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p r o l e t á r j a i e g y e s ü l j e t e k !

AGYARO

A

Magyar K o m m u n i s t a Párt d é l m a g y a r o r s z á g i
Dél magyar ország parasztsága

és Szeged

naollapfa

dolgozói

képviseletében

Hetvenötezer ember ünnepette Rákosi Mátyást
és a munkás-paraszt szövetséget
—

A Kommunista Párt nagygyűlése Szeged népének ünnepévé vált!
A fűtőház munkásai átadták a 150-lk kijavított vasúti kocsit

Rákosi:

„A magánvállalkozás

ne feküdjék az újjáépítés
meri az elgázolja !"

rohanó

mozdonya

elé,

A Kommunista Párí harcot indít az Infláció ellen
Rákosi Mátyás t Arányosítani

lógjak

a bérek és árak viszonyát
napirendre kerül

— A közoktatás

demokratizálása

is

Rajk László felhívása a falvak
dolgozóihoz
V a s Zoltán: A mélyponton már tul vagyunk
Annak a halatuias ujjárpilíí mun- kezdik méltányolni szomszédaink' és gének Indalába és nőveliék önbecsü- kozásának ez a halasa leszi hesszf
kának. amelyei a Magyar Kommu- lekinlélyUnk növekszik a külföld előli. lését, harckészségét,
akaraterejét, időre emlékezetessé és hatékonnyá f
nista Párt kr/clcményc/cít és amely Mindezek a szavak, ezek a tanítások munkakedvét, tudását. Ez actla meg Magyar .Kommunista l*árlszegedi sree>
páratlan lendülettel indull meg ac mélyen vésődlek bele a Széchenyi-téri a vasárnapi szegedi ünnep Igazi je- veidének julins 29-1 aratási é s ojjiegész országban, egyik nagy h i z o r v - nagygyűlés megstiafiiihalallan töme- lentőségét. Rákosi Mátyás megnyilat- építési népünnepélyéi.
nágléleléhei érkeztünk el vasárnap,
• párl szegedi szervezetének aratási
és ujj'íépiiesi ünnepéhez, az u j kenyér, az t'.sö szabad aralás lelkesítő
erejű, a munkál g'orifikáló, nagyszerű szertartásához. Az első ilyenCSzcgcd* julius 28) Igazi nyár! nagv ünneplésben részesili Ráko- a szegedi dolgozók kívánságát,
nemű. igazán hatalmas arányú Iliihogy: Éljen Rákosi Mátyás, a m a tneginegmozdulás volt ez Szegeden és délután. A nap perzseiően sut* az si Mátyás elvtársat.
Szeged
népe
a
rókusi
sorom
pógyar n é p vezére. A város nevében
égen
sehol
egy
felhő,
a
fák
é
s
az
úrról tett tanúbizonyságot, liogy a
a nál feldiszitett diadalkapuval to- Dénes Leó elvtárs, It. polgármesmagyar nép biánylalunul birtokában épületek szinte roskadoznak
Szeged
vidéke gadta nagy vendégét. A diadalka- ler üdvözölte Rákosi elvtársat é s
van ereiének, szorgalmának, munka- nagy melegtől.
azonban
talpon
van,
apraja-nagyfa
púkon hatalmas betük hirdették a pesli vendégeket.
készségének s pártunk vezetésével a
legrűdivelib idő alatt képes megvívni a diadalkapuk, a feldiszitett emelazt a csatái, amelyei az újjáépítésért, vények körül szorgoskodik. ÜnTársasvacsora és láklyásmenet
saját maga felemelkedéséért indított. nepre készül az Alföld népe: várPártunk szegedi szervezete szom- K;.r!ycc:ov városparancsnok helyet*
Szeged cs a kornyék összesereglett ja nagy vezérét, Rákosi.Mátyást.
A pesti vendégek szombaton dél- baton este Rákosi Mátyás tisztele- tcs emelt poharat Rákosi Mátyás
fitdmüves- és ipari mnnkásnépe, haladó értelmisége tanúságot lett az új- után öl órára jelezték ézkezésüket tére társasvacsorát rcndczcll.a me- egészségérc, aki válaszában a párjáépítés! vezénylő eszmék melleit és Szegedre. A Magyar Kommunista lyen résztvettek a pártok é s a va- tok harmonikus együttműködésékerületé- ros társadalma minden rétegének nek szükségességéről beszéli.
kigyúlt areeal. lángoló szivvel sorako- Párt délmagyarországi
A vacsoráról hazatért Rákosizott lel ismét vezére, Rákosi Mátyás nek vczclőj* Kovács István elvlárs, képviselői. Keresztes é s Szirmai
vezetőség elvtársak üdvözlő szavai* a Nem- Mátyást fáklyászenés tömeg ü n mögé, hogy kövesse azon az a l t i , az országos központi
amelynek további szakaszál Isméi ke- tagjainak társaságában gépkocsin zeti Bizottság elnökének, Donászl nepelte, égnek repült szines rakéulán tákkal, Szerénáddal üdvözölte.
mény vonásokban rajzolta meg Irányi- mentek Kistelekre, a vendégek elé. Kálmánnak ^ felköszöntője
Kistelek népe a nagy dologidő kömutató beszédében.
zepette is feldiszitett diadalkapuKákosi Mátyás isméi Irányi szabott val., ui. búzából font hatalmas koaz újjáépítésért folyó küzdelemben szorúval várja Rákosi Mátyást.
Az nj kenyér és a z épitő munka vet kezdődött uicg a népünnepély éa
é« uj erővel tóllve H a dolgozó tö- Pélöl (ájban tűnik fel a nemzetmegeket, bocsátotta őket arra az nlra, közi ut kanyarjában Rákosi elv- ünnepén újra összetalálkozott Szegeden hatalmas tömegek síeltek a részükre
amelyei követnünk kell: a hareos ma- társ hatalmas piros autója. A ze- a munkásság és a parasztság és meg- kijelölt gyülekezőhelyekre. Fél ti*
szövetségét. Nemcsak a Magyar demokrácia útjára. Kákosi Má- nekar az Inlcrnacionálct játsza é s erősítette
gyar Kommunista Párt és nemcsak volt, amikor Rákost elvtárs és a többt
tyás az aratási ünnepen jó gazda az ut két oldalára felsorakozott Szeged ünnepe volt ez, hanem az egész budapesti vendégek, valamint a város
médiára összegezte azokat az ered- dolgozók éljenzése melleit kilép Délvidék munkássága, haladó értelmi- vezetőt és Szeged munkásságának, paményekel, amelveke! az újjáépítés ed- az autóból mosolyogva, friss jó- sége és és parasztsága- résztvett rajta rasztságának, értelmiségének képvisedig eléri a földnek a kisparasztság kedvvel rltákosi Mátyás, a Magyar Vasúton, szekéren, lóháton és gyalog lői, a budapesti napilapok kiküldött
kezéreadásával, a gyárak, ipari üze- Komunisla Párt clsö embere, Vas jöttek el a távoli falvak is, hogy üaac- munkatársai, a helybeli sajtó munmek helyreál l'ísával és megindításá- Zoltán elvtárs, Budapest polgár- peljélc a szabadság első eredményeit és kásai és pártunk vezetősége elfogval és megjelölte, hogyan kell ezt a mestere c s Rajk László elvtárs* a azokat, akiknek ezt elsősorban köszön- lalta helyét az emelvényen. Megkezhetik: a Magyar Kommunista Párt dődött a diszTelvonulás. Elől jött «
munkál folylata! a termelés fokozásá- központi vezetőség tagja.
Központi Vezetőségét.
val mind mezőgazdasági, mind peőüg
pattogó indulókat Játszó zenekar, utáMagyarruhába öltözött leányok
A központi vezetőségnek több tagja na az általános munkás dalegylet é s
loari téren. Beszámolt a vasul, a
pos'a, a mezőgazdasági
gépgyártás virágcsokrokat nyújtanak át, az érkezett Szegedre erre a napra: Itákosi a Kommunista Párt
szavalókórusa*
elvtárs, a párt nagy vezére,
eredményelröi és további munkára egyik uj gazda uj búzából sütött Mátyás
majd
végeláthatatlan
hosszú
sorbau
Vas
Zoltán
elvlárs,
Budapest
polgárh-vla lel a dolgozókat. Rákosi Mátyás kenyeret, a Kommunista Párt lit- mestere, Rajk László és Kovács István kékinges rendezők sorfala között a*
kára
pedig
hatalmas
buzakoszohazililotl a reakció elleni Icare továbelvtársak, Szobek András elvtárs, Ilé- ünneplő lömeg. Mint az épités munbi loly tatására és megfújta a riadói ad át Rákosi Mátyásnak
kés-iuegye főispánja, Péter Gábor elv- kájában, ugy itt Is a vasutasok jártaM
Az
üdvözlések
ulán
folytatják
társ, a budapesti politikai rendőrség elől, utánuk n postások hosszú sora,
az Inl'áeió ölteni küzdelemre, fürdette
(ttjukat
Szeged-Felsőközpontra, vezetője. A Széchenyi-tér úunepi díszbe
• nemzeti összefogást, a pártok egvüll- ahol ugyancsak feldíszített diadal- öltözött, köröskörül vörös zászlók, öt- majd az MTE vezetésével a sportolók,
müködésél, ami egyik elölrllételc a kapu, uj búzából süli kenyér, bu- ágú csillagok, transzparensek, középen az egészségügyiek szakszervévé te. A
küzdelem cnrgvivásárak.
zakoszru U'Í, virá-rcs-ikrok és hüsiíő a város színeivel díszített hatalmas városi srinház magyar ruhába öllliKü'pnÜlfkai vonatkozásban a r r ó l be- gyümölcsök várják a Kommunista emelvény, leomló vörös drapériák kö- löll színészeit két Icbrraulá hozta.
széli Rákosi elvtárs, hogy a magvar Párt országos vezetőit s az ut zölt.
Nagy Inps fogadja a kenderfonógyár
demokrácia eddig eléri e r e d m é n v e i l kétoldalúra összegyűlt lakosság i s
Kora reggel a zenekarok ébresztőié munkásait, akik kocsijukon munkájuk

ünnepélyes

fogadtatás Kisteleken,
és Szeged
halárán

A

Felsőközponton

diszíelvonulás
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MELMAGYARORSZJC*
termékeit mutálják bc és a gépel,
amellyel dolgoznak. Azután Sándortolva és Carotcle parasztsága következik. A (elsővárosi pártszervezettel
együtt jönnek aLippai faárugyármun
fcásal Is szépen feldiszetett kocsijuk
kai. Jönnek a Hangya mélyhülöú;:cm
munkásat,
szekerük gyümölcsleves
üvegekkel van megrakva.. Azután a
zzőregi petróleumgyár dolgozói, az
prion-bőrgyár nlknlmazoltai bőrrel és
arijlckercsekkel megrakott szekérrel
A Pick szalámigyár menetét is szekér
vezeti, amelyen cxporlládák tetején
hatalmas Pick szalámi fekszik. Halai
inas nevelés fogadja a párlszcminárium hallgatóinak kocsiját, amelyen
a reakció képviselői: egy csendőr,
nyilas, földesúr, spekuláns volt láthaható és egy fehér tengernagyi sapkában, fehér hínlalovon nyargaló ur.
^elvonulnak a pártszervezetek, azután

Megkezdődik a nagygyűlés
nek a földet termővé tenni éa a magol
A Magvar Kommunista Párt szegedi 'kisbirtokosai is.
Keresztes Mihály elvtárs elnöki meg- belcveliv. hogy arathassanak. A ma :yar
szervezete nevében Tombácz Imre kdszönlölte a résztvevőket, a nagygyűlést nyitója után .dvózlők sora áll az arasztság ezt nem fogja elfelejteni ét
a a következő részlete jön a harcnak,
megnyitotta és Keresztes Mihály elv- emelvényre.
társnak adta át az elnökséget.
Elsőnek Vörös József elvtárs szólt akkor szoros egységben fog együttműKeresztes Mihály elvlárs, a népgyűlés a Szociáldemokrata Párt nevében. A ködni az ipari munkássággal. Meri
elnöke, maga is üdvözlő szavakkal for- : vasutasok nevében: Cserla László mű- hogv a paraszt valóban élvezhesse
dult a nagygyűléshez, majd felszólítja szaki igazgató beszélt, a magyar postá- munkájának gyümölcsét, harcot kell
a hallgatóságot, hódoljanak egy kegyele- sok nevében: Veres István, az üzemi folytatnia azok ellen a csoportok ellen,
tes perccel a dicsőséges Vórús Hadsereg áriszervezetek megbízottjaként: Agócu akik munkája .eredményét fcketézéssel
(éljenzés és taps) hosi halált halt tag- ános, az értelmiség nevében: d r lir-(eszik lünkre. A magyar parasztság
jainak a magvar dolgozó nép fiisza- délgi Jenő főorvos, a demokratikus nem felejti el az ipari munkásság segítbadulási küzdelmében mártírhalált hal- magyar honvédség nevében: Ldczai ségét. Rajta lesz, hogy a termésből eh
tak : Sallay Imre. Fürsl Sándor, SágvárijSzabó Kálmán ezredes, az ifjúság ne- jussán az a m nnyiség. amelyre okvetEndre emlékének.
i vében Andorka Sándor, a Magyar Dol- lenül szüksége vu.i a : ipari centrumok— Köszönet illeti Szeged, Csongrád. gozó Nők nevében: Havalccz ístvánné, nak.
Össze kell fogniok a városnak és a
Békés és Csanád vármegye ipari és a magvar dolgozó kisiparosság nevémezőgazdasági dolgozó népéi, hogy ezen ben: Rékasi László, az uj kisbirtokosok falunak. Eddig sem volt u munkásság
a forró juliusi napon, a nagy mezőgaz- nevében: Szél György, az antifasiszta között nézeteltérés abban, hogy a r ipadasági munkák idején eljöttek ide a szláv ifjúság nevében: Milati.i György ri munkásságnak és a földműn másságMagvar Kommunista Párt gyűlésére, partizán, a gyermekek nevében pedig: nak együtt kett harcolnia. Nem szabad
hogv tanúbizonyságot legyenek arról a Tari Anna tápéi kislány, végül pedig megengedni, hogy a haikeverök egyehűségről, akaratról és elszántságról, a kerületi pártszervezetek, üzemek, ér- netlenséget, viszályt szítsanak a munamcllvel a magyar demokrácia felépí- telmiségiek és falvak dolgozói nevében: kásság között, mert csak az egység
tudunk eljutni
tésének munkájában rdsztvctlek. Itt Lengyel Mária üdvözölte a Magyar fenntartása esetén
vannak az ipari cs mezőgazdasági mun- Kommunista Párt vezérét, Rákosi Má- odáig, hogy a munkásság százéves, sőt
a parasztság ezeréves harcát sikerrel
kások mellett a magyar demokrácia u j tyást és adta át ezek népajándékait.
fejezze be és felépíthessük a független,
szabad, demokratikus MagyerországoL
Szellek András, Békésmegye főisKarácsonyi főispán Csongrád, Szobe't elvtárs
pánja a következő szavakkal üdvöBékés népének üdvözletéi
hozta
zülte n nagygyűlést:
Az üdvözlések elhangzása után Ka- gyar parasztság azt is tudja, hogy ' — Békés vármegye, * magvar viharrácsonyi Ferenc főispán elvtárs beszélt ennek a nagy munkának keresztülvite- sarok népének üdvözletét hozom Rákosi
— Kedves elvtársak! Csongrád vár- lében az ipari munkásság szoros egy- elvtársunknak Annak a viharsaroknak
megye és Hódmezővásárhely dolgozói- ségben működött közre, bogy hozzá- üdvözletét, amety a legsötétebb reakcinak" szeretetét és üdvözletét hozom segítse végre a magvar parasztságot ós időben sem 1< iedkezelt meg arról,
Rákosi elytársnak, a Magyar Kommu- -ahhoz, hogy a saját földjén arathasson. hogy mi a magyar szocialista, kommunista Párt vezetőségének és az ünne- A földreform végrehajtási után rend- nista munkásság kötelessége a szabadpély minden résztvevőjének! A paraszt- kívül súlyos nehézségek elé nézett a ságért vívott harcban. Ez a munkásság
ság tudja, hogy a szovjet hadseregnek, paraszt, "aki megkapta a maga kis da- arató sztrájkokkal és egyéb megmoza demokráciának és a kommunista rabka földjét, mert semmiféle eszköze dulásokkal bebizonyította, hogy hv
pártnak köszönhetik, hogy a földrefor- nem volt annak . megmunkálásához. kell vérét, éleiét is fel tudja áldozni .«
mot végrehajtottuk és végre a paraszt a Sokszor tíz körömmel voltak kénytele- szabadságért.
saját földjét öntözheti verejtékével.A ma-
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0 Solti-garázs autókkal é s moloi biciklikkel és a Balla-konzervgyár. Nagy
felszés fogadta u gyufagyár hatalmas
gyufásdobozzal diszilelt kocsiját. Azután lovasbandériummal és cigányzenével jönnek a fápéiak. Jön a tftld rákiak szekérkaravánja, hozzák a dagadozó friss, n j kenyeret. Felvonul a
lemezgyár, az Angol-Magyar Julafonóg y á a dohánygyár, jönnek a királyhalmi alerdészeti szakiskola növendékei, a gáz- és villanygyár alkalmazottal. Nagy taps köszönti a szentesi,
mindszenti és szegvári tömegeket. A
•zegedl közúti vaspálya munkásai az
általuk
rohammunkával
kijavított
cséplőgépet hozzák. Jön a Winlcr-kclegyár és a rókusi konzervgyár cigányzenével és a szamárfogaiokon sü
irilett paradicsomot és gyümöicspár
latol hoznak, nzulán az Anna gyógy
'vizüzem szép kocsija, óriási taps fo
(adja a kOrnyékbei; szerb partizánok
csoporljáf. amelynek élén lovas emelt
a vőrlsrsl lagos szerb zászlót. Felvo
/fiúinak a szöregi téglagyár munkásai,
a soroogyite'epi pártszervezet, amely
Szobek elvtárs után Rajk László át Budapest népe és mit éltek út a nagy ipari munkásság nevében, a budapesti
hek szekerén kéziszövőgép van, az njtzegedi kendergyár alkalmazottainak elvtársunk.emelkedik zugó tapsok kö- ipari vidékek városai. Bányászaink munkásság nevében, amelyik hősiesse*
gyakran ugy szálltak le a bánya mé- vállalta a maga hivatását, hogy most
hos.-'zu sora, utánuk az alsóvárosi zött szólásra.
pártszervezet jön pap-ikafüzérckkel . - - .Elvtársak, Szeged és környéke lyébe termelni a szenet, hogy üres volt a parasztság is hozza meg a maga álgyomruk. Mégis termellek, mert tud- dozatát. A termés betakarítása alapját
díszített kocsijával. A szalymaziab népet Forró szeretettel üdvözlöm Bu- aták,"
hogy a parasztságnak termelőesz- kell, hogy képezze annak, hogy a mundapest
népe,
a
budapesti
Kommunista
hosszú kocsisorral jönnek, a kisteköz kell és tudták, hogy az ipari ter- kásság jobb ellátását biztosithassuk. A
Párt
nevében
Szeged
és
kórnyéke
dollekiek szekerén fúvószenekar is ját
gozó népét Onncpeljük ezt a napot melés helyreállítása nélkül nincs ország- termés betakarítása alapját kelt képezszik, szekereken jön Csongrád1 népe is azért, mert cz a nap szabad földön az ujjáépités és nincs reakció elleni harc ze annak, hogy az infláció ellen felveszabad magyar aratás napja. Ün- A főváros nagy üzemeiben gyakran hessük a harcot A termés betakarítása
1
A vasárnapi ünnepségekre felvonul! clsö
nepeljük azért, mert ezen a napon hir- korgó gyomorral és éhségtől szédelegve és a kiszabott hányad beszolgáltass
Pusztamérges és óliSmős népe is. Dc dethetjük, hogy a fiatal magyar demo- dolgozlak az ipari munkások, hogy biz- alapját kell képeznio annak, hogy a renem jöttek üres kézzel, hanem nagy kráciának leraktuk szilárd alapjait és tosítsák az ipari termelést é< a falu akció ellen, a spekuláció ellen, a fekemennyiségű élelmiszert hozlak az u jezzel megnyertük az első döntő ütkö- termelőeszközeit. Elmondhatjuk, hogy tepiac ellen eredményesen vehessük t«4
jáépilés munkásai részére. 210 csir zetet. Ebben a harcban clőljárt az ipari ebben az első ütközetben a legsúlyo- a harcot Komoly tennivalóink vannalK
ke
i egy lyuk, egy pulyka, 10G0 kiló munkásság és az clsö hetekben meg- sabb, a legnagyobb áldozatokat Buda- Az ipari munkásság a maga részéről
rozs, 320 kiló burgonva, 489 kiló bab, mutatta, hogv a parasztság legjobb, pest ipari munkássága, a bányászság és bebizonyította, hogy áldozatkész, hfk
vidéki ipari városok munkássága barátja a parasztságnak. A földosztás119 kiló liszt és <J00 tojás a puszta- leghűbb barátja és a legszorosabb szö- ahozta,
sal, a termelőeszközök gyártásával, •
vetségben
akar
vele
élni.
Mindjárt
az
mérgesek és öllömösiek ajándéka,
vasút helyreállításával megpecsételte a
első
betekben,
élén
a
Kommunista
Párt
amelyet az újjáépítési bizottság fog
maga részéről a munkásság és parasztvezetőségével, megoldotta a parasztság A termés betakarítása
ulán
• rohammunkások között kiosztani ezeréves perét és földhózjuttalta a háség szövetségét A parasztságon van S
a munkásság sor. hogy most a maga résziről ezt fi
Talán nem teljes a felsorolás, dc a rommillió koldus magyar paraszt túl- biztosítsuk
szövetséget szintén megpecsételje. Duda
felvonulók színes menete olyan vál- nyomó nagy többségét". A nehéz najobb ellátását
pest munkássága
nevében, a budapesti
tozatos, tarka képet adott, hogy szem- pokban, amikor ugy látszott, hogy el— Mi kommunisták soha nem titkol- Kommunista Párt szervezetei nevében
mel alig győztük követni az egymást nyel bennünket a pusztulás és az éhenis környéke parasztságát felh htkövető csoportokat és a kezünk is ha ás fenyegetett, ismét a Kommunista juk a nehézségeket Megmondjuk őszin- Szeged
juk, hogy velünk vállvetve vegye ki A
szinte belefáradt u tapsba, amelyet az Párt volt az, amely kikereste azt a né- tén, hogy akkor, amikor szabad földön részét az ország
újjáépítésiből.
ünnepeljük az első szabad aratást, egycgymáslkövclő szebbnél-szebb meg- hány pontot, ahol le lehet rakni az szersmind
felhívással fordulunk az
újjáépítés legbiztosabb alapjait. A pünlepetések kiváltottak. A rendezés tö kösdi konferencián rámulatott arra,
kéietcs volt.
hogy az ország sorsa a vasút és a mezőA rendkívül szép látványt nyújtó gazdasági gépipar helyreállításától függ.
felvonulást, majd a nagygyűlés tarka, — A városban meg mindig maradt vahullámzó tömegét és a szónoki emel- lamennyi termelő eszköz, de nem tudRajk László meleg ünneplése a szó- ben az országban .élni, érdemes IPSJ
vényt
állandóan fotograrállák
a tuk elültetni a parasztságnak, hogy
MA FI RT Hangos Hiradó felvevőgé- megművelhesse a földet és biztosíthas- lásra emelkedő Vas Zoltán elvtárs élte- magyarnak lenni. Éljen a Magyar Ko:ti*
munista Párt és vezére Rákosi Mátyás.
pei. A MAF1RT egész vezérkarával suk a termés betakarítását. A falvakban tésébe csapolt át,
Budapest népe üdvözletét hozom
Szegedre jött erre az alkalomra 5s a fasizmus rablása és a háború puszután, ha nem is sok, de mégis Szeged és kórnyéke népének. Szívből
Kovára István, Pásztor Béla, Keret::;! títása
maradt valamennyi élelmiszer, hogy a jövő köszönetünk azért a segítségért
Ervin, valamint Markos Dezső igaz- legszükségesebb napi élelemmel ellássa) is, amelyet Szeged és kórnyéke nyujIgazgató Dr Bárányi János
gatók személycsen irányították nz a város dolgozóit. Ha a városok nem I tqtt az éhező Budapestnek. Jelentős
operatőrök munkáját. A szegedi ün- kapták meg az élelmet, ha a parasztság ! része van ennek is abban, hogv Budanepség felvételei hamarosan lálhnlők nem kapta meg a szükséges termelő- j pest talpraállt és ismét az ország főválesznek a szegedi mozikban.
Műsor:
eszkózüket, ez arra volt visszavezethető,, rosa. A mélyponton már tul vagyunk.
hogy hiányzott a vasút, hiányzott a i Sikerröl-sikcrrc haladunk előre, de vanHétfőn, kedden délután 6 órakm
kózíekedés. A Kommunista Párt tehát, i nak még elöltünk nehézségek 11a azonSZÉCHÉNYI
MOZI
amikor kiadta jelszót, hogy arccal a • ban olyan vezetőink vannak, mint a Cigányprímás. Operett 3 felvonásba i
felé, arccal a posla felé, arccal a < Magyar Kommunista Párt és vezére
Szerdán délulán 6 é r a k o r munkáséi •
GARY
C O O P E R vasul
mezőgazdasági gépipar feié, akkor azt[ Rákosi Mátyás (éljenzés és taps) le adás: Tal.tr jar is. Operett 3 felvonást) n
az izgalmak filmjében az cxolhus
a három kulcsot fogta meg, azt a három | tudjuk majil küzdeni a nehézségeket
Csütörtökön délután ti órakor niu i
filmcsodába IL
láacszemet, amellyel kezébe vette az' Hónapokkal ezelőtt a magvar derno- k iselőadás: Szikik az asszony. Opera.I
ország újjáépítésének sorsát. Ma búsz-j krácia ellenségei azt mondták, hogv 3 felvonásban.
kén mondhatjuk el azt, hogy ez a tett, nem lesz talnraállás és íme mégis i ü
Pénteken délután ti órakor inunk »
hét hónap alatt csodálatos eredménye-, vagyunk, boldogulunk és boldogok leket idézett elő. Nagyjában és egészéhen szünk. Sokat szenvedett az ország A előadás: Szökik az asszony Opera .1
sikerült a legszükségesebb méretekben; német gyilkosok cs magyar segítőik el- 3 (elvonásban.
Szombaton délulán ti órakor ma %
belyrcállitani a forgalmat. Ezzel bizlo- pusztították. Mi azonban kél kezünk
Azonkívül: Rákosi Mátyás
silani tudtuk, hogv szab id földön az muukájávnl és akaratunkkal teremiünk, káselőadas: Viktort*. Opere t .! fel r
Miskolcon, filmhíradó
első szabad aratás sikerüljön.
i építünk u j Magyarországot, olyan Ma- násban. A munkáselöadnsok lic'yá .4
— Leírhatatlan áldozatokat hozott a gyarországot, amely magyar lesz. csakis 2-ltiP-ig.
Az előadások ih haromoegveá
városi ipari munkásság A falvak lakói niagvar. Elmondhatjuk annyi tengernyi
é< fél 7 órakor kérdődnek.
Vasárnap délután 3 órakor M i ; I I
nem is tud'ák elképzelni, hogv mit élt czeúvedés utáo. hogy érdemes lesz eb- Miska. Ooeielt 3 felvonásban

Rajk László: Az ipari munkásság telte teheióvé
az első szabad aratást

Vas Zoltán: Felépítjük a szabad,
boldog
Magyarországot!

szejed Varos Színüaz
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Rákosi Máíyás
Elvtársaim! Szeged,
Csongrád
v á r i n c - v c dolgozó Népe!
Több., mint négy hónapjn nem
voll alkalmam Szeged és Csongrád
vármegye dolgozói előli beszámolni arról, hogv mit végzett a Magvar
Kommunista Párl, hogyan látja
a magvar jelen kérdéseit és mik a
iervei a jövőre nézve.
Mindiárl rálérck a legfontosabb
';érdésokre. Kedves hallgatóim Indák. hogv a Magyar Kommunista
P a r t javaslatára a nemzet elkezdte
a háború romjainak eltakarítását és az ország újjáépítését. A
legsürgősebb feladatnak a vasul cs
közlekedés helyreállítását teltük.
Már az elöltem szólók elmondottál:. hogy ezen a téren a magyar
dolgozóknak és a Magyar Kommunista Pártnak igen jelentős siikerei
vannak Junius f o h n m á n és julius
első felében a vasútépítés az előre
meghatározott lervet kO százalékkal niulla felül. (Éljenzés és taps.)
Ez a szám beszédesen mmtatja,
hogv ugy a magyar
vasutasok,
mint azoknak a gyáraknak munkásai, akik a mozdonyokat és vasúti kocsikat javítják, nemcsak felismerlek a közlekedés ncmzelépüő
Jelentőségét, hanem teljes erővel
Munkálkodnak is közre. Nagy örömömre szolgál, hogy ebben a munkában élen járnak á szegedi vasutasok, akik éppen most fejezték
l>e a százölvenedik vagon újjáépí-

beszél

tését. (Éljenzés és taps.) Nagy tisztességnek tartom, hogv ezzel Kapcsolatban jelen lehelek azon nz
ünnepségen, ahol azokat a szegedi
vasúti rohammunkásokat
fogják
ünnepelni, akik éjt és napot eggyétéve, fáradságot és anyaghiányt
nem tekintve, dolgozlak azon, hogy
Szeged városa is kivegye részét a
nemzet közlekedésének újjáépítésében.
Elvtársaim! Ugyanakkor, amikor megállapítjuk, hogy a vasnt
helyreállítása jól folyik, meg ke 1
állapitanunk, hogy ebben a munkában, sajnos, messze elmarad a
magánvállalkozás. Ami siker ezen
a téren volt, azt elsősorban az állami üzemeknek köszönhetjük. A
magánvállalatok, a mngánlőkések,
sajnos, alaposan lemaradlak és n
negyedét sem teljesítették annak,
amit a terv tőlük köveiéit. Ennek
a lemaradásnak vannak anyagi
okai, hiányzott néhol a vas, a fa,
de kétségkívül ebben a lemaradásban rosszindulatú szabotázs i.>
közrejátszik. Ugylátszik, hogv vannak még ezekben a
körökben
olyan erők, amelyek azt
hiszik,
b o g / visszafordíthatják az idő kelekét. Ezeknek azt mondjuk, hogy
gondoljátok meg jól. mielőtt eléje
fekszclck a vasúti újjáépítés rohanó mozdonyának, mert megtörténhet, hogy keresztülgázol rajiatok!
(Éljenzés és taps.)

nem tudjuk gyorsan és rendesen
biztosítani a tcrméJicsznlgáltatást.
Elsősorban a természetbeni adót
és a ki> elező mennyiség beszolgáltatását. Én nagyon örvendek,
hogy itt magunk között sokezren
vannak csongrádmegvei
gazdák,
régiek csak ugy, mint az ujak és
elsősorban
hozzájuk
fordulok
most, amikor erről a kérdésről beszélek.
A gazdafronton* a falu frontján
a fiatal magyar demokrácia
az
utolsó félcszlcndőbcn egész sor fényes győzelmet aratott. Az egész
világ a legnagyobb elismeréssel
adózod annak a fcgvclcmnek és
rendnek, amellyel a falu szegénysége megoldotta a földosztás kérdését. Most már nyugodtan beszélhetünk róla, hogy nem egyszer
vezető körökben is a legnagyobb
aggodalommal néztek a földoszlásnak ilyen erőteljes, gyorsütemű megoldása elé. Attól tarlóttak, hogv a földreform a munkásnép. a falusi tömegek szervezetlensége és fegyelmezetlensége
következtében csődbe jut. A Kommunista Párt bizolt a magvar falu
fegyelmében és önludalában
és
igaza lelt neki. A földreform szerte az országban a
legnagyobb
rendben folyt le és ennek folyamán majdnem 700.030 földnélküli
jutott földhöz. Ez volt a falu legnagyobb győzelme a fialal
demokráciában. (Éljenzés és taps.)
Alighogy befejeződött a földosztás, jött a vetés kérdése. Itt is.

Muskáll' kézimuirtaüzle!
m a n n u ' l f V c s z : gyapjúfonalat.
I I I C U l l f II córát. horgolt nerzexipkét
Hozott fonálból kötést, kötött kosztümök, ruhák összeállítását cs fehérnemű
varrást, hímzést vállal.
Előnyomd*
most már beszélhetünk róla, alapos kétségek voltak. A sötétenlátók, a demokráciában nem bízók azt mondották, hogy nz u l
gazdák, akiknek legtöbbje sem ekével. sem igával ncin rendelkezett,
gyakran nem volt vetőmagjuk, a
földel nem tudják megművelni.
Mi ezzel szemben azt mondottuk — ép pcllenkczőleg —, hogy
ha nem adjuk oda a földet még
tavasszal azoknak, akiknek jussa
van liozzá, akkor bevetetlenül marad a föld. Ez a biztosítéka a
v e t é s n e k , hogy azonnal megkapkapják az uj gazdák. Ezt a vitát
szintén eldöntötte a fejlődés. Az
uj gazdák megmutatták* hogy ba
kell, tiz körmükkel is megművelték azt a földel, amelyet a magyar demokrácia s benne a Kommunista Párt jultalolt nekik. Ellenkezőleg. ha ma Magyarországon be nem vetélt területek vannak és sajnos majdnem husz százaléka a területeknek bevetetlen,
az rendszerint ott fordul elő, ahol
150—ISO holdas gazdák vannak,
akik nem tudták, vagy nem akarták a vct''sl elvégezni. A földhözjutlalollak itt is beváltották azt a
reményt, amelyet a magyar r f mokrácia cs a Kommunista Pír *
beléjük helyezett

A vidéki munkásság béreit is hozzá kell
alakítani az uj árakhoz
A termésbe szolgáltatás lesz
És a közlekedés újjáépítésével nem is ertek ei a budapesti á r a a demokrácia
érezhetően gyorsul a nemzet vér- kat. de m i n d e n ü t t olyan drágulási

keringésének üleme. Érezzük, hogy
erősödik a gazdasági élet, de ugyan
akkor változatlanul megmarad egy
csomó baj. A fiatal demokrácia
eddig nem tudott eléggé gátat vetni az árak emelkedésének, bár kétségkívül az utolsó kél hónapban
meglassult az áremelkedés üteme
Ennek következtében újra ál. kell
nézni azokat a bérmegállapításokat és kollektív
szerződéseket,
amelyeket a munkásság körülbelül
két hónappal ezelőtt kötött.
És
amennyiben kiderül, hogy a bérrk újra elmaradtak az áraktól,
a';kor megfelelő béremelésről keli
gondoskodni, mert a fialal demokrácia nem építhet arra,
hogy
egyedül a munkásság viselje á
nemzet felemelkedésének
költségeit.
Ezzel kapcsolatban felmerül a
vidéki munkásság béremelésének
kérdése. Szerte az országban tai:\sztaljuk, hogy a budapesti árak
assan. de biztosan a vidéken is
elterjednek és ha még országosan

Í

idézeti elő, amely szükségessé teszi, Iiogv a vidéki ipari munkásság béreit hozzáalakítsuk a közben felemelkedett vidéki á r a k h o z .
A K o m m u n i s t a P á r t a Szociáldem o k r a t a Párttal és a szakszervezetekkel együtt a jövő héten a m a ga teljes egészében felveti a bérek és á r a k viszonyának kérdését.
Mi nagyon jól t u d j u k , hogy ez a
kérdés szorosan összefügg az infláció és h a n k j e g v n y o m á s kérdésével. Mi vigyázni fogunk a r r a , hogy
nc induljon meg egy végtelen versenyfutás. Az emelt á r a k a t nc
kövessék tulmagas bérek, a lulmagas béreket még m a g a s a b b á r a k
és a végén oda k e r ü l j ö n az ország, mini 1921—22-ben, a m i k o r
egy villamosjegy 20ü0—301,0 koronába került. Mi meg a k a r j u k állítani az inflációt, meg a k a r j u k állítani azt a folyamatot, hogy szakadatlanul e m e l k e d j e n e k a bérek
és szakadatlanul e m e l k e d j e n e k az
árak.

Az infláció elleni harcot csak a gazdák
segítségével vívhatjuk meg sikeresen
Ezért tehát gondosan meg fogl'k nézni, meddig mehetünk a
uTemetésben és ugyanakkor megkizdjük a harcot azért, hogy az
árak emelkedését hmgszüntcssük.
Ennek a harcnak egyrés7.c kétségkívül az eddiginél erőteljesebb
lépéseket követel a spekulánsok
és feketézőkkel szemben. (Le vclü'i.) Nekünk azonban tisztában
k( 11 lennünk barátaim azzal, hogy
egyedül a spekulánsok elleni harc
ezt a kérdést magában meg nem
ol tja. Nekünk elsősorban
arra
k< 11 törekednünk, hogy ne engedje
emelkedni a legszükségesebb

Í

Fapirs t r andtáskák

rendkívül olcsón, nagytételban is.
Mindennemű papíráru nagy raktára.
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élelmiszerek és közszükségleti cikkek árait. Ezért a Magyar Kommunista Párt javasolni fogja, hogy
a kenyérárakat lehetőleg a mostani szinten kell tartani a jövő
termelési év folyamán is és a kenyérárak ne emelkedjenek öt-hat
pengőnél magasabbra. Ezt meg lehet csinálni akkor, ha a mezőgazdaság beszolgáltatja a termésadót
és végrehajtja a kötelező beszolgáltatást.
Gondoskodni kell arról, hogy a
villanyáram, a gázszolgáltatás* a
vasul-, a villamosjegy költségei és
a lakás ára stb. és mindazok a
gazdasági tényezők, amelyek állami kezelésben vannak, vagy amelyek re az államnak közvetlenül
befolyása van, nc emelkedjenek.
Ez az állani kezében levő gazdasági lehelőség lesz a
kiinduló
pontja az infláció elleni harcnak
De legyünk tisztában vele barátaim, hogy a legjobb szándékunk

Hu-lapéul, Deák Fereae-ulca 15. szám.
Fióküzlet és üzem: Rózsa-utca 95. sz.
Yiwa.lela«ákMk aa-v ár*m4*ilminw is csődöt fog .mondani* hogyha

tüzpróbája

A harmadik siker a földműve- tak igen befolyásos körök, közlük
lés., a falu szegénység frontján a lemondott közellátási miniszter,
most mutatkozott. Áz aralás rend- Faraghó Gábor, akiknek az volt a
ben, pontosan folyik szerte az tervük, hogy a gazdáktól, az ujakországban, pedig nehézség yan épp tól csakúgy mint a régiektől, az
elég, de nincs olyan nehézség, a utolsó szemig el kell venni a termelyet le nc győzne a falu szor- mést és csak annyit kell meghagygalmas. leleményes fötdhözjutta- ni náluk, mini amennyi a fejadagtott uj gazdája. Ugy hogv ebben hoz és a vetéshez kcil. Ez lényea tckinlelbcn is a legnagyobb re- gében a rosszhírű Jurcsek-tcrvménnyel nézhetünk a jövő elé. nek mostani folytatása lelt volna.
Szerte üz országban amerre csak Ezek a körök arra hivatkoznak,
jártam., minden ült biztattak nz uj hogy amennyiben nem alkalmazgazdák, hogy az uj termesből egy j nak kíméletlen kényszereszközöszemet sem hagynak elveszni. Min-1 ket, akkor a falu nem ad a városdcnl gondosan betakarítanak és nak enni, az ipari munkás éhezni
gondoskodnak arról, Iiogv a vá- fog. n e m termel és emiatt az egész
ros dolgozói, akik tavasszal segí- gazdasági életben áthidalhatatlan
tettek nekik a földet megkapni, zavar keletkezik. Mi átláttunk a
hogy
cl
őszre kapjanak az ui kenyérből, szilán. Megértettük,
szembe
a szabad termésből. Amerre csak a terv a falu dolgozóit
jártain., mindenütt a falu népe ka- akarja állítani a t á r o s dolgozóival
lás/koszorukkal. az első szabad Azt mondja a falu parasztjainak*
termés első kalászaival, az utób- elveszünk tőletek mindent, mert
bi időben már a szabad termés nz ipari munkásságnak kell. Ml
búzájából sütött uj kenyérrel fo- ezzel a tervvel szembcszálltunk és
gadott és igy rótta le háláját a ennek a vitának eredménye a mosKommunista Pártnak, amely a ta- tani természetbeni adó és a kevasszal olyan eréllyel és btzn'óm- vés kötelező beszolgáltatás. Lémal fogott hozzá a földosztáshoz. nyegp az, hogy minél kisebb a
gazda földterülete, annál keveseb(Éljenzés és taps.)
Nem kétséges számunkra, h o g y bet kell neki beszolgáltatni. Máaz uj gazdák pontosan teljesíteni sik lényege az* hogy kímélje elsőfogják a tcrmésheszolgáltatást, dc sorban a tavasszal főldhözjuttatott
ugyanakkor tudjuk, hogy ez m:.- ui. gazdákat. A Kommunista Párt
gában véve nem elég. Gondoskod- azt akarja* hogy a fölosztott ezer
ni kell róla, hogy az egész ma- és tízezer holdak helyén minél
gyar falu, az egész magyar mező- előbb megelégedett, viruló* gazdag
gazdaság* a nagygazdák is, a kö- uj birtokok keletkezzenek és ezért
zépbirtokok is pontosan teljesít- mindent meg fogunk tenni* hogy
sék azt a kötelezettségüket* ame- az uj gazdákat talpraátlitsuk, h o g y
lyeket a fiatal demokrácia rájuk lehetőséget adjunk neki, h o g y azon
rótt. Nekik is m e g kell crleniök, a földön, melyet a demokrácia
hogy a termésbeszolgáltatás lesz juttatóit neki* mély é s egészséget
a fiatal magyar demokrácia első gyökeret verjen.
tüzpróbája.
Tudnia kell azonban mindenkincM,
Közölhetem* hogy az a ter- hogy a tavaly: harcok miatt, amelyeZ
mésbcszolgáltatási tervezet, ame- éppen szeptemberben, októberben ós
lyet. feltételezem, ma minden gaz- novemberben folytak le, nem leheda ismer az országban, meglehe- tett búzát vetni és Igy az Idén nagyon
tős harcoknak az eredménye. Vol- kcvé« a buta. At a mennyiség, melyet a

Gazdag-cirkusz ttSS:

szenzációs világhírű műsorral

a
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fennésbcszolgálfalás keretében bocsátunk n köz rendelkezésére, cgyeidül ucm lesz elég a városok lakóiBak és az Ipari központok dolgozóiBak ellátására. Mi tehát azt javasoltuk, hogy nz a gazda, aki a kőtelezőn
leiül egy bizonyos gabonamennyiséget

beszolgáltat, ne csak a
maximális
árat kapja meg. hanem az árnak egy
lehetőleg nagy részét, nem papírpénzben, hanem olyan iparcikkekben kapja meg, amelyre égetően szüksége van.
Meg vagyok gy őződve róla, hogy a
bazalias gazdák Icüsmcrve az önkén-

Számíthatunk a Szovjetunió
Nagyon jól tudjuk, hogy bármilyen
szorgalmas a városi munkásság és a
falu népe, bármilyen odaadóan teljesítse is kötelességét, feltétlenül szüklégúnk van külföldi segítségre. As
idén már háromszer kaptunk külföldi
gazdasági srgitségot. Amikor márciusban Budapest élelmezési helyzete katasztrófa lisrn fordult, a Szovjetunió
nagymennyiségű élelmiszert bocsátott a budapesti dolgozók rendelkezésére. Amikor tavasszal az volt a
veszély, hogy benzin és petróleum
hiányában a traktorok nem tudják
Ielszánlnni a földel, újra a Vörös
Hadseregtől kaptunk 12 ezer tonna
petróleumot, benzint és kenőolajat.
Amikor most, Jnnius végén kifogyott
B tavalyi termés, újra csak a Szovjetunió siclett segítségünkre. Biztosak vagyunk abban, hogy ez n segít-

ség mindig megérkezik, valahányszor
a fiatal magyar demokrácia nehézségek közé kerül.
A magyar demokrácia belső sikereinek hatása alatt erősen megnövekedelt nemzetközi tekintélyünk is. Ennek hatására egyre-másra igen komoly kereskedelmi tárgyalásokra van
kilátás a szomszéd országokkal, elsősorban a nagy Szovjetunióval. (Hoszszantartó lelkes éljenzés és taps.)
Minden reményünk megvan arra, hogy
ezek a tárgyalások sikeresen folynak
és eredményük hamarosan megmutatkozik. Ilyen eredmény n többi között
uz, hogy Magyarország gyapotot és
egyéb olyan szövőanyagokat kap, amelyekkel végre megindulhat a rnhaszővés és a falu, valamint a város
dolgozói végre újra tcxlilanyagokhoz
juthatnak.

At kelt szervezni a hadsereg
Az infláció elleni harchoz hozzátartozik az állami jövedelmek emelése
Is. Az állami jövedelmeket feltétlenül emelni kell, kúlönuen nem ludjuk
B drágulást megállítani. Mint tudják,
Bz elmúlt héten a magyar demokrácia
bárom minisztert cserélt ki. Megvan
B remény, hogy az u j pénzügyminiszter sokkal nagyobb megértéssel foglalkozik ezzel a kérdéssel, mint elődje és az állami jövedelmek fokozásárai is hozzájárulunk a gazdasági élet
készségesebbé tételéhez.
A fiatal demokrácia most nz egyik
cgnehezebb kérdésnek, az inflációjak megoldását vette n kezébe. Kérem
Szeged és Csongrád vármegye dolgotóit, segitsen nekem ebben a munkában. Értsék meg e nagy feladat fontosságát és ha kell, a város és falu
mind a dolgozója hozza meg a szükséges áldozatokat, amelyek
később
kamatos kamatokkal térülnek vissza.
Az infláció cl'eni harchoz hozzátartozik a reakció elleni harc fokozása is. Nem dolgozhatunk nyugodtan,
ha lépten-nyomon azt tapasztaljuk,
hegy gépezetünkbe rosszindulatú kelek homokot szórnak. Minden olyan
heI•>'••. ahová u reakció befészkelte
ma-jál. ki kell füstölnünk. Az u j ma-

tisztikarát

gyar hadsereg egy ezredese, láczai
Szabó felszólalásában azzal biztatóit
bennünket, bogy a hadsereg nem lesz
a reakció mentsvára és a tisztikar,
valamint a legénység demokralikus
alapon áll. Nagyon őrülök az ilyen
megnyilvánulásoknak és tudom, hogy
a tiszlikar jelentós és a legénység
legnagyobb részét ez a szellem hatja
át. De nem hunyhatunk szemet afeleit,
hogy a tiszlúcarban igenis vannak reakciós tünetek. A magyar demokrácia, amely fő figyelmét az újjáépítés
kérdéseire fordította, kissé elhanyagolta a hadsereg problémáit — mert
hiszen nfájusban vége volt a háborúnak. Egyik feladatunk most, gondoskodni arról, hogy
a
hadsereg
egészséges, demokratikus
irányban
fejlődjék, a többi közölt ugy is, hogy
a tisztikart felfrissítsék a munkások
és parasztok harcra termelt, demokratikusan gondolkozó fiatalságával.
A Magyar Kommunista Párt javasolni
fogja a Magyar Nemzcli Függetlenségi
Frontba egyesült többi pártnak, hogy
minél hamarabb kezdjük meg olyan
tisztiiskolák felállítását, amelyek hallgatói kizárólag vagy túlnyomó többségben a parasztságból és munkásságból rckrutűlódjnnuk.'

Felhívás a tanítókhoz
és a többi értelmiséghez
Most, liogy n demokratikus állam
berendezkedés kezrl megfelelő irányba terelődni, figyelmet szentelhetünk
n demokratikus "közoktatás kérdésének is. Ezt a kérdést is kis«é figyelmen kívül hagytuk az utóbbi időben.
Enpek ercJinényc az lelt. hogy a közok ta'ás terén nein történlek olyan komoly lépések, amelyeket a demokrácia érdeke megköveteli \'otna. Nem
történt például úgyszólván semmi a
mur.kás- és paraszttómegek műveltségének emelésére. Kevés történi 3Z
iskolán kívüli népművelésért, a munkásegyelcmek előkészítéséért is. Néhány hét mnlva kezdődik a tanév és
még ma sincsenek demokratikus tankönyvek. Nemcsak a Kommunista Párt,
de a magyar demokrácia sem nézheti
tétlenül, hogy az ifjúságot olyan tankönyvekből tanítsák, amelyekben benne van Itóman Bálint kezenyoma, a

Mozik

műsora:

Kerté Mezi:
Ma Texas II. ( \ száguldó fantom)
Azonkívül: Matirt-krónika.
Helváresl Mezi
Ma és mindennap bemutatjuk a magvar filmgyártás reprezentáns alkotását Szováti Éva cimü filmet, Karáriy,
Jávar, l.eliatai főszereplésével. Ezt meg•lőzi a MAFIRT budanesti k.ónikája

Horthy Miklósok és Szálasi Ferencek
szelleme.
Ezzel kapcsolatban külön szóval fordulunk nz értelmiséghez és elsősorban a (anitókhqz, tanárokhoz, kérjük
öket, hogy az ehnult 25 év reakciója
után jöjjenek a demokratikus átnevelés kérdéséhen segítségünkre. Kérjük
őket, harcoljanak a reakció maradványai ellen és gondoskodjanak, hogy
az u j tanévben, mindenült a demokrácia szelleme érvényesüljön az iskolákban. Ezzel kapcsolatban külön
felhívással fordulok a magyar kommunistákhoz, elsősorban az ipari
munkásokhoz. Ezek közül nem egy
— ugy tudom — ferde szemmel
néz nz intelligenciára és nem szívesen
lűlj:. a harcos kommunisták sorai közölt az egyelőmet, vagy főiskolát végzetteket. Aki igy gondolkozik, az a
legjobb akarat mellett Is kárt okoz
ugy saját pártjának, mint a demokráciának. A Magyar Kommunista Púrl
óriási súlyt helyez arra, hogy
az
egész értelmiség meginduljon a demokrácia ulján és segitsen az orszáa
újjáépítésében. Különös súlyt helyez
arra és bccsülclkérdésénck
tartja,
hogv a haladó értelmiség legjohhiai
benne is legyenek a Kommunista Pártban. Fél esztendővé! ezelőtt ilyen javaslatunk süket fülekre talált volna.
Ma azonban a Kommunista Párt fél-

tes beszolgáltatás jelentőségét megfelelnek a beléjük helyezett bizalomnak
és önkéntesen annyi gabonát szolgáltatnak bc, ami lehetővé leszi, hogy
a jövendő termésig t ipari munkásság igényeit kl lehes: en elégilenl.

segítségére
cszlendős működése alapján az értelmiség meggyőződ heteit róla, hogy á
párt minden lépését egyedül és kizárólag a magyar nemzet érdeke vezeti. Aki rájón e r r e az igazságra, az
tartsa
kötelességének oda
belépni,
ahol a legtudatosabban, a legvilágosabban, a legszervezettebben és
a
legfcgyelmczcltcbbcn harcolnak Magyarország újjáépítéséért.
Meg lehet állapítani, hogy a fiatal
magyar demokráciára, amely
csak
6—7 hónapos múltra tekinthet vissza,
az egész világ komoly elismeréssel tekint. Minél több sikert érünk el időben a termelés és az újjáépítés frontján, annál nagyobb rokonszenvvel néz
bennünket a haladó emberiség és annál nagyobb lesz az a támogatás,
amelyben bennünket részesít. A ma
gyar reakció tudja, hogy most már
nincs az az erő, amely az életerős,
fialat magyar demokráciát
belülről
meg tudná dönteni. Egyetlen reménye
valami külső segítség.
Nincs az
a fontos
külpolitikai
esemény,
amelyből a reakció meg ne próbálna
magánnk valami reményt kicsiholni.
Amíg a sanfranciskói értekezlet folyt,
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At njsá* előállításihoz szüksé*
gr* nyersanyag, elsősorban a r o l á cles papiros ára olvan mértékben
drágult, bogy a szegedi napilapok
áremelést voltak kénytelenek elhaUrotnl. Ennek folytán e héttől
kezdve n szegedi napilapok á r a
hétköznap 8 pengő, vasárnap A
pengő, heti előfizetési á r a pedig
18 p e n g i lesz.
hányszor áililolta a suttogó propaganda, hogy a Szovcjlunió és az Egyesült
Államok visszavonhatatlanul ö s s z e v e r nek és a veszekedésből talán h3borw
is lesz. Az angolszászok nyeregbe segítik Magyarországon a reakciót ét
utána vissza lehel csinálni a főidre
formot, újból kezdődik a reakciós
élet. A reakciónak ez a reménye östszeomlott. A sanfranciskói konferencia a győztes hatalmak még szorosabb
együttműködését eredményezte.
Hasonló volt a helyzet a lengyelkérdésben is. Három héttel ezciőll a
lengyelkérdés is véglegesen mego'ri'
dott," mégpedig lényegében, ahogy azt
a legórdekeltebb nagyhatalom, a Szovjetunió kívánta. (Lelkes éljenzés.) Az
u j Lengyelország vezetői szakadatlanul hangoztatják, hogy I-engyelország
újjáépítésének az az egyetlen módja
hogy becsületes és baráti viszonyt
tart fenn a nagy Szovjetunióval. A
lengyel kérdés megoldasa Ilyen szellemben történt. A reakció ebben s
kérdésben ls súlyos vereséget szen
vedelt

Ne Ieíedjük el: mi nem nyertük meg!
A legsúlyosabb vereséget azonban
három nappal ezelőtt szenvedte cl,
amikor az angol választások eredményét kihirdették. Az angol munkás
párt győzelme világraszóló esemény,
amelynek hatásút mindenütt érezni
fogják — Magyarországon is. Ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen Anglia a kapitalizmus szülőanyja, Angiin
volt az első gyáripari ország. Ott indultak meg az első munkásmozgalmak. Ott dolgoztak a munkásmozgul
mak nagy elméleti vezelői: Marx és
Lenin (Hosszantartó éljenzés.) EDben az országban jutott óriási több
ségre a munkások pártja, amefy egye
dűl alakítja meg a kormányt. Az angol választások ilyen alakulása, a legsúlyosabb veresége a világreakciónak,
veresége természetesen a magyar reakciónak is, amely az angol reakcióba
vetette hizalmát. Az angol nép, a
demokralikus angol munkásság megfelelő választ adott a világrenkciónak.
Gondoskodunk róla, hogy a magyar
rcakciő minden mesterkedésével szembeszállunk, de meg kell mondanom,
liogy ezek a mesterkedések néha nagyon finom fondorlatos formákat öltenek. A magyar közéletben valami
szokatlan tünetet tapasztaltunk. Lépten-nyomon az a benvomásunk, hogy
néha még vezető körök is ugy intézkednek, minlhu nem mi vesztettük
volna cl a háborút. A nálunk járt külföldieknek ez azonnal fc!tün ; k Helenkint kélszcr kellett különböző tárgyalások
folyamán a
figyelmeztetést

használnom: Barátaim, ne felejtsék
el, mi a háborút nem nyertük meg,
hanem elvesztettük. Gyakran olyan
köve.'e ésekkel ta'álkozunk, amelyeket
csak akkor érthetnénk meg, ha i a |
győztünk volna. Ezt a felfogást n é m i '
leg azzal lehet magyarázni, hogy •
fiatal magyar demoicráciának tényleg
vannak komoly sikerei, amelyek ke«»
dik clfelcjlettni azt, hogy a magyar
hadsereg pár hónappal ezelőtt még
harcban állt a világ haladó népeivel
szemben. Hozzájárult ehhez az illazióhoz az a körülmény Is, hogy g
szövetségesek, elsősorban a
nngp
Szovjetunió, igen nagylelkűen jártali'
et a magyar néppel szemben. A reakció ezt a körülményt most a i f á
használja fel, hogy igyekszik elfe»
iejttetni saját bűneit. Ez nemcsak •
mi megállapításunk, hanem Szckfü
Gyuláé, az ismert történészé is, aki
már hónapokkal ezelőtt felhívta
a
közfigyelmet arra, hogy a magvaa
közéletben valami csodálatos feledés!
és önmeqbocsájtási hullám
hömpölyög végig. A reakciósok nagylelkűen
közkegyelmet adnak önmaguknak f
igyekeznek elfelejtetni, mit müveiteli
egy fél éve, egy éve és 25 esztendőn
át Ennek a hangulatnak a következe
ményc az. hogv a külföldiek, de bent
az országban is meglepetve látják,
bogy milyen gyakorlatlan kézzel és a
tényleges helyzet teljes félreismerésével nyúlnak egyesek az ország na53
kérdéseihez,

A Kommunista Párt kéri az egész
nemzet támogatását az újjáépítés
munkájában
— Mi, magyar kommunisták, nem
féltjük a magyar demokráciát. Tudjuk,
hogy ez a riemokrác's e ős és tnélvgvökerú. Ha kimegyünk a falvakba,
látjuk, hocy az uj gazdák, akik a demokráciától kapták földjüket, el vannak szánva arra, hogv ezt a demokráciát élctre-halálra megvédik. Tudiák,
ha a domokrácia elvész, újból rabszolga sorba sülyednek. A város dolgozói, az ipiri mnnkásság is el van
szánva arra, hocy megvédi a demokráciát
Ennek mag vannak a külpolitikai előfeltételei is. Nézzünk körül határainkon.
Délen Tito marsall Jugoszláviája a
szomszédunk, ettől keletre a meguihődott Románia és miniszterelnöke, Groza.
észak keleten pedig a nagy Szovjetunio
a szomszéd nnk. Ezek a szomszédok
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egvik garanciája annak, hogy a magvas
demokrácia nvndcn viharai dacol ton
és eröslörzsü terebélyes fává erősödjék.
Emellett
azonban tudjuk,
hogy
mindez nem secit, ha nem folytatunk olvan a politikát, amely (minden
sikernek alapja: a nemzeti összefogást,
\ Mag var Kommunista Párt attól z
pillanattól kezdve, amikor a Hortbv*
reakció hazánkat ebbe a bűnös hábő*
ruha sodorta, azt hirdette, bogy csalc
az összes hazafias demokratikus erőig
összefő.'ása hozhat menekvést. Ezt hir*
deltük tavaly novemberben, mikor itt
Szegeden szabadon szólhattunk. Elibe*
az elvhez liück maradtunk mindeddig.
Szoros egységben állunk a másik nagv
munkáspárttal
a Sznciá demokrata
Párttal, de változatlanul együtt hala*
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c.
és szereidet azzal háláljuk meg,
dunk h Nemzeti paraszt Párttal és gatást
még jobban megfeszítjük erőnket,
•tsősorban a Független Kisgazda l'árl- liogy
jobban törjük fejünket azon. hogy
tal. Meggyőződésünk, a magva** de- még
melvik az a legrövidebb u», amelven
mokrácia annál erősebb lesz, minél kivezethetjük hazánkat a mélységből,
erövehl) a demokratikus pártok össszc- amelvbe a reakció ta«zitolta.
fogáia.
Kérem Szeged városának és CsonMi kommunisták rajta leszünk, hogy grád
megyének dolgozó népét, amely
ez összefogás mély és tartós lesyen megtisztel
azzal, hogy a
Ehhez a munkához azonban szükségünk legnagyobb bennünket
dologidőben
sok tizezer
van a város és a falu dolgozóinak, a főnyi létszámban eljött meghallgatni
haladó inlcligcnciának telies támogató- beszámolónkat, hogy támogasson beniéra. Aki az utolsó hat hónap tanulsá- <nünket
is ígérjük, hogy az
gai alapján rájótt arra, hogy párlunk eddiginéla jövőben
erőteljesebben,
jobban kidola nemzet sorsdöntő kérdéseiben min- gozott tervek alapján fogunk
dig e helyes utat mutatta, a földoszlás j valamennyiünk közös céliáért harcolni
az uj,
kérdésében csakúgy, mint az újjáépí- erős, szabad és demokratikus Magyartésben látva, hogv a Kommunista Párt országért.
az élen halad, azt kérjük, hogv támogasson bennünket teljes erővel, A támo-

Szirmai István záróbeszédével
befejeződik a nagygyűlés
Rákosit szűnni nem akaró tapssal ünnepli a hatalmas tömeg. A?,
éljenzésnek csak a kitűnően megszervezett és művészi nívóra emelt
szavalókórusunk vet véget, amely
második számával is nagy sikert
arat. A népgyűlés utplsó felszólalója Szirmai István elvtárs, aki a
gyűlést formálisan is bezárja.
— Elvtársakt Szeged és környéke dolgozó népe! — mondotta Szirmai —- Azt akartuk, hogv ez a
nap a falvak és városok dolgozóinak együttes ünnepe legyen; és
az lelt! Azt akartuk, hogy vonuljon fel a falvak népe munkájának, az uj aratásnak termékeivel;
és felvonult. Azt akartuk, hogy a
városok dolgozói vonuljanak fel
lünlclően; és felvonullak!
Azt
akartuk, hogy jöjjön el ünnepségünkre párlunk központi vezető;c; és eljöttl Eljött hozzánk Rajk
-ász'ó, Kovács István, Péler Gábor, a budapesti politikai rendőrség vezetője. Azt akartuk, hogv
jöjjön el pártunk vezetője, R á k o s i
Mátyás, tanítson bennünket, inuitassa meg az elkövetkezendő hetek, hónapok feladatait. Eljött és
i s irányt mutatott! Mi szegediek,
•zegedkörnyékiek vállaljuk, hogy
minden munkaterületen
követni
fogjuk azt az utat, amelyet Rákosi
Mátyás elvtársunk és központi vezetőségünk tagjai megmutattak.
.A népgyűlés a Szózat hangjaival
ért véget a megszámlálhatatlan tö-
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meg lelkes ünneplése, az ütemes
•éljen Rákosi* kórusok és feltörő
lapsok szűnni ncin akaró viharában.
A nagvgvülés műsorát a beszédek közé beiktatott művészi számok gazdagították.
Elsősorban
meg Jxril emlékeznünk a Magyar
Nemzeti Színház két nagy művészéről, Major Tamás elvtársról, aki
Pclöji: »Vas-ulon* cimü költeményé! és Gobbl Hilda clvlársnöről,
aki Ady: ».\ hadak ulja* cimü
versét szavalta, mindketten utolérhetetlen művészettel és tomboló
hatást keltve. A Városi Színház
tánccsoport ja, élükön a kitűnő Vámossy-duóval, magyar táncot mutatott bc a közönség nagy tetszésétől kísérve, örömmel állapítjuk
meg azt, hogy az Altalános Munkás Dalegylct énekkórusa komoly
fejlődésben van, megerő-ödött művészileg is igen szép teljesítményt
nyújtott. A Magyar Kommunista
Párt szavalókórüsa
úgyszólván
csak tegnap született meg. dc szavalniuk maris olyan szépen kidől zott, egysége fegyelmezett és jól
érlhclő volt, hogy ez a sznvalókórus további fejlődésére, vonatkozóan nagy reményekre jogosít.
A magyar népzenészek szépén kisérték a dalkar énekét és jól sikerült önálló számukat is hatalmas
lapssal jutalmazta a nagygyűlés
hallgatósága.

A vasutasok átadják a
vagont
Rákosi'elvtárs a népgyűlés ulán a
"fcegedi fűtőház munkásai
vendége
volt. A feldiszilctt, vörös drapériákba
és virágokba öltöztetett fűtőház előtt
• vasutasok vezetői és kitűnő dalárdája várta.. Egy munkaruhába öltözött -Vasutasclvlárs üdvözli az érkező
Rákosi elvtársat, az emelvényről pedig K j i l Ferenc elvtárs, a vasutas
pártszervezet titkára üdvözli a megjelent vendégeket, ismerteti a szegedi
vasutasok hősies munkáját, nz újjáépítés eddigi eredményeit, a roham
munkások termelését, a nehézségeket
és azok legyőzését, majd najv éljenzés kü/brn átadja a 150-ik kijavított
vasul! kocsit.
.Ezután Rákosi Mályás elvtárs lé
pelt az emelvényre, a munkásság hatalmas éljenzése közepette. A vasúti
•jjáépitő munka fontosságát hangsúlyozta Rákosi elvtárs s kifejezést adott
unnak az érzésének, hogy mennyire
értékeli a \asul.%ss;íg hatalmas erőfeszítéseit az ország ujjiépilésc érdekében. Elmondotta, bogy
az ország vasnfassiga hosz százalékkal fetfl'mnlta az újjáépítés
várt eredményeit a ez a nem

százötvenedik

vártnál hamarabb vtsszaállilja az
ország vérkeringését.
— Látom, hogy a szegedi vasutas
munkásság megértelte n pártkonfc
rencia határozatait — mondotta Rá
kosi elvtárs — és n legnagyobb szor
galommal és szeretettel fogott neki
a vasút ujjáépiléséhcr. Ezért mélységes elismeréssel adózom a szegedi
dolgozóknak.
Az összegyűlt vasutasniunkásság
sokáig éltette a beszéd elhangzása
után Rákosi Mátyást, majd Major Tamás elvtárs, a Nemzeti Színház Igazgatója József Attila: íMunkások* cimü költeményéi, Gobbt Hilda <flvtársnő, a Nemzeti Színház művésznője Ady: »Törlénelmí lecke fiuknak*
cimü versét ad'.a elő. Mindketten a
vasúti munkások vendégei voltak, nngv
szeretettel vették kőrüi mindkettőjüket, kiváltságos tehetségükkel előadott szavalatukat pedig nagy tapssal
jutalmazták.
Az ünnepség után Rákosi elvtárs
és kísérete megtekintette a fűtőházat és a vasutas rohammunkások
munkájának eredményeit, maid közös
ebéden vettek részt.

A szegedi ipar kiállítása a népünnepélyen
A népgyűlés befejezése ulán a
Hangya cséplőgépe megkezdte a
cséplést az uj buzából. A politikai gyűlés hangulatát csakhamar
• juliális vidámság váltotta főt.
A vidékiek a Korzón és a Széchenyi-tér názsitián letetenszenek és

fogyasztják a magukkal hozott ha
zait. A fclállilott emelvényen megkezdődnek a sportbemutatók, amelyet hatalmas tömeg vesz körül
és hangos üdvrivalgás fogadja a
boxolok egy-egv sikerültebb ütését. A főispáni hivatalban elhe-

lyezett stúdióból a hangszórókon
keresztül a Városi Színház művészei krsri esli órákig szórakoztatják a közönségei, a sátrakban cigánvzcnc szól. r'ásliol gramofonlemezeket játszanak. Forog a körhinta, van gyorsfényképész
és
mindenféle
mutatványos
sátor,
még Elvira is van. az élő intány,
odébb akrobaták és kötéltáncosok mulat ják be művészetüket.
A könyvnapi sátrakban az u)
magyar irodalom, a felszabadult
magvar szellem clsö
termékeit
árulják. Dc sálrakat állítottak az
üzemek és gyárak is, amelyekben
bemu'a iák munkáj 'k eredményeit
és amellett a Icglól.h nemcsak a
szemnek, hanem a gyomornak la
juttat valamit; liüsilő italokat,gyümölcsöt. vagy egyebet. A Klauzáltéren áll az Angol-Magvar Jutafonó és a Gyufagyár ízléses sáíra,
amely a gvufagvárlásl
mulatja
be. Á Magyar Állami Hajóépítő
telep egy kotróim jó cs egy kis
gőzhajó modellicin kivül vasútépítő szerszámokat állit ki Itt a
Wlntcr-keíegvár sálra, az Orlonbőrgyáré kikészített bőrökkel
és
gépszijaKkal. az alsóvárosi pártszervezet hatalmas naprikalömeg-'vel, a Gáz- és Villanygyáré, a
rókusi Konzervgyáré, ahol gyümölcspárlatokat lehet kapni és a
városi kertészeié, ahol szebbnélszebb gyümölcsökéi, paprikát, p *
radícsomot árulnak. A ler két legnagyobb látványossága azonban ax
njszegedi Magvár Kender- és Lcnárugyár és a Lemezgyár sátra. Az
ujszegedjek kendervásznaikból Ízlésesen rendezett kis kiállítást csinállak és cgv orsózógépet bemutattak működésben. A Lemezgyár
a famegmunkálás egész mcnclét,
a Tél- és készgyárUnányokat állította ki. Emellett mind a két sátornál frissítő is kapható és zeneszó mellett vigan folyik a tánc.
A késő esli órákig nem tudtuk
megállapítani, hogy a két."versenyző közül melyik a népszerűbb. A
szőregi petróleum gyár szintén a
gyártmányait mutatja be: benzint,
olajat, aszfaltot, kátrányt, fedőiéin ezeket. Nagv tömeg áll a dohánygyári pártszervezet sátra előtt
is. ahol gyors kezek töltik a cigarettát és a frissen készült cigaretta
kapható is, még hozzá nem fekete áron. A Széchenyi-téren a Hangya sátrában gyüinölcspárlatot tehet kapni, ez azonban nem csinál
konkurrcnciát a mellette álló Viamüveknek. amelv ugyancsak vizel
állit ki, dc a nagy melegben ez is
nagyon kapós. Deák József kisiparos késáruit hozta ide, mcltcttc a
bazárosoknál rengeteg
apróság
i'iip'.ialó. A munkások és parasztok
Hajnal szövetkezete gyümölccsel,
fánkkal, szendvicsekkel kedveskedik. A lér egvik legszebb sátra íí
Kcnderíonógyáré, amelyben
az
üzem
gyártmányain kivül egy
munkásnő a szövőgépen dolgozik.

A munkaünnepélyre jellemző, bogy
a zakatoló szövőgépet nz érdeklődőknek ugyanolyan lömege vette
körül, mint mondjuk a Dohánygyár sátrát. A posia cgv teljés p o s tahivatalt állított fel, telefonna^
távíróval és levélfelvétel el. A bélycggvüilők kőzött igen nagy a*
érdeklődés az alkalmi
bélyegző
iránt, amelyet ezen a napon (Rákosi Szegeden VII. 29t felírással
használnak.
A Plck-szalámlgyár
rendkívül ízléses pavjllonjában felvágottat árulnak f e h é r kenyérrel.
\ vasul hatalmas méretű pavillonja a kiállítás legszebb látnivalója. Vannak ilt sinek, sinemelőgép, sorompó-, jelző-, vállóállitóés láviróliercndczés,
kü őnböző
fékrendszerek, és még sok minden,
amit a laikus felsorolni nem lucTt
Dc van zene, tánc i s é s nagy
népszerűségnek örvend a nap szenzációja, a frissen csapolt habző
sör. amelyet egyébként körül a
téren tizennyolc helyen mérnek.
Nagyjelentőségű és megszívlelend ő újítást hoztak a szegedi képzőművészek: kiállítást rendezlek a
szabadban. A kiállított képek közölt nekünk leginkább Dinnyés Ferenc, Mihály István, Somogyi Árpád és Gábor J. munkái tetszettek. Nagyjelentőségű azonban az,
hogv a művészet kilépett a kiállító termek előkelő hűvös fala!
közül és elment a n é p közé, a
nép ünnepére. És ez a jépés anyagilag is komoly sikerrel jár: a
k ' á U ó művészek több képel adtaM
el. mintha valami elakeiö (áriától
rendezlek volna.
Véleményünk
szerint ezzel a szegcdi művészek
uj útra léptek, arra az útra, amely
í» művészetet valóban a nép művészetévé teszi. Az ilyenfajta kiállítás egyrészt hozzájárul a n'é-v
művészi emeléséhez, de ahhoz is,
hogy a művész leszálljon az etotántcsont toronyból és közelet v
kerüljön a néphez. Az Iparcsa nokhan kisiparosok mutatják b*
szebbnél-szebb munkájukat:
papucskcszilők, műbútorasztalosok,
cipészek remekeit látjuk itt egymás m e l l e t t Ünnepeltek a gy< rekek is ezen a napon. A Magyr*
Kommunista Párt szegedi szerv.zele tízezer vajaszsemlyét oszle i
ki ingyen, a város pedig szinti i
díjtalanul tlzdokás csomagokba*
kiosztotta azt a cukrot, amelyei
Vas Zoltán elvtárs engedett
ál
részére.
Az ünnepélycsen feldíszített Széchenyi-téren, a Klauzál-téren é s
a Korzón még a késő éjjeli órákban is hatalmas tömeg hömpölygött. Ettek, illák, táncoltak, szórakoztak, hallgatták a zenét —
ünnepeltek.
Igazi
népünnepély
volt ez, jókedvű és felszabadult
iinnep, amelyen eltűntek az emberek közölii válaszfalak,
soha
nem látott és felcjihelellen ünnepe Szegednek.
oOo

Dicsönét tizévi fegyházra,
Szenfirmay detektívet fizévi
kényszermunkára ítélte a népbíróság
(Budapest, julius 30) A népbiróság Piry-tanácsa nagy érittklödés
mellett kezdle meg ma Dicsöné
bűnügyének tárgyalását. A zsúfolásig megtelt tárgyalóteremben Dicsöné személyi adatainak felvétele
után a vádiratot olvasták fel. .Majd
megkezd lék Djesőné kihallgatását.
Dicsöné vallomása ulán cikkcll
olvasta fel a bíróság.
A tanúvallomások foganatosítása
után a népbiróság Dicsőnél tiz évi
fegyházra Ítélte. Az. itélct nem jogerős.
A Népbiróság Gálfalvv tanácsa pénteken folytatta Szentirmay Vilmos detektív és két vádlót társa bünperének tárgyalását. A népügyészség Szentirmay,
továbbá dr. Harmos Endre rendűi fogalmazó i » Szabó Sándor delektivlelúgvető
ellen azért emelt vádat, mert a vádirat
szerint feladatukat messze túlhaladva,
az elmúlt esztendőben mintegy kétezer

embert internáltatlak és ezeknek sorsa
nagyrészt ma is ismeretlen.
Az eddigi tárgyalások bővelkedtek izgalmas jelenetekben és ugvancsak izgalmas volta pénteki befejező tárgyalás is.
A tanú vallomások elhangzása után dr.
Fcnesv Ferenc népiigvész vádbeszéde,
majd á védők felszólalása következett,
maid a bíróság kihirdette ítéletét, amely
a következő: Szentirmay Vilmost az eredeti vádtól eltérően népetlenes bűntettben mondta ki bűnösnek és ezért tiz
tvi kényszermunkára ítélte, Szabó Sándort és Harmos Endrét felmentette az
ellenük emelt vád alól. Szentirmay Ítélete nem, a két felmentés jogerős'
— Négymillió a német hadsereg
embervesztesége. Bukarestből jelentik: A londoni rádió Lerlinl tudósítója jelentette, hogv a német hadsereg a háború kitérésétől 1014 végéig
négy millió emberi veszteit.
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Hogyan pihen
a szovjet-ember
A szovjet kormány gondol Iordjt arra, hogy a dolgozók pihenését és kulturális üdülését a lehető
legjobban megszervezzék.
Óriási
összegekel áldoznak az egész országban szanatóriumokra, klubokra, mozgószinházra. künytárakra
olvasótermekre, stadionokra, parkokra. spoi llcrekrc. Még a háború
komor napjaiban is, a kullurhivalalok, melyeknek az a rendeltetésük, hogv a dolgozók
pihenési,
üdülési és kullurigényét kielégítsék — állandóan teljes üzemben
voltak. A legkülönbözőbb bivatásu
és k o m emberek üdülésének megszervezésében nagy szerepel játszanak a klubok. Száz és
ezer
klubbar., melyeket többnyire a legszebb epületekben helyeznek cl.
szép cs kellemes Icrmckbcn pihenhetnek, szórakozhatnak,
előadásokat és hangversenyeket hallgathatnak. találkozhatnak és társaloghatnak. a dolgozók. A tudósoknak és művészeknek, munkásoknak, a Vörös Hadsereg tisztiéinek. ifjaknak és iskolásgycrmckeknek egyaránt vannak klubjaik.
Sokan löllik ezekben a klubokban szabad idejük legnagyobb ré
szél. A kellemesen eltöltött pihe
nés a munka ulán felfrissít, felkelti az életörömét és fokozza a
munkakedvei.
Moszkva lakosai jól ismerik a
Tudósok Házát, mely egy szép
kastélyban van. A szovjet kormány legkiválóbb képviselői tagjai
ennek a klubnak,
számszerint
2V"00-an. ' Van köztük csillagász,
geológus, agronóm, geográfus, technológus. filológus, közgazdász,
történész. Ennek a klubnak tagjai közismert tudósok, mint a Tudományos Akadémia helyettes elnöke Joffe.. Kirpicsov, a Tudományos Akadémia lagia, doklorKek
esejev, Buvert professzor és má
sok. Gyakran található ilt Vladi
mir Obrazcov. a Tud. Akad. lagia. A főváros tudósai szívesen látogatják klubjukat. Ilt minden a
pihenej céljait szolgálja. Gyönyör ű olvasóterem, melyben bármely
szovjet lap mindig megtalálható.
Külföldi hyTflapok is
vannak.
Gyakran folynak a klubban sakkversenyek. A Tudósok Háza egész
Moszkvában hires koncertjeiről. A
legkiválóbb színészek szerepelnek
ilt. Sok tanulókör is van ilt, amelyeken a tudósok ennek vagy annak a kérdésnek a tanulmányozásával foglalkozhatnak, azonkivül
fényképezéssel, sporttal, slb. A Tudósok Házának van saját zenekara is. A tudós tagok itt tudományos tevékenységet is fejtenek
ki: a tudomány és technika számos ágának 30-nál több különböző szakosztálya van. Ezek a
szekciók előadások és konferenciák rendezésével, egyes kérdések
részletes
tanulmányozásával,
stb
foglalkoznak.
íme, opv másik klub, amelyet a
munkások számára
szerveztek
meg A Szlálin Autógyár kultúrpalotája nem kevésbé közismert
Moszkvában, mint a Tudósok Háza. Ilt is minden a pihenésre és
üdülésre van berendezve. Tekintsünk be az egves szobákba. Az
egyikben színdarabot próbálnak,
a másikban a gyár irodalmi köre
gvüll össze. A klubban 27 m m é s z i
kollckliv dolgozik. A szereplők
száma 100 autógyári munkás. Minden munkás vagy alkalmazóit, aki
a kultur-palolájába bejön, megtalál ill mindent, amire szüksége
van. Színházi előadást láthat, a
legjobb fővárosi erők részvételével meghallgathatja a moszkvai
filharmónia hangversenyeit, mozgóképszínházát látogathatja meg
j s megnézheti a legújabb filmekéi A klub tagjai számára a legkülönbözőbb léniákról tartanak
Hondáinkat. 101 l-ben ezeken az
mondásokon félmilliónál löbb hall-
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gató veit részi. A könyvtárban
ugyanabban az évben 212 C00 könyvei olvaslak.
A kultúrpalotában gyakran eslélyckct is rendeznek, melyre bires emberek hivatalosak: a bonvédő háború hősei, kiváló tudósok,
a főváros irodalmi és művészi kiválóságai.
Az autógyár munkásai szerelik
kuilurpalolájukat.
A szovjet diákság nemcsak tanulni tud eredményesen, hanem a
pihenést is jól meg tudja szervezni. Nagy cs érdekes kulturmunkál végez a Moszkvai Egyelem Lomonosz.ov-klubja. Jcleníős szerepet játszik ebben a klubban a
sport. Ilt különböző szekciók vannak: wolleybnll, lenisz, vadászati,
halászati, könnyű allélikai, alpi-

nista, uszó, slb'.
szakosztályok.
Nyáron a balászali. alpiniszlikai
és vadászati szekciók különböző
kirándulásokat rendeznek.
A drá .ai kollektív a moszkvai
Müvészs: inház színészeinek vezetése alalt néhánv klasszikus színdarabot adott elő. Gyakran szerepelnek a diákok klubjában az ország Jcghircsebb színészei. Ulóbbi
időben a kővetkező színészek, a
Szovjetunió népművészei tarloltnk
előadásokat: Kacsalov, Moszkvin,
Hciscn, Michailov és mások.
A háborúnak vége, uj klubok
fognak százával megnyílni a Szovjetunió minden szögletében s ezekben a szovjet-emberek hozzájutnak majd a jól kiérdcmelt-üdüléshez
N. Rabin

Kéthly Anna beszélt vasárnap
a szociáldemokrata
pártház
avató ünnepélyén
(Szeged. jmíus 30; Vasárnap délulán zsufoiásíg meglelt a szociá;demokra párl Szcnlháromság-utca
5. számú párl bei >iségének i.agylcrinc. Többszáz ember szorongott
a nagyteremben és az udvaron,
hogv részesei legyenek a párlház
avatási ünnepségének, meghallgassák a Szegeden larlózkodó Kéthly
Anna civlársnőt.
Dr. Valenlbiy Ágoston e l n ö k i
megnvilója után a dalárda énekelt.
A Magyar Kommunista Párt szegedi szervezetének nevében Dénes T.có elvtárs, h. polgármester
köszöntötte a testvérpártól. Ez a
mai ünnep nekünk is ünnepünk —
mondotta ! ö l bek közölt Dénes elvtárs. — Szívből kívánom a szociáldemokrata párt megerősödését,
mert az a Maivar Kommunista
Párt erősödését Is jelenti.
Ezután egy szavalat és
egr

énekszám következeit.
Szünet után Kéthly Anna clvlársnő tartolta meg ünnepi beszédét.
Bevezetőjében
párhuzamot
vont az első és második világháború utáni politikai viszonyok között A demokráciáról szólva kijelentette^ a demokrácia többségi
akaratot jelent. Vigyázni kod. nehogy a nem politizáló emberek véleményéből aiakuijon ki a többség.
A jelen problémáival foglalkozva,
fölhívta a figyelmet, fiogv nhgy
akadályokkal keli megküzdenünk,
(le megsokszorozza erőnkéi, hogy
ilt vannak tcslvérpártjaink is a
maguk hatalmas tömegeivel. Lelkes tapsorkán fogadta az Ady-idézcllcl befejezett beszédet.
. Kéthly elvtársnA beszéde ulán
rövid műsor következett. Majd az
internacionálé clcneklcscvei
éri
véget az ünnepély.

fl népbiróság 12 évi kényszermunkára
ítélte a Viharsarok hírhedt politikai
kalandorát
Szemenyei Gy. László a r e n d ő r s é g i besúgó, a G e s t a p o - k é m
és nyilas szervezkedő l a k a t alá k e r ü l t
(Orosháza, julius 30) A gyulai népbiróság négy napon ál helyszíni tárgyalást (ártott Orosházán, ahol Szemenyei Gy. László, a környéken jólismert politikai kalandor, súlyos vádakkal terhelten állt a Népbiróság előtt
A csendőrség 1937-ben az egész Alföldre
kiterjedő kommunista szervezkedést
leplezett le. Több, mint 130 került Szegeden és Orosházán a fasiszta bíróság elé.
A szervezkedés egyik kezdeményezője Szemenyei Gy. László volt, aki a
szegedi főtárgyaláson azzal védekezett,
hogy ű a rendőrség besúgója is bércncc
volt. Hivatkozott Szokotay békéscsabai
detektivfelügyelőre, akit'ől megbízást
kapott kommunista mozgalom leleplezésére. A bíróság persze annakidején

nem tért ki ennek az aljas ügynek
részletes kivizsgálására, mert ekkor saját módszereit kellett volna megbélyegeznie és Szeinenyeit fogházbüntetésre
itélte. Szemenyei hamarosan kiszabadult
és nyíltan fasiszta vizekre evezett.
Résztvett a jobboldali
mozgalmakban,
tagja volt a nyilas nagytanácsnak és a
Gestapo részére baloldali személyekről
listákat készített és a német propagandát szolgálta.
Mindez kétségtelenül beigazolódott
a népbiróság tárgyalásán, ahol Szemenyeit népellenes bűntett miatt 12 évi
kényszermunkára Ítélték. Ax ügyészség
súlyosbításért fellebbezett és mivel háborús bűntett vádja, is fennforogni látszik, valószínű, hogy Szemenyei ügyében ujabb tárgyalásra is kerül sor.

Az Ipartestület
felhívása
a szegedi iparosokhoz

járulási összeget az ipartestület hivatalában, Azok pedig, akik a városi főpénztárba fizették be a fenti összeget
nyugtájukat mutassák be az ipartestületnél, hogy felesleges zaklatásnak ne
legyenek kitéve. Ipartestületünk ugyanis nyilvántartást vezet és számon tartja
a befizetéseket és a természetbeni munkát :s. Miután az ipartestület elöljárósága egyhangúlag szavazta meg a 10
orai munkát, illetőleg annak megváltásat, ismételten kérjük iparostársainkat,
hogy ezen kötelezettségüknek most már
záros határidőn belül tegvenck eleget.

Az iparosság ki akarja venni részét
az újjáépítési munkából, részint személyes munkájával, másrészt 10 órai
munka pénzbeli megváltásával. Ennek
a kötelezettségnek még nein minden
iparostársunk tett eleget, kérő szóval
fordulunk tehát iparo .társainkhoz, hogy
a Kl órai munkát 1(>J pengő befizetésével váltsák meg mielőbb. At kell
éreznie mindenkinek, hogy az ország
csak ugy épülhet fel, ha mindenki a
tőle telhető legnagyobb támogatást
nyújtja.

A u i ó g u m i l a l p
Miután ilt felajánlásról van szó,
kényszereszközökhöz nem
kívánunk
nyúlni, tehát kérő szóval fordulunk
iparostársainklioz, akik eddig a 10 órai
kényelmes.
munkamegváltás összegét még nem
fizettél: be, tegyenek eleget ebbeli kötelezettségüknek és fizessék be • hozzá- 24-es tevcrmekszámlál 44 es számig.

s z á n d
Kemény Gyula S

ffSK

Színház
Viharos

Művészei
alkonyat

(A Nemzeti Szlahit együttesének .
vendégjátéka » városi színházban)
A szombati és vasárnapi ünnepségek igazán ünnepi eseménye volt 4
magyar Nemzeti Szinház művészeinek
vendégjátéka a városi színházban. Aa
országjáró szinészcsoport, amely hónapok óta gyárak és vidéki városok
munkáspuhlikúma előtt jálszik, kél
napon át nálunk is meglobogtatta a
színpadi művészei zászlaját, amely
Szegeden mostanában nagyon kókkadozva leng A nemzet első művészeinek vendégjátéka üditőleg hatolt 4
kietlen és sivár szegcdi szinl mezőkön és reményt öntött a csüggedt sfivcklie, hogy nz igaz művészet jegyében megújult demokratikus magyar színjátszás majd beköltözik aa
ország második városának színházába
is.
A Nemzeti Szinház együtlcsc Lconid
t achmanov szovjet iró sVIMros alkonyati cimü színmüvét mutatta be 4
szegedi közönségnek. A darabnak az
1917-es orosz forradalom Idején játszódó cselekménye és problematikája
különös időszerűséggel hat a jelenlegi magyar körülmények közölt, művészi és irodalmi jelentőségén kivül
ez adott érdekességet
előadásának.
Hőse Polezsajev professzor, a nagy
természettudós, akit a külföld ünnepel és elismer, a cári reakció azonban
üldöz demokratikus magatartása m i a t t
Tudományos munkásságának elismertetéséért vívott harcai közepette é r i
az októberi forradalom a nagy férfiút, aki ugyan hetvenötödik születésnapjának megünneplésére
készül
éppen, mégis örökké fiatal szellemének frisscségével csatlakozik a forradalomhoz és ezzel megmutatja, hol
a helye az értelmiségnek, hogyan kell
bekapcsolódnia az intelligenciának a
népi tömegmozgalmakba és hogyan
keil segilségül sietnie a tudománynak
az alacsony élclszinlcn levő tömegek
fétcnic léséhez.
Mindez, igy vázlatosan elmondva
olyan szinben tüntetheti fel Rachmanov müvét, mintha propagandadarab
lenne, holott távolról sem az, ellenben
történelmi időknek mélyen megindít^
emberi dokumentuma, át meg átszőve
az orosz életnek olyan vonatkozásaival, amclvek még inkább növelik ta»»
tását,
A Nemzeti Szinliáz művészei tökéletesen kiérlelt, stílusos előadásban
mutatlak be Rachmanov szinmüvéL
A kitűnő együttesjátékban
minden
alakítás külön-külön is mcslermúként
halott. Az élen természetesen a Polezsajev professzort játszó Major Tamás alakítása áll, a nagy szerepnek
kijárö minden gondosságával és szenvedelmével. Major a stilizáló színjátszói stílust a naturalista színjátszás
néhány finoman alkalmazott eszközével vegyítve plasztikusan
fonnílt4
meg a főhős alakját, őszinte, nagy
sikert aratva lélekbemarkoló alakításával. LadomCrsrty Margit szívhangjal, meleg asszonyisága hasonló sikerhez juttatták a feleség szerepében 4
szegedi deszkákra visszatért kedveli
művésznőt. Mély hatást váltott ki 44
eddig leginkább amorozó szerepekbea
ismert Üngváry László jeliemábrái
zoló ereje és Rafezy Lajos robusztus
drámaisága. Egy kitűnően formált epizódszerepben (a matróz szerepéhenj
megismertük és megjegyeztük a tehetséges Horváth Ferenc nevét. Jegyezzük még fel: Gárday Lajos, Demei«4
Hedvig, Viktor Gedeon, Gáhor Mikiét
Bánky Zsuzsa és P a r t o s Erzsi voltaM
azok, akik a főszereplőkön kívül 4
színházi estét megszerezték 4 szegedi
közönségnek. Es Gellért Endre, a müveit fiatal rendező, valamint Varf4
Mátyás díszlettervező, akinek 4 pesti
bemutatóra készült eredeti díszletével játszották Szegeden Is Rachmanorv
inüvé'
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Sz.lgálat.s gyógyszertárak
K. Keresztes Ilona, Szent György|ér C., Frankó AnJor, Dugonics-tér 1.,
Surjányi József, Kossulli Lajos-sugárét 31.
—oOo—
— Helyszint szemle n vasntl hídnál.
flaviár óilőn miniszteri tanácsos, a kereskedelmi minisztérium hídépítési osztályának vezetője szombaton Szegeden
járt és a városi műszaki ügyosztály
bevonásával szemlét tartolt a közúti
forgalomra is átalakítandó vasúti hídnál. A szemle eredményeképpen megegyeztek. hogy az átalakítási munkákat
• legrövidebb időn belül megkezdik A
miniszteri tanácsos magával hozta a
közúti hid helyreállításának terveit is.
Háromféle terv van erre vonatkozólag.
Az első kettő szerint a helyreállításnál
leihasználnák a megmaradt alkatrészeket és u j pilléreket építenének. A harmadik megoldás szerint lánchíd rendszerű uj hid épülne. Ez a terv azonban
egyelőre megvalósíthatatlannak látszik,
olyan sokba kerülne. Legvalószínűbb,
hogy egvetőre csak pontonokkal kombinalt cóióphid épül, ennek költsége
85 millió. Itt emiitjük meg. hogy a
Bertalan emlékműnél kompot helyezlek
forgalomba, rnert a pontouhidat a hét
végén elbontják, hogy máshová helyezték.
x A FUggellen Kisgazda, Földmunkát és Pnlgari Párl szerdán, augusztus
I-én délután fél 6 órkkor a párl Tisza
Lajos-körut 20. sz. a. helyiség-ben
pártnapot tart, amelyen dr. Uarlucz
Lajos egyet. ny. r. tanár tart előadást.
A tagok megjelenését kéri és vendégeket szívesen tát az Elnökség.
— Felhívás. A diákinternátus igazgatósága felkéri mindazokat a Belváros területén lakó családokat, akik
minden ellátás nélkül, tehát csak ott
lakásra, valamint azokat is, akik eset
leg teljes ellátással is, középiskolás
diákokat és diáklcdnyokat elvállalnak,
szíveskedjenek ezt záros
határidnö
belül, augusztus 1—14-lg az InlcrBálus irodájában: Kárűsz-u. l t „ tl. 7.
szám alatt bejelenteni. Hivataiosórűk:
kedden, csütörtökön és
szombaton
délelőtt 9 - 1 2 ig.
x ügyvédi hir. Dr. Grosser Sándor
ügyvéd irodáját Bus Páter-utca 2. sz,
•Ti helyézle át.
— A
tiazdag-rirknsz
Szegeden.
Szombaton esle tartotta a Gazdag-cirkusz megnyitó előadását a Valéria-téren
A változatos műsorszámok nagy tetszést arattak. A kinai artisták Wong Fai
és a 3 Canlon Boys világviszonylatban
Is kiválóak, a többi árlista produkciók
Is megülik a fővárosi szinvonalat. Beraádi erözsonglör, Antónia és Andrási
író! ugrók, a Kratley ikáriai csoport, a
t Charles lélraegyensulyzók. Ibi a glóbuszon, Céza zsonglőr, a 2 Tormai és
Wili egyensulyzók Stefánia a trapézon
és Olym.pia, Gazdag igazgaló iskola lovaglása, Coco a csodamajom, a gyerekek öröme és az idomított kutyák tetszettek. A humorról Keller és Dénes
bohócok gondoskodnak.

Vasárnap 5 4 3 hadifoglyot bocsátottak
szabadon a Marx-téri táborból
A hót lolyamáp móg 2 5 0 0 fogoly szabadonbocsáfása várhaló
(Szeged, julius 30 Jatt** 29-lke ünnepe vett a szegedi hadifogolytábor
'akutnak ia. Az ünnepnap alkalmából
543 hadifoglyot bocsátottak szabadon
a Marx-téri fégolykórbázból. Panov ezredes, a szövetséges ellenőrző bizottság megbízottja Jelenté: í ben. Szeged
városa részéről Róna Béla tanácsnok,
a honvédség nevében pedig Merényi
Elemér főhadnagy vette át a foglyo-

Szakszervezeti h rek

el a szegedi táborból.
Ugyancsak vasárnap befnlotl Sze*
getlre egy hadifogoly vonat, amely 8<MD
k'szabadult loglvot hozott a temesvárit
táborból. A temesvári különítményt?
a szegedi katonai paranesnokság Iái'*;
el szállással és élelemmel. Héttőm
ezek legnagyobb része továbbutazott]
Szegedről — otthonába.
oOo
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A berlini értekezlet folytatja
. A jövő héten már befejeződik

és Bevin

részivételévei

munkálat

a „Három nagy"

értekezlete

(London, julius 3(1) Az angol válasz-1 portja előtt zártkörű gyűlésen kifejtette, | n y o m b a n ^ V S ^ Í ^ E ^ f t a U s ? ^ ! ?
tások eredményeképen átalakult az an- Ko..y a párt külpolitikájának alapja a
u t a n a a b e r l . n i * *
gól kormány. Most már hivatalosan is' b r i t - a n erikai-sYovjetorosz barátság összeült . ^ W a t t a munkájáL Wuközölték az Atllee-kormány fontosabb' A munkáspárt hatadéktalanul hozzá shingtoni vélemények « e " n t • • ^ t e minisztereinek névsorát. Miniszterelnök, fog látni a választásokon hirdetett kezlet munkája olyan ]ó| halad_ hogy
és hadügyminiszter • Atllee. külúgymi-'; program megvalósításához és ebbe a a jövő hétre be lehet fejezni. T r u m a n
niszter: Bevin, pénzügyminiszter: Dal- munkájába a fiatalságot is bevonja. A etnök augusztus lü-e táján visszaérkeIon, kereskedelmi miniszter: Cripps, a "gyűlés melegen ünnepelte Bevin kül- zik Washingtonba, de lehet, hogy közben Londonban is látogatást tesz.
Ixirdok Tanácsának elnöke: Morritson, ügyminisztert.
Atllee 8-ára visszautazik
Londonba,
lordkancellár.: Yoivitl, igazságvminiszAltlee és Bevin szombaton visszahogy a parlament megnyitásán ismerter: Greentvood. Az alsóház vezére az
utazlak Potsdamba,
tesse a kormányprogrammot.
alkotmány szerint Morrisson lesz. Atllee
—ooo—
a munkáspárt háromszáz főnyi cso- ahol óz estebéd elfogyasztása ulán

Császár, a bari rém a szegedi
népbiróság előtt
(Szeged, julius 30) A törvényszék
csküdtszéki l e m é b e n zsúfolt padsorok
előtt kezdle meg hétfőn reggel n népbiróság Bózsó-lanácsa Császár János
bácstopolyai volt honvéd főtörzsőrmester népellenes bünügyénck tárgyalását. Császár mint n rettenetes birü
bori munkatábor szolgálatvezető ő r mestere hírhedt volt kegyetlenségéről* Több emberhalál is terheli lclsiismerclét.
Izgatott hangulatban, á hallgatóság
sürü közbekiáltásai közepette kezdődött meg a vádirat ismertetése. A vádirat szerint Császár Borban 1943 júniusától október 3-ig mint szolgálatvezető őrmester a legcsekélyebb okból Is megpofozta a mnnkaszolgálalnsobat, úgyhogy azoknak orrán-száján
folyt n vér. Sürün előfordult, hogy
hasbarugdosta és homokkal (ötlött gumicsővel ütlegelte őket. Keresett ürügyekkel minden vasárnap 29—30 emberi kiköttMelf. A kikötéseket szabálytalanul sokszor ő maga hajtotta vég,
ugy, hogy az embereket 20—30 centiméterre felhozta a föhttöl, közben ütlegelték őket, amig azok el nem ájoltak. Aki beteget jelentett, azt még-

SPORT

Ciem' futt-allbajnokság. A szombaton megindult üzemi futballbainoki
mérkőzések eredményei a következők :
A Sieciáldemnkrala Párt nőszer- Városi alk'alkalmazo'llak—Posta művezete iulius .TVán, hétfőn délután ti szaki alkalmazottak 7: 4 (2:2), Tiszaérakor tageyütest tart, mclvnek kereté- Dcma—Tűzoltók 3 : 1 (0:1).
ben Göraénviné dr. Vass Erzsébet: „A
nő szerepe az ujjáépitésbeu" cimmen
tart előadást Vendégeket szívesen lá- S z e g e d v á l o g a t o t t — V i d é k v á l o gatott 1 : 1 ( 1 : 0 )
tunk.
A Nemzeti Parasztpárt
szer tán.
A vasárnapi ünnepségek alkalmából
augusztus l-én délután i) órakor értel- a Vasutas-sladionban rendezett válogamiségi gyűlést tart Batlbyány-utca 4 tott íutballrr.érkőzés nagy érdeklődés
azám alatti első emeleti helyiségében. mellett zajlott le. A szegedi csapat a
A gyűlésén a nér.művelés és a népfö következő összeállításban
szerepelt:
isko'ik kérdését beszéltük meg. A meg- Ludas I. — Csonka, Sajtos I. — Fásbeszélést dr. Kalmár László vezeti be. kerti, Kakuszi, Szőcs — Bakos, Ludányi
A gyűlésre laejainkat teljes számban Hernádi, Harangozó, Nagy.
varjuk, azonkívül minden érdeklődőt
Az I. félidőben a szegedi együttes
azivesea tálunk.
többet támadott, de a csatársor inedd •
vo t. A 17. percben Szöcs mcgur.vn n
csatárok tologatását előretöri és szép
lövéssel megszerezte a vezetést. A II
félidő 3. percéi) n Veres közelről egvenA Tanárak, Tanllék Szabad Szak- lilclt, majd kiegyensúlyozottá vált a
szervezetének kereteben héttőn délután játé'; s az eredmény nem változo'L
6-kor a városháza közgyűlési lennében
A szegedi csapat csalódást okozott,
„Mi a demokrácia" címmel elöad.isl különösen a csatársor voll gyenge. Katart Pikler György. Az előadást vita kuszi, Saj'os és Szöcs játéka emelkekovelL Vendepeket sziveim tálunk
dett csak ki. A vidéki csapat legjobbjai

Párthirek

kat az orcsz táborparanesnoktóL
Az 543 foglyot a Klanzál-gbnnizlnmban szállásolták el, olt folyik most
a leigazolások. Leigazolás nlán mindenki! szabadon bocsátanak, menetlevéllel látnak el, hogy hazautazhassanak hozzátartozóikhoz.
A foglyok szabaúonbocsálása ezzel
még nem ért Téget, a hét folyamán
még további 2500 foglyot engednek

Kosárlabda-mérkőzések

Mnnkás válogatott-Társadalmi válogatott 4 8 : 1 4 (19:8).
Szegedi női válogatott—Vidéki női
inkubb megterhelte munkával. Egy ír- válogatott 27:17 (14:7)
ben
11 munkaszolgálatos megszökött,
Zilahy Lajos és Háy Gyufa
ezek bözttf kilencei elfogtak és
kivégezlek. Közvetve1 ennek a
előadást tart
Szegeden
kilenc embernek a haláláért la
az orosz-magyar
hal*
i . Császár felelős. ,v.
/útkapcsolatokról
Október 3-án, a bori Wbor'lrtúritése(Szeged, julius 30) A szegedi Újságírót
kor 300 beteg munkaszcUáülatossal
és Művészek Otthona nagyszabású kulCsászár maradt vissza és a
turprogram megvalósításába kezdett*
fabarakot rájuk gvujlotla, ezzel
A program bevezetéseként előadássora*
•tgaagyobb részüknek
halálát
zatut rendeznek, a sorozat első előadó*
okozta.
sát vasárnap tartják a magyar szellemi
Sikkasztással cs lopással is meg- élet két kiválóságának, Zilahi/ Lajosa
nak, a népszerű írónak és Háy Gyulávádolta a népügyészség Császári:
nak, a szegcdi származású jeles drámaa táborba érkező munkaszolgálairónak részvételével. Zilahy Imios és
totokat megmotozta és elvette
Háy Gyula a magyar szellemi élet akértékeiket.
tuális problémáiról és az orosz—magyar
Császár kihallgatása alkalmával ki- kulturkapcsolatokról tartanak előadást.
derült, hogy a vádlott német szár- Zilahy köztudomásúlag a Szovjet—Mamazása. Azzal védekezett, hogy a ki- gyar Művelődési Társaság elnöke, Háy
kötéseket és a többi rendszabályo- Gyula pedig főtitkára.
Az érdekes két előadást nagy várako*
kat felettescinek parancsára végezzás előzi meg. Az előadis vasárnap,
tette és hajtotta végre.
augusztus 5-én délelőtt lesz a Város]
Sebest Endre rendőrfelügyelő Ós Színházban.
Welsz Miklós völlak az első tanuk,
mindketten igazolták a vádakat.
— A Magyar Nők Demekralikn*
A tárgyalás lapunk zártakor tarf.
Szövetségének Tisza Lajos-körut 57.
szám alatti székháza érdekes előadás
Ébner és Szabó voltak. Kern játékve- színhelye lesz kedden délután 6 órakor,
zető nem adott meg egv jogos 1 l-est a Bcrey Gézáné Cxányi tiroska ujságird
szegedieknek, ez eídőnthelte volna a „A magyar nő a történetem viharában"
meccs sorsát.
cim alatt előadássorozatot kezd a ma«
, gyar nőkérdésrűt
és nagy magyar
-oOoportréját festi meg a lő'o
R t i d a p e s l i b a j a o k i e r e d m é n y e k : asszonyok
megszokott szines, érdekes meglátással.
Ferenc v á r . , - C s e p e l 2 : 1 ( 1 : 0 )
Az előadásra minden érdeklődőt szive*
Z. MaDISz—Ganz 6 : 0 ( 2 : 0 )
sen lát a nőszövetség.
R Rarátsá* —Újpest 2 : 1 ( 1 : 0 )
FttTK-NSr, 3 : 0 (1:0)
Az iparvállalatok
jelentse c
MTK-MtVAG 4 : 3 ( 2 : 1 )
Vasas —Kispest 4 : 3 ( 2 : 1 )
be, milyen anyagi
segít-o—
ségre
volna
szü/iségük
A Tisza megnyerte az atlétikai versenyt. A Vasutas stadionban megrende(Szeged, julius 30) Az iparügyi miniszzett vasárnapi atlétikai verseny ered- teribiztosok e hó 21-én Bpcsten országos
ményei a következők : 109 m : Varga értekezletet tartottak Bán Antal iparügyi
(Tisza) 117 mp. 300 in: Ottruba (Tisza) miniszter elvtárs elnökletével Az érte1012.3. Mavasugrás: Márton (Tisza) kezleten szóbaUcrült a vidéki iparválla170 cm. 110 gát: Varga (Tisza) 161 mp. latok megsegítésének az ügye. Miután .<
1503 m : Kozár (Békéscsaba) 4 42 p. minisztériumnak nincs áttekintő képa
Távolugrás: Almás (SzMTE) 0 6 m. arról, hogy a vidéki iparnak milyen
•03 m női síkfutás: Török I (Tisza) szükségletei vannak, a:
iparvállaiuto'i
15 5 mp. 4 0 m- Varga (Tisza) 557mp. tegyenek az iparügyi miniszteri bizto Sulvlökés : PáloM (Orosháza) 918 m. núl bejelentési arról, hogy milyen anyajt
1x100 m váltó: Tisza I.
segítségre volna szükségük. A bejeié.ítéSzegedi Ifi—MaDISz 2 : 0 ( 0 : 0 ) . A seket az Czemi Bizottságok, vagv üzemi
MaDISz válogatott fulballcsapata jól bizalmiak is irják nlá. A beérkező bemegállta helyét az. egyesületi ifjúsági jelentéseket n miniszteri .biztos továb*
válogatottal szemben Mindvégig jól bitja az iparügyi miniszterhez, aki a
tartották magukat, az utolsó tiz percben rendelkezésre áiló tőkék aránvá mn a
kapták a két gólt. A gólok szerzője vidéki iparvállalatok anyagi fetsegilcscl
IUidae
naoirendre tűzi.
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flpráirdetéssk
A d á s - v é l e l
írógépek, számológépek Isinél k ipr dúk Szencsi irodagépnagykerezkedóréí, Szt. Mihály-u. V. Bemutatás: dóiután 3—G-ig. Hasznúit gépek vétele.
Vegyes buterok eladásra kerüliicit.
• Tóth szanatóriumban, kedden.
Egy 200—300 kbc.-cs motorkerékpárt vennék lip-top állapotban, pénzért vagy élelemért. Kormányos u. 15a.
Egy női kerékpár eladó, Hétvezérein:: 48. szám.
Gázllzbely és fúrészporoskályha clcdö. Szt. Isíván-lér 15., I .
Trágyát vennék 15—20 vagonnal,
kitvasutdllomáson berakva. Szenlhárwmság-u. 55.
Egy kettesben járó ló eladó. Külsőr ->ngrádi-sugárut 151 Ecsedi-tanya.
Kárlelégép eladó vagy gyapjúért elcserélhető Révai-utca 6b. II. 1., délután,
i Giziit bükkfadeszka eladó vagy feryftfáért elcserélhető. Csaba-ulca 36.
Juhász.
VlrágMItáay dísznövényekkel, férTidpók ( 4 0 - 4 l-esek\ Singer-bobinok
eladók. Újszeged, Szőregi-u. 17.
k a j á r a szép apák és süldők eladók.
Újszeged, Fürj utca 4a.
Egv Jé tigrisbőrrel bélelt férfi télikabát eladó. Béke-utca 15a.
Egv misféléves sertés eladó. Róna•Ica 34. sz.
Elaéé sötétkék, mély gyermekkocsi
Éfid műves-utca 4-b.
Keveset használt süllyesztett varrógép eladó. Újszeged, Bethlen-utca 14.
Egy nőstény kecske eladó, Tápé,
fcamossor-u. 33.
Haszaáll mély gyermekkocsi eladó.
Barcséuyi-utca 2b, csengetni.
8 héaapas malacok eladók, Herayós-utca 10.
Félhií'é, ^onyhakredenc. cselédágy,
hokedlik eladók, Lengyel-utca 30!
Egy uj, festetlen konybaberendezés
«I«dó Katona-u. 38
Fajjészág, másféléves úszó eladó. Ujgyála 17. sz,
3 x 1 riélé,. szabó varrógép eladó.
Fodor-utca 6, I. 7.

[Kereskedők!

Adójegyes békebeli

CIGARETTAPAPÍR
nagybaa kapható
GARDOS1, Szentháromság-u. 27 I

Foglalkozás
Irodai állás üresedésben. Betöltéséről információ kapható a Polgári Demokrata Párt helyiségében (Széchenvitlr 5. I. t.) délelőtt lu-12. délután
Gyermekszerelö mindenes azonnal
felvétetik. Érd. délután 4-től. Szent
István-tér G., I.
Kavársak és ipariskolis tanulók felvitetnek. Kotrólclcp.
Keresek egy anvát, aki elválalná
kislányom szoptatását. Cim: dr. Boros
JWsscí-utca 7. Érd. délután d—7-ig.
. Takarításét felveszek a délelőtti
arákra azonnal. Dr. Korda.
Koaybal kézilcányokat fcívesz a
»M«n2a«. Bus páter u. 8. Jelentkezés
reggel 8-tól délután 3 őráig.
.Megbízható mindenes vagy bejárónő felvételik Délvidéki Étkezde, SzcntUáromság-utca.
Cipöszabászt kisegítőnek keresek
Ordögh, Pacsirta-utca 4.
Ilármrsirrl keresek, kinek a fetésége
külön fizetésért takarít. Korona-utca 4
Gáspár.
kifutóim felvétetik, Szent Imre Társulat, Széchenyi-tér 3.
Ma'ánycs özvegyasszony ajánlkozik
mnpanyoshoz vagy gyermek mellé,
esetleg beteghez. Somogvitelep, 7. utca
J W SZ.

Pzeneiek
Kéri lisztet, zsirt, szalonnát, cukrot
megadom, toL

C s e r e

'

Szeged város peK*.•mestere.

1915 Julius 31.

Viszonteladók!

20.659-1915.
Dindnl cRjnvcltnpopI*
Világos szövet szoknyanadrágomal
Pflmn
u:okó«ftppan
Tárgy: Sfrtéo- é» marhaállomány
S
a
c h a r t n
kábultál elcserélném alacsony lóriira
bejelentése.
Rolbart é« Svcdocélvaló ballonnal vagy trcncskóval. Tip e n g e
k o p h a t ó
Ilirdel mén f
sza Lajos-körut 45, I. 2.
Egy Jó tűzhelyet cserélek malacéri
A 30.026—1915 FE számú miniszés egy sörszivót cserélek élelemért. teri rendeletben foglaltuk ulapján «*JSomogy itclep 30. utca 733.
rendelem Szeged város belterületén SrettUiároiiisíig u l c a 27. szára.
3 mázna kukoricát adok 6 mázsa és a közigazgatásilag Szegedhez tar
kemény tűzifáért. Petőfi Sándor-sugár- tozó terűiden levő serlés- és marha- aiak lula|d'ensas tartozik a gaidanylfut GZ
állomány bejelentését.
vánlatlé h hatatnál beszolgáltatni.
A bejelentéseket az arra készített
Azok n keresi c<*őt, akik korpává*
K ü l O n l é l é k
tHaszonállat bejelentőlap* felhaszná- sár lási eugoáély uélkfti szolgáltatnak
lásával kell 1915 augusztus 31 lg a
Egy orosz kaloaa elveizlelte vasárnap Közellátási Hivatal gazdanyiivántartó k( korpát vagy tőT-Rof szolgáltatnak
délben Za oszt. 932.142. sz. kitüntetését. osztályánál (Zsótér-ház, II. em.) meg ki nz előirt mennyiségűéi, amennyibe:: cselekményük súlyosabb elbíráA kitüntetés piros szalaggal fehér-piros
írással van. Kéri a b. megtalálót 400 P tenni. A bejelentési űrlapok dara- lás alá IICIII esik, kihágást követnek
jutalom ellenében Gál-u. 8. sz. allatt bonkint 5 pengős árbnti a dotiánykls- cl, amelyre mcgdíhip'.tolt pénzbünteárudáknál kaphatók Minden állattartó tésen felüt n korpná; usllásl kijelöléleadni.Egy szürke kötött kabát elveszett, a gazdának csak egy bejelentőlapot kctl süket a feljelentés megtételével cgyb. megtaláló jutalom ellenében adja le kiállítani, állatállományának nagysá- időben a Közellátási Hivatal az eljágától függetlenül.
a kiadóhivatalban.
rás befejezésének megvárása nélkül
A bejelentések megtétele uláu a megvonni jogosult.
Újszeged! országúton elveszett egy
tárca, igazolványokkal együtt. Becsüle- gazdanyilvántartó hivat::' azokat felSzeged, 1915 julius 10.
tes megtaláló jutalomban részesül, Sze- dolgozza és az állattarló gazdák réDrat« sk., h. polgármester.
ged, Bárka-utca 12.
szére serlés-, illetőleg marhanyilván•elorla Taszénrc előjegyzéseket csak tarló lapokat ad ki. Ezeket a lapokat
iparosok részére korlátéit mennyiség ax állallarlá gazdák gondosan meg- Szegedi 5. honvéd kerületi parancsnokre felvesz befizetés ellenében Szenest irizál tarlozaak é* állatállományuk- ^ ^ ^ s á j M g a z o t ó ^ j i z o t t s á B a ^ ^ _ ^ ^
Ferenc, Vitéz-utca 28., augusztus l-ig, ban lirléaö minden változást a megfeleli rovafbaa a t arra Melékro ha- 5007. sz. szám. ig. biz.—1945.
délután 3—5-ig.
FELHÍVÁS.
Orik eltartásra magához venne idős léságok állal elijegyezlelai. Az előurat vagy nöt báztulajdonosnő. Korda- jegyzett változásokkal a gazdanyiivánA honvédség tagjainak igazolására
tartó hivatalnál a nyilvántartó lap szóló l(. M. rendelet értelmében közsor 16.
bemutatásával jclcnlkczni tartoznak a
Tegyen prébált Kerékpárgumi ra- változást követő nyolc napon belül, hírré teszeui, hogy a honvédség alább
felsorolt tagja: a közeljövőben igazogasztás, ósszetoldás, feletőséggel gyorsan, olcsón, békebeli ragasztóval készül. ahol a bejelentések alapján felfekte- lásra kerülnek:
Székely Imre segédtisztviselő PulcRókusi ff. 113. Rózsa-inaloai Burján tett állatnyilvántartó könyvben a válutca 21, l)r. Draskovits Ernő szds.
tozásokat keresztülvezetik.
Jenö.
Hódmezővásárhely,
Begavári János
A sertés- és marhanyilványtartő la- alhdgy. Csaba-utca 4?, Szeles Fereni
Mosási, vasalást, takarítást vállalok, helyeket keresek és penlos el- pokon levő korpavásárlási engedélye- flórt:: Csuka-utca 37;:, Tápa: István
ket ugyanakkor a gazdanyiivántartó örm. Géza-utca 1, Halmos: Jó'sef alhdgy.
met kérek. Tóthné, Lehcl-u. 9.
hivatal kitölti és az állattarló a nyil- Rajta-utca 1, Erdővölgv: Mdiály ftörúu
vántartó lapról lefejtett korpavásni- Csuka-utca 9, Pásztai Béla ftörm. Szólási engedély alapján a nyilvántartott reg, Szegfú-utca 305, Bittcra István
Újszeged, Kúzépfasor 53a, Paállatok részérc süldőnkint havi 30, ftónn.
lotás isi vár: szkv, Szőreg. Arpád-utca 37,
d a r a b o t
hizónkint havi 50 kiló és marhúnkiut Mészáros Mútvás örm. Kelébia, Itenkó
k é k g a i l c havi 100 kiló körpa vásárlására lesz- Béla szkv. Zárda-utca 15, Kiss Ernő
Kapható GABDO^-Szt Hőromság-u. 27. nek jogosilvg. A korpavásárlási en- örm. Agyagos-utca 3, Varga Gvórgjl
gedély alapján egyelőre háromhavi lórin. Veresács-utca I7b, dr. Mecsét
szükséglelet
vásárolhatnak meg, amely, Ferenc o. alhdgy. Tisza 1-ajos-körut 46,
L a k á s
neb lejáriakor a nyilvántartó lapon Csirik András örm Zoltán-utca 12, Anlevő másik korpavásárlási engedély talffy László ny. t;íb. főesperes VitézEtegársaa bútorozott-szobát fürdő- kiállítása céljából a gazdaayilváalarlé utca I, Hegyeshalmi József örm Újszoba-, konyhahasználattal azonnal ke- hivatalnál Ismét jelentkezni tartoz- szeged, Bérfóldek 113, Skrainka Erigyei
resek. -Ajánlatokat a kiadóba >Kellő< nak. Ez a második engedély szinten szkv. örgy. Kálmán-utca 14. Schreitter
Hugó ny. őrnagy Tisza Lajos-körut 1:0,
jeligére -kérek.
háromhavi időtartamra szót. amelynek Raduai Zoltán örm. Ilóka-utca 20, LenBelvárosi kétszobás elegáns garson- lejária elölt e tárgyban ujabb rendel- gyel János törni. Kormányos-utca 31,
lakásomat hasonló négyszobással cse- kezést fogok kiadni.
Asztalos Gyula törm. Tanítói kiskertek
rélném vagy a hozzájűttatónak átad5.
nemes Ilcrmnnn Mihály ny. alezds
Jelen határozatommal felhívom az Széchenyi-tér
nám. Jelige: „Belváros".
7, Lelte András törm,
állattartók
figyelmét
arra,
hogy
azok,
Algyő, Géza-utca 4, Mester Ferenc örm.
Bútorozol! utcai és udvari szoba kiakiknek birtokában járlallcvél nélküli Szentháro;nság-utca 2, Tilze György
adó férfinak. Korda-sor 16.
haszonállat van, a járlatlevclckct ha- ny. ezds. Tisza Itajos-körut 70, Horányi
19 kg száraz füstölt szalonnát és 10
Ignác ny. segéd tisztviselő Sándorfalva,
kg lisztet adok annak, ki 2 szobás össz- ladéktalanul váltsák ki, mert mind- Szent
István-utca 18, Fazekas Eredre
komfortos féregmentes lakáshoz vagy azokat az állatokat, amelyekre vonat- nvá. őrnagy
Tisza Lajos-körut 52, Nágy
kozó
járlnllevél
az
állattartó
birtokámagánházhoz juttat. „Nagykörúton beJános
törm.
Veresács-utca 7, Marschall
lül" jeligére.
ban nincs, elkoboztatom. Ugyancsak József uyá. fhdgy.
Zcntai-utca 32, Spánelkobzásra
kerülnek
mindazok
az
álEgy bútorozott szoba kiadó, Újszeter Mátyás nyá. aligazgató Tábor-utca
ged, Jankovich-utca 18.
latok, amelyekre vonatkozóan n be-6a, Juhasz Kálmán örm. Szilágyi-utca
Gabonái adok, aki szép szoba- jelentés 1945 augusztus 31-ig a gazda- I. szám.
konyha, fürdőszobás lakáshoz juttat. nyilvántartó hivatalnál a »Haszonállat
Felszólítok mindenkit, hogy akik a :
„Tisztviselő" jeligére.
bejelentő-lapon* nem eszközöltetett. igazolás
alá vont személy olyan magaAx állalállományokat arra rendsze- tertásáról vagy cselekményeiről tudnak,
resített közegeimmel állandóan ellen- melyek a magyar nép érdekeit sértetőriztetem.
ték vagy sértik ezt és az erre vonatkoAz elkobzásra kerülő állatokat Sze- zó bizonyítékokat szóban vagy irásbaa
igazoló bizottság elnökénél Deltra
ged város Közellátási Hivatala a min- az
Béla kereskedelmi és iparkamara vekövetkezményeit valamennyien érez- denkor megállapított hatósági áron zetőjénél (Szegedi Kereskedelmi és iparzük. Vér, könny és romok mindenütt. kifizet: és a közellátás részérc hizla- kamara) minden hétköznap 10 és 11
A Magyar Vöröskereszt minden ere- lásba fogja. Amennyiben pedig kihi- óra között megtehetik.
Figyelmeztetem a bejelentőket, bog]
jével a háború okozta sebek gyógyí- zolt sertésről van szó, ugy a lev&gaÍrásbeli bejelentés csak akkor vehet]
tására és a könnyek letörlésére sietett. lásról és az ellátatlanok részére való az
figyelembe, h a a bejelentő nevét és
kimérésről
tartozik
'gondoskodni.
Magyarország újjáépítésében, a háború
pontos lakcímét is bejelenti
Jelen határozatom megjelenésével
okozta lelki és testi szenvedések enySzeged, 1945 julius 19
hítésében, valamint nz elesettek talp- cgyidőben elrendelem, hogy a korpáDelire Béla ig. biz. elnőlq
rasegilésébcn a Magyar Vöröskereszt nak fogyasztóközönség részére való
munkájára még nagyobb szükség van, árusítására jogosított kereskedők ?s
Felhívás. A szegedi egyetemi é<
mint valaha volt. '
malmok korpakészletükct n Közelláfőiskolai
igazoló bizottság értesíti ai
A Magyar Vöröskereszt ezt a nagy tási Hivatalnál bejelenteni tartoznak. érdekelteket (ignzoiandókat é s tanuj
munkát azonban csak lelkes munka- A korpát a mai naptól kezdve csak kai), hogy a julius 2i-én é s 27-U
társakkal és kellő anyagi erővel tudja korpavásárlási engedéllyel rendelke- elmaradt, valamint a 31-ére kitűzőt!
zők részére lehet kiszolgáltatni, abban
eredményesen végrehajtani.
a mennyiségben, mely a korpavásár- ügyeket 31-én i s augusztus 2-én t l ö
Ennek a nemes célnak az érdeké- lási engedélyre a gazdanyilvánlarló gyúlja le.
hen kérjük fel városunk társadalmá- hivalal állal rá van vezetve.
Főszerkesztő: Szirmai István.
nak minden rétegét, hogy az auguszA korpavásárlási engedélyeken a Felelős szorkesztő: Cártfos Sándor*
tus 3-án és 4-én, pénteken és szomFelelős kiadó: Kenex László,
baton tartandó országos Vöröskereszt megfelelő rovatba a kereskedőnek be
gyüjlőncpok alkatmával mindenki ve- kell vezetni a kiszolgáltatott mennyiKiadja/
gye ki a részét minden fcrejévcl és séget é s ' a z t aláírásával és bélyegHlrisalftHó Kft.
minden fillérjével siessen a Magyar zőjével ellátni mindaddig, nmlg az
Szerkesztőéig: JófcaLatea £ engedély alapján vásárolható korpaVöröskereszt segítségére.
Tataion: ÍE3.
-I
mennyiség ki nem merült. Az Ilyes elKiadóhivatal: Kárászaira S. •
SerfMBl bérlik, hogy segíthessünk: használ! kerpavásárlásl engedélyeket
Telefon: 25

Gárdos 1,

ARSOLA

A bűnös és
értelmetlen háború

