájának. Az elismerésen ki-
vül, melyet ifjúsági szerveze-
tünk, mint demokráciát építő in-
tézmény kapott, ismét egy szom-

k o r z ó - m o z i 
Telefon 8-24. 

ÁláWi Imtirt az előadások: 
fél 4, fél I és féi 8 órakor. 
kezdődnek! 
Ludwig Anzengruber világ-1 
hirü regénye filmen! 

' H a i i s J á r a y 

H a n s I S t o r S t 
felejthetetlen főszereplésével 

la KIRCHFELBI PAP 
A becsi SángeriiUaben ének- ] 
kara közreműködésével. 
Azonkívül: Az orosz forrada-1 
lom 30 éves jubileuma al-
kalmából Szegeden először: 

Szuchuíái a napsütötte viáék i 
1 (Utazás a Szovjet unió legszebb 

vidékén) 
Műsort bevezeti: 

! Amer&ai-MOPÉX Is Magyar 
világhriradö 

szedünk Felé leszi "meg a baráti 
közeledés első lépését. A sza-
badkai sporttalálkozóra nem-
csak labdarúgóink látogatnak el* 
hanem a MaDISz szegedi ék me-
gyei vezetőség© is, hogy progra-
mot készítsenek a baráti kap-
csolatok kiszélesítésére. 

Információnk szerint a MaDISz 
meghívásán kivül Szegeden aW® 
zeljövőben határközi értekezle-
tet tartanak Magyarország és Ju-
goszlávia kőzött, melyet*' a kél 
szomszéd nép barátságának de-
monstrálására is felhasználnak. 

rtm&sszxs&rxez*, 

Díszelőadás a szlnfiázlsi 
A Magyar-Szovjet Művelődési 

Társaság védnöksége alatt iHb 
w®mber 7-én, a Szovjetunió lenn-
állásának 30-ik évfordulóján sü 
szegedi állami Nemzeti Színház 
diszbemutató keretében adja elő 
Csehov: »Lakodalom« és Go--
0oly: sLeánynózők* cimü darab-' 
Ját. Dr. Diiczfalüssy Ferenc rend-, 
orv ezér őrnagy mond ünnepi be-: 
szédet. 

ttiivős műsor 
a Szovjetemé hzrmiEtcim 
fennállása évfordeléjján írsif-dezett vasárnapi BfinepélyeR 

A Szovjetunió harmincéves fean-
ál {ásónak évfordulója alkalmával 
rendezeti vasárnapi Jrpzös munkás-
párti emlékünnepélyt nagy vára-
kozás előzi meg. Ez a várakozás 
egyaránt szói a két szónok: Na. 
Imre országgyűlési einök és kés sí 
Anna országgyűlési alelnök szem 
íyónek, de a nivós műsornak is. 

A zenei részben Liadov: 8 orosz 
népdala és Muszorgszky: *Hopa!k». 
c. müve, Vaszy Viktor ill. Váfrady 
Itászíó vezénylésében kerül beme-
lalásban. Moarv Lucy. IssafeovszMjí 
Sztálinról szóló ének, líeéfe Sándor 
Majakovszkij: - Közire v Iván elbe-
szélése. Márki Géza pedig Maja-
kovszkij: «Beszélgetés Lenin elv-
társsal® címmel ad elő. Torján Vil-
ma Borodul: -Hazádba visszavitt 
a honvágy® és Rimszky-Korzakov 
«Á aruz dombokon® c, daío'ksf 
énekli. Nádas Tibor ugyancsak 
Rimszky-Korzakov: -Viking vendig 
dalát® és Rachmaninov: «Tava«í 
ébredése:: c. dalát énekli 

Az emléaünnepójlyel különb**, 
Szeged város dolgozói a Szovjet-
unió, a világbéke, tttztes lámnws 
mellett iünteXneft. 


