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Szigorú ítéletet követelnek a szegedi 
üzemi munkások a rémhírterjesztők pőrében 

A. szegedi dolgozók állan-
dóan figyelemmel kisérték a 
népbiróság munkáját. Most, 
hogy Falcione • Kálmán volt 
Pfetff er-párti képviselő és 
társaiból alakult összeesküvő 
és rémhirterjesztő központ 
tagjai ülnek Szegeden a vád-
lottak padján, különösen szív-
ügyük, hogv a demokrácia vé-
delmére m ár annyi példás Íté-
letet hozoít bíróság ez alka-
lommal is szigorúan járjon el. 

Szeged legnagyobb üzemé-
nek, az újszeged! Magyar 
Kender-, Len- és JulaiparRl. 
munkássága tegnap a követ-
kező határozati javaslatot 
hozta: 

Azok a volt Píeiffer-pár-
U képviselők és vezetők, 
akik a néphiróság előli ál-
lanak rénrMr'e~jeszlés?el és 
összeesküvéssel vádolva, a 
szegedi dolgozók elsőszámu 
ellenségei, a magyar nép és 
a haza árulói. Mi munkások 
jól emlékezünk még rá. 
mennyi bajt, nehézséget 
oko/o'l nekünk ezeknek az 
összeesküvőknek áldatlan 
tevékenysége. Az országéi: i 
lük, a nemzet igazi és jobb 
jövendőiének harcosai jo-
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gán köveleljük, hogy a tár-
gyaló néplíirósági tanács a 
törvényes rendelkezések 
szerint, a lehetséges legszi-
gorúbb ítéletet hozza meg. 
Az. ítélet szigorúságával ad-
ja bizonyítékát a tárgyaló 
ianáes a nép érdekeihez 
való hűségének. A példás 
i'é'elfel l izlositsák részünk-
re az alkotó munkához, a 
töhblermeléshez elcnged1-
ho'cl len ül szükséges békét, 
rendel és nvugalmat. Köve-
telésünk teljesítése, a leg-
szigorúbb ilélct kimondása, 
meggyőződésünk, hogy 
egyet' jelent a szó legiga-
zibb érteiméhen vett nem-
zeti érdekeink, demokra-
tikus népi köztársaságunk 
védelmével. 

Határozatunkat a szege-
di Szakmaközi Bizottság tit-
kársága végrehajtás végett 
juharsa el az ügyet tárgyaló 
népldrósági tanács elnöké-
nek. 

A fenti határozathoz ugyan-
csak tegnap a Szegedi Ken-
dergyár, az Angol-Magyar Ju-
tafonó, a Gázgyár, az Első 
Kecskeméti Konzervgyár fiók-
telepe, a MOSZK Baromfite-
lep, a Winler-kefegyár, Varga 
Mihály kötél- és kefegyár, a 
Póló cipőgyár, Bőripari Szö-
vetkezet, Lippai Imre és Fial 
gőzfürésztelepi többezerfőnyi 
dolgozói is csatlakoztak. 

Ugyancsak hasonló határo-
zatot hoztak a szegedi szak-
szervezeti mozgalom minden 
szakcsoportjában is. 

Ujgazdák és munkások 

Ki keli nyitni a szegedi egyetem 
ablakait is 
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A nngyszegedí UFOSz-szer-
vezethez tartozó uj földhözjut-
tatottak gyűjtést indítottak a 
szatmírmegycj: ujbirtokosok 
felsegélyezésére. A felsőliszai 
árvíz következtében tönkre-
ment u jbirtokosok veiéi te-
rületcinek, jószágállományai-
nak és családi hajlékainak a 
pótlására és újjáépítésére ed-
dig mintegy 900 forintot jut-
tatott el a nagyszegedi UFOSz 
szervezet megyei vezetősége 
az UFOSz országos központ-
jához. T.átva az árvizsujtolta 
területen az ujbirtokosok nyo-
morúságos helyzetét, utolsó 
fillérjeikből az ujszegedi 

UFOSz 104, a kecskéslélepi 
47, a várostanyai 236.50, a 
szeged-balástyai 12.50, a kis-
kundorozsmai 121.64, az iár-
pádközponti 57.50, a szentmi-
hályteleki 373, a gyálai 32.40, 
és a Szegeden január 18-án 
megtartott nagygyűlésen 17 
forintot adtak össze. 

Az élelmezési szakszervezet 
SzIT-csoportja műsoros estet 
rendezett az árvízkárosultak 
javára és 120 forintot már át 
is adtak erre a célra a Dél-
magyarország kiadóhivatalán 
kérésziül. Selmeczi Béla sze-
gedi lakos 10 forintot jutta-
tott el az árvízkárosultaknak. 

A szegedi egyetemnek a 
múltban kettős" arca volt. Az 
egyelem által miüvelt és ter-
jesztett tudományágakban, az 
orvos-, matematikai és tenné-
szettudomány okban olyan 
egyéniségek' nyomán, miül 
Szentgyörgyi Albert, haladó 
felfogás uralkodott, viszont a 
jog. bölcsészet és történetein 
területén álludományosság és 
szellemi sötétség terjengett. 

Ez a kettősség a, felszaba-
dulás ulán sem mosódott et, 
sőt az orvoskar haladó erői-
nek növekedésével jobban 
mutalkozik. A demokrácia jó-
voltából egyetemi tanári szék-
ben maradt egyes személyek 
a »sölét« fakultásokon első-
sorban a bölcsészelen, de a 
jogtudományi karon is, a re-
akció őszi alialános támadá-
sával összefüggően, korukkal 
és egyéniségükkel elleniélben 
virgoncan, hévvel igyekeztek 
megállítani a haladást, fejlő-
dést és fenékbefurni a ma-
gyar demokrácia hajóját. 
" A filozófiai tanszéken Hala-

sy Nagy József professzor mű-
ködött" e napokban. Múltbeli 
magatartásához hiven, kated-
rájáról, tudományos csomago-
lásban petárdákat helyezettel 
napjaink ideológiai felépítmé-
nye aialt. A választások előtti 
Kisgazdapárt—Balogh páter-
Polgári Demokrata Párt kép-
viselője töllsége közötti politi-
kai vargabetűihez ujabb kacs-

karingót igyekezett csavaritanl 
s homályos szándékkal újból 
kisgazdapárti berkekben buk-
kant fel. 

Mester János egyetemi ta-
nár ugyanazon a karon az ak-
tív rémhirtCTjesztés vadvizei-
re tévedt és jótékony homály-
ban, hivatásával összeférhe-
tetlen módszerekkel és han-
gon izgatott, destmált. 

A jogtudományi karon dr. 
Rácz György m. tanár, tábla-
biró, aki a múltban Mussolini 
Lürténeleinalkotó géniuszáról 
zengedezett és azt vallotta, 
hogy !> a fazismns erkölcsi 
szemlélete szembeszáll a de-
mokráciával, amely a többség 
színvonalára süllyeszti le az 
államot* talán ugyanilyen er-
kölcsi szemlélettel vértezve, 
demokráciánk jogi berendez-
kedését támadta hátba és ma-
gas jogászi körök megbízásá-
ból szerkesztett törvényjavas-
latban fasiszta elemekét, faj-
védelmet igyekezett törvé-
nyeink közé csempészni. 

Az egyelem különböző fa-
kultásain, bár nem egyidőbeii, 
de egy cél érdekében" történt, 
sorozatos demokráciaellenes 
megnyilatkozások sürgős kor-
mányzati beavatkozást igé-
nyelnek. A Dugonics-téren cs 
Ady-téren elhelyezett két-há-
rom fakultáson ablakot kelt 
nyitni, hogy friss levegő 
áradjon be és eltűnjön a sö-
tétség. 

J é k o m m u n i s t a m n n k a 

Csikós József és Török Imre 
elvtársak, az MKP ujszegedi 
szervezetének tagjai a Kállai-
fasor járványkórház előtti meg-
rongált járdát (50 méternyi hosz-
szuságban önkéntes munkával, 
teljesen díjtalanul újjáépítették1. 
Önzetlen munkájukért ezúton is 
köszönetet mond aa MKP Új-
szeged I. szervezete. 

A Magyar Kommunista Párt Nagyszegedi Végrehajtó Bizottsága 
j anuár 23-án, péntek délután 6 órai kezdettel a Városháza 
közgyűlési termében tartja meg pol it ikai a k a d é m i á j á t 
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Felfüggesztették állásától az Uj Ember 
almanachjának gyalázkodó cikkíróját 
A Kisgazdapárt polgári tago-

zata nagygyűlést tartott Buda-
pesten. Á gyűlés szónoka, Mi-
hályfi Ernő miniszter emlékez-
telett szabadszállási beszé-
dérc és bejelentette, hogy az 
Uj Ember almanachjában meg-
jelent 1848 emlékét gyalázó 
cikk szerzőjét, Ilajdoska János 
tanárt a kultuszminiszter fel-
függesztette állásától, majd a 
következőket mondotta: 

— Legutóbb .Rákosi Mátyás 
nviltan megváaoltá Mindszcnty 
Józset esztergomi érseket, hogy 
nem ismeri cl a magyar köz-
társaságot. Ez liz napja hang-
zott el. Azóta Mindszcnty nem 
tartotta szükségesnek, hogy ezt 
a vádat visszautasítsa. Kiderült 
— fejezte be beszédét a minisz-
ter —, hogy a demokráciaelle-
nes állásfoglalás nem Róma hi-
vatalos politikája, hanem csak 

néhány reakciós politikusé, akik 
az egyház mögé bújva szeret-
nék "támadni demokráciánkat. 
Rövidesen azonban leleplezzük 
ezeket a kataszirófapolitikuso-
kat az egész nemzet előtt. 

— Szenei loplak a Kendetö-
pályanűvaron, amikor tettenérte 

a rendőrség Szabó Istvánt, Ba-
gót Frigyest és egy kiskorút. 
Kihallgatásuk során bevallották, 
hogy többizben loptak már sze-
net s utoljára 50 kilót vittek 
lakásukra. Eljárás indult elle-
nük. 

Nem hosszabbították meg 
a z üzemi részlettervek 

benyújtási határidejét 
Az Országos Tervhivatal-

hoz naponta érkeznek be ér-
deklődések az ipari részlet-
tervek haláridejére vonatko-
zóan. Egyes érdeklődők tud-
ni vélik, hogy a tervek be-
nyújtásának határidejét meg-
hosszabbítják. Megfigyelhető! 
ezekben áz érdeklödé'sckbcn 
bizonyos tendencia fa, ami 
arra utal hogy ezeket a híre-
ket céltudatosan terjesztik. Aa 
Országos Tervhivatal szüksé-
gesnek látja ezzel kapcsolat-
ban nyomatékosan felhívni a 
figyelmet arlti, hogy az ipari 
részlettervek benyújtásának a 
határideje változatlanul 1948 
január 31. 

Nincs elég villanylámpa 
a s z e g e d i u t c á k o n 
Szegeden nincs árvízveszély 

A város tanácsának szerdai 
ülésén ismét előkerült a gáz-
gyár kérdése. Róna Béla elv-
társ, pénzügyi tanácsnok elő-
terjesztette, nogy a város bizo-
hyos mennyiségű villany hasz-
nálatát váltatta magára, de ezt 
a kötelezettségét nem tudta és 
nem is tudja teljesiteni, mert 
a gázgyár a szerződés ellenére 
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sem szerelt fel kellő mennyi-
ségű villanylámpái az utcákra. 
Tiltakoznak tehát a kötelezett-
ségnek csupán egyoldalú betar-
tása elten és ugyanakkor a mér-
nöki hivatal tizennégy napon 
belül tervezetet készít,"hogy hol 
hiányoznak lámpák a városban. 

Csányi Ferenc műszaki taná-
csos megnyugtatta a tanácsot, 
hogy erősen árad ugyan a Ti-
sza, de Szegednél nem kell ár-
vízveszélytől tartani. Jelenleg 
ugyanis 6.50 a vízállás és 9.39-
est is kibírt már a védőgát. 

Több közigazgatási flgy tár-
gyalása során elhatározta a ta-
nács, hogy Szegeden is kétfo-
rintos Lánchid-plakeltet hoznak 
forgalomba. Eleget. tesznek a 
belügyminisztérium és népjóléti 
minisztérium felhívásának is, 
amely igazolványok, jogosítvá-
nyok felülbélyegzésére 10 fil-
lértől 50 forintig terjedő érték-
ben jótékonysági bélyegek ön-
kéntes felhasználását kéri a ha-
difoglyok megsegítésére. 

f Belvárosi Mozi fii 

Csütörtöktől a kiemel-
kedő januári atlrakciós 
műsor! 

Egerek 
és emberek 

Steinbcck világliirü szín-

müve filmen. — A világ 

nagy színházi sikere. 

A főszerepekben: 

BETTY FIELD, 

BURGES MEREDITIi, 

I O\ C11AKEY fr-

Ezt megelőzi: a londoni 

PICCADILLY Variette ál-

landó műsorszáma: 

A két Argos 
a két magyar 

TARZAN 
SZÉPSÉG, ERŐ 
Akrobatikus mutatványok ié-
lekzctelálliló produkciója. A 
világ legelőkelőbb színházai-
nak ragyogó száma, szemé-
lycsen a megnagyobbítod 

színpadon. 
TAY-RIJ-val vetekszik. 

Fél 4, fél fi H fél 8 árakor. 


