Világ proletárjai egyesüljetek!

DHMACYAKOBSZáti ~
A

MAGYAR

V. évf. 62. sz.

K O M M U N I S T A

P Á R T
ara m

D E L M A G Y A R O R S Z Á G I

Kossuth-Petőfi-Táncsics
Irta;

FERENCZ

szetteméhen

LASZLó

tá.d évvel ezelőtt Budapesten nem állott volna a magyar nép a népek összefogását a Habs- aa ország a nagybirtok és a
S
forradalom volt. A márciusi harcának élén Kossuth Lajos, burg-önkény eilen. Hiba volt, jobbágyság kórdósét radikáliifjúság Petőfi, Irinyi, Jókai, Vas- a lángszavu néptribun, a for- hogy a gyözeimes magyar csa- sabban Oidja njeg, mint az

vari es Bulyovszky vezetésével
élére állt a pesti népnek, a mester legényeknek , munkásoknak,
polgároknak, és 12 pontban lefektetve, miit kiván a magyar
nemzet utat mutatott, tempót
szabott az egész ország forradalmi megmozdulásának.
Az ország forradalmi lázban
vajúdott. Tízmillió jobbágy roskadozott az elviselhetetlen adó,
a dézsma és robot alatt, az
értelmiségi róteg, a leszegényedett köznemesség fiai, a polgári és jobbágyi sorsboi felemelkedett ügyvédek, jurátusok, gazdatisztek, tanítók, az aisópapság, -diákok, az elhelyezkedésre
hiába váró diplomások érezték,
hogy a he.vzel nem tartható
fenn tovább, a feudalizmus gátolja a fejlődést, a fejletlen
ipar és kereskedelem nem tud
nékik megélheLést biztosítani.
A nemesi földbirtokra az ősiség
nehezedett. Nemesi földet eladni, megterhelni nem lehetett,
beruházásokra hitei nem volt,
a kisnemesség az uzsora karmai közé került. A tőkésrend
még csak kialakulóban volt.
Pesten már többszáz munkással
dolgoztató gyárak működtek,
megalakult
a
Kereskedelmi
Bank. dé a bécsi udvar vámpolitikája gyarmati , ügg-'sben
tartotta az "országot és megakadályozta az ipar és kereskedelem szabaa kifejlődését.
Joblwgy, értelmiség, kisnemes
és polgár egyetértett abban,
hogy a feudalizmusnak pusztulnia kell. A radikálisabbak
.látták, hogy a feudalizmust Magyarországon megd'őn leni az idegen császári kényuralom megszüntetése nélkül ábránd csupán.
'
A főnemesség nagyrésze az
önkényuralmat lámogalta, kiiskirályságát, előjogait védte, másik része /megfontolva* akart
haladni és rothadt kompromiszszumokkal kívánta elodázni az
azonnali cselekvést. A pozsonyi országgyűlés többször eredménytelenül tárgyalta a jobbágyfelszabadítást, az örök váltságot
és 1818 tavaszán megijedve a
párizsi munkások forradalmától
már-már végleges visszavonulót
fúvatott. Ekkor apellált a márciusi ifjúság a néphez. Nem
volt alkotmányos mandátumuk,
hogy törvényjavaslatokat terjesszenek elő, de mögöttük állt
a nép és ez a forradalmi fellépés a tettek útjára lökte a
nemzetet.
• Taljzra magyar, hi a háza*)—kiáltotta el Petőfi a nemzeti
riadót. >Rabok legyünk, vagy
szabadok« — tette "fel a kérdést. A szabadság, a nemzeti
függetlenség kivívása egyértelmű
volt az örök váltság, a közteherviselés és népképviselet követelésével. \ szociális forradalom szorosan összekapcsolódott
a szabadságharc kérdésével.

A

márciusi ifjúság és a pesti
dolgozók elindították a forradalmat, dó aligha lett volna
belőle országos megmozdulás,
amely lángoló betűkkel irta be
a magyar nép nevét az európai
haladás
történelemkönyvébe,
nem mondta volna Heine, a
forradalmi német költő, hogy
szűknek érzi német gúnyáját,
ha a magyar nevet hallja, nem
nevezte volna Marx és Engels
a magyar szabadságharcot pompásnak és nem ünnepelne ma
velünk az egész haladó világ
Moszkvától \V ashinglonig, ha

NAPILAPJA

Szeged, 1948 márc. 14. Vasárn.

fillér

német fasizmussal fogtak össze
a szomszédos népek ej len ós
másodszor is nemzeti katasztróradalmi lendületű szervező és patok nem siettek a bécsi for- osztrák abszolutizmus. A polgá- fába taszították a magyar népolitikus. Kossulh Lajos nagy radalom és az olasz szabadság- riasodás, a magyar ipar, keres- pet.
forradalmi egységbe tudott ko- harcosok segítségére; megálltak kedelem, közlekedés fejlődését
felszabadulás után a Szovvácsolni a jobbágytól a nemesig Bécs kapuja előtt. Petőfi hiába igy sem lehetett megállítani, de
jóvoltából először
mindfen magyart, "akiben a nem- éltette a világszaba(lságot, a for- kétségtelen az is, hogy az ön- jutottjetunió
a magyar nép abba á
zet szereleié élt. Megteremtette radalmi népek összefogását, a álló, független kossulhi Magyar- helyzetbe,
hogy megvalósíthassa!
a nemzeti egységet — ma ugy köznemesség nem volt eléggé országon gyorsabban fejlődött 48 "befejezetlen
feladatait. Végmondanánk: a nemzeti arcvo- érett, hogy a szabadságharcot volna.
leg megszabadította a magyar
nalat —, amely hősi cselekede- ilyen irányban is következetesen
Az 1867-es kiegyezés, bár el- parasztságot a feudális nagytekre tette képessé a magyar vívja. Ezek a hibák, amelyek az kerülhetetlen volt, lényegében birtok kizsákmányolásától, szétakkori társadalom fejletlenségé- a nagybirtokosok szövetkezését oszlottá a földel. Ez a történépet.
származtak,
eltörpülnek jelentette a Habsburgokkal a nelmi tett nemcsak azért sikeA Habsburgok a magyar el- ből
len uszították „a nemzetiséget azonban a magyar szabadság- magyar nép és a nemzetiségek rült, mert a Vörös Hadsereg
és védeni kellett a hazát, ami- harc óriási nemzeti és nemzet- ellen. A nemzetiségek elnyomása megsemmisilette Horthyt és Szákor sem fegyver, sem lőszer, közi jelentősége mellett. A sza- ellenhatást váltott ki, amely ösz- lasit, hanem azért is, mert idősem pénz nem állott a forra- badságharc elbukott, de emléke szeütközésbe vitt bennünket a közben felnövekedett, megerősödalmi magvar kormány rendel- imáig is él a magyar népben és déli szlávokkal, az oroszokkal, dött egy Pj osztály a magyar
kezésére. Kossulh nem esett minden haladó megmozdulás elősegítette a világháborúba való népben, a munxásosziálv, amely
kétségbe, nem hátrált meg 'gvá- ebben az országban belőle me- belépésünket és következéské- felemelte Kossulh elejtett zászvnn, mint Horthv 1944-ben, ha- rített erőt, lelkesedést a to- pen Trianont eredményezte. Kos- laját és több évtizeden át folysuth az emigrációban megjósolta, tatott kemény harcot a demonem népfelkelesre,
partizán- vábbi harcra.
hogy a 67-es kiegyezés, az oszt- kratikus jogokért. Ennek az oszharcra szóiüotta fel a in agyar
magyar
szabadságharc
burákkal, némettel, való szövetkenépet.
Cegléd, Kecskemét, Szekása ulán a rémuralom sö- zés berántja az országot a nagy- tálynak az étére olyan párt álged1 diadalmas agitációs uljának tét napjai
A forra- hatalmak harcába és ezért azt lott, mint a Magyar Kommuegy-egy dicsőséges állomása. A dalmi erőkkövetkeztek.
elsorvadása
még az javasolta Duna-konföderáció né- nista Párt, ámo.iy Marx. Lenin,
nagy magyar alföld kiállította 1867-es kibontakozás után
is ven ismert termékében, hogy Sztálin tanításán nevelődve, de
a hadseregei, a nonvédfek kiűz- egészen a felszabadulásig érezmagáévá léve a 48-as harc taa magyarságnak a szomszéd nc- nulságait is, következetesen töték az ellenséget az országból. tette hatását.
pekkel, a szerbekkei és romá- rekedett a demokrácia megvalóSzeged népe, nemzetem büszA köznemesség, ameiy 1848— nokkal kell összefognia függetkesége — szóiott hozzánk akkor
sítására.
Kossuth Lajos és a városból, 49-ben a forradalom és szabad- lensége megvédésére. A magyar
A Magyar Kommunista Párt
ságharc
vezető
rétegét
adta,
a
nagybariokos uralkodó osztály
a tanyákról ömlött zászlai alá
forradalom bukása után elfor- szövetségesül az ősi ellenséget, tanult Kossuthtól, hogyan kell
a nép.
összefogni a nemzet minden
A nemzetközi reakció össze- dult a néptői és kompromisszu- a németet választolta és vele haladó erejét a nagy- nemzeti
fogott a magyar szabadságharc mot kötött a lő,nemesi nagybir- egvült bukott e! az első világ- feladatok megvalósultára
és
elferí. Leverie" a íorradaimat, de tekosék'kai' is a Ha' Miurg Akai. háborúban.
életrehivta
a
Nemzett
FüggetAjkain
hordta
Kossuth
nevét,
Az októberi forradalom és a lenségi Frontot.
nemcsak a tmerő volt az oka
visszatérést
a bukásnak. Hibák is történtek. de tetteiben" a Lónyaiak, Tiszák!, tanácsköztársaság
A szabadságharc tanulságai
Wekerlék,
Apponyiak
és
Kornjelentett a kossulhi programhoz,
Ilyen hiba volt a felemás
jobbágyfelszabadítás,
amely i'eldek ulán Igazodott. A magyar de mielőtt kifejlődhetett volna, azt mutatták, hogy nagy társacsökkentette a lelkesedést, aka- paraszt kivül maradt az alkot- a nemzetközi imperialista erők dalmi átalakulást végrehajtani
ós a nemzet függetlenségét megdályozta a parasztság és a nem- mány sáncain és nem tudott megfőj lották.
Horihyék Kossulh politikájá- őrizni nem lehet anélkül, hogy
zetiségek felsorakozasát a for- eredményesen védekezni az udharcot ne folytassunk
radalom mellé. A nemzetiségek var és a nemesség összefogása val szöges ellentétben a Tiszák erélyes
Ha a forradalom erői hagyományos némelbarát poli- a /belső bitangok* ellen. Nos,
követeléseinek merev kezelése ellen
az MKP ösztönzésére a magyar
sem volt helyes, mert gátolta győzlek volna, kétségtelen, hogy tikáját folytatták. Az olasz és demokrácia a legszigorúbban
eibánt Donáthékkal, Nagy Ferencékkel, Sulvokékkal, Pfeiffer ékkel, sőt Peyerrel, Bán Antallal és társaikkal is.
Külpolitikánkban is okultunk
a szabadságharcból és tanultunk
Kossuth Lajostól. Bár a németet
felváltotta az uj elteuség, az!
amerikai és angol imperializmus, de a védekezés stratégiája!
i ugyanaz keltett hogy maradjon,
mint a turim bölcs hirdette:
Irta: PETŐFI SANDQR
össze lógás a békét, biztonságot
óhajtó szomszéd népekkel. Ezért
barálságot fogadtunk a nagy
Fényesebb a láncnál a kard,
Talpra magyar, hi a hazai
Szovjetimiónak, Tito népeinek ós
Jobban ékesiiti a 'feart,
Itt az idő, most vagy soha!
a demokratikus Romániának.
És ml mégis láncot hord' unkl
Rabok legyünk vagy szabadok?
Tanultunk tőlük még sok más
Ide veled1, régi kardunk!
Ez a kérdés, válasszatok! —
egyebet is. Táncsics Mihálytól
A magyarok istenére
A magyarok istenére
a munkásság és a parasztság érEsküszünk,
Esküszünk,
dekeinek áldozatkész védelmét,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Esküszünk, hogy rabok tovább
Petőfi Sánaortól forradalmi lelNem leszünk!
Nem leszünk!
kesedést és elszántságot, harcos
népi művészetet.
Megtanultuk tőlük, hogy a
A magyar név megint szép lész.
Rabok voltunk mostanáig,
szabadságol nemcsak
szeretni és
Méltó régi nagy híréhez;
Kárhozottak ősapáink,
élvezni szabad1, de ha kell, vért
Mit rákentek a századok,
Kik szabadon .éltek, haltak,
is keli adm érte, mindenekfölött
Lemossuk a gyalázatot!
Szolgaföldben nem nyughattak
azonban szorgosan dblgozni, fáA
magyarok
istenére
A magyarok istenére
radozni keli érte. Ingyen nincs
Esküszünk,
Esküszünk,
sem szabadság, sem jólét!
Esküszünk, bogy rabok tovább
Esküszünk, hogy rabok tovább
Ma, amikor elértük Kossuth,
Nem leszünk!
Nem leszünk!
Petőfi, Táncsics álmait, arra
keli törekednünk, hogy meg is
tartsuk az elért eredményeket
Hol sirjaink domborulnak,
Sehonnai bitang ember,
és tovább fejlesszük azokat az
Unokáink leborulnak,
Ki most, ha kell/halni nem,mer,
ő szellemükben. Ma a feladat
És áldó imádság mellett
Kinek drágább rongy élete,
az orszá gépilés.
Szerencsénk,
hogy nem fegyverrel, de ekévef,
Mondják el szent neveinket.
Mint a haza becsülete.
kalapáccsal és tollal kell a haza
A magyarok istenére
A magyarok istenére
javán munkálkodni. De ugyanEsküszünk,
Esküszünk,
annak a forradalmi elszántságEsküszünk, hogy rabok tovább
Esküszünk, hogy rabok tovább
nak, lelkesedésnek, hazaszereNem
leszünk!
Nem leszünk!
tetnek keli fűtenie minden haza:ffit, alci ma munkaversenyre indul az ország fe lépi lése érdekében, mint ami száz évvel ezelőtt
a hős 48-as honvédeket lelkesítette.
!
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Szegeden mentek keresztül
Munkaversenyt
a centenáris ünnepségekre érkező a közigazgatásban
Irta: dr. Gál Tivadar
jugoszláv vendégek

Vasárnap, 1948 március 14.

H i r e k
A HŐMÉRSÉKLET ALIG VÁLTOZIK
Mérsékelt nyugati, később ismét élénk északi szét. Felhőátvonulások, helyenként, inkább csak északkeleten futó
eső, esetleg hózápor. A hőmérséklet alig változik.
A Tisza ma Szegednél 121 (31). Vizének hőmérséklete
4—6 fok közölt.

A csepeli munkásság felhíszerkesztőjét, valamint Sótliy
Pál vajdasági magyar képvi- vása munkaversenyek rendeselőt. Áz üdvözlésre Gyilasz zésére országos visszhangot
Milovan válaszolt és kijelen- keltett. Mindenült lázas kétette, hogy számukra éppen szülődés van a meginduló
NAPIREND
olyan ünnep a magyar sza- munkaversenyekre, melyeken
— A centenárium alkalmáVasárnap, március 14.
ból emlékező
jistenlisztelet
badsági 1 arc
centenáriuma, nemcsak a munkásság; de a
Nemzeti Szinház este 7 óra- lesz a zsinagógában március
mint Európa valamennyi ha- parasztság leghaladottabb eletadó népének, dé elsősorban mei is részt kívánnak venni. kor: Igazi Március. (Ünnepi elő- 15-én, hétfőn délelőtt 10 óraA munkaversenyeket a flih adás a szabadságharc elindulá- kor. Az 1848-as szabadsága Dunavölgye népednek.
sának száz a ráz évfordulója alA vendégek ezután Szeged1- zikai dolgozóktól át kell ven- kalmából.) Hétfőn este 7 óra- harcról emlékezik dr. Frenkel
ni
és
a
közigazgatásban
is
re jöttek és itt a fellobogózott
kor: Iián-k bán. (Centenáris dísz- Jenő főrabbi. —Március 18-ián,
városháza előtt Dénes polgár- meg kell indítani. Jól tudom, előadás.) Kedden este 7 óra- csütörtökön Mózes szülelésémester mondott beszédét, a logy sok nehézség fog ez- kor: Kis gróf. (K. és M. II. 13.) nek és halálának emléknapján délutáni 5 órakor1 a zsinamelyben rámutatott a kéf nép zel kapcsolatban felmerülni,
Széchenyi Filmszínház fél 4,
mindjobban elmélyülő szoros ami a többi munkaverseny fél 6, fél 8: Lenni vagy nem gógában n szentegytet rendes
barátságának fontosságára. Itt megrendezésénél elő nem for- lenni. Hétfőn és kedden ugyanaz. közgyűlésével kapcsolatos isrendez. Ezen
Széchenyi Hiradé Mozi dél- tentisztelelet
ismét Gyilasz Milovan vála- dul, de 3 nehézségek csak
1
szolt és köszönte meg a szí- még ösztönzőbb hatást kell, előtt fél Í0 órától fél 2 óráig emlékezik meg dr. Biedl Samuról, a hitközségnek két évves fogadtatást, majd rövid hogy kifejtsenek arra, liogy folytatólagos előadások.
Rákóczi Mozi fél 4, fél 6, fél tizeden át működött nagynea
közigazgatási)
f/nunkaverlieszélgctés után felutaztak
8- Valamit visz.a viz.
vű elnökéről, halálának 10
senyt is megkezdjük.
Budapestre.
Belvárosi Mozi fél 4. fél 6,éves fordulójakor,
valamint
1
A munkaverseny jelentősé- fél 8: A két hold madonnája. dr. Frenkel Jenő főrabbi
prér
ge
nemcsak
abban
áll,
hogy
Hétfőn és kedden ugyanaz.
— A Szikra-gyufagyár ver— Fiam ulán megyék —
dikáció keretében méltatja az
Korzó Mozi fél 4, fél 6. fél 8: év nagyobb halottainak érdesenyfelhívása. A szegedis/ak- hangoztatta állandóan Garai fokozottabb munkára és vercsúcsteljesítmé- Bernadetté. Hétfőn és kedden meit. A szentegytet évi jelenszervezeti összvezelősógi ülés- Sándorné, Szücs-utca 5. szám senyszerű
ről szóló híradásunkba teg-:. alatti 49 éves asszony, aki nyek elérésére alkalmas, ha- ugyanaz.
lése és zárszámadása is a
Szolgálafos gyógyszertárak:
nap sajnálatramélló hiba csú- nemrég vesztette el egyetlen nem abban is, hogy az egytárgysorozaton szerepel.
szott be. A szegcdi üzemek fiát. Kétszer próhálkozott ön- mással versenyző városok
Franki József: Szt. Györgymunka- tér 6; Tcmesváry József. Je— A Munkaszolgálatosok
közül elsőnek a Szikra-gyu- gyilkossággal, de észrevet- összehasonlíthatják
fagyár dolgozói intézlek ver- ték. Legutóbb kinyitotta a képességüket, öiletességüket, szenszkyné: Klauzál-tér 9; Sur- Antifasiszta Szövetségé értesenyfelhívást. Ábrahám elv- gázcsapot és férje csak más- a demokrácia építésére irá- jányi József: Kossuth Lajos-su- siti a bajtársakat, hogy a Magyar Szabadságharcos Szövettárs a gyufagyár dolgozói ne- nap talált rá haldokolva. Be- nyúló szándékukat, végső fo- gárut 31.
ség zászlóbontó nagygyűlésén
vében versenyre hivla ki a szállították a kórházba, ahol kon tehát a győztes az ország újjáépítésének és a de- | 1883. márciu* 14. | vasárnap délelőtt 11 órakor
budafoki és kecskeméti gyu- csütörtök reggel meghalt.
a városháza közgyűlési terméfagyárakat.
— A Magyar-Szovjet Műve- mokrácia megerősítésének elben teljes számban résztvesz.
érésére olyan ulakat is meg
lődési
Társaság
rendezésében
Marx
Károiy
ezen
a
napon
— Artézi kutat kérnek a
Gyülekezés
háromnegyed 10
fog
mutatni
és
olyan
területegyulaiak. Dénes polgármes- március 16-án délután ponto- ken is fog haladni, melyeken karosszékben ülve, csendesen órakor a régi zsidótemplom
elszenderült. Az ember
tert gyálairéti lakosok kül- san 5 órakor a Postásotthpn- eddig inkább a reakció erői örökre
meghalt, dte tanításai már egy előtt és a zsinagógában tardöttsége kereste fel ökrös Jó- ban Paflényi Pál, a magyar tevékenykedtek, melyekre a évszázada ulmulatásui szolgál- tandó emlékünnepély után a
zsef elvtárs, szentmihálytele- posta vezérdgazgatóhelyctlese demokrácia népi erőit é.<< népi nak, az elnyomottaknak: a sza- városházára vonulunk. Hétfőn
ki MKP titkár vezetésével és tart érdekfeszítő előadást az elgondolásait mesterséges vá- badság felé.
a szabadságharc emlékünneBelépés
kérték, hogy a gyálairéti ár- /Orosz poslá«-ról.
Marx
világtörténelmi
érdeme,
pén mindannyian kivonulunk.
laszfalakkal belépni sem enhogy tudományos elemzés utján
tézi kutat javíttassa meg a díjtalan, vendégeket is szíve- gedték.
— Az ósoinogyllelepi Mabebizonyította, hogy a kapitavá ros. A polgármester utasi- sen látunk.
A közigazgatási munkaver- lizmus elkerülhetetlenül össze- gyar Nők Demokratikus Szö—
A
régi
fasiszlarcndszert
iásí atloít a mérnöki hivatalvetsége 16-án, keddén délután
seny városok között, várme^
nak, hogy a lehetőség szerint kívánta vissza Tekulics Pál gyék között, de ezen luime- omlik.
Marx folytatója és zseniális 6 órakor összejövetelt
tart.
szentesi
földműves.
Többek
teljesítse a kérést.
belelőzője volt a XIX. század Előadó dr. Mogán Béla tiszti
nőleg
az
állami
közigazgatás
előtt demokráciaellenes kijefő eszmeáramlatának, főorvos-helyettes.
Mindenkit
— A /Magyar Szabadság- lentéseket is telt. A szentesi vidéki szervei közölt is meg három
amelyeket az emberiség három szeretettel várunk!
harcos Szövetség* rendkívüli államvédelmi osztály őrizet- kell, hogy induljon.
legelőrelialadöUabb,országa ho- A szonlegylc! kedden,'délközgyűlése. A Partizánok Baj- be vette és átadta a nép- Ezen a közigazgatási mun- zott télre: a klasszikus német
társi Szövetsége és a.Partizán Ügyészségnek. Dr. Bózsó Béla kaversenyen fog eldőlni az a filozófiának, a klasszikus angol ulán 6 órakor a hitközség heBarátok Szövetségéből ala- népügyész kihallgatása után felszabadulás óta tartó vita, politikai gazdaságtannak és a lyiségeiben baráti összejövekult /Magyar Szabadsághar- elrendelte előzetes letartózta- vájjon a közigazgatás demo- francia szocializmusnak, amely telt tart, melyre tagjait megcos Szövetség? ma délelőtt tását.
kratizálódolt-c már annyira,, ulóbbi szoros kapcsolatban volt hivja.
tartja a városháza közgyűlési
— A Délkeleteurópai Ipart
hogy a mai Magyarország kö- a francia forradalmi tanokkal
termében alakuló rendkívüli
Vásár március 12-én tartott
ve' elményrinek inegfelel, vaay általában.
Marx
nézeted
—
ezt
még
elM A Y E R
IRÉN
közgyűlését. Az uj szövetség szaténjában
plakátpályázat bj,ráló bizottszép és ízléses ka- sem és hogy a, demokratizáló- lenfelei is eljismerik — bámulam ega I ak u 1 ás,író 1 Diczfalussv
dás
terén
melyik
város,
mebátok és ruhák készülnek!
tosan következetesek s teljes, sági ülésen 19 beérkezett zárt,
Ferenc r. vezérőrnagy, % a
lyik vármegye, vagy melyik befejezett egészet alkotnák. Né- jeligés pályamű felett döntött.
Tábor-utca 7b. sz.
Csongrád vármegyei központ
hivatal áll az élen.
zeteinek összessége adja azt a Áz egyöntetű határozat az
elnöke lart beszámolót. Az
— - Nem hozott szerencsét Országot építeni a közigaz- modfern materializmust és azt a első dijat Vinkler László fesünnepélyes beszámoló kere- a huszonegyes szám Mórát Jó- gatás iróaszlalai mellett is le- modern tudományos szocializ- tőművész »Zászló?, a- tmíáisotében Versényi Ida és Gáti zsef szőregi adóügyi altiszt- het és mindenki, aki munká- must. amely a világ minden ci- dik dijat Kopasz Márta fesPál, a Nemzeti Szinház mű- nek. Borfogyasztási adót haj- jával a hároméves terv sike- vilizált országában a- munkás- •főmüvésznő »Béke és munka*
vészei szavalatokkal és a hon- tolt be többizben s a felvett res megvalósilásán közremű- mozgalom elmélete és proa harmadik dijat Tápai Lajos
vddzenekar
zeneszámokkal összegből huszonegyszer ki- ködik, hozzájárul hazánk fel- gramja.
festőművész »Munka« jeligéA Magxra való megemlékezés
szerepelnek. A közgyűlés be- sebb-nagyobb összegeket el- emelkedéséhez. Döntse el a hadd1 figyelmeztessen bennün- jű müveinek itéite.
fejezése után a szövetség tag-. sikkasztott. A kincstár kárát munkaverseny, hogy ebben a ket arra, hogy nem egyedül
x A képzőművészeti rajzls'ai testületileg vonulnak a a család megtérítette, igy munkában ld milyen mérték- harcolunk Velünk egy sorban koláhau a beiralások megkez[lauzál-térre, ahol Kossuth mindössze nyolchavi börtön- ben tudja, vagy akarja részét harcban állnak a haladottabb dődtek és március 31-ig tartaországok munkásai. Azokra is, nak, Oroszlárf-ulca 3.. I em.
Lajos szobrát
IkoszpruzZik büntetésre itéite a törvény- kivenni.
ránk is, még nehéz küzdelmek
— A rókusi MNDSz a Pameg.
szék.
várnak. A közös harcban azonrádi
vendéglőhon jólsikerült
— Felhívjuk Szeged város ban összezuzzuk a tőke igáját társasvacsora
jövedelméből 10
közönségét, hogy a centenáris és végleg 'győzelmet arat a szo- gyermeknek
150
forintot adocializmus.
ünnepek, a szabadiéri játékok
mányozott az ebédeltetésére.
oOo
és délkeleteurópai vásár tar— Az állami Felsőiparisíko— Felhívás! Felhívjuk a
tamára Szegedre érkező külszervesen Illeszkedik be
földi, belföldi vendégek elszá' Nemzeti Bizottság "tagjainak lábnn villamos előkészítő-tanlásolására szobákat, fekvőhe- és mindazoknak' a figyelmét, folyam indul meg. Jelentkezni
lyeket megfelelő díjazás elle- akik a március 15-á ünnepély- lehet az intézet igazgatóságinében ajánljon fel. Jelentkez- re az emelvényre meghívót nál, Kálvária-tér 5b., telefon:
ni lehet a Délmagyarország kaptak, hogy pontosan 9 óra- 666.
— A gépekkel felszerelt álkor foglalják el helyeiket az
kiadóhivatalában is.
emelvényen, hogy a fölvonu- lami faipari 'közniühely a fel— Vesztegetés miatt jogerő- lást végignézhessék. Felhív- sőipakiskola épületében, Kálsen hathónapi börtönre Ítél- juk további figyelmét min- vária-tér 5b, telefon: 666, álték Barna Ede volt szegedi denkinek, hogv hozzák ma- landóan üzemben van és a
köztisztviselőt.
gukkal a megtiivóval együtt faiparosoknak rendelkezésére
x Mielőtt Húsvétra cipőt a helyjegyet is.
áll.
venne, nézze meg Prungel és
x Bőröndös, sportáru szak— Ünnepélyes szentmise a
Berkovils olcsó árait. Széche- Fogadalmi Iciiinlonibnn. Már- üzletemet Kigyó-utca 4. alá
nyi-tér 8.
,
cius 15-én délelőtt lOtórakor a helyeztem! Rptikülök, bőrönnemzeti ünnep alkalmából ün- dök nngv választékban!! Fejszés György.
nepélyes szentmise lesz.
Í r ó g é p e t , számológépet
egv évre előre hatóságilag m e c á l l a p i l o l l áron
legmagasabb áron vásárol
A felsővárosi koalíciós pártok márciusi ünváltj a be a p a p r i k á t az áringadozások elkerünepségek rentíezőhizoltsága hétfőn este 8
5 Z E H E 5 I irodagép udllalat
lése végett. — Saját maga termeli k i act az
órakor a felsővárosi kultúrházban
alapot, amely függetleníti a beváltási árat a
Széchenyi tér 7. Telefan: 6-41
miisoros fánce^let
k ü l f ö l d i piac áringadozásaitól.
R vidék legnagyobb Iroda-

Szombaton reggel Szegedre
érkezeit Olt Károly elvtárs,
népjóléti miniszter
Karlo
Mrazovics budapesti
jugoszláv követtel, Ralulovszki János rendőrvezérőrnaggyal és
Szalvai Mihály rendőrvezérőrnaggyal, a határőrség parancsnokával.
Felkeresték
Dénes Leó elvtárs, polgármestert és vple együtt a juioszláv határra mentek, hogy
ogadják a centenáris ünnepségekre Magyarországra éra
kezö jugoszláv vendégeket. A
határon Olt Károly üdvözölte
meleg szavakkal a jugoszláv
küldöttség tagjait: Gyilasz Milovan vezérezredes, lárcanélküli miniszteri, Froll Franie
igazságiigyminiszlert, Csedó
üítindcrovicsot, a »Borba* fő-
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II 3 éves tervbe

a tervszerű
paprikaértékesités !

fi Szegedi
Paprikabeváltó
Szövetkezet

gép

import

vállalata.

rendez, amelyre szerelettel meghívjuk Felsőváros népét. — Belépődíj nincs. — Műsor ára 1 Ft.

Vasárnap, 1948 március 14.
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IGYKEZDÖDÖTTA SZABADSAGHARC

id'ő alatt négyezer ember ©ült
össze. A gyűlésen felolvasták a
követék jelentését és a 12 pontot. A népgyűlés proclamálta a
sajtószabadságot,
elhatározták
a nemzetőrséig szervezését, az
ország »átafakulásának* a következő napon való ünneplését
és a város kivilágítását. Kossuth
Előre hát, óh nemzetem, ne állj meg,Péler, a széképület tornyára a Lajosnak hazafiúi érdfemeiértHogy altnál meg pályád közepén?
nemzetiszínű lobogók' kitűzését háiás elismerését nyilvánította a
Félutadön vagv, fölértél a hegyre,
követelte (aminek rögtön eleget népgyűlés. Tary Pál elnökléséS könnyű már annak, á.d völgybe mén. is lettek) és népgyűlés tartását vel 24 lagu »állandó bizottEiö, elő a zászlóval kezedben!
kél-tél;.
mányt" választottai;, amely falEgész Európa teutánad jő;
ragaszokon tudatta a város polTe vagy, hazám, mos! a világ vezére . . .
gáraival a népgyűlés határozaÁllandó bizottmány
Mily na© szerep, mily lelkesítő'
tait, amely falragasz Szegeden
(Petőfi: Jött a halál.)
Hetivásár napja volt (szom- a szabad magyar sajtó első terA« 184 8 márciusi szegedi ese- tudta, hogy g forradalom szele bat), a nagypiacon egész rövidméke volt:
mények igazolják, hogy nemcsak Bécsig ért.
A reformeszmék mély ©ökeegyedül
a »kezdeményezők"
h a z a f i a k !
előtt, nemcsak egyedül a »iia©« ret vertek már a baladószelieimü
Szeged város-közönsége aiol- fenn tartására közértelemmel álemberek előtt áll nyitva a cse- városban és a külföldi szabad- irolt
napon a hozott külön hir- landó bizottmányt választván, s
lekvés széles mezeje. Mindenki ságmozgalmak hirei nyomán ösz- detményben
közzéteendő hatá- ez ugyan csak mai napon összeszáméra n válva áll az, akinek tönszerűleg mindenki rendkívüli rozatok végrehajtása
és- a rend ülvén, következőket határozott:
szeme van, hogy lásson, füle, történések beköszöntését várta.
h o © halljon és szive, hogy sze- A feszült izgalom és várakozás
1. A létező polgári őrsereg szaporittatni fog. Evégett min
resse embertársait. A »nagy« kihatott a város valamennyi pol- den becsületes ember holnaptól kezdve a választópolgárság
fogalma viszonylagos fogalom. gárára, vagy mint, az e©koru termében Bába Antal, Joo József, Diielzgen József, Dáni FeErkölcsi értelemben a legtöbb krónikás megállapította: »Az iz- renc és Schmid't Ferdinánd őrseregi tisztek előtt a polgári őrszegedi lakos n;\gy voll 1848 galom kihatott a lakosság leg- sereg ivébe magát beírhatja.
márciusában, mert "leikéi ál- alsóbb rétegeibe is.« Hiszen a
2. A haza békés átalakulásáért vasárnap délelőtt 9 óradozta társaiért*. Szegedet nagy- jogtalanok, az elnyomottak fej- kor minden hitvallású egyházban isteni tisztelet fog tartatni.
gyá az tette, hogy már a 40-es szabadulásukat várták, az el3. A város vasárnap este ki fog .világíttatni. A bizottmány
éveklven példát mulatott az em- nyomatás lürheietlen volt.
minden becsületes embertől teljes bizalommal várja: hogy a
beri haladásért folyó küzdelemIlyen izzó és várakozással
személy és vagyon bátorságot nem fogja megsérteni, sem a
ben. Az élére állt annak a harc- teli hangulatban érkezeit meg közbékél és rendet megháborítani.
nak, amelv független magyar 184S március 17-én — pénteHazafias jelszavunk: Etjén a nemzet! Alkotmányos reform,
államot akart teremteni, amely- ken — délután 5 órakor a
ben biztosítva van a magyar pesti hajó. Sokan — mé|g a hajó szabadsság, egyenlőség, testvériség, béke és rend'!
Költ Szegéd'en 18484k évi mártius 18-án.
nép életének békéje és fejlődé- érkezése előtt — tudtak már
Az állandó bizottmány meghagyásából. Tary Pál bízottsének folytonossága.
a pesti március 15-iki eseméSzeged város lakói a párizsi nyekről. Futótűzként terjedt el mányi einök. Somogyi Antal bizottmányi jegyző.
1848 februári eseménye Kről, a a városban a htr, hogy Pesten
A szegedi fiatalok következe- hozta gyümölcseit. Diadalmasszabadság, egyenlőség és test- •kiütött a szabadsag*. vagy mint
vériség elvének
diadaláról, a város németajkú polgárai mon- les felvilágosító munkája, a SZÍ- kodott a haladás szelleme Szea köztársaság kikiáltásáról' az d'olták: a ribiilió. A sok <jlle,n- VÓS harc a szabadságért, meg- geden. Elindult a szabadságharc.
Dániel Gvör©.
ujságokból értesült. Tudomás- tétes hir nagy tömeget mozgasal birt, hogy a februári tolt meg és mire a gőzhajó
forradalom szele Németországot (Panónia) megérkezett, a kiköis mozgásba hozta, de azt * is tőt ellepte a város lakossága.

s z ^ l o - e i d i e j l s r

Hazánk újjászületésének órája megkondult
Leírhatatlan lelkesedés tett
A nemzeti színekkel díszített
Panónia utasai, akik a pesti úrrá a tömegen^ a jelentés iseseményeknek szem- és fültanúi mertetése után.* A haladőszelvoltak, nem győzlek válaszolni leniii ifjúság követeLésére a főa sok kérdésre. Több példányt bíró és tanácstagok ugy hatáhoztak az első magyar szabad roztak, hogy másnap, március
sajtótermékhői (»Mit kíván a ma- 18-án népgyűlést tartanak, ahol
gyar nemzet* és "Talpra ma- ismét felolvassák a követek jegyar*). A pesli hirek az amu© lentését.
is túlfűtött hangulatot még csak
fokozták. Az izgaiom azonban
A centura temetése
a tetőpontra hágott, amikor elterjedt a hire, hogy »valamely
Különféle csoportok verődtek
veszélyes következményű sürgöny erkezett* (sürgönynek ne- össze, zászlókkal és zeneszóval
vezték akkor a külön lovasposta vonultai; fel. Minden csoportnak
utján küldött levelet). Az izga- akadt egy-egy szónoka. Az egyik
tott tömeg faggatta a hatóság lelkes csoport Horváth Cilii líképviselőit, de senki sem tu- ceumi igazgató és»királyi könyvdott megnyugtató választ adhi. vizsgáló* lakásának ablaka alatt
Az izgalom és kíváncsiság még »örok renuiemet* tartottak a
csak fokozódott éis a tömeg nő- cenzúrának. Egy másik csapat
tön-nött. A kikötőből a tömeg bement a szinielőadásra, ahol
a helyettes főbíró lakása elé Dáni Ferenc lelkes beszéd' kívonult. Tarv Pár főkapitány, séretében kihirdette: a szabadPelrovics és* Kololyár tanácsta- ság, egyenlőség és testvériség
gok a helyettes főbíró lakásán győzelmet. A máskor csendes
a sürgönyt átvették, amelyről város a l^éső éjszakai órákig
kiderült, hogy a varos követei- volt hangos.
nek — Wöbcr György és RcnMásnap, március 18-án nyugey Ferdinánd — jelentése az godtabb, de annál ünnepélyeországgyűlés március 14-iki és sebb hangulat uralkodott Sze15-iki üléseiről. A terjedelmes geden. Küldöttség, amelynek
levelet fel is olvasták á tömeg- tagjai voitak: Bérczy Antal. Dáni
nek, amelyben többek között a Ferenc, Zsólér Andor és Szabó
következőket olvassuk:
•Hazánk újjászületésének órája megkondult, a magyar hazája 300 éves küzdés és szenvedés ulán egv nagy és dics óli li
jövendőnek
nézhet
elejbe; a régi* átok szűnni
kezd, s Isten felv'raszlan: Ja
még reánk "s a jogegyenlőség,
a lerhekhenf közös osztozás.
Szóval az alkotmányos élet
malasztos áldása"!.«
A tevéi további részében beszámol, ho© Metternich és átkos rendszere megbukott. Majd
az országgyűlés március 14-iki
é,s 15-iki határozatait közlik: a
sajtószabadságot, az évenkinti
országgyűlést/ Erdély visszacsatolását, az esküdtszéket, a felelős minisztériumot.
A tudósítás beszámol, ho©
az országgyűlés feliratot intézett a királyhoz, amelyet küldöttség visz Jtécsbe, a küldöttség tagja az egyik szegedi képviselő. Rengey Ferdinánd. A beszámoló továboi részében elmondja a közteherviselést, az
urlxMÍség megszüntetését ' és
ho© választmányt küldtek ki
•a honvédelmi és népképviseleti
rendszer tervezetének elkészítésére.

Hazai Gépkereskedelmi

Rt.
Budapest,XIII. Váci-ut 47
Telefon: 200-264, 203-034.

Ma is régi áron á ' u s i f :
használt szerszámgépeket nagy
választékban, hasznos lemez és
rudvasanyagokat, körtárcsákat
és fogaskerekeket, csavarokat,
villamoscikkeket.

Hivatalos árban 5-15 /„
engedménnyel:
II a. hengerelt rudvas és gerenda minden szelvényben,
durva lemez. Selejtes fürdőkádak, csövek.

flnvaghivataii
nélkül; -

kiutalás

Korlátolt mennyiségben finomlemez darabo , abroncs és szalag darabok. Ácskapocs, mezőgazdasági szerszámok, minden
méretben.

Elsöpörték a jobboldali
s ociáldemokratákaf

az ujszegedi

kendergyárban

Az ujszegedi gyár az előző pártszervezet, az üzemben tökét-három évben Szeged' »tő tét* retlen becsülettel dolgozó komhelyei közé tartozott! Politikai munisták ellen irányult. Rákosi
téren állandó intrikálások, fúrá- elvlárslói kezdve az MKP e©sok, különböző zavaros szán- szerü párttagjáig mindenkit bedékú akciók voltak napirenden, mocskollak és rágalmaztak.
amelyek teljesen megmérgezték
a munkásegységet mind' az Az MKP után —
egész üzemben, mind az egyes
az Ü. B . és a termelés
ellen
osztályokon.
A ku (mérgezők Farkas István
Az üzemi bizottság munkájávasesztergályos, az üzemi szo- val szemben ellenhangulalol teciá 1 de mofcr at a
pár tszervezetremtettek a gvárban. Minden
egyik vezető egyénisége és Ko- kiharcolt üzemi eredményt levács Ágoston lakatos, müheíy- kicsiny leltek. FaFkas István és
bizalmi körül csoportosultak.
Kovács Ágoston politikai izgatásukat kiterjesztenék a termelés terére is. A demokrácia a
Bomlasztóközpont
munkást csak kizsákmányolja —
— a műhely saroh ban hirdették uton-utfélen.
L tevékenység eredményeA műhely e©ik homályos
sarkában nap mint nap ulle- képpen a munkafegyelem teljegáliis* gyűlések voltak és e sut- sen meglazult, »a termelés gralógó-ko aspiráló csoportokból raj- fikonján az "égves ágazatok szízottak (ki a gyár összes osztá- nes vonalai megreszkettek és
lyaira azok az elemek, akik le-fet cikáztak.
minden akciót, nemcsak politikai téren, hanem az üzemi ter- Átlépés,
béhe —
melés v onalán is sikeresen megmunkástestvéri
segítség
akadályoztak.
Ez az aknamunka természeMarosán elvtárs beszéde az
tesen elsősorban a kommunista ujszegedli
gyárban szinte földindulást hozott. A beszéd1 az országos politikából elsöpörte azokat az elemeket, akikre a szecukorkát, csokoládét legelő- gedi szociáldemokrata központi
szervezeten keresztül az ujszenyösebben
gedi © á r szociáldemokratáinak
Farkas és Kovács Agoston-féle
vezérel támaszkodtak..
Szeged, Tisza L.-körut 48.
.Marosán elvtárs beszéde párTekhilse meg kirakatomat.
nuzamosan felnyitotta a szociáldemokrata munkásság tömegeiVértes István nek szemét. H©emberként sötüzelő- és épitő anyagkeres- pörték ei eddigi vezetőiket és
abba a pártba, amely
kedő. — B o 1 d o j» assz o n y-s átléptek
n•
gárul 17.» Telefon: 3—65. az üzemben három év óta köEladás fogyasztók részére velkezeles, sziklaszilárd és eredményeket felmutató politikát
minden mennyiségben.

Kovácsnál

A magyar szabadságharc
legnagyobb küllője. Mindent
meglett, h o © verseiben hirdelelt eszméit megvalósilsa.
1848 március 15-én e©ík vezetője volt a pesti forradalomnak, utána a politikai
éleiben tevékeny részt veit,
mint szélsőbaloldali
politikus. Amikor pedig aflabsbiirg-reakci|ő megsemmisüléssel fenyegette a fiatal magyar demokráciái, beáll! katonának és nemcsak harci
dalokkal lelkesilelte a honvédekei a harcra, lianem ő
maga is részivel! számot*
ütközetben. A segesvári csatában ball hő i hálált a magyar nép és minden el nyomolt nemzet szabadságáért.

egy bet alatt tizenötezer
méterrel többet termeltek

Üzemünkben megteremtettük a go'gozók e©séigé,t — büszkélkedik a tábla az ujszegedi Magyar Kender-, Len- és Jutaipar Rt. bejárata felelt. Ez a felírás alig napokkal előbb került a kapu fölé és a Tisza túlsó partja, a márciusi verőfényben sülkérező Szeged felé hirdeti, hágy ebben az üzemben Marosán elvtárs beszéde ulán alig pár órára 800 döLgozó
lépett át a Magyar Kommunista Pártba.
Hirdeti, hogy ebben az üzemben három éven át dúló testvérharc, az áskálóaásoknak, viszálykodásoknak egész láncolata
zárult le és helyébe beköltözött a béke. Olyan béke, amelytől
izmosodik a termelés és ezen keresztül csak áldás, jólét fakad...

Húsvétra

Petőfi Sándor

folytatott — a Magyar Kommunista Pártba.
Politikai téren valami végtelen csöndes nyugalom önti el
a gyárat. A kómmiin'slák nem
ültek örömünnepet. hanem segítő kezet, valóban munkástesivérfl kezel nyújtottak a szórtáldemokratákból lelt uj kommunisták leié.
Az üzemen belül szeminárium
indult, amelyet munka után sürü
tömegben látogatnak az uj elvtársak. A pártszervezet életébe
azonnal bekapcsolták őket és a
jó szociáldemokratákból most jó
kommunista tizes csoportvezetők, pártbizalmiak lettek.
Farkast és társít a változások
szele kifújta a szerintük biztos,
de homályos mű helysarokból.
Távozásuk ulán nemcsak a politikai légkör javult, de érezhetően rendeződik a termelés is.

Egy hét alatt
— ivet a

gralikon

Kiss elvtárs, az üzemi bizottság elnöke a hét elején értékelte 'ki a gyári, adminisztrációs
osztály áltat össze©üjtött legfrissebb adatokat.
Nincs még kél hete scm> r pepiik a J változásnak — mondja.
— Az első nyugodt hét termelésé eredménye azonban már jelentős javulást nozoll.
A februárvégl állapothoz v*»
Rzonv'tva az első nyugodt hélen 15.000 méterrel 'többet termellünk. Ez kereken 30 vég
anyagnak felei meg. De az eredményt csak két-három hónap
után mérhetjük le pontosabban.
Ha mindfen ugv megy, mint eddig — szögezi le —, ©örnrörücn ivei felfelé a grafikon.
i
JVő a
munkalegyelem
— iermel a lonó
A boldog és optimista ü. b.
elnök után Yig elvlársnő, az
ü. b. régi, bevált szociáldemokrata tagja, akit csak huszonöt
év harcának emléke tartott viszsza pártjáoan — csatlakozik optimizmusban Kiss elvtárshoz.
E © hét alatt 3 százalékkal
ugrott fel a fonó termelése. De
"(Folytatása a 4. oldalon.)
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DCLMAGYAKOKSZAG

Barangolás a szőregi csatatéren

visszavonulásra kényszeríti huszárjainkat is. 'Nem tehetnek
mást, ők is 'követik' a többi magyar csapatot és elindulnak hősi
utóharcokkai -Béba felé.
A mult bűnei tárulnák fel a szabadságharc egyik nagy csatájának sainholyen - Este nyoic örára jár már az
Irta: BOZOKY LÁSZLÓ
idő. A távoli domnhátról már
Aliig négy-öt kilométerkő su- I>etiig pnskaropogás
szakítja izmos lábak ösztönzik' most ro- az esti szürkületbe olvad l>eie
Az utóbbi időben mindenhan ol mellettünk a szőregi or- meg.
hamra az erős lovakat és Bocs- a szőregi templom tornya. Csön- ki érezte, hogy a kereskedelszágúton az első idei márciusi
Homályos távcsövön látjuk, kay-huszárok vetik magukat egy dé s lelt a csatatér, dc" végig a
tavaszi napon, amikor mcgérkc- hogy az egyik osztrák alakulat elszigetelten álló osztrák üteg- töltés kél oldalán fel-fél nyög mi érdekképviseletek szervefcünk motorkerékpárunkkal az a szentiváni erdő felé kanya- re.. Elkeseredett küzaelem ala- egy egy sebesült. Halottak vére zetei körül valami baj van.
társadalom
ujszőregi elágazáshoz. Nem rodik, az ott táborozd kéf ma- kul ki. Mindkét csapatból bősé- festi pirosra mindenfelé a föl- A kiskereskedő
mcsssze kis vasútállomás fehér- gyar zászlóalj viszont Szentiván gesen hullanak Je a lovakról. det. Szomorú, de mégis dicső- egység ulán áliilozott, de ezt
lik felénk: az ujszőregi megálló. felé vonul vissza. Itt mellet- Két-három osztrák is jut egy-egy séges napja ez a magyar törté- az egységet nem sikerült edElőtte fut el a vasúti töltés a tünk is megélénkül ismét a le- magyar huszárra, dö vagdalkoz- nelemnek, A csata elveszett, de dig megvalósítani. Hosszú heszőregi országúttal párhuzamo- vegő; két osztrák hadosztály ol- nak is hősiesen és itt is, ott is a szabadsagharcos magyar sere- tek, hónapok óta folylak a
san, mellette meg liosszu, régii dalba aikarja kapni a IX. hadlest seliesűllen fekszenek, a földön a gek keményen kitartották és silöllés húzódik, »ket oldalán ap- ütegeit. Harsány »hajrá« hallat- fehérzubboiiyos osztrák katonák. került is elérniök, hogy a két tárgyalások a kereskedelmi
rócska háza/tea 1. Ez a töltés szák azonban féi -mögöttünk. Már-már el is foglalják magyar- másik hadtest épségben, harcra- érdekképviseletek között az
események cmiékót őrzi. Itt, eb- Megóncíuitak Szőreg felől Des- jaink az üteget, de ott hátul készen vonulhatott Béna felé és egység megteremtése érdekében. Büszkén
jelenthetjük,
ben a szögben álll lel ugyanis sewfy huszárai. Kivont kardok előrenyomulnak Panjutin oro- gyűjthetett erőt atovábbiküzmajdnem száz évvel ezelőtt villannak a levegőben,
hogy
píros szai és ilyen hatalmas túlerő deicmhez.
1849 augusztus 5-én a szabad- sapkák tűnnek Tel nagy tömega küzdelmes munka nem
ságharcos magyar csapatok egy ben, alig néhány perc és már
Dolgozó, felszabadult nép a csatatéren
volt Hiábavaló, sikerüli a
része, a IX. hao'testnez tartozó itt is vannak. Élérí'k a töltést
kiskereskedői egységei megWisoczki és Lázár haaosztály, és heves harcokban
tartják
Éles fütty hasit át a csen- lhány évvé; ezelőtt a fclszabahogv hősi ellenállásával fedezze vissza az ellenség bekerítő csa- den... Ke (riadunk. Nagv, fe- ! diló Vörös Hadsereg hataimas
teremteni.
a Deszk és Bába felé visszavo- patait. Közben Dombinxzki is új- kete mozdony robog ál a kisegységei szorították vissza a né- Ezzel azonban csak a keznuló X. és IV. magyar hadies- ból megszólaltatja ágyúit, de a ujszőregi vasútállomás előtt a nié leket.
deti nehézségek oldódlak meg,
tet. Mögöttük Dessewly huszárai a Wisoczki és Lázár hadosztály- zöldlelő vasúti töltésen, éppen
A hircs ujszőregi töltés kél
sorakoztál/ föi, a töltés tutold'a- nak visszavonulási
parancsét ott. ahol valamikor a Lázár- oldalán, ahol a magyar és osz- mert a munka nagyobbik réián az osztrák csapatok állottak, ad. Hiába, á túlerővel szemben hadosztály állhatott. Nagyot for- trák csapatok állták szemben sze ezután következik.
hátul ]>edig valahol a mai ken- kár lenne az oktalan hősiesség- dult azóta az idő kereke. A egymással, most kertes kis háAz
uj
érdekképviseleti
dorgy.ár tájékán Panjutin cári ért! Egy zászlóalj azonban ki- csatateret most vasúti töltés zak húzódnak mog. Végigsétá- csucsszervezelre, a KISOSz-ra
orosz csapataival megerősített ugrik a Wisoczki hadosztályból, szeli át, amelyen napjában több- lunk a töltés tetején és sorra vár az a nagy feltálal, hogy'
fferzinger osztrák
hadosztály. elszánt, lóporfiistös, vérző ar- ször is hosszú sor vasúti ko- belátunk a '/is kertekbe. Itt
Itt ennél a töltésszakasznál, a cokkal tömörülnék össze a töl- csik futnak végiig, újjáépített gyümölcsfákat metszenek, olt többek közöli
a demokrácia egyik legnakis ujszőregi állomás közelében, tés melleit. Az osztrák Jab- mozdonyok, helyreállított sze- meg szorgalmasan kapálnak a
gyobb vívmányát, az egyenahol leszálltunk
motorunkról. lonovvski dandár élosztagai ve- mélykocsik, tehervagonok. Amar- z y m e ip.cuoaioioa izsi:m:j ssuj
Itt vágatolt .éréseket a hadtest lük szemben már-már feljutnak ra meg Szeged felé, ahol közel egyik liázlelórő! galambok szálllő elbánás elvéi megvalóparancsnoka, DcmninsZid, ötven a töltésre, de egyszercsak fel'Io- száz éve a cári orosz csapatok nak fel. mintha a békés munka
sítsa.
magyar löveg számára. Össze- bog egy magyar zászló, ujabb vonullak a magyarok ellen, né- hirdetői lennének.
Nagyjelentőségű a mult hósen mintegy 38 ezer magyar • hajrá® kiáltás hallatszik, meglen tarlóit kamarakerületi érszabadságharcos állt már itt dél- harsan egy kiirt is és rövid, de
Vizet, v llanyt kér a ta»u
dekképviseleti vezetők érteelőtt óla, velük számtalan
nép- heves kézitusa után az osztráFejkendős asszony jön velünk i,bérlő földjét is másnak adták kezletének határozata, amely
felkelő és készülődtek1 hősi el- kok leszorulnak a töltésről.
szemlie a töltésen. Karján két odá. Mindenképpen jó lenne már szerint
szántsággal a tuleróvet szem«
kanna, mögötte pendőles gyerek Szegedhez tartozni, hiszen majdbeni küzdelemre.
kocog egy kis kannácsítával. ] nem mindannyian oda járunk a KISOSz országos elnökHősies k ü z d e ' e m
sége fcnnlarlás nélkül elfoVízért meiniek a kútra, mert a , munkára is. Minek hál ez a kúa túlerővel
gadta. hogy » vidéki főoszti özei 90 családi házból álló, lönáüés?
Vissza az időben
Ez a hősi lendület megmen- fiiként munkástelepülést ámult-1 Megnyugtatjuk, hogy elavult
tály elnöksége és vezetősége
magyar ban nem méltatták arra, hogy j közigazgatási r'endszerünk reAmint
igy elgondolkozunk tette a visszavonuló
aktív vidékii kiskereskedőkezen, oiőltünk a szőregi Csala csapatokat. Most ntár visszavo- ku tiki folyókat létesítsenek. A de-! formja nen
nemsokára megszületik
ből álljon.
térkó|)óvei, — egyszercsak meg- nulhatnak ők is. Közlien Dem- mokráciának kelt ezt is pótolnia és a Nagyiszeged-terv mcgvalóMeg kell emlileni, hogy Szeelevenedik előttünk a környék. binszki felxaptat Jovávai egy ós pótolja is a hároméves terv sitása sem kési* soká, amellyel
Késő délutánra jár az idő, a magaslatra, hogy áttekintse a során.
ezek a problémák is megoldód- geden a KISOSz szervezetémeleg nyári nap is langyosab- csalaleret, de lova felhorkan,
— Bizony többszáz métert nak. Kisemberek látszólag ki- nek megalakítása elé sok akaban süt. Egy
zsinórosruhás felágaskodik, majd tompa puf- kelt meglenni naponkint a víz- csiny, mégis nagy panaszai ezek. dályt gördítettek a közelmultbon véd tiszt előveszi zsebóráját- fanással zuhan le a földre. Go- ért -— mondja az asszony. —
A szőregi csatatéren karddal bn. Sokn voltaaak. akik minfél hatot mutatnak rajta a zö- lyót kapott, majdhogynem gaz- De vannak olyanok is — Uj- védték őseink az országot, utó- den eszközt
felhasználtak,
mök óramutatóit. Ebben a pil- dáját érte a gyilkos ólom. A szőreg másak végén lakók —, daik most itt kapával, 'két kezük
lanatban megszólal n
töltés csata ezalatt mostmár kisebb akik két kilométert tesznek meg, munkájával dolgozna/ meg érte. hogy hátráltassák az egvséges
túlsó oldaláról, Szeged' felől egy erővel folyik, végig a töltés a mig a kútra érnek.
Erre gondoiiinK, amikor végig- építő munkát ugy az érdekosztrák ágyú, sorra dördülnék mentén. A magyar csapatok inMás bűne is előbukkan itt ballagunk a nagy időket tátott képviseleteken belül, mint a
hfcána a többiek is. A Válasz nem kább a visszavonulásra gondol- a múltnak. A házakban még ma töltésen és elmegyünk a szürke közvélemény felé:
marad' el a magyarok oldalán nak, hiszen az osztrák és cári is pelróleumlámpa ég, a falu iskolaépület mellett is, amelyHa a vidéki kiskereskedesem. Alig pár perc lelik el és orosz csapatok túlereje teljesen töltésből álló egyetlen utcája ben egy alig húszéves tanítónő
lőporfüsl terjeng mindenfelé, az nyilvánvaló: Nem adják azért meg koromsötét ej^g inert a égyediii oktalgalja a kis falu lem érdekképviseleteinek vezetői felismerték volna hovanadrágos felsődunánluli villamostársaság- valamennyi nebulóját. A szőidőnként lieálió Kisebb csöndet oiyan olcsón! Piros
osztálynak, amelynek hatáskörébe tar- regi csatatéren igy olvad össze tartozandóságukat,
helyzetüket,
nem
fordult
voltozik
ez
a
környék,
nem
volt
mult
és
jelen.
»Csatájuk
a
vétöbbi osztályon ina már min(Folytatás a 3. oldalról.)
denki munkájával törődik. Ha jó üzlet ide kivezetni a villany- delmezett "népjog csatája voll« na elő, liogy ugy-az árueloszennél romosabb, liogy a inun- valaki az elmúlt hetek esemé- vezetéket. Ezen "a bajon is mai — hirdeti a Bajza-dd'ézet a sző- lás, mini egvéb kérdésekben
kafogyclein szilárdult. A munká- nyeiről érdeklődi/, mosolyogva tervszerű gazdasági rendünk se- regi csala szegedi emlékművén. annyira háttérbe kerülnek a
sok, munkásnők beláttak, hogy fordulnak vissza a szövőszék gít majd, amely elsősorban nem Mi pedig hozzá lehelj lik: ez avidéki kiskereskedők,
mint
a kommunisták által folytatott mellől:
az üzleti érdekeket, hanem a védelmezett népjog annyi évtimunka, a többtermelés, az ol- — Bégen voll az, szinle elfe- dolgozók érdekeit tarlja szem zed' .ulán niosl juthat diadalra ahogv az történt.
csóbb előállítás, a gazdaságo- lejtettük már. Ha tudtuk volna, előtt.
a tervszerű munkában egyre Sokan kérdezik, hogyan törsabb munka jelszava csak az ő hogy ilyen jól megy utána minjobban taipraálló, demokratikus tént az, hogy akik eddig a»
érdekükben van.
KISOSz megalakítását gátolMagyarországon.
Elavull közigazgatási
dén — már ejőbb megtettük
ták, azok ma a KISOSz zászDr. Ltikos Zoltán
rendszerünk bűnei
. A festőben, a fonóban és avolna.
lóhordozói közé tartoznak? A
— Látják kérem ott Szeged
felelet egyszerű:
l/f „összeesküvés" — termelési
versenyre
felé, a házak mögött azt a kesa rossz vonalvezetésért és
r
A gyári eseménytclenséget a más üzemekkel — mondják. — keny utat? — mutat egy ujszőa rossz korcskedelempolilihét végén azonban uj mozgoló- De iIrénülgképpen® gyáron be- regi munkásember egy poros
Ikai irányításért nem a motgdás, uj »konspirálás« váltotta lül mar versenyre kattognak a gyalogúira. Az ott a megyehatár.
Mi már Csanádhoz tartozunk,
fel. De mosl már nem plrt- szövőgépek.
lévész'eil kiskereskedők fesovinizmustól ve/érclve, sötél
le'ősék, hanem az Irányítóik!!
Március 15-re már teljesen amaz a fele meg Szegedhez. Igv
tervek megvalósítására szövet- kibontakozott ez a versengés. A azután az ujszőregliek azon a
Az u j érdekképviseleti munkeznék. Versenyt készítenek, elő, j Csepel felől jött friss tavaszi részen nem kaphattak földet a m nt a szép lény szája kában helyt kell biztositara
termelési versenyt
Egyelőre 'szél kifújta a műhely sarkokból, földreform során, sőt közel 20
mindazoknak, akik becsületes
nincsenek meg a végleges nor- a munkatermek zugaiból a régi
munkájukkal, szakértelmükmák, ezért nem mérkőzhetünk szellemet. A gyárkapun ma reg- Olcsó s a v a n y ú s á g
kel és demokratikus állásfog(csalamáöé) viszonteladókgel vigan csattog a vörös és
lalásukkal szolgálni akarják a
nak és étkezdéknek kinemzetiszínű trikolór. Egy-egy
mérve
csattogásnál végigsimít a munszegedi kiskereskedők
igaz
kásegység megteremtését hir- J A N K Ó konzerviparnál
ügyét. A KISOSz régi hívei
p a p r i k á i a ! nem áhítoznak bosszúra, hadető táblán. Azon a táblán,
Pulcz-utca 23.
amely alatt öntudattól duzzadó
nem a megértés vezeti öjcet.
ós munkára kész elvtársak másÜ z e m i B i z o t t s á g o k . Nem bizlosilanak azonban hefélezres tömege megy be a már- Üzemek!
lyet a közéleti szereplésre váciusi ünnepek után az ujszegedi kendergyárba.
Termelni,
gyó, a karrieristák, vagy az
jövőt építeni."
anyagi javakért felfelé törtemig
a *>ésslef
tart
tők részére.
15-én, hétfőn esle 8 árakor a móravárorfl Népházban (KálváA dolgozó kiskereskedő a
K l a u z á M é r 5., az udvarban
ria-tér) műsorral és lánccal egybekötött
maga munkájából él, ezért a
kereskedőnek és szervezetécentenáriumi ünnepélyt
nek
— a KISOSz-nak — nem
rendeznek a koaiiriós pártok. — KözremüködÜk a rendőr
lehet más politikája, mint a
tanosztáiy szavatókórusa. Beiépődij nincs! — Műsor megmagyar dolgozók két pártjáváltása kötelező, ára 1 Ft.
árusítását
megkezdtük.
Príma minőség. Olcsó
árak.
nak, a munkáspártoknak poH ó d y cipöüzlet S z e d e d , Ketemen-utcaa 14. sz. litikája. Csak ezzel a politikával lesz a magyar kiskenagy v á l a s z t é k b a n
reskedő a népi demokrácia
Női
és
leányka-felöltők,
férfi,
fiu,
gyermek
kész
felsőrészletre is. Javítások jótállással
öntudatos harcosa, ez biztoruhák nagy
választékban
sítja jövőjét, megmaradását,
Szeged, Kiss-ufca 3. sz.
polgárjogát az uj magvar/köztái-saságban.

Kiskereskedő
egység

Edes,

Kardos

iestéh
Valéria-fér.

Szeredai

munkásruhák I n S S

részletre

Dobó-fele tjummi szandá

Déry Ede

Szécsy ruhaáruház Szeged, NagyJ,-u.4.

Vasárnap, 1948 március 14.

Uj márciusi ifjúság
1948 március 15-én diadalittasan hirdetheljük Petőfi és
a márciusi ifjúság szelleme
győzelmet aratott. A centenáris év ifjúsága már nemcsak
Petőfi verscinek szépségét élvezi és lelkesedik a márciusi
ifjúság célkitűzéseiért, hanem
teljesüli a bennük rejlő parancsot.
Az 1818-as szabadságharc
centenáriumán demokráciánk
küzdelmei és eredményei a
száz évvel ezelőtt megkezdett
harc győzelmes folytatása.
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ső küzdelmek ideje, ezeknek
Az ifjúsági egység megte- és u j országot teremtő nagy
a küzdelmeknek a hálásai gz
remtése s mindaz a jó, ami munkájában mérhetetlen szükifjúság frontján is meglátszotebből származik, a mai már- sége van ifjúságunknak ezektak. A küzdelemben mindinciusi fiatalság legnagyobb re az erőire. SzahadüJiazát: újkább a demokrácia határozott
történelmi jelenlőségü cse- jáépíteni, felvirágoztatni nemés céltudatos erői kerültek fe- lekedete, mert szabaddá le- zeti egység segítségével. Ez a
lül és a külön szervezett ifszi az utaí ifjuságunk erői feladat méltó arra, hogy ott
júsági táborokban is mindinszámára az egész nemzet szerepeljen az 1948-as centekább ezek az erők győzedelnáriumi év célkitűzései köéletében.
meskedtek.
d. gy.
A nemzetnek a maga épitő zött.

Kiosztották a

Kossuth-díjakat

A demo rácta negyvennégy legjobb munkását jutalmazta meg
a Kormány — Jancaó Miklós szegedi professzor is d.jat kapott
Az uj márciusi ifjúság meg-

értette a nagy elődök célkiA minisztertanács a Kostűzéseit: szabad
hazában suth-dij jelölő bizottságának
szabad nép él. A fejlődés a vallás- és közoktatásügyi
törvénye azonban ncin Is- miniszter utján tett előtermer megállást, mert az ajesztésére a Kossuth-díjban
halált jelenti. Az uj már- részesítette a következőket:
ciusi ifjúság a 48-as célokai
I. A természettudományok
nemcsak realizálja, hanem terén elért kiváló eredmények
alkotó munkával meg is vé- jutalmazására adományozhadi és célkitűzéseiben tovább tó dijak közül a hót 20 ezer
meg}T. Ncmclégszik meg,' az forintos dijat kapta: Gombás
uj márciusi Ifjúság a Kiví- Pál egyetemi nyilvános renvott szabadsággal,
hanem des tanár a fizika terén, Ernst
annak birtokában a szabad Jenő egyetemi nyilvános renországból boldog és megelé- des tanár, a biofizika terén,
gedett hazát teremt.
Zemplén Géza egyetemi nyilA nemzet szabadságának nagy vános rendes tanár a kémia
ára volt — melyet azonban terén, Szent-Györgyi Albert
nem sokalunk —, romokban egyetemi nyilvános rendes tahever az ország, a szabadság nár az élettan terén, Fehér
birtokában az uj márciusi jf- Lipót egyetemi nyilvános renjuság ugy határozott, hogy des tanár á mennyiségtan teújjáteremti, újjáépíti, gazdag- rén, továbhá egy 20.000 foringá teszi az országot. Az uj Los dijat megosztva Mihaillel)
célkitűzések győzelme érdeké- Győző egyetemi nyilvános ren
ben országos munkaverseny des tanár és Schimanéfc Emil
indult. Igy a 48-as célkitűzé- nyugalmazott egyetemi nyilsek tovább fejlődtek: szabad vános rendps tanár a műszaországban szabad és megelé- ki tudományok terén és
gedett, jólétben élő nép. A ugyancsak egy 20.000 forintovábbi célkitűzések, az újjá- tos dijat megosztva Vend!
nyilvános
építés előfeltétele a nemzet Aladár egyetemi
egysége. Az uj márciusi jfju- rendes tanár a műszáki'tudoezért a szabadságharc
aDadságh
szá- mányok terén és Vadász! Elezadik évfordulójának eszten- mér egyetemi nyilvános rendejében elhatározta, a nagy des tanár a természetludömielődökhöz méltóan ismét első nyok terén elért kiváló erednek4 hogyegy táborba tömöril ményeik jutalmazására.
II. A szellemi tudományok
minden hazáját szerető ifjul\a
népi demokrácia, az uj célok, •erén eléri kiváló eredmények
az újjáépítés érdekében. A de- jutalmazásául adományozhamokratikus magyar ifjúság tó dijak közül három * 20.000
Lukács
már rá is lépett az egység'ut- forintos dijat kap
Sra és egyes rétegei, a mun:ás, a diák és az egyetemi
* b e v&ros m o í |
ifjúság már létrehozta a maMa vasárnap utoljára
ga egységes szervezetét. Most
Az évaa legkülönlegesebb
n falusi ifjúság egységének a
filmje:
megteremtése van soron.
A parasztifjuság egységes
szervezetének megalakítása áldásos eredménnyel jár. A parasztifjuság volt a múltban
a magyar nép
legelhagyotegy ragyogó szép aszlabb, legmostohább gyermeke.
szony tragédiája. Hitves
vagy szerelő. Fősz.:
Ezen a téren éppen a szervezeti széttagoltság miatt még PIIILLÍS CALÁVERT.
a magyar demokrácia sem tu- STEWART GRANGER.
Ezt megelőzi:
dott sokat változtatni. Az
eredmény az lett, hogy még
demokráciánk idejében is a

Í

Hét hold

madonnán
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parasztifjuság
kevesebbel
kapott az u j idők gyümölcseiből, mint a város/ és tetézte ezt az, hogy éppen
szervezetlensége és széttagoltsága miatt jobban kivolt
léve a reakciós, klerikális,
népellenes befolyásoknak.
Az ifjúság a nemzet és ön
maga érdekében megtalálta az
egység felé vezető utat. A felszabadulás óta eltelt idő az
egész magyar közéletben belSZEGED—ALSÓVÁROS
KOALÍCIÓS PARTJAI
a Vőneki vendéglő helyiségedben, Földmüves-u. 7.,

március 15-iki
ünnepélyt
rendez, melyre mindenkit
szeretettel vár a Rendezőség.
Előadás kezdete este 7 óra.
MftMr Éra 50 fillér.

a világhírű akrobatikus
táncfénomén a színpadon

Március 15—17, hétfőtől
szerdáig' — A gyermekekért rajongó asszonyok
filmje!

Asszonysors és a lopott
boldogság. Elmúlik egy
áldozatos asszony könynyes élete. Főszereplők:

GABY MORLAY,

ELVIRA PÖPESCU.
HIRADÓ.
Kedd és szerdára prolongálva:

a ttlneményes

2

KINGSLON

M i h á l y

unfirt

Széchenyi

Lenni vagy
nem lennil

A Függetlenségi

akrobatikus táncospár

Előadások: fél 4, fél 6, fél 8.
Pénztár délelőtt 11—12 és
és az előadás előtt félórával.

T á n c s i c s

György egyetemi nyilvános ! Pamutipar Rt. munkásai köParaszti származású néprendes tanár az esztétika és , zül, Vanyus János kikészitőr
tanító volt. Egész éleiét a
az irodalomtörténet
terén, j mester, az Első Magyar Gyap- magyar parasztság szellemi
Horváth J ános egyetemi nyil- jumosó gyárból és Szandi Jóés poliliKai felemelkedésévános rendes tanár az iro- zsefné selyemszövő, a* Goldért folvatoll harcnak szendalomtörténet terén és Né- berger-gyár munkásai közül.
telte. Elete nagyrészét börmeth Gyula egyetemi, nyilb) A mérnököknek kioszttönökben töltötte, de megvános rendes tartár a nyel- ható két 20.000 forintos dijat
rokkanva, megvakulva, a
vészet terén elért kiváló ered- kapja csoportonként egyenlő
legnagyobb nyomorúságban
ményék jutalmazásául.
megosztásban Szécsi Károly,
sem adta fel a küzdelmei.
III. A niüvészet és Irodalom a közlekedésügyi minisztéri1848-ban ő szerkesztette a
terén elért kivált eredmények um lűdosztályának vezetője
parasztság érdekcinek legjutalmazására adományozha- és Kovács Alajos, a MÁVAG
hívebb szószólóját, a Muntó dijak közül hét 20.000 fo- hadosztályának vezetője, valakásujságot.
rintos dijat kapta elsősorban mint Kozma László gépésza nemzet három nagy halott- mérnök, a Standard-gyár alja: Bartók Béla, József At- igazgatója, Fehér István ve- „Szent
Petőfi
tila és Dcrkovits Gyula, to- gyészmérnök, a Wolfner-bőrnapjának"
vábhá Nagy Lajos és Illyés gyár főmérnöke és Akarat
Gyula a szépirodalom terén, Endre elektromérnök, az Agkellene elnevezni
március
Kodály Zoltán a zeneművé- rolux-üzem főmérnöke.
15-ét, irja Jókai Mór. Mindé-'
szet terén, valamint egy 20 V. A demokratikus nevelés
nek előtt ő az ünnep, ő az:
egyszerűségével, közvetlenséezer forintos dij kettéosztásá- gyakorlati munkájában elért
gével, hűségével, forradalmival Déri Tibor éSÍ Füst Milán eredményekért adományozhasásával, áhítatával, glóriájáa szépirodalom terén.
tó négy 10.000 forintos dijat
val, átfogó történelmi látásáIV. Az újjáépítés terén gya- kapta Bartos László népi kolval. Csoda-e, ha azok, akik
korlati munkával elért kiváló légiumi tanár, Szávai Nándor
ünnepen egészen mást értenek, veszedelmes versenytárteljesítmények jutalmazására budapesti tankerületi főigazsat, ellenséget látnak benne
adományozható dijak közül: gató, Boros József zeleméri
és nem átallják 100 év mula) az uj munkamódszerek tanító és öveges József állatán is bemocskolni. »A törbevezetéséért a fizikai dolgo- mi pedagógiai főiskolai tanár.
pe lelkek, kik nem szégyenzóknak kiosztható három 20
A közegészségügy gyakorlik magokat sápadni, ha keezer forintos dijat kapta Mó- lati fejlesztése terén legeredzébe a lant egy-egy
merékis József, a salgótarjáni acél- ményesebben müködö szerfiészebb hangpt ad«, még ma
gyár munkásigazgatója . az lyeknek adományozható négy
is kísértenek.
Szerencsére
azonban már csak visszajáró
üzem átszervezése terén el- 10.000 forintos dijat kapta VIIkísértetek, nem ugy,
mint
ért kitűnő eredményeiért, va- mon Gyula közegészségügyi
tegnap, amikor aj* Horthy
lamint egy 20.000 forintos di- felügyelő, Hoffman
Ferenc
rendőrsége egyre-másra tiljat csoporlosan, egyenlő megf- vármegyei tiszti főorvos, Hall
totta be a Petőfi versek szaosztásban Oroszi János és József vármegyei tiszti főorvalását.
Varga Balázls ormospuszlai, vos és Újhelyi Károly, az orPetőfi élete összeforrott a
Pallagi János és Pallagi Nán- szágos közegészségügyi inténép életévei s igy népében
dor, valamint Sági József do- zet oltóanyagtermelő osztá•megélte azt a szép napot,
rogi vájárok. Ugyancsak egy lyának vezetője.
amelyért lantja és kardja fá20.000 forintos dijat csoporto- * A Kossuth-díjak kiosztása
radó tt«,
san megosztva, egyenlő meg- során még 10.000 forintos dioszlásban Gábor
Sándorné jai kapott többek között JanGoldberger-gyári selyemszövő esó Miklós egyetemi nyilváPetőfi orosz nyelven
Fábián Magda, a hazai pa- nos rendes tanár az orvostuA
moszkvai rádió szerint a
mutszövő befüzőnője, Bruck- domány terén elért kiváló
magyar
szabadságharc százancr Lipót cérnázó, a Magyar munkássága jutalmazásaként.
dik évfordülója alkalmából a
moszkvai állami könyvkiadóKöztársasági érdemrendet kaptak
vállalat kiadja Petőfi Sándor
A Szociáldemokrata Párt müveit orosz nyelven. Petői
A magyar köztársaság elnöke a március 15-i centenáris tagjai közül a Magyar ^Köztár- verseit Hidas Andor, a Szovünnepély alkalmából az aláb- sasági Érdemrend középke- jetunióban élő magyar költő
bi kitüntetéseket adományoz- resztjét a csillaggal kapta Marosán György, középkereszt- fordította oroszra.
ta:
Az MKP tagjai közül a Ma- jét Harustyak József, Révész
gyar Köztársasági Érdemrend1 Ferenc, tiszti keresztjét Mónagykeresztjét kapták: Farkas nii s Illésné, kiskeresztjét AnMihály, llévai József, közép- tal János, Tausz János, 'ászakeresztjét a csillaggal: Hor- ki Károly.
váth Márton, Kovács István,
A Parasztpárt képviselői
a Magyar Köztársasági Érdem közül a Magyar Köztársasági
rend Középkeresztiét: Dögei Érdemrend'
középkereszljél
Filmszínház
Imre, Erdei Mihály. Farkas kapta
Szabó Pál, Nánásii Szeged Telefon: 490
István, Kállai Gyula, Kiss Ká- László, tiszti keresztjét Tóth
Ma és a következő napokon
roly, Köböl József
Orbán Endre és Székely Béla. V
A világ legnagyobb vigLászló, dr. Szőnyi Tibor, dr. I A szakszervezetek tagjai kölá léksikere
Andics Erzsébet, dr. Sebes zül a Magyar Köztársasági
Magyarok viiágfiJmje.
Sándor.
Érdemrend középkeresztjét a
A Kisgazdapárt képviselői csillaggal kapták: Kossá Istközijl a Magyar Köztársasá- ván, Apró Antal. Racríió Angi Érdemrend középkereszt- na, Rácz Gyula, Zgyc+ka Jájét a csillaggal kapták: Szcnt- nos, dr. Weil Emil. Piros
iványi Lajos, "Filó Sámuel, kö- László, tiszti kérészijét ZenAmerikai fiimóriás.
zépkeresztjét Rácz Lajos, dr! tai Béla, Köves András, Szabó
Irta: Lengyel Menvhért.
Reök Iván, tiszti keresztjét László, Szipka József, Básta
Rendezte: Eubilscü Ered
Tolnai Gábor, Kiss Gergely Rezső, Szász Ferenené, BaKertfa
Sánaor prodiiVelé.
dart
László.
és Dancs József.
Front párijai 'a Hungária
étterem
március
15.-én este 8 órai
kezdettel

koalíciós
Zmi*

rendeznek,

melyre

termeiben

emléhbátat

mindenkit

szeretettel

DU116

elvárnak.

O l K ö Ar*k

Főszereplők:
CAROLA LOMBARD,
EIONEL ATWILL.
Azonkivüi: HIRADÖ.
Előadások: fél 4. félft,léi 8. i
Pénztárnyitás délelőtt I l l ő i
12-ig, előadás előtt félórával.
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Vorosilov marsall megérkezel!Budapestre
Sorozatosan érkeznek
küldöttségei

a baráti államok

Gylas Milovan tábornok, tárcanélküli miniszter vozelte. A jugoszláv Küldöttség ícyadlátásán
ugyancsak megjelent az egész
budapesti diplomáciai kar.
Pénteken éjjel érkezett meg
a különvonat, amely 500 franciaországi magyart tiozott. A vonallal érkezeit a francia szakszervezeti szövetség 25 tagja is.

Egyébként a töbhi 'küldöttA magyar szabadságharc Centenáriumi ünnepségére érkező ségek is megérkeztek már. Jobelügyminisztert
szovjet küldöttség Vorosilov mar- gol'f boig-r
sall vezetésével Budapestre ér- Rajk Lászió belügyminiszter fokezett. A küldöttség elé Molnár gaiba. A jugoszláv küldöttséget
Erik külügyminiszter vezetésével külön fogadó csoport utazott.
A ziiszlódiszlicn uszo Keleti-pá- VA S S J E N Ő ÉS
TÁRSAI
lyaudvaron zenekarok, katonai
rum- és likőrgyár, borpincészet. — SZEGED, ÁRPADés rendőri diszszázadok várták
TER 4—5., Telefon: 8 -90. — A inár közismertté vált
az illusztris vendégeket. A tiz
príma likőrös, valódi kisüsti és különlegességi pálinóra előtt öt perccel befutó .kükák, elsőrendű fajborok állandó nagy raktára.
lönvonatot Dinnyés I.ajos miniszterelnök, Rákosi
Mátyás
és
Szakasits Árpád1 ininiszlerelnökhelyettesck. a kormány többi
A, dollár igátában
tagjai, a külföldi diplomáciai
kar várták Dinnyés miniszterelnök rövid .beszédben üdvö- A
zölte az elsőnek 'kiszálló Vorosilov marsallt, aki a szovjet
kormány nevében hálás szavak-

nyugati államok katonai szerződést kötöttek Európa
ellen

kal mondott köszönetet a meg-1
hivásért.

Vasárnap, 1948 mffifclűs 14.
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Egyúttal

A brüsszeli ölhalaliui ér- széről támadás éri. A szerző-

személyes tekczlcten a nvugaleurópai ál- déshez ujabb államok is csat-

oromét is kifejtette hogy ismét | a m o k hosszabb tárgyalások
budajiesire látogathat el.
I , u á n gazdasági és katonai
A Szovjetunó nevében teljes s w r l M Í M kötöttek. A szer^ S ^ ^ ' Ü S S t
-erin. a. megállapodó
zását és sok sikert kívánok államok katonai
segítségét
a magyar népnek
nyújtanák egymásnak, ha va— mondotta.
lainelyikct európai támadó ré-

lakozhatnak, de csak a szer'zödő felék megegyezése után.

Egy próbaszavazás

eredménye:

Truman lemarad az elnökválaszfáson
Egy amerikai újság á közelgő
elnök választással kapcsolatban
olvasói Között próbaszavazást
rendezett. Ennek eredményeképpen Eisenhower (republiká-

A centenárium

nus), Wallace (harmadik párt),
Dewy (republikánus) a sorrend,
mig Truman jeienlegn elnök: valahol a tisla végén kullog.

alkalmából

Szabad Görögország
a magyar
népet
Görögország ideiglenes demokratikus kormánya az alábbi
táviratot intézte a történelmi
emlékbizottsághoz: Üdvözöljük a
magyar népet és kormányát a
48-as dicső nemzeti felkelés

Tavaszi
S á D i d o r

üdvözli

századik évfordulója alkalmából.
Magyarország népe ma valóraváltötta a 48-as felkelés
célkitűzéseit és szilára1 támasza a
demokráciának és a világbékénck. Éljen a demokratikus Magyarország!

s ö r OK friss
sörözőben

a

csapolása
FöosfánáS

A szerződés kiierjed az érdekelt államok gyramalaira is.
Az aláirö hatalmuk erős poliA kapitalizmus védelmére
tikai tömböt alakítanak a politikai /behatolás* ellen.
A szerződés első magyará- Németországban fekete gárdát alakítottak
a
K i S
H U N G Á R I A zói már aláhozzák, hogy a
Az amerikai megszálló ható- volt katonáit és a Hitler Jugend
katona' részre vona kozó meg- ságok Németország nyugati öve- tagjait nagyon szívesen fogadállapodások homályosak és a zeteilien ipari rendészeti ürügy- ják. Ezt az alakulatok a'Lakosság
szerződés azzal jár, hogy az
máris fekete gárdának nevezi.
aláírók katonai
kiképzését, gyet csapatokat szervezlek. A Az alakulatot elsősorban a
csapatok
tagjait
az
amerikai
titfegyvereit egységesilik, AngEgész nap üzemben a legmodernebb géppel
liában és az európai száraz- KOS szolgalat választja ki. A de- trösztök őrzésére, a tömegmegkészült 100 százalékos
BABKÜVÉ
földön katonai támaszponto- mokratikus szervezetek tagjait mozdulások elfojtására, sztrájiiem veszik fel. ellenben Hitler kok letörésére alkalmazzák.
Azjenét újra Virány és Rácz szolgáltatja
kat létesítenek.

ESPRESSÓJA

Hát ilyen öröm Szögeden m ó r i c z
z s i g m o n d :
még akkor sem vólt, amikor
a törökök kimentek. Mert akkor Szegeden nem is lakott
magyar ember, alig. Aki lakott, olyanformán nézett ki,
mint mostan az olasz fog- van rakva pisztolyokkal.
— Mi az, hál (kicsoda kend?
lyok. Régen volt, talán igaz
— .Szödör Oláh István.
— Láttad, mondják a gyese volt, de ami most van, ez rekek, olyan pisloja vót, niint
--- Hát hogy kerül akkor
kend a Rúzsa Sándor banaz igazság: most derültei Szer egy ágyu.
dájába.
ged nagy korszaka.
— Kettő is van neki.
A harmadik napon kidobol— Én lőttem a gazda keze— Keltő? Hat is van. Mög
ták, hogy az olasz foglyok van rakva a kápája pisztoly- Iába, jelöntöm alásan.
jelentkezzenek esle a hajó- lyal.
— Ertöní. Na hát akkor
hídon. Hajóval fogják
őket
— Két puskája is van a mönjön le kend s4)nondja.meg
Buzsa Sándornak, lögyön szöPestre felvinni. Onnan aztán vállán.
mennek haza, ki hová való.
A betyárok annál cifrábbak. röncsiénk a városi tanácsban.
Egy ujjongás, egy majális Inkább gatyában vannak, meri
— Igönis mögmondom, de
voll ez a harmadik,Tiap. S mi- az lobogósabb, mutatósabb. azt is mögmondom, hogy ükikor a legnagyobb örömben Elől jgen jó lovasok vannak, gyelme izenetje vóna, hogy a
vannak, ráadásul még egy de a menet végén nyomorult szögedi főkapitány ur szivesködjék egy szóra legyünnie
gebék.
csoda várt rájuk.
— Rózsa Sándori
— Majd kicserélik — szól az ideig, amég őkigyelme ideItt van Rózsa Sándor a a tömegben egy gazda mér- föl tartózkodik.
bandájával.
gesen.
A főbiró paffá lett. No, FarÉs á nép ahelyett, hogy ré— Ez csak böcsülelükre kas János!
mülten futott volna szanaszét vall: kémélik a szöged: méA főkapitánynak derogált,
a betyárok hírére, hazafias nőst.
ugyan fel volt
háborodva,
tyótákban kezdett és gyűl s
— Igazuk van, vigyék a rá- hogy ő menjen le túsznak a
betyárért. Hát elrendelte,
nézi a mindennél
nagyobb cokét.
csodát.
— Nem kőll üket félteni. hogy Nyári Mihály pusztai
Kossuth I.ajos az ablakban Mire Becsére érnek, akkorá- biztos szálljon le az utcára,
állott, ugy nézte végig a be- ra mindnek olyan lova lösz ha már ilyen kölletik.
ennek, hogv
mögirigy ölheti
tyárok berukkol ását.
Nyári Miska indult is. Szeder Oláh nem tudta, melyik
' Jötlck a lovasbetyárok száz- még a Pilátus is.
nyolcvanan.
A betyárok a városháza itt a főkapitány, melyik nem,
Elől jön remek paripáján a előtt megállottak. De csak egy ballagott le a "biztossal.
De mikor lent voltak az utvezér, akinek a nevét senki ember szállott le a lóról Az
se merte eddig kimondani s se betyár volt, hanem Sze- cán, a betyárok egyszerre zamég most is meg van lakatol- der Oláh István, a szentesi jongani kezdtek, hogv Tary
Pál. Tary Pál! A gyüjjön.
va a szegediek nyelve. Nem száj béli ernlier.
Rózsa "Sándor szót se szólt.
Sz.ödör Oláh fölment az
éljeneznek.
emeletre Tóth Mihály biró ur Mozdulatlanul, hidegen ült a
ők tudják miről van szó.
elé és m ögj el ön tölte, hogy lován.
Hogy kikről.
— Azt se tudjátok, hogy
Csak kíváncsian nézik a lo- Rúzsa Sándor berukkolt.
Tóth Mihály nem ismerte restoráció voll? — kiáltott rávasbetyárokat.
Rózsa Sándoron posztóru- Rózsa Sándort, azt hitte, ez juk. — Tary Pál má el van
csapva!
ha van, bőrrel szegett j ó ujaz ember.
•ú Fazekas János host a
Nagyot mozdult egész arca,
ruha és zsinóros nadrág van,
ami bc v^in huzVa jól a csiz- mikor a Jfóhre pofozjo.tt em- főkapitány, !e ragyás! — niond
ta egy marcona betyár Nyári
mája szárába. Nincs rajla bert meglátta.
semmi cifraság. Azt hinné az
— Hüj, de bejbe haflák ken- Miskának. Tudom.
Nevellek az utcán. Hogv enember, pirossal, kékkel há- dőt.
nyatja ki a ruháját, még csak
— Engöm igen uram, de nek már avval is Volt dolga?
-»- Akkor gyüjjön Farkas
egy zsinór sincs rajta, ami mán mullik. Kopik. Szcntösi
Tánosuram! —szólt azaranykiirikitson. Még csak slrucc- könyér.
tollas kalapja sincs, mint Kos— Hogyhogy?
Mögfoglák laíbis, nngy bajusz.
sulh Lajosnak. A szokott szé kendet a szentősiek? Unnye.
Mit volt mit tenni, Nyári
les szegedi kalap, betyárosan,
— Engöm mög, biró uram! Mihály visszaszétgvenkezett és
mellette semmi sem lengedez Mert szpntösi pógár vagyok. jelentette, hogy a betyárok az
s az áll ára lehúzva
pnnak Egy pógárt könnyű mögfog- igazándi főkapitányt akarják
szjija. Széles kardja az olni, ha van az embörnek a látni.
dalán lóg, nyeregkápája meg városházán árulója.
— Mögveaztek? — károm-

— Én vónék, tekinletös
uram.
— üsmerlek. Barátom néköm Dona kapitány.
—-Akkor jó, tekinletös uram
— Monla is jninap, liogy
kodott Farkas János. — Vé- embörségös embör vótál a takes Imre alkapilány uram és vaszon.
Skulléty Andor ~ helyötteS Rózsa Sándor kicsit elmosouram mönjön le, az urak lyodott.
— Hát berukkoltál?
mögmondják azoknak, hogy
— Be, tekintetös uram.
ha Buzsa Sándor a gerilla
kapitány, én mög Szeged vá— Hány az embörszám?
ros főkapitánya vagyok. VeRózsa Sándor intett hülem ne packázzék, de tartsa velykujjal a háta mögött álló
illembeli* kötelességének, hogy Szeder Oláhra:
rapporlra jelcnlkezzék előt— Majd a frájterom feleltem, az irgalmát nekie.
get.
Neveltek a tanácsbeliek.
Mikor a két tekintetesl tisztKikérdezték aztán a »frájviselő lement az utcára, a betyárok még jobban zajongni tert« s megtudták, hogy száznyolcvanan vannak a legékezdtek.
— Nem Farkas JánoS főka- ny ök.
— Egészségösök?
pitány! Nem Farkas ez. ha— Mind, hálaistennek
nem bárány.
— Oszlán nem féltök arác— Mi ez itt? — szólalt meg
az arany lajbis nagybnjuszu tul?
— Istennek kezében vabetyár. — Lakodalomba vagyunk, hogy szalniabábot öl- gyunk — mondta Szeder Oláh
töztetnek föl mönvasszony István, ami nagy meglepetést
hely öli?
kel telt, hogy Isten nevére hiDe Skulléty Andor, akinek vatkoznak a betyárok.
harsányabb szava és nagyobb
A főbiró kezet nyújtott Rószóló képessége volt, mint zsa Sándornak.
Vékes Imre alkapilánynak, rá— Hát Sándor, most egy
juk kiáltott:
kis ebédre a város vendégei
— Farkas János főkapitány löszlök.
azt izeni kentöknek, hogy ha
— Hun lösz az ebéd?
Rúzsa Sándor gerilla
kapi— Jó helyön lösz — nevetány, ü mög Szöged város fóka pi lány ura! Parancsolja fő- tett fel Tóth Mihály főbiró
kapilány uram. hogy rapport- — Nem a várudvarán, hanem
ra jelöntközzék nála gazd- jó lágas szabad helyön. Az
Isten ege alatt.
uram.
—" Ugy lösz jó, tekintetös
Erre Rózsa Sándor felvonta a szemöldökét s bólintott uram.
— A többpj
megtudjátok.
— Tárcsátok — mondta kurtán s intett, hogv a két tiszt Damjánovics major lösz al paott maradjon. A lőról'leugráll rancsoló fővezérötök. Ü nagybetyárok körül is vették őket sága adja ki a parancsot. Nes nem engedték vissza, mig ki lösztök hüségósök, olyan' jó
vezérük újra meg nem érke- lösz hozzátok Szöged váyosj,
mint ü nagysága rulatok nyizik.
latkozik.
"Megért öttétek?
Szeder Oláh István kísérte
— Ügönis, tekinletös uram!
föl a gazdát.
Evvel még egyszer kezet
Rózsa Sándor nyugodtan,
büszkén, de nem nagyralátó- fogtak. Rózsa Sándor meghajan ment föl a lépcsőn és totta a fejét, de csakis a femegállolt a terem ben' a (lobi ró jét. A kalapját, mint katona,
vagy talán mint gazda — vielőtt.
Tóth Mihály főbíró szólott lágért le nem vette volna. ÉR
épp olyan nyugodtan, ahogy
elsőnek:
jött fel, leballagott a lépcsőn,
— T« vagy az, Sándor?

RÓZSA SÁNDOR SZEGEDEN
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DELMAGYAKOKSZAG

Szeged népe, nemzetem büszkesége...
Beszámoló

az Í848 október

4.-i szegedi

nagygyűlésről

A Habsburgoknak sikerült az szedelem fenyegeti szegény el- hogv a győzelem gyümölcseit
elnyomott nemzetiségeket a ma- ánul hazánkat, ofy veszedelem, learassa; ha vesztünk? hogy a
gyar nemzeti kormány
ellen melyhez hasonlót évkönyveink veszteséget győzelemmé változharcba vinni. A nemesi Ma- nem mutálnák s melynek láttára tassa. Tehát e fontos órában, e
gyarország áltat elnyomott né- némely kicsiny hitűek a fővá- inondhatatlanul fontos pillanatpek nemzetiségi harcai bár ön- rosban azt mondták, hogy a ban kérdem: találkozik e egy
magában lalszólag
igazságos magyar nemzet napjai megszá- fia a hazának, találkozik e egy
célra irányultak — hiszen a mitvák. De én azt mondám: ez polgára e városnak, ki hazája
nemzeti függetlenségért folytak nem igaz. Alkudozásba akartak szabadságáért vérét és életét
— mégis reakciós szerepet ját- ereszkedni Jellachichal, ama feláldozni kész ne volna? (A nép
szottak, mert céljukat az ellen- gaz árulóval, kit az ármány po- egyhangúlag: »Nem!<)
forradalmi erők
szolgálatába koli czéljainak kivitelére, arra,
En esküszöm a mindenható
akartai eiérm. Jellasics horvát hogy csak nemrég visszanyert Istenre, kii védi az igazságot és
bán a Szerémségtől kezdve a szabadságunkat s függetlensé- a hitszegő áruiól megbünteti; estengerig kompakt fegyveres erőt günket kezeinkből kicsikarja s küszöm, hogy hazánk szabadhívott életre Bécs szolgálatá- a népet újra a szolgaság jármá- ságából egy hajszálnyit utolsó
ban
ba hajtsa, eszközül szemelt kii. csepp véremig elraboltatni nem
Jellasics seregei 1848 au- De én azt mondám, h o © mi- engedek; esküszöm, hogy haisztus végén már elérték a előtt a .nemzet annyi erővel és zánkat védeni fogom, mig karoküzdelemmel kivivolt szabadsá- mat felemelhetem. A magyarok
atatont és szeptemberben már gából csak egy' hajszálnyit is Istene ugy segéljen és áldjon
akadálytalanul " vonultak Pest lealkudnék, elmegyek és meg- meg engemet!
felé. Á képviselőház a szoron- tekintem a népet. És most, mi(A nép e szavakat hajadongatott heiyzetre való tekintet- után Szeged népét látom, látom
tel szeptember 24-én
tartott szemeiből a lelkesedés szikráit, fővel s fölemelt kezekkel monülésén
Kossuth
indítványára nem késem megírni a főváros- dotta el a szónok után.)
Hajdan, midőn a hazát fenépfelkelést hirdetett. A na- ba, ho© Szeged népe az ártilógyobb siker érdekében Kossuth vali minden alkudozás ellen ün- nyegette. hős apáink véres karés a képviselőház tagjai ugy nepélyesen tiltakozik. Megirha- dot hordozlak körül a hazában
s ennek láttára, mint a s©o'k
határoztak, hogy elutaznak vi- tom-e ezt? (A nép »Meg!»)
repültek hancmezőre a vitéz
dékre és befolyásukkal igyekezmagyarok. Én látván a haza
nek a népfelkelés sikerét biztoSzeged
jelen veszedelmét, zászlót rasítani.
a szabadság élharcosa gadtam kezembe, megesküdve,
Szeged város közgyűlése még
hogy addig nem nyugszom, sze
szeptember 28-án kihirdette a
Igenis megírom, hogy miután
népfelkelést. Hamarosan
hire Szegedet és népének ezreit a gény fejemet nyugalomra nem
haza
érkezett, hogy Kossuth Szegedre haza szerelmétől lelkesülve lát- hajiom, mig az" elárult
Jön. Es valóban: Cegléd', Kő- tam. kőszirtté szilárdult keb- fiait szabadságának megmentérös, Kecskemét,
Szentes és lembe a hit. hogy e haza, lép- sére, annak árulói ellen zászlóm
Hódmezővásárhely érintése után jen bár a pokollal szövetségre alá nem gyűjtöm.
október 4sén elindult Szegedre... ellene az ármány, mentve lesz.
Krisztus mennyei országát megA demokrácia őre Szeged
Szeged, 1848 október/4. A alapítandó a földön, egynek vá•város zászló és virágdíszbe öl- lasztottai közül ezt monda: e
De most. miután Szeged nétözött. Reggel 7 órakor meg- kőszálra épilem egyházamat; és pének lelkesedését látom, bízeredt az eső, ez azonban sen- én hasomóan azt mondom: hogy vást összehajtom e zászlót, e
kit sem akadályozott
abban, Szegedre, s ennek lelkfes népé- zászló nem enyém többé, én
hogy házát diszitáfe és a lakos- re épilem nemzetem szabadsá- Szeged zászlaja alá állok. És
ság maga is ünneplőruhát ölt- gát és a pokol kapui erőt nem én bízok a magvarok Istenésön
vesznek azon. OIv hatalmasnak ben, bizom Szeged népének lelA Sjabadságtéren (ma Klau- hiszem én a népet, hogy ha kesedésében,, hogv kevés idő
zál-téri a Bauernfeind-ház előtt felkel, és összetart, a ropogva múlva mentve lesz a hon:' ha
(Földmérési Felügyelőség épü- összerogyó égboltozatait is ké- pediig a hadiszerencse kevésbé
lete ma) díszes sátort emeltek, pes fenntartani erős karjaival. mosolyogna fegyverünkre, ha
amely előtt hordozható szószék Hazáin fiai! mondhatathmúl fon- netalán a végrehajtó hatalom, az
állt. Szegedről 50 kocsi és 100 tos az óra, melyben hozzátok ármány által a fővárosból kiszolovas — élükön Osztrovszki Jó- szólok; talán ebben az órában rittatnék, azon esetben Szegezsef és Rengey Ferdinánd' or- ütköznek vitéz seregeink az det oly pontnak tekintem, melyszággyűlési képviselőkkel — in- áruló csordáival. Ki tudja, mit ről a haza szabadságát, a nemdult Kossuih elé. Az országúton hbz reánk ez óra? gvőzelmet-e zet függetlenségét megmenthetni
lés • v.:jros utcáin 7000 főnyi vágy vesztéséget? De győzzünk erősen hiszem. Szegediek! Testnemzetőrség és 10.000 pol- bár vagy 'veszítsünk, én Sze-! vériség köt össze
bennünket,
gár állt sorfalat, hogy láthassa ged népére minden esetre szá- Nincs nemes év+iemtelcn többé:
az iniádásig szeretett államfér- molok. A népre minden esetlien egy hazának fiai, polgárai vafit A szakadő eső nem hogy szükségünk lesz: ha győzünk, gyünk mindnyájan. Tehát lestmegritkította volna a várakozó
tömeg sorait, hanem csak szaporította. Délután 3 óra felé
szűnni kezdett az eső. Erre az
időre már sep'ki sem maradt
Szegeden a lakásán, mindenki
látni és hallani akarta Kossuth
Magyar történeiem múzsája,
Mig az országgyűlés olt fenn,
Lajost.
Vésőd soká nyugodott.
Mint szokása régóla
Vedd föl azt s örök tábládra Csak beszélt nagy sikertelen;
Kossuih megérkezik Vésd föl ezt a nagy napot!
Itt megkondult az óra!
t
Valamennyivel 3 óra után a
Tettre, ifjak, tetre végre,
budai országútról, Aigvő irá- Nagyapáink és apáink,
Verjük le a lakatot,
nyából megszólalt az első ágyú, Mig egy század e.haladt,
amit szűnni nem akaró ágyú- Nem levének annyit, mint mink Mit sajtónkra, e szentségre,
Istentelen kéz rakott.
zás és üdvrivalgás követett. Kos- Huszonnégy óra alatt.
suth Lajos kocsija virágszőnyeEs ha jő a zsoldos ellen,
gen vonult be Szegedre a sza- Csattogjatok, csattogj a tök,
Majd he* árjuk mit teszen,
badságién Bauernfeind házig. Az Gondolatink szárnyai,
eső elállt, de a virágok sűrűb- Nem vagytok már többé rabok, Inkább szurony a szivekben,
Mint bilincs a kezeken!
ben hullottak ,minl előbb az Szét szabad már szállani.
eső. Kossuth Lajos leszállt koFöl a szabadság nevében,
csijáról. Sorra kezet fogott a Szálljatok szét a hazában,
Pestnek elszánt ifjai!
közelében lévőkkel és a szó- Melyet eddig láncotok
S lelkesülés szent dühében
székre lépett. Egetrengiető öröm- Égő' karikájában
Rohantunk hódítani.
ujongás fogadta. Lassan elcsen- Kínosan sirattatok.
desedett nz örömrivalgás ós KosEs ki állott volna ellen?
suth megkezdte beszédét.
Szabad sajtó... már ezentúl
Ezren és ezren valónk,
Nem féltelek, nemzetem,
— Szegednek népe, nemzetem Szivedben a vér megindul,
S mindfen arcon, minden szemben
büszkesége, szegény elárult ha- S éled a félholt telem.
Rettenetes volt a Láng.
zám osziopa! Mélyen megilletődve hajlok meg előtted'. Mikor Ott áll majd a krónikákban
E © kiáltás, e © mennydörgés
Szegedhez közeledtem, sajnálni Neved, pesti ifjúság.
Volt az ezrek hangja.
kezcíérn, hogy mellembőt kifo- A hon a haiilórában
Oda tört a sajtóhoz ós
gyott a hang; dé midőn Sze- Benned' lelte orvosát.
Zárját lepattantotta.
ged népét l^tom, ugy látom,
hogy nincs mit sajnálnom, mert
itt többre nincs szükség, mint
hogy a lelkesedés előtt mélyen D U G A S Z
meghajoljak. Midőn én, az "ország teljhatalmú biztosa s a
honvédeimi bizottmány
egyik
tagja, népfelkelést
intézendő, \m Alföld legnagyobb tftM*
A NOVIJ MIR, a Szovjet íróutamra más helyekre bemenlem,
szövetség irodalmi
folyóirata
azért mentem be, hogy lelkese- övef- és üvegérunagytermfco közli Engels és Lenin zseniális
déo, üvegezés! vállalata
dést ébresszek; de Szegedre azértékeléseit az 1848-as forraért jöttem, hogy itt a'lelkesedést
dalmak történelmi és politikai
szemléljem. És én mondhatatlan
jelentőségérői. ' Engels és Lenin
örömmel szemlélem Szeged né-,
történelini elemzését a folyóirat
Hérev-«te»
8.
TeMtoai
•—#3
pében a lelkesedést, mert vePetőfi Sándor »1848* cimü ver-

f

vérileg összefo©a
ragadjunk
fegyvert az árulók ellen, legyünk készen hazánk oltalmára.
Testvérek! Ha ugy jöttem volna e városba, mint valami 'rendkívüli örömnek,
boldogságnak
hírnöke, igényelhettem volna
talán tőletek koszorúkat: dfe miután a végre siettem körötökbe,
hogy benneteket fegyverre, a
haza megmentésére hivjajak fel,
azon virágkoszorúkat, melyeket
lelkes hölgyeitek utamban elhintettek, nem tekinthetem másképp, mint előjeléül azon győzelemnek, melyet a haza ellenségein nemsokára kivivand'unk.
Egész életem küzdés és szenvedés vala- dfe e pillanatban jutalmazva érzem magamat, —
ám pihenni nem fogok, árva fejemet nyugalomra nem hajtom,
mig el nem mondhatom az írás
azon szavait: Most bocsásd el
uram szolgád'at, mert látták szemeim hazám szabadságát, boldogságát megmentve..
Keblem
tele érzéssel, még sok mondani
valóm volna hozzátok: dfe az
érzés elfojtja ajkamon a szót.
Különben egy -pár napig körötökben szándékozván maradid,
még lesz alkalmam
hozzátok
bővebben szólalni. De most
nézzétek — soha nem sírtam —
és most könnyezem.
Az óriási tömeg sírva és fogadkozva ünnepelte a könnyező
Kossuih Lajost!

Kossuih niegszólilása kötelez
Esle a kaszinóban ünnepi vacsora volt Kossuth Lajos tiszteletére. A vacsorán megjelentek a Sándör-eZred bakái, akik
letépték öltönyükről a feketesárga zsinórzalotés kijelentették,
hogv mint honvédek kívánnak
ezután a hazának szolgálni.
A vacsora után Szeged' aszszonvai fáklyásmenetet rendezlek /Kossuth' liszteletére, aki a
Bauernfe,ind'-ház erkélyéről nézte végig a felvonulást és hallgatta meg Dáni Ferenc üdvözlő
szavait,
melyre
fáradságára
való tekintettel csak rövidfen válaszolt.
Kossuih kitüntető megszólítása köteiez: Szeged'népe, nemzetem büszkesége . . . nemcsak a
szabadságharcos nemzedéket állította a szabadságeszmék élharcosai sorába, hanem a késői
utódok részére is program, kötelezettség! A város fiai. akikre
Kossuth és a szabadságharcos
nemzedék büszke volt, csak szabadságharcos utódokkal bírhatnak . . .
* (—el.)

15-ík március 1848.

^

Nem e,ég... most föl Budára,
Ott egy iró fogva van.
Mert nemzetének javára
Célzott munkáiban.
S föimenénk az ős Budába,
Eö-repül.tünk, mint sasok.
Temünktől a vén hegy iába
Majdnem összeroskadótt.
A rab iról olv örömmel •
S d,a<. i.iai hoztuk el,
Aminőt ez az öreg hely
Má'.vás alatt ünnepelt!
Magyar törtére' múzsája
v-ésd ezeket kövedre,
Az* ui'óvilág illatára
Ottan álljon örökre.
S te, S/.\?:n ha hozzád férne,
i.ogy kevé.y légy, lehelnél!
F, hős fiúság vezére
Voltam c nsrv tetteknél.
Tgy ilyen nap vezérsége,
S díjazva van az élet...
Napo.eon dicsősége.
Tevc-i nem cserélek!
PetöőF Sándor.

Kossuth Lajos
A szabadságharc előtt a
magyar állam demokratikus
átalakításáért küzdő nemesi
ellenzék vezére voll. Az ö
érdeme, h o © 1848-ban a
jobbágyságot felszabaditolIák. A TIabshurg-rea kcLó ellen élére állt a ma©ar szabadságharcnak és " gyűjtő
beszédeivel a nép százezreit vitte a szabadság zászlai alá. Érdemeiért a nemzel©ii!és kormányzóvá választolta. A szabadságharc
leverése után Angliában cs
Amerikában számtalan beszédét mondott a ma©ap
szabadságért és az egész világ' előtt rokonszenvessé tette a Habsburg- és cári reakcióval szemben elbukott
nia©arságot. ö voll első
apostola a dunai népek bélkés egy üli élésének, tervet
dolgozott ki a magyar, délszláv és román demokráciák szövetségéről.

A szeqedi

Szegedi ember a németet
sohasem
szerette.
Érdekes
formában jelentkezeti már
közvetlenül a
I>adságharc
előtti időkben az ellenszenv a
németekkel szemben.
Nagyon népszerű volt és
korszak szeilemvilLágát
igen
híven tükrözi vissza különös
nyersességc és táblabírói humoránál fogva »Monda az Ur
Isten e©kor Szent Mihálynak* kezdetű versezet.
A vers elmondja, h o © a
menyországban már mindfen
nemzet képviselve volt, csak
a német nem. Az Ur tehát
Mihályt elküldte* h o © egy
nemeiét is hozzon trónja körébe. Mihály Pozsonyban e ©
parókás, tuhákos németet üstökénél fogva meg is ragadott,
de a menyei karok n a © derültsége között csak az üres
parókát tudta felmutatni. Mihály ekkor leírta, hogy milyen eset Ion s ügyefogyott a
német, amire az Ur el is
rendeite. h o ©
birodalmába
németet be ne bocsássanak.
£ A s z t a l b u r k o l ó lapok,
j f lefolyó és nyomcsövek, valódi
£ zbeszt tetőfedő pala, csempe,
parketta leszállított

Körösi Géza
x

árakon t

^Dacsó Arnold
T Tisza Laios-körut 48. sz.
Az ADLER

Fdényesarnok ismét teljes
üzemben. Jói szolgálja vevőit.

Petőfi verse Engels es Lenin 1848-ról
fest. tis7tit
szóló írásai mellett a Novij Mir-Den
Danner
sével illusztrálja. Petőfi Sándor
versének az éienjáró szovjet folyóiratban ilyen vonatkozásban
való közzététele is mulatja, milyen magasra értékelik a Szovjetunióban Petőfi Sándor irodalmi és poiitikai tevékenységét. (MSzMT)
\

ember
és a német

László

paprika-kivitele
Szeged.
Telefonszám

7—28.
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K O S S U T H : ,.Szegednek n é p e ,
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Szeged Dolgozó Népe!

Parasztdolgozók az iskolapadban
Kiváló

eredményeket
mutatnak
fel a szegedkőrnyéki
polgári
és általános
iskolák
tanulói

A falvakban és tanyákon a
a dolgozó parasztságnak alkalma nyílt a további tanulásra. A tanyák és falvak dolgozói élnek az adott alkalommal és a mindennapi nehéz
testi m u n k a után fáradsággal
nem törődve, sokszor éjfélig
is tanulnak. A pnraszldolgozók polgári és általános iskolája nyolc helyt m ű k ö d i k a
szegedi tanyavilágban.
Kis®
templom tanya. Arpádkőzpont*
Baromjárás, Zsom bók özt• on t,
Pusztamérges
parasztdolgozói és Királybalom erdészdolgo7XM nap mint nap, k ö z ü l ü k
Vsokan deresedő fejjel, beülnek
ú j r a az iskola padjaiba, hogy
ú j r a tanuljanak, ö n h i b á j u k o n
kívül .elmaradtak a tanulásitól, mert az ugynevezclt »ré®
gi jóvilág«-ban renden kívüli
volt minden törpebirtokos és
földmunkás-napszámos. Most
ú j r a tanulnak és kiváló eredményeket mulatnak fel. Bámulatba ejtik különösen a"fiatalabbak a tanítóikat. Meghatódottan beszélnek a lanitók
és tanárok. Olyan a felfogásuk, niint a tisztára mosott
tábla, csak irni kell rá
—
m o n d j á k többen a tanilók'iközül. Áz osztályzatok zöme jó,
elégséges r e n d ű
osztályzat
csak ritkán akad. Jeles ts kit ű n ő rendű 30
százalékuk.
Nem mindennapos eset cz —
mondja Csorna, Gyula, a paraszldolgozók ál' a'ános és polgári iskoláinak igazgatója.
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Tavaszi bajnoki sorsolás

Kétezernél több tenyészállat kerül fel
a Mezőgazdasági K állításra

Teljesen kibontakozott már a március 19—23-i Mezőgázrtasá®' K'áll'Jis és Tenyészillatvásár képe. A vásárra valóban
békebeli minőségű anyag kerül fel: az ország legszebb 417
h'kája. fift (Pjaznll tehene, 50 elsőrendű mén. 10
válogatott
kanra, 35 dfjnverles koes'ló, 300 serlés. 300 juh és 800 apró
háziállat, de leállítanak 400 fajtiszta kutyát is. A
kiállítási
rész világos képet ad arról, hogyan lehet és kell a paraszti
mnnka hozamosságát és a dolgozók életszínvonalát emelni. Az
országszerte mindenhol kapható és könnyen beszerezhető Vásár'ga'olványokkal már március 13 óta lehet féláron
Budapestre utazni. A féláru utazási kedvezmény
arravaló,
hogy
még a le«k"sel»!i gazda Is utazzon fel a k'á tiltásra. mert annak
áttanulmányozása bőségesen felér egy hosszú tanfolyam elvégzésével. A vidékiek a budapesti színházakban és a* MAFIRT
mozikban olcsó belépőjegyeket is kaphatnak.
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KAB ÁT- és RUHASZÖVETEK
Ttpuscipök,
nagy választékban
MUNKÁSBAKANCSOK legelőnyösebb beszerzési1 forrása
Kárász-u. 8. Telefon: 13-GO.
CJKTA
Széchenv-tér 45., — Nagy
választék.

Bakonyi Ferenc

MEINL

VASAT. VASÁRUT,

Hid-ufca
Feliétien látogasson meg!

Linóleum ipar

KAVE!
TEA!
KAKA0!
SZEGED, KARASZ-UTCA 6. SZ.

Muskátli

„MODERN"

Oroszlán-utca 8. —
Külképszaión, Kigyó-utca 1.
földi könyvek és folyóiratok 1IUSVÉTRA
Szikra könyvkiadó' főhisotnányos.

.16 ÁLLAPOTBAN

lévő

Tátra
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VASÁRNAP ESTE ÜNNEPI
FÁKLYÁS FELVONULÁS!
Gyülekezés délután 6 órákor
a városháza elölt. A fáklyás
felvonulás megkoszorúzza a szőregi *csata emlékmüvét, Petőfi
és Kossuth szobrát. A fáklyás
felvonulás végén a Széchenyitéren a városháza előtt szabadtéri "Szabadság est?.
Este 7 órakor: A Nemzeti
Színházban ünnepi előadás.
• Igazi március?.
Márc'us 15., hétfő:
Szeged" Nemzeti Bizottság.
Reggel 7 órakor: Zenés ébSzegedi 48-as Ifjúsági Itízvltsáj*.
resztő.

é

i

S z e g e d r ő l !

cipőt?
VASÁRUK- mezőgazdasági és
háztartási cikkek legolcsóbb
S Z Í
N T H Ó
beszerzési forrása
cipőüzletből, Szeged1,
Kárádió- és villamossági válrász-utca 10.
lalat, Kárász-utca 7.
vaskereskeo'és,
p e t ő
Kigyó-utca 3. szám.
osztálysorsjáf ék-főára sítő
Telefon: 7—49.
TAVASZI KALAPOT

Deutsch

Albert

SZELEI

Scgesváry
drogéria

Szeged, Kárász-utca 8.

Csór

Grünwald-féile antiquárium,
Kárász-utca 3.
Dózsa Gy.-u. 2., KultúrpaMártás festmények olcsón,
lotánál.
hav' részletre' As vásárolható

Hajós könyvheteikedés

n

Délelőtt 11 órakor: A váfosháza előtt ü n n e p i n a g y g y ű l é s . Ünnepi beszédet
mondanak: Alexits György
kultuszminisztori
államtitkár és Perjési László, a
szegedi 48-as Ifjúsági Bizottság elnöke. — A nagygyűlésre rendezett sorokban vonulunk fel. Gyülekezés a Marx-téren délelőtt
fél 9 órákor.
Délelőtt fél 11 órakor: Petőfi ifjúsági staféta.
Délután fél 2 órakor: Ifjúsági fabdarugómérkőzés A
Tisza-pályán. Szeged ifj. válogatott—Hódmezővásárhely
ifj. válogatott.
Délután 2—5 óráig: A Nemzeti
Színházban ünnepi előadás.
• Igazi március?.
Délulán 3 órakor: Az MNDSz,
a Szakszervezet, az NS és
az Úttörő Mozgalom közreműködésével Móravárosban a kultúrházban, Rókuson a kultúrházban, Felsővároson a kultúrházban és
Osomogyileiepen a templomtéri "iskolában gyermekbábszinház és uzsonnáztalás.
Délután fél 4 órakor: Nemzetközi lnbdnragómérkőzés
a Tisza-pályán .Arad válogatott és Szeged1 válogatott
csapatai között.
Este 7 órákor: A Nemzeti
Színházban ünnepi előadás.
Ránk bán.
Este 8 órakor: Zenés takarodó.
Este 8 órakor: Szegled1 kerületeiben 48-as koaliaiós ünnepségek.
Munkások! Parasztok! Értelmiségiek! Ifjak! Tegyük felejthetetlenné a szabadságharc 100
éves évfordulóját!

KNITIELNÉL veoven

Kárász-utca 5.

Béla

H U N G A R I A
EDÉNYÁRUHAZ, Tísm L >
körut 55., Olcsó! Jó! Megbízható.

Fűzők ernyők, gyermekruhák,
Paulusz Jenő
női divatcikkek
Kárász-utca
10.,
keztyü,
l
költőt-, szövött- és rövidfűző, gyógyhaskötő, fehér- Tavaszi mező£azd asá«f cikk eh
K á l d o r J . és T á r s a
legolcsóbb
bevásárlási
helyw
árükereskedés,
nemű méret szerint.
Kárász-utca 6a.
Szegedi K+yó-iilea 3. szám.

Kárász-alfa fia., — Balton- TEKINTSE MEG
kaltát, gumiáruk,
játékok KIRAKATOMAT
sálak, női fehérneműk, bijoulergocsóbb beszerzési forrása.
terik nagv választékban
S Z É K E L Y , Kárász-utca 8.
Mielőtt könyvet vásárol,
keresse fel a
KÉZIMUNKAIPAR,

Böngészdét,

é

Szeged Ifjúsága!

Száz évvel ezelőtt indült ei Petőfi, Kossuth és Tánesics
nyomában a magyar nép, hogy szabadságot és független országot teremtsen. Ellenséges világgal kellett szembeszállniok, de
inertek pselekedni, munkával, tollal és karddal, mert saeret
léik népüket, hazájukat. Történelmünknek erre a korszakára
mindig büszkék lehetünk.
Szegen dolgozód és ifjúsága méltón ünnepli meg az 1848-as
szabadságharc 100 éves évfordulóját, március 15-ét.

parasztdolgozó

ja, hogy énekes akar lenni. ! nem magyar muzsika — mond— SZinész? — Szó sincs róla. ja. — A népdalok a szívből
A falukat akarom továbbra fakadt mqgyar dalok.
is járni, hogy megszerettes- ] A tanulók legtöbbje továbbsem a paraszt emberrelta ma- ra is az eke mellett marad,
gyar muzsikát. — A cigányze- hogy termeljen többet és job- A MÁRCIUS 15-1 ÜNNEPÉLY
RÉSZLETES PROGRAMJA:
nére gondol? — A cigányzene bat.*
Márcus 14o vasárnap:
Délelőtt fél 10 órakor:
a
Klauzál-téren az V. rendőr1
tanoszlály a Szeged város
I. osztály, szegedi csoport
állal adományozott csapatzSszióavalási ünnepe.
MARCll'S 21:
HTK-SzAK, ra,
HTK—Rákóczi,
MMTE—
MMTE-BTK,
IITVE—Móra, SzEAC. BTK—UTC.
Délelőtt fél 10 órakor: OkölSzATE -HMTE, Kisrombor—Rávivóverseny a Belvárosi MoMÁJUS «: UTC-Kiszombor,
kóczii, Poslás—SzEAC.
ziban Szeged SzIT válogaPoslás—SzATE, SzEAC—HTVE,
tott és az Ujszegedi Kender
MÁRCIUS 29: Rákóczi-Pos- Rákóczi-MMTE, HMTE—HTK,
ifj. válogatott részvéteiével.
tás, HMTE—Kiszombor, Móra— BTK- SzAK.
SzATE, BTK—HTVE, SzAKMÁJUS Ifi: Kiszombor—PosDélelőtt íél 11 órakor: BirMMTE, SzEAC—UTC.
lás. HTK—Móra, MMTE—HMTE
kózóverseny
a
Hungária
ÁPRILIS 4:
SzAK-Postás, HTVE—Rákóczii, SzATE-SzEAC
emeleti termében az SzMTE
f ITK—SzATE,
M MTE—H TVE. SzAK-UTC.
és a hódmezővásárhelyi váMóra Rákóczi,
BTK SzEAC,
MÁJUS 23:
UTC-Postás,
logatott részvéteiével.
HMTE—UTC.
SzEAC—Kiszombor,
Rákóczi—
Délelőtt
11 órakor: A SzEISz
ÁPRILIS 11:
UTC-MMTE, SzATE, HMTE -IITVE, Móraa Iíözp. -Egyelem falán leHTVE MIK. Kiszombor—SzAK, MMTE, BTK—HTK.
leplezi Vasvári Pál emlékPostás—RTK. SzEAC-Móra, RáMÁJUS 30: IITC-SzATE, Kistábláját.
kóczi-HMTE.
zombor—HTVE, Postás—MMTE,
Délelőtt
11 órakor: a városÁPRILIS 18:
Móra-Postás, SzEAC—HTK*
HMTE—SzAK.
háza közgyűlési termében
BTK—Kiszombor, SzAK—SzATE Móra—BTK.
alakuló közgyűlését tartja
HMTE—SzEAC, Rákóczi—UTC,
JUNIUS fi: UTC—HTK, HTVE
a Szabadságharcos SzövetHTK—MMTE.
-SzAK. SzATE—BTK, Kiszomség. Utána koszorút helyez
ÁPRILIS 25:
UTC—HTVE, bor—Móra.
Poslás—HMTE,
el Kossuth Lajos szobráSzATE-MMTE,
Kiszombor— SzEAC-Rákóczi.
nál.
HTK, SzEAC—SzAK, RákócziJUNIUS 13:
HTK—Postás,
Délulán 1 órakor: Házkörüli
BTK, HMTE—Móra.
MMTE—Kiszombor,
IITVE—
motorverseny a SzéchenyiMÁJUS 2:
HTVE—Postás, SzATE. BTK—IIMTE, SzAK—
téren.
SzATE—Kiszombor, SzAK—Mó- Rákóczi, Móra—UTC.
Délulán 2 órakor: A Szillérisugáruli
napközi
otthon
megnyitója a SzEISz »Arccal a'társadalom felé? mozgalma keretében.

Fodor Ilona, a k i t ű n ő rendű, pdrosarcu
alsóközponti
leánv elmondja, hqgy tanáre
nőnék készül. J ú n i u s b a n elvégzi a polgári iskolái és jövőre a tanitónőképzőben tanul tovább. A sarokban csendben meghúzódva találjuk Boczan Bélát. Ismerős az arca,
valahol m á r látluk. Elmond-

N e
A

Vasárnap, 1948 március 14.

Vaída (Bokor)

drogériából, Kárász-u. 12.
Kőln'v'zek nagy választékban.

személvkocsi eladó. Érdek- V A S V A R I
lődni: VERES
autójavító,
gyermekfolószalónja
Tisza Lajos-körut 20a.
Kigyó-utca 2.

Kurucr
Testvérek
Kárász-utca 9. — Csemege,
ilai, cukorka.

ORLEiGYÖRGY

Szegeti, Mikszálh Kálmán-n. 1.
Telefon: 5—41.

csemege, ital, íelvágott, cukorka.
Bajesy-ZsLlinsZky- SZÖVETET, SELYMET:
ulca 15.
G y ő r f f y l ö l
Klauzál-tér 8.

WAGNER F. A. és FIA

Kertész Sándor Fia
KERTÉSZ ISTVÁN
bútorgyár, Szeged', Kárászutca 11. szám, emeleten.

A fejadag dézsma gyanánt)
beszolgáltatott
kenyérgabona helyett a közellátási
hivala! árpaőrlést engedélyez. Vámórlésben megőrli

Slein Klára

c i p ő s z a l ó n
Szegeo, Kárász-utca 13.

Németili Kálmán
bőrkeres'ked'ő,
Szeged, K'ívó-utea 5.
Teiefon: 5—59.

Tabár Péter

SZEGED! PAPUCSOT?
r á
t
k
a
i t ó i !
Kölcsey-utca 3.

Somogyi Textil
Aradi-utca 7.

nőd dívaláruháza,
Kárász- V A R G A
SZöNYEGIiÁZ,
utca 3. Legolcsóbb beváKárásZ-ulca 12.
sárlási forrás.

kész fehér neműek nagy választékban, Klauzál-ter 7.

f a í

i i [ i í

Szeged,

m a t o m

Délibáb-utca.

Rosner József

t Kárász-utca 13. Tel.: 4-59.
IládLó, csillár, villatiyberen
dezés. Részletre is.

Salátához, ételekhez

S z a b ó - f é l e őszre

esencet használjon

ECETGYÁR

Szeged, Kai v á r i a - u .

elkészül a kisvasat
petróczi-ishoíai

2 0 .

A kisvasút hároméves tervének forjtos állomása közeledik
a megvalósulás felé: megtörtént
mái- a PelróczLiskoláigmeghoszvonal közigazgatási
kitttnő pusztamérgesi és balatonvidéki minőségi borok, szabbitand'ó
Ez alkalommal a helyvalódi kisüsti pálinkák, rumok és likörök, elsőrendű bejárása.
színen hallgatták meg az érdémálna-, citrom- és narancsszörpök kimérve és palackozva
a legolcsóbb árban kaphatók

H u s v é l i

K u c s k a

ü n n p e k r e

M i h á l y söntósében

Szeged, Kossulh Lajos-sugárut 21. sz.

Sport

Teleion. 539.

Sakk

M* Szeged"— Elektromos
NB I. mérkőzés
Aa ujszegedi SzAK-pályán fél
'a órai kezdettel Szeged—Elektromos NB I. mérkőzés. Háromnegyed 2 órakor Postás—Mezőhegyes. Negyed 1 órakor SzAK
II.—Barátság. Tíz órakor SzAK
Ifi—SzFIE ifi barátságos mérkőzések.
A Stefánia-sétányon délelőtt
10 órai kezdettel a SzEAC idénynyitó mezei futóversenye.
A Tisza Makón az MVSE ellen, az SzMTE Orosházán az
OMTK ellen játszik NB II. mérkőzést.
Hétfőn a déli ifjúságii válogatott Budapesten a BLASz jfi
válogatottal játszik.
Teke-h'relí. A /Szabság Kupa?
e heti eredményei: Tisza »B«—
VAOSz »C? 3016:2813, SzAK—
VAOSz »B< 3004:2938, VAOSz
»A«—Móra 5967:5901. MKUMTE
—Makó »A? 3025:2878, Gázgyár
—Tisza »A? 324411:2886.
Vkmli-V'Ilamssvasut
4:2
(0:2)
Szeged" Honvénf-Tolnai Ilonvéé 3:1
,

BÚTORT

Olusön cászeD rasaroítufi és (•
Mittethet felelőssé® mellett
Diófa paUtomomdt
Polituros ttíófahálószoba 3000
Polituros diófa kombinált 3000
Fényezett háló
2200
FFényezett komDlnált
2800
Kon yha berendezés
1150

K l K U S l \ maasztgios
(Megérkeztei a legújabb RÁDIÓK
6 havi részletre
beszerezhető, KERÉKPÁROK
nagy
választékban, minden méretű
GUMIK KAPHATÓK. NAGY
JAVÍTÓMŰHELY.

Kelemen

9
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Yasáraap, 1948 március 14.

Márton

Klemen-utca 11.
írógépeket, varrógépeket legmagasabn árban veszek.

emlékünnepélyt

rendez, melyre Újszeged egész társadalmát
szeretettel
ezúton hivja meg a
RENDEZŐSÉG.

VALAMIT
VISZ A VIZ

Köszönet Gerö elvtársnak
A szegedi MÁV nyugdijasok
március 12-én tartott nagygyűlés alkalmáva(l a következő távirattal üdvözlik Gerö
Ernő közlekedésügyi miniszter elvtársat:
Hál,ás köszönetünket küldjük szere telt Miniszter elvtársunknak abból az alkalomból, hogy nyugbéreseket
nyugdijasokká
emelt fel.
Kérjük Gerö elvtársat, hogy
továbbra is támogasson bennünket és ígérjük, hogy mig
a dolgozójkj a népi demokráciát építik, m i a demokráciánk őrei leszünk és mindenféle felforgató törekvések ellen kíméletlen harcot folytatunk.
Szegedi Vasutasok Szabad1
Szakszervezete. — A szegedi
MÁV nyugdijasok.

Termeliiink nombáH

Dr. Makó László: Gombakönyve megtanít a csiperkegőmba szakszerű termelésére és értékesítésére.
Ara sok rajzzal 4 for'nt.

Termeljünk maooU
Rácz Pál: Magtermelés e.
könyve a magtermelés öszszes ágait ismerteti.
Megrendelhetők:
Ára sok rajzzal 12 forint.

Fehér Holló
könyvkiadó

Budapest, VII., Madácb-utra 9.

tanulmányát Illés Lajos irta
/Petőfi a forradalmár? cimmel, időszerű
kiértékelését
adva nagy költőnknek. »A pataki diák? cimmel Czábula
Antal hangulatos írását olvashatjuk Kossuthról. Antalffy
György /Népi közigazgatás és
önkormányzat? cimmel, Koltay-Kastner Jenő pedig a magyar szabadságharc olaszországi visszhangjáról irt érdekes tanulmányt. E számban
folytatta Kálmán László értékes színháztudományi tanulmányát, ezenkívül Mándy
Iván novellája, Matthew Arnold, Ibsen ver»ei Zeley Ferenc műfordításában és Galyasi Miklós, Füssy László,
Weöres Sándor, Donászy Kálmán költeményei, valamint bői
könyvismertetés gazdagítja a
lapot.
„ H á r o m Helén"
Somogyi Árpád, az ismert
fiatal szegedi festőművész a
művészet u j utján tett figyelemreméltó kísérletet. Ezen a
héten hagyta el a sajtót /Három Helén? oimü regénye.
Az érdekes, kissé romantikus
hangiilatu munka j ó slilusu
szerzőt árul el, akinek érdeklődéssel varjuk
további
írásait is. A könyv bizonyára
nagy érdeklődést vált ki a
szegedi olvasóközönség körében.
— Megjelent a /Márciusi
Ifjuság«. A
szabadságharc
centenáriumára a szegedi 48as ifjúsági bizottság u j formában, Ízléses előállításban
ismét megjelentette /Márciusi
Ifjúság? cimü lapját. A képekkel. verssel, színes Írásokkal tarkított lap nemcsak élvezetes olvasmányt nyújthat
á fiatalságnak, de hiven szolgálja az 1848-as hagyományok
szellemét is és értékes iránymutatást ad a mai ifjúságnak,
örömmel üdvözöljük az u j
számot, amely hisszük, valóban a /márciusi ifjúság? kedvelt, hasznos lapja lesz.

JÓMINÓSÉGF.K ÁRUHÁZA!
TAVASZI ÚJDONSÁGOK NAGY' VÁLASZTÉKBAN!

Haas F ü N p

és Fiai Gyári Áruház R t .

Szeged; Széchenyi-tér 15., — Telefon: 2—67. — Feltétlen
tekintse meg kirakatainkat és raktárainkat, mindent megkap egyhelyen. — Szolid1 árai! Figyelmes kiszolgálási

MBGY8R

ELEtMiSZERSZfllUTO

ÉS 8HUKERESKE0ELMI R.T.

a

dolgozói.

Tiszatáj centenáriumi száma

kelt gazdák kívánságait. A vasulvonal utvonalát már ki is fca- Szombaton jelent meg a
száma*
rózlálc, úgyhogy rövidesen meg- /Tiszatáj* legújabb
amely
tudományos
és
irodalkezdik az építkezést és őszre
mi cikkeivel egyaránt a cenel is készül az uj, meghosszabtenáriumi gondolatot szolgálbított vonai.
ja. A centenáris szám vezető

A március hónapi közmun- zető csatornáinak építését folykára ötmillió forintot fordít az talják, valamint a halasi, aláilam. Ebből az összegből Cson- győi, sövényházi csatornaépítégrád megyére 540 ezer' forint sét és az ujszegedi önlözomüesik, améiybői 1300 munkást vet. Szeged varos az árvédelmi
tudnak busz napon át foglalkoz- töltés építését, a röszkei tatatni. Szeged 150 ezer forint ki- nyai 'Ulakal rendezi, továbbá
utalást kap erre a célra. Cson- rendezi a Temesvári-körutat és
rád megyéből a közmunkáit ke- a külvárosokban vízvezetéki csöretében * Dorozsma belvizleve- veket lek telnek le.

A 3 éves terv siReréérl
dolgoznak

MAGYAR
KENDER-,
LEN- és JUTAIPAR

vonala

A márciusi közmunkákra
150 ezer forintot kapott Szeged

A szegedi sakkozás élgárdájának foglalkoztatására a Szegedi Munkás Sákk-Kör meghívásos versenyt rendezett négy
csoportban. A csoportok hatos
létszámúak és kétfordulósak. A
verseny egyben erőiólra versenynek is §zámit A második
fordulóban az I. csoportban
Mák
dr. IJakos, Rendes A., Igy se volt jó,
Konrád, dr. Tarnai 1, Sulik 0 ugy se volt jó...
pontlai áll. Ritka eset, hogy egy
mezőny a II. fordulóban már
A poros akták unalmas viilyen képel mulasson. A II. csolágába is beköltözik néha egy
portban Sándor, Ocskay 2—2,
kis derü. Igy legutóbb a váSzántay, Tóbiás 1—1, dr. Krisrosi kertészet egyik átirata
tóf, Szöilősi 0—0 pont. A III. kellett igen nagy derültséget
csoportban Ábrahám I., Kmea városi tanács tagjai közölt
tyó 2—2, Köhler, dr. Moór E.
is. Az átiratot az alábbiakban
1—1, Kasza, Viski 0—0 pont.
leljes egészében
közöljük.
A IV. csoportban Derszieb, PaElőzményként annyit emlilünk
tyi 2—2, Berta lés fél, Gyöncsupán meg, hogy a központi
gyösi fél, Komócsin 0 pont.
tejüzemnek égy kisegítőre
lett volna szüksége. A kiseAz egész sakkvilág nagy érgítőt a városi kertészettől
deklődés mellett Várja a most
küldték, de nem felelt meg.
folyó világDajnoki küzdelmek
Aztán küldtek egy másikat,
eredményeit. Mint ismeretes,
harmadika!, de egyik sem feAljechin, a volt sakkvilágbajleli meg. Erre kapta a könok elhunyt anélkül, hogy él
vetkező átiratot a tejüzem:
tudták volna hódítani tőle a
büszke és sokatjelentő világbaj/Aliratára értesítem, hogy
noki cimet. Jelenleg a világ öt
Szíjgyártó Imre helyett előlegjobb nagymestere küzd a
ször küldöttem Toppantó Andsakkvilágbajnókságért. Mint várrást, ő nem felelt meg, mert
ható volt, az orosz nagymester
öreg voit. Másodszor küldötBotvinnik fölénye kezd kibontatem Barna Istvánt, ő a kankozni 2 és fél egységgel, Követi
nákat nem blrla emelni.
Keres (észt származású), SzovVégül küldöttem Dobó Józsejetuniót képviselő nagymester
fet, aki 20, éves fialalemrér,
2 ponttal, Reshevszky amerikai
ő pedig azért nem volt megnagymesler 1 és fél ponntal, mig
felelő, mert nem tudott lóval
Euve, Hollandia egvizben volt
bánni. Kérem értesítésüket,
világbajnoka és Szmiszlov orosz
tejeskannaemelő, kocsis, kanagymester 1—1 ponttal állazánkovács, gégeorvos, vagy
nak.
róm. kalh. láldözópap kell-é,
mert a legközelebhinél, akit
küldök, erre tekintettet lenNÉPBIR0SAG1 NAPIREND
nék. Baiogh János sk.} váKedd: Félegyháza-tánács 9:
rosi főkert ész. ?
Nun Mihály; fél 10: Győri Gyula;
10: Kamasz Ferenc, fél" 12:
Döhler Járosné. — Kozma-ta?akí»cz« Filmszínház
nács 9: Igazolási fellebbezések.
Csülörlötf : Félegvházi - tanács Rákóczi u.1.(alsóvárosi Kulturház)
-9: Borsós Mihálv; 11: Csizmadia
Ferenc; 12: Ruppauer Valér.
M á r c i u s i2, 13, 14
Péntek: Kovács-tanács SLHorPénlek, szombat,
vasárnap
nyák Sándor és társa; 10: ifj.
Szöilősi Pál. — Kozma-tanács
9: Igazolási fellenbezések.

A KOALÍCIÓS PARTO Í UJSZEGEDI SZERVEZETEI
március 15-én este 7 órakor az ujszegedi Tóth vendéglőben MŰSOROS MÁRCIUS 15-lil

Irodalom

Karádi

Katalin
és

Jávor Pál
felejthetetlen filmje
M á r c ' u s 15-én
MINDEN JEGY 1 FOR'NT!

Kidis

ifiusáq!

Diszalőadás sete fii 8-ktr

Budapest, IX., Tóth Kálmán-utca 8 10. szám.
Telefon: 137-860. 137-887, 137-868, 137-869.
N y i l v á n o s
Közraktár

h U t ő h á z
Jéggyár

Áruosztály
Csemegeüzlelek. Bizományi értékesítés.Gyümölcsös főzelék export-import.

MÉSZ-fXPORCO, BUDAPEST
Sonka és konzervgyártás.

MÉSZ Stéberl házi hentesárugyár,Gyula
Szalámi és husko nzerv gyártás

MÉSZ-EXPORCO,
Bacon

SZEGED

feldolgozás.

j
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Szőregi Petróleumgyár H. T.
Gvartelep: tftzöreg, Te efon: 9.

Központi iroda: Budapest, V . , flrany l . - u . 11.

Minőségi

Te!.: 127-644.

gyártmányok

Benzinkutja Szegeden, Tisza Lajos-krt.
Bruckner Elemér Ü2|ele elölt
SzakHzmrcmzeii

Hirek

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete kéri összes
tagjait, hogy hétfőn reggel fél
9 arára jelenjenek meg a szakszervezeti helyiséigbein. Onnan
együttesen- vesznek azután részt
a felvonuláson és az ünnepségen. Megjeienés kötelező.
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szabad Szakszervezete üzletszerző csoportjának újonnan
megválasztott vezetősége felhívja az állástalan tagdíjhátralékos, vagy kék könyvvel még
nem rendelkező utazókat, ügynököket, hogy saját érdekükben vasárnap
délelőttönkint
10—12-:i,g a szakszervezeti székházban jelentkezzenek. Ugyanakkor összejöveteleket tartunk,
fel világosi lápokkal szolgálunk.
A magánn,kalmazotti SzIT felhívja tagjait, hogy vasárnap fo
órakor a szakszervezet heiyiségélicn Jelenjenek meg feltétlenül, mert a vasárnapi fáklyás
felvonulásra onnan indulnak. —
Megjelenés köteiező.
A magánalkalmazottak szakszervezete felhívja könyvelő tagjai figyelmét, hogy 1 (Win, kedden es 17-én, szerdán délután
5 órakor a Szegen! Csongrádi
Takarékpénztár,
Kereskedelmi
és Ipaénank Széchenyi-téri helyiségében Sós Nándor (Budapest) hites könyvvizsgáló, a köteiező ipari és Kereskedelmi
számlakeretről lart előadást. Az
előadáson a kar társak minél nagyobb számban jelenjenek meg.

Az édesipari munkások szakszervezetének vezetősége kéri a
szaktársakat és szaktársnőket,
hogy a 15-iki felvonulásra reggei ' fét 9 órára gyülekezzenek
a szakszervezeti székházban.
A .piérnök szakszervezet március 16-án, Kenden délután fél
6 órakor centenáris ünnepséget
tart a szakszervezeti
székház
nagytermében. Ezt megelőzően
fél 5 órakor a szakszervezetek,
ifjúsági szövetségek, nőszövetsegek, egyesületek kiküldötteinek részvételét kérjük a hároméves terv érdekében indítandó
akcióra. A tagok megjelenése
kötelező, vendégeket szívesen
látunk.
Felhívjuk azon egyhónapos
szakszervezeti iskolát végzetté
ket, akik az Iskoiót Végzettek
Szövetségének (IVSz) belépési
nyilatkozatát kitöltötték,
tagkönyveiket mielőbb vigyék el
IVSz jelvények is kaphatók.
Felhivjífk a fodrászipari szak
szervezel nőtagjait, hogy már
cius 18-án, csütörtökön délután
5 órakor a fodrász szakszerve
zet nöhizoltsúgi
csoportjának
megszervezése céljából feltétlenül jelenjenek meg a szakszervezet helyiségében.
Orvossziilők!
Iskolaköteles
gyermcke/ct nyarallalás céljából a szakszervezclbcn 5 napon belül jelentsék be. Vezetőség.
Orvosok három havi részletre
azonnali szállítás mellett tüzelőfát kaphatnak. Jelentkezés és
részletes felvilágosítás 4 napon
belül a szakszervezetben. U.o.
Liszla alkoholra jelentkezés.

A
fl
éesl.lh.zta
d
B-LISTAZOTT tanárt keresek
III. gimnazista fiam mellé instruktornak. Ajánlatot »B-iistázott® jeligére,
MINDENES főzőnőt keresek. —
Jelentkezés délelőtt 8— 10-ig és
délután 2—5-iLg
Zrínyi-utca 9.
KÖZÉPKÖRIT tiszta,'jól főző bejárónőt, ki gyermekhez is ért,
azonnalra felveszek. Polgár-utca
22., emelet 3.
A<ta»-vélel

pi

LACZKó órás, ékszerész; Kárász
utca 14. Keresse fel üzletemet,
nagy választékot talál órákból,
ékszerekből, (Olcsó árak). Nagy
óra- és ékszerjavttómühely.
FÉLTONNÁS leherauló prímaállapotban eladó. Centrál garázs, Bocróay-utca.
FÉRFI tavaszi-kalrit, alighasznált kékesszürke, kitűnő szövetből, közéj) termetre, eladó. Kelemen-ulca 11., udvar, balra.
FIGYELEM! Jó állapotban levő
Tótballcipőket megvételre keres
az ujszegedi MTE. Bcmulatás:
Újszeged1, Jójárt vendéglő, mindén kedden és csütörtökön délután 4-től.
VITORLASCSóNAK eladó. Érd.:
Dr. llorpácsy. Kelemen-utca 4.,
1. emelet.
SZÁRAZ magyar tűzd fa házhoz
szállítva hasábosan 25.10, tuskó/, va 26.96 Ft. Juhász fatelep,
Vadlász-utca.
FARKASKUTYKOLYKÖT veszek
Csongrádi-sugáruI 3.
AEG. irodalmi Írógép alkalmi
vételben eladó. Kossuth-u. 25.
MAGYAR perzsa uj, eladó. Kossuth Lajos-sugárut 60., fld'sz.
UJ 1 fázisú, 1 lóerős villanymotor elad'ó. Festő-utca 3.
KÉZIMl'NKAŰZLET (másnak is
alkalmas) De rendezéssel, kevés
áruval, sáolonokkai átadó. Cim
a kiadóban.

p
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HIS MASTERS gyártmányú zeneszekrény lemezekkel eladó.
Szent Mikiós-utca 10., Kövi.
EGY politúros szekrény és egy
fehér pult, 125 pm, jutányosán
eladó. Boldogasszony-sugárut 27.
FOGTECHNIKUSOK figyelem I
Tel jesen uj lienzingcnerntor, gumikkal együtt eladó. Érdeklődni:
Margit-utca 9., magasföldszint.
SZABOVASALO-kályha, Vindov
3 vasalóval alkalmi áron elncjö.
Szentháromság-utca 35., földszint 8.
SZÉP uj háiószobabutor és egy
fali óra alkalmi áron eladé. —
Margit-utca 31., udYar.
IIALOSZOHAK, politúros és feslett, leszállított árakon kaphatók
Bálint műbútorasztalosnál, Petőfi Sándor-sugárut 25.
ZONGORÁT, pianmót, sérültet
is veszek. Címeket (Szakember®
jeligére a kiadóba kérek.
ELADÓ 100 n-öl föld Somogyi telep mellett, négykerekű fédercs kézi kocsi, asztal tűzhely,
és több apróság. Somogyilélép
II. utca 247.
SZEGED, Csorba-utca 5. számú
ház szabadkézből eladó. Tarján.
ELADÓ jókarban lévő
ajtók,
tokkal. Retek-utca 27.
ELADÓ ingaóra, kis toalett-tükör, paplan, torontáli összekötőszőnyeg, női vászoningek, egészen u j 38-as női cipő. Somogyiutca 11., 1. em. 5. ajtó.
HASZNÁLT bútorok, cipőgyári
stanegép, pucológép, á'góprés,
zvikkológép, munkakocsik, kaptafák, fasarkok ps motorok eladók. Ivorona-utca 26., 10-tőI
4-ig-.
HAT darabból
álló
használt komoináltbutor, rádió-zeneszekrény elköltözés miatt eladó.
Somogvilelcp II.utca 21.
TELJESEN "jókarban lévő fehér
mély gyermekkocsi eladó. Molnár-utca 12., emelet.
SZÉNA eladó. Érdeklődül a belvárosi temető felügyelőjénél.

Vasárnap, 1948 március 14.

Könyvszemie. 21.15: Tánczene. Tánczene. 22.15: Magyar m®22.15: Roósz Emil szalóncgyüt- vésziemezek.
tese.
Kedd, márc'us 16.
ALLA.VDO MŰSORSZÁMOK:
Hétfő, március 15.
BUDAPEST I. 7.30: Izraelita
BUDAPEST 1. 6.30: FaluráBUDAPEST I. 7.00: Reggeli vallásos félóra. 8.00: Hett zenés
dió. 6.45: Reggeli torna. 7.00: zene. 8.00: Hirek, műsorismer- kalendárium. 8.45:
Főiskolai
Jlírek. műsorismertetés. 7.20: tetés. 8.20: Ünnepi magyar or- oktatás a Szovjetunióban. 9.00
Az áttelepítési kormánybiztosság gonazene. 9.00: Magyar zenekari Zenekari muzsika. 12.15: Könyközlemén vei. 10.00: Hirek. 12: muzsika. 10.00: 1848 emléke. nyü zene. 12.50: Angyalföld törHarangszó ,hirek. 14.00: Hirek. ) 11.00: Magvar hanglemezek. — ténete. 13.10: Bonis Klára éne15.15: Rádióiskola. 15.55: Műkel. Dános Lili zongorázik. 14.10
sorismertetés. 17.00: Ilirek. 20: I 11.30: 1848—1949. A magyar • Mendelsshon orgonamüved®. —
dolgozók
nagygyűlése
a
Kossuth
Hirek. snorlhirek. 21.50: 11Írek
14.45: Szövetkezeti negyedóra.
és krónika orosz nyelven. 22.00: Lajos-téren. 13.00: Hirek. 13.10: 16.00: Látogatás OJympiá'ban. —
Hirek. mit hallunk* holnap? 0.10 A magyar zene száz éve. 14.10: 16.20: »Lehet, hogy túlságosan
Hírek és krónika angolul. — Hanglemezek. 15.00: A Rádió szerettelek...® 17.Í0: A Hadi0 20: Hirek és krónika fran- nagydíj díjnyertes novellája és fogoly Hiradó rádióközleményei.
ciául.
> verse. 15.20: Tiszay Magda éne- 17.15: A Vöröskereszt közlemékel. 15.45: Schöpfiin Aladár ünBUDAPEST II. 18.00: Hírek. nepi krónikája. 16.00: Ünnepi nyei. 18.00: A házi-együttes ját21.00: Hirek.
nóta-délután. 16.30: Gycrmekrá- szik. 18.45: Vhágiii.radő. 19.00:
cigányzenekara
dlió. 17.10: Bemutató előadás a Magyari Imre
Vasárnap, március 14.
Stúdióban: (Készülődés® 18.05 muzsikái. 19.15: A varsói rádió
közvetítése. 20.30:
BUDAPEST I. 7.00: Rerigteii 18.05: Roósz Emil szalónegyüt- műsorának
Beethoven
összes
zongoraművet
zene. 8.00: Hirek. műsorismer- tese. 18.45: A szabadság ver- 21.10: Hangos Heti
—
tetés. 8.20- Kórusművek. 8.30: sei. 19.00: A Rádiózenekar ját- 21.30: Szórakoztató Hiradó.
Dálnok Lajos orgonál. — 9,00: szik. 20.30: Szabó Miklós régi muzsika. 22.25: Magyarzenekari
ntóák!.
Evangélikus vallásos félóra. — magyar virágénekéket énekel. —
Országutak és vándorok.
9 30: Reformélus vallásos fél- 21.00: Hangos Hiradó. 22.25: 23.00:
óra. 10.00: Kalorikus egyházi Magyar operettrészletek. 23.00: 23.45: Vonószenekari müvek.
BUDAPEST 11. 17.00: Ötórai
ének és szentiieszéd az Egyetem Magyar zenekari muzsika. 0.30
tea. 18.05: A szereposztás. —
tért templomból. 11.00: Képek, Hirek eszperantó nyelven.
18.30: Britten: Második vonósszobrok, rajzok. 11.20: Márciusi
BUDAPEST II. 10.00—13.00: négves. 19.00: Hangos Hiradó.
díszhangverseny Bécsben. 12.35:
Hírek. 12.45: Anvák öt pered. Ünnepi muzsika. 17.00: Ötórai 19.35: Tűzi... 20.00: Tánczene.
12.50: »Pilvax* 13.20: Tabányi tea. 18.05: Történelmi aprósá- 20.30- A Ráoiió szabadegyetemuMihály jazz-együtlese. 14.10: gok 48—49-ből. 18.30: Magvar me. 21.15: Szórakoztató
Hanglemezek. 15.00: Nagy elbe- tánczene. 19.30: Hangos Hir- zsika. 22.15: A Nationai szimszélők. 15.20: Finn népdalok és adó. 20.10: A Centenáris Bizott- fónikus zenekart Hans Kindlep s
népballadák. 15.45: Andics Er- ság díszhangversenye. 21.15: vezényli.
zsébet vasárnapi krónikája. 16:
Magyar nóták. 17.10: Magyar
Parnasszus. IS.00: Hangképek a
vasárnap sportjáról. 18.15: Falurádió. 19.00: Munkásénekka19.50: Bolcsinálta humanisták. Vasárnap, 14-én este 7 órakor: igazi
20.30; Svéd Sándor magyar nó- Hétfőn, 15-én este 7 órakor: Ránk bán. — ' Színháza
tákat énekel. 21.00: A Rádió
h;ingja. 21.10: Sporteredmények í^fyeb kaphatók., bérietek rölthatók a Délmagyar ország kiadó21.20: Zeneország nem volt, 'hahivatalában.
nem jazz. 21.40: Rádióankét. —
22.30: Vasárnap este Pesten. —
23.10: Csajkovszkij:
Hatodik
A Szeged! A laml Nemzeti Színház heti műsora:
szimfónia.
BUDAPEST II. 10.00-13.00: Vasárnap, 14-én este 7 órakor: slgak; Március*. Ünnepi előVasárnapi muzsika. 17.00: Öt- Hétfőn, 15-én este 7 órakor:
í
^ a *
órai lea. 17.30: Munkaséne'kkarok 18.30: Népszerű dal lantok. Kedden, 16-án este 7 órakor: K s gróf. (K. M. béri.)
19.30: A megzenésített Nemzeti Szerdán, 17-én este 7 órakor: TTanie keringő. (Bérletsz.)
Nincs előadás.
dal. 20.00: Hanglemezek. 20.30 Csütörtökön:
Pénteken, 19-én esle 7 órákor: Itánk bán. (Premierbéri.)
Szombaton, 20-án este 7 órakor: Madarász. (Ip. előad.)
OLVASn, TER-ESZI)
Vasárnap, 21-én délután 3-kor: TTanic keringő. (K. M. béri.)
A DfiLMAGYAftORSZAGOT Vasárnap, 21-én esle 7 órakor: Mosoly országa. (Bérlelsz.)
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»LILIPt*T«
törpe és Standard ELCSERÉLNÉM budapesti kettő
lakáso3J-l-es ráoiió eladó. Rókusi fe- szobás, összkomfortos
kéteföldek 222., Rigó-utca végén mat szeged! kettőszobás összkomfortossal. Leveleket (Oktobalra.
DKYV négyhengeres
kabriolet gonnál® jeligére a kiadóba szerszemélyautó, jókarban, jó gu- dáig.
hiiikkal eladó. Szabó Antal, Hód- KERESEK bárhol 2 szobás főmezővásárhely.
bérleli lakást, köl tségmeglór i lésALKALMI! Egv kanapé, reka- sel. Nagy Imre, Vásárhelyi-sumié, egy szekrény, egy gyalu- gárut 73.
pad eladó. Fecske-utca 1.
KÉNYTELEN dinőben 500 [>öi RóKUSON lévő olcsóbérű szonyáriföld eladó. Érdeklődni Szeged, ba-ikon+hás bukásom,
konyhával, elcserélném felsőváTompa-utca 22.
KISEBB kenaerüzem 1 lerende- rosi 2 szobással vagy hasonlózéséhez alkalmas gépék (törő-, val. Érdeklődni Dugónics-u. 42
tiloló-, kócrázó-, gőzgép) eladók. asztalosnál.
Cim a kiaaónan.
1 szoba-konyhás lakásom elcseIHISY'ÉTI képeslapok nagy vá- rélném 2 szobásra. (Felsőváválasztéfcban 3 drb. 1 Ft., ké- rosi jeligére.
peskönyvé/, mesekönyvek 4.50
Ft-től. Grünvald-féle könyvke- SZÉP nagy szoba-konyha, speireskedés, Dózsa György-utca 2. zos lakásom elcserélném kétszoba összkomfortosért. Cim 'a
Kultúrpalotánál.
kiadóban.
Lakás
ss"
"m
KERESEK Újszegeden villa-lakELCSERÉLNÉM Belvárosi utcai részt, 1 szoba és fürdőszoba búvagy bútor néufcül. Válaszoba, fürdőszoba, fözőfülkébői torozva kérem
(Adandó lakó®
álló lakásomat belvárosi kettő- szokat
jeligére a kiaaóhivatalba.
szoba-konyhásért. »Fürdőszoba
nélkül is® jeligére a kiadóba. ELCSERÉLNEM kettőszobás la2 szoba-konyhás náz, azonnal kásom 2—3 szobás belvárosiért.
beköltözhető 9500 forintért el- Érd.: Török-utca 11., üzlet.
adó. Somogyiteiep XIII. 813.
" k t t l ftltf é l é *
KETTŐSZOBÁS
összkomfortos
lakást keresek. Cserelakás ér- GYERMEKÉBŐL saját otthonáte- Költségeket téri lék. Jelige: ban készít felvételeket Szabadi
(Nagykörúton belül íegyen«.
fényképész, Telexi-u. 5.
SZEGEDI felsővárosi
modern SZAZ forintot adok annak, aki
lakásom elcserélném budapes- Top! nevű nőstény, fehér-fekete
tire. »Budai® jeligére a kiadó- foltos kicsi foxikutyám visszahivatalba.
hozza, vagy nyomára vezet. —
KŰLőNBEJARATU
bútorozott Varga, Dugonics-tér 2.
szoba, ágvnemü nélkül is, ki- FIGYELEM! Akar jól szórakozni? Jöjjön az (Arany Hal«-ba.
adó. Kelemen-utca 5., I. 1.
FÖBÉRLETT lakásomat kevés Uj vezetés, kitűnő italok, jó
bútorral átadnám.
Érdeklődni zene. Oroszlán-utca 0.
HÁZASSÁGOT diszkréten, erod*Füredi-utca 3., 8. ajtó.
1 szobás garson lakásomat bú- ményesen közvetít Fortuna, Iíöltorral együtt elköltözés miatt csey-utca 10. Vidékre válaszbélyeget kérek.
átadom. (Garson® jeligéré.

RADIO ALKATRÉSZEK
amatőröknek fillérekért, nagy választékban. Pacsirta-utca 31., udvarban, délután. Vételkényszer
nincs!
«.
BIRKAGYAPJUT, zsírosat is, fonásra vállalunk. Fonógyár, Cserepessor 9., 8—2-ig.
REDŐNY KÉSZÍTÉS, redőnyjavitás, Redőnyipartól, Református palota.
TASNÁDI kalap!
Javításokat
vállalok! Bajcsy-Zsilinszky-u. 11
ZONGORÁT bérelnék. Ciimet kérem Móricz- Zsigmond-rakpart 4a
II. emelet, Vadasz Edé.
KÖZALKALMAZOTT 3—400 forintot kölcsönbe keres, magas
kamatra, rövid lejáratra. (Biztos 'jeligére.
ŐR A JAVÍTÁS felelősséggel jutányos áron Péternél, Mérea-u. őa.
MAJOR ÁKOS gyorsíró és gépíró szakiskolája. Szeged, Bocskai-utca 4., be íratás egész nap,
MAGÁNOS házamat elcserélném
416 négyszögöles kerttel város®
szoba-konyha sért. — Ujszőreg,
Zenla-utcá 1118.
BOROTVAKÉSZLETEK,
jegvbicskák, alpakka evőeszközök,
olló, borotvák, hajnyirógépek eladása, köszörülés. ' Onborotvapengék. Fráter, Mikszáth Kálmán-utca 5.
• m n h h m m m h h h i
Felelős szerkesztő:'
DR. FERENCZ LÁSZLÓ.
Felelős kiadó; KONCZ LASZLO.
Kiadja:
a HÍRLAPKIADÓ KFT.
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
Felelős szerkesztői telefon: 493,.
Szerkesztőségi telefon: 103.
Nyomdai szerkesztőségi telefon
esle 8-tól: 673.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
Telefon: 325.
A HirlapkiaaÖ Kft. nyomása*

