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feöi. A megalkuvó magyar politika a 
kiegyezés felszínes nyugalmából a 
millenium „nagy-magyar birodal-
mába" evezett, onnan az első világ-
háború katasztrófáján semmit sem 
okulva, a második nagy szerencsít-
feméfbe. 

A parasztság számára azonban 
megáflt a történelem a földnél, olt, 
ahol a jobbágyfelszabadítás abba-
hagyta a magyar föld kérdésének 
rendezését. A magyar parasztság ko-
molyabb következményekkel vállalta 
a harcot a nemzeti függetlenségért 
és áldozataiban önzetlenebb volt, mint 
földesurai. A 48-as forradalmat meg-
e l fxS reformkorszak haladószellemü 
nemessége programjába vette a job-
bágyfelszabadítást, a közteherviselést 
és tisztában volt vele, hogy a ma-
gyar függetlenség kivívásának elen-
gedhetetlen föltétele a széles, nem-
zeti egység, amely a jobbágyságot 
is magában foglalja. A jobbágylel 
szabacutásaak ez a következetes ér-
telmezése megnyitotta az utat, ame 
tyen végre a parasztság is elindul-
hatott a nemzeti egység felé és jo 
got, szabadságot követeléscinek tel-
jesülését várhatta az egységtől. A pa-
rasztság komolyan vette ezt az utat. 
A márciusi forradalom törvényei nem 
tetjcstteOék ugyan minden követel -
sé£ de bizott abban a nemzeti egy-
ségben, amelynek tagja volt, előleg-
nek tekintette az addig törvénybe 
iktatott jogokat és a szabadságharc 
ban ugy védte a hazát a Habsbur-
gok ellen, mint a saját szabadságé', 
nem szabott több feltételt, hanem 
m-ifa fe előlegezett, bizalommal, hátsi 
gondolat nélkOL Isaazegnél, Vácnál. 
Komáromnál felszabadult jobbágyok 
vére hoflotl a hazáért, együtt a job-
bágyait felszabadító vérevei. 

Á magyar földbirtokos osztály 
azonban 1848 után nem építette to-
vább ezt a vérre! pecsételt nemzeti 
egységet és a forradalom vereségé-
ből más tanulságokat vont le, mint 
a parasztság. A kiegyezés országá-
H-ts a birtokos nemesség már nem 
ártotta a haza létkérdésének a feu 

dális viszonyok maradványainak gy ö-
keres felszámolását. A reformkorszak 
célkitűzéseitől elfordult, a polgári 
haladást már nem értelmezte olyan 
következetesen, bogy meg se tűrte 
volna a feudális maradványokat, 
összeegyeztethetőnek, sőt eélraveze 
tőnek ne tartotta volna azok folvta 
tésát, A 

il fennálltak a márciusi 

s h i á f t i h t s n t 

Szenei híreM sttjíwh 5. boiktéá k w d t ^ imfedmrtüosw .̂ 

A Deimagyaroraxág Ingkiantobb 
•zárna n e r S é u Jetetek m j . 

x Ifibe la! kir. Majomé Mayer L u p i 
gyom- é« gépirólskolájában áprilisban 
kezdődik meg újból a gyors-, gép-
helyesírás tanítása. Beiratkozás: d. e 
9—12-ig, d. u. 4—6-ig, Horváth M.-u 3, 
ipartestöleti székházban. 

x Iparosok figyelmébe! A szegedi 
ipartestület április l-re összehívott köz-
gyűlése a járványveszély miatt elmarad, 
a közgyűlést később fogjnk megtartani. ! 
Az elnökség. 

x Felhívjak 
Iáit rsersemck és gyermekek szüleit, 
illetőleg gondozóit, ho'gy a tejet a for-
ralás ulan azonnal hütsék le folyó víz 

j alatt vagy jégre helyezve. 
x Halálozás. Fájdalomtól mélyen 

lesújtva tudatom, hogy drága ió édes-
anyám március 22-én Zsombolyán meg-
halt. Ács Sánta Mihályné. 

x Az Annuncláta-nővérek közlik, 
hogy szeretett nővértársuk Sípos Rozá-
lia Rafaela járványkőrházi ápolónővér 
temetése a belvárosi temető kupola-
csarnokából húsvétvasárnap, április 
1-én délután 4 órakor lesz. 

x Köszönetnyilvánítás. Kősaőnelet 

wOvetetések, súlyosbodva minden lé 
péstöl, amelyet "a földbirtokos osz 
íály az ellenkező iránvba, a nemtel 
ieiités felé tett. 

Uemxeii Segély 
Ke'yeshUéa. A Nemzeti Segély teg-

napi közleményét a következőképpen 
helyesbíti: csak a Szegeden elhelyezett 
budapesti gyerekek ncvelőszüleit kérjük, 
hogy húsvét vasárnapján d. e. 8—12 
óra "közölt fáradjanak be a Nemzeti 
Segély (Kálvária-u. 8—10) székházába 
a gyerekekkel együtt, hogy az ünnepi 
ajándéknak szánt húsvéti tojásokat a 
gyerekeknek kioszhassuk. 

Párthírek 
A Szociáldemokrata Párt szegcdi 

szervezete tagjainak mérsékelt úron 
angol nyelvtanfolyamokat rendez kez-
dők és haladók részére (Kis csopor-
tok heti 2 órában havi 20 P.) A tan-
folyamok április ló-én kezdődnek Be,-
iratkozás a kerületi pártszervezeteknél 
a hivatalos órák alalt és* központban, 
t'.sekonics-u. 4. szám alatt naponta 
ü a. 2 ö-i« 

mondok mindazoknak, akik szeretett 
férjem, id. Prágai Antal temetésén ko-
sstoru- és virágadom Anyaikkal fájdal-
munkát esiyhitenl igyekeztek. A gyászoló 
család. 

x Kint-on mondunk hálás köszöne-
tet mindazon rokonoknak, ismerősök-
nek, akik id. Demeter Ferencné teme-
tésén résztvettek és virágadományaikkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyá-
szoló család. 

x Lehotay Árpád, Bárczy Kató és 
Zsolnay Judit főszereplésével április 
ü-én kerül bemutatásra Hay Gyula: 
Néznetek cimü drámája a Kamara 
Színházban. 

x Fí Jegyiét Bever Rózsa ÉH taní-
tónőt eljegyezte >íémedi Varga János 
posialiszt. Kiskunfélegyháza. 

x A szegedi Máv. aikatmaxeltok te-
metkezési egyesületének elnöksége 
értesíti összes azon rendes és pártoló 
.tagjait, akik a hátralékos tagdíjukat 
már rendezték és lakáscímüket leadták, 
azoknál az egyesület pénzbeszedője 
ápril is 1-lőt kezdve a tagdijukat laká-
sukon fogja beszedni. Az egyesület kéri 
azon rendes és pártoló tagjait, akik a 
hátralékos tagdijakat nem rendeztek 
és lakáscímüket sem adták le, hogy 
tagdijaikat az egyesület hivatalos he-
lyiségében (Vitéz-u.4.) sürgősen rendezni 
és lakáscímüket leadni szíveskedjenek. 
Hivatalos ó rák : csütörtökön és pénte-
ken d m. 2—5 óráig. 

x 1 A satuig. Lukács Magda és dr. 
Antalffv György főispáni titkár házas-
ságot kötöttek. (Minden külön értesítés 
heiyett) yc. 

parasztság részéről ped ig - f—x Dunai "László éa Góré Gtxrfla ápr. 
" - - - d ^ 4 órakor tart ják esküvőjüket 

a rókusi templomban. 
El jegyiéi . I f j . Turbak István el-

Balogh Erzsébetet. (Minden 
x 

wmmm 
külön értesítés nélkül.) 

x A Vigszinpad óriási nyeresége lesz 
az a szerződtetés, amely tegnap jött 
iétre. Hódossy Judit a debreceni szinház 
gyönyörű fiatal énekes-táncos prima-
donnája szerződött a társulathoz. Ugyan-
akkor Bethlen B. László igazgató elő-
zékenységből a megnyitó műsorból 
kiengedle Bárczy Katót, a Vigszinpad 
tagját, aki még két darabban lép fel a 
Fiatalok Kamara Színházában. 

x Igazságügyiek Szakszervezete fel-
hívja a nyugdíjasokat, hogy a decem-
beri nyugdijak átvétele végett azonnal 
jelentkezzenek és nyugellátási lapjaikat 
hozzák magukkal. 

K i l u d r ó l a ? 

Mi tartani október 15. után a komá-
romi gy üjlóláborlx I továbbszállitott 
topolyai politikai internáltakkal? Aki 
bármit tud, jelenlkezzen a Délmagyar-
ország kiadóhivatalában. 

Urrnálué Menetér Magda és Marika 
Szegedcu vaunak Kéri leslvérét és 
édesanyját jöjjenek vagv sürgönyözze-
nek Dugonics-utca Ili aiá. 

F e l h í v á s 
Nnp, mint nap előforduló eaet, hogy 

a Honvédelmi Miniszter által különbö-
ző ipari vállalatoknak adott köaazálli-
tási megrendelései alapján az egyes 
vállalatok eme kötelezettségeiknek nem 
tettek vagy nem tehettek eleget a a 
leszállítandó gyártmányok kész,- vagy 
félkész állapotban ma is a közszállitás-
sal megbízott cégek és ipari vállalatok, 
valamint kisiparosok birtokában van-
nak anélkül, hogy az 1945. évi febru-
ár 12-én ezen cikkek beszolgáltatására 
és bejelentésére vonatkozóan megjelent 
50.002. eln. ag. 1945. számn felhívásra 
bejelentéseiket a honvéd kerületi pa-
rancsnoksághoz megtették volna. 

Tekinttel arra, hogv elíenőrző kö-
zegeimmel valamennyi vállalat, özem 
és kisiparos közszállitési megbízását a 
rendelkezésemre álló iratok alapján 
felülvizsgáltatom, felhívom az összes 
ipari üzemek, vállalatok vezetőit, a 
kózszállitásokkal megbízott kisiparoso-
kat, hogy jelen felhívásom megjelené-
sétől számított 8 napon beliil a sze-
gedi 5. honvéd kerületi hadhátosság-
nál (Szeged, Klauzál-tér 9. sx.J%j.j?ban 
jelentsék be, hogy mint közstalliTó mi-
lyen mérvben tett eleget a H. M. meg-
rendelésének, milyen es mennyi anyag-
cikket szállított lé, milyen és mernyi 
kész, vagy félkész gyártmányú árú-, 
vagy gnvagcikk maradt a birtokában. 

A bejelentés elmulasztása hadbírói 
és bflnletö eljárást ven maga ntán. 

Szegedi 5 honv. bertíieU 
fcadb eio>s4*. 

Szeged város polgármesterétől. 

8371/1945. E. sz. 
f e l h í v á s 

A földreformrendelet 38. §. 1 3 . 
pontjaiban foglalt rendelkezések szerint 
a kiosztásra kerülő földek, valamint 
házhelyek juttatásánál előnyben része-
sülnek azok akik Németország elleni 
bérc ban kiváló érdemeket szerezlek vala-
mint azok is, aki az 1945. évi gazdasági 
munkák végzése során példaadó módon 
elöljárónk. 

Á földreform rendelet előnyt biztosit 
s házhely juttatásánál mindazon rok-
kantaknak és mindazoknak, akik egvéb 
okok miatt tényleges katonai szolgálatot 
nem teljesithetpek és ném földmunká-
sok, ha belépnek a megalakult önkéntes 
munkásszázadba és becsületesen kive-
szik részüket az igabiány miatt nehéz-
ségekkel kőzdő mezőgazdasági munká-
sok megsegítésében, valamint az orosz 
hadsereg által kívánt munkák elvégzé-
sében. 

Az önkéntes mnnkásszázadba belép-
het minden 16 - 6 0 éves férfi, aki jelenleg 
nem katona, nem hadiüzemi munkás, 
de fizikai erejéhez mérten szorgalmasan 
ki óhaj t ja venni részét munkás-
század által vállalt országépitő munká-
ból. Az önkéntes munkásszázad tagjai 
Szegeden teljesített munka esetén 12 P 
munkabért kapnak és otthonukban 
lakhatnak. Mezőgazdasági mnnka esetén 
a helyben szokásos napszámbért kapják. 

Az őnkénles munkásszázadba felvé-
telre jelentkezni lehet 1945 április 3-tól 
kerdödőleg a munkásszázad parancs-
nokságánál Szeged, Mar«-tér 20. az ud 
varban. 

Szeged, 1S45 március 31. 
MnnknfcSzvetHft Hivatal. 

9? 

néwe fotylan nj tgazgarota? ca 
felügyelő bízottság megválMntttea. 

6. Esetleges indítványok. 
Ab l -azg»4ér t | . 

3t*yzH: Ab alapszabályok 17. J-n 
értelmében a közgyűlésen rész tv . ' / ' i 
kívánó részvényesok kötelesek résr.-.ó-
nveiket legalább 3 nappal a közgyü-
lés előtt a társulat pénztáránál Sz> > 
den, Cserzy M.-u. 30. sz. alatt elismer-
vény ellenében letétbe helyezni 

Mérleftszámla: 1944 december 31. 
Vagyon: Pénztárkészlet 3.192.20. Ie '.át-
láttok 45.110.51. Épületek 161.150.54. Lé-
pek 47.427.30. Iparvágány 9 39 89. Ér-
tékpapír 2.159,50. Árukész'et 8 
1913 évi veszteség 23.818.52. 1944 évi 
veszteség 92.738.24; összesen 393.12 4. ) >. 
T e h e r : Részvénytőke 216.000. Tő . 
talék 1.971.53. Váltó 81.000. £rtékk> i-
bóceti tartalék 1.533. -3. Hiteim k 
92 293.64. Kocsi, ló 2.112.75, összesen 
394.124.9!) P. 

Eredménvsxdmla : 19 44 december 31, 
Veszteség: Tiszti fizetések 18.977. 7. 
Munkabérek 43.945.95. Kamatok 6.10.1 > 
Ozcmi költségek 27.003.44. Üzleti k . 
ségek 19.253.66. OTI stb. járul : c 
3.W7.47. Adók, illetékek 21.'06 IS. ' 
évi veszteség 23818.52, összesen 101.1' 1 
Nyereség: Fuvardíjak 9.376. Inga" i-
jövedelem 210.44 Üzemi kár szia. . . >. 
1943. évi veszteség 23.818.52. :94t. i 
veszteség92.738.25, összesen 184.14:> 

Az igazgatósát 
Megvizsgálta és helyespek talál1 . a 

Felügyelő bizotl ' 

Szeged város polgármesterétői 
4166/1945/46. 

F e l h í v á s 
Felhívom mindazokat a gazda' 1, 

akik igaerővel nem rendelkeznek • 
1945 március 26-tól ezt a körüli:/ . t 
Halasi Lajos irodaigazgalónál beje . il-
lették, április 3-áu, reggel 7 órakor íz 
alább felsorolt helyeken jelen tkezzt-a: ., 
ahol a földjük megsz.ántására kir. o-
delt igaerőt a termelési bizottság n.'ij-
blrottjai utján igénybe vehetik: 

Felsővárosi bikaistállónál, Koce 54 
külterületi rendőrparancsnok. C s o v 
grádi-sugóruti utászháznál, Németi: e-tz-
dasági ell. • Gyulapűspökteicpen a Zö" -
féle vendéglő előtt ZöMUerjn. biz. eh. „ 
Szabadkai-uli megállónál és Hattyasoa, 
Járay gazd. falügy. Szentmihálytelí na az 
ottani term. biz. elnök, Szt. János-szobor. 
Az ujgyátai községháza előtt, szea n -
hályteleki term. biz. elnök. A bodonii 
gazdaságnál (városi kertészház) Sz ' e -
uyi gazd vezejő. Kfllső-Baktób.an a G -n -
tanyánál, Gera csordacazdasági uin Vt 

Felhivom azokat a gazdákat, •• ír-
nek a szántóterületükön még let -

'szár, vagy más olyan nöyény van i. "g 
talpon, amely a tavaszi mezőgazda ;i 
munkákat akadályozná, sürgősen fi .-
ritsák la, mert amennyiben ez nem tör-
ténne meg, eljárásukat szabotálásm k 

l veszem és ellenük a legszigorúbb eljá-
rást fogom alkalmazni. 

!
" Szeged, 1945 március 31. 

Pefeármcrter . 

M e g h í v ó 
a Szegedi Téglagyár Társulat szegedi 
bej. cégnek 1945 április 12. napján 
délelőtt 10 órakor Szegeden, Cseray 
Mihály-utca 30. szám alatt a részvény-
társaság hivatali helyiságében megtar-
tandó 

76. év! rendes bízgyütésére. 
TÁRGYSOROZAT: 

1. A határozatképesség megállapí-
tása. 

2. Az igazgatóság és felügyelő bi-
zottság jelentései az 1944. özlet-
évrői. 

3. Határozathozatal az 1914 évi zár-
számadások, mérleg- és ered-
ményszámla megállapítása tár-
gyában. 

4. Határozathozatal az iuar.gulóság-
nalc és » felügyelő bízol Is ég unk 
adandó le'ineulvénr lárgyáhuu. 

t> Az igazgatóság és felügyelő bi-
zottság megbízatásának megszu-

? K U t ö n t é l é k 
i — — — — 

Bejáré takarítónőt a délelőtti ór.í 
ra sürgősen keresek. Cim a kiadé.b x 

Kérem azt a nőt, aki a Kigyó-u ;:.) 
virágüzletből egy pillanatra lelett í 
külömet tévedésből elvitte, jutalo :: !-
lsneben adja le az üzletben, mert 
mára úgyis értéktelen kulcsok volt .'! 
benne. 

Na^yfeketén két kishold fel. i 
adó. Szentháromság-u. 36. Kov..< 

Fültüeperpalúnla olcsón ei.'nld 
Csongrádi sugárut 41. 

3 kanári és egy kártolóoép el 16 
vagy nyulketrecéri elcserélhető, a;; ra 
gyapjút cserélek zsírért, szaioniu L 
olajért, sóért, szappanért. Tápéi-u. ló. 

80 bassznsos teljesen uj tanffóbap-
monika eladó. Tisza 

Egy hold rokkantföld bérbe-dó 
Újszegeden. Tud. Teréz-u. 4. Szemer !y. 

Zongorabangnlisl -és javitast váliv 
Iok. Kállai, Sziláayi-u. 4. 

Egyedülálló magányos nő elmeim a 
jobb helyre bentlakó mindenesnek. Cini 
a l-iadóhan. 

j Nyary é- mosott gyap'ut mr-aa 
ár>>u veszünk. Szcut Miklós u. 14. 

Gya:>jutonál kapí-.atd. 
j lok Fonónől felveszek. Gy 
szőrt veszek. Szatymaú-u ü. 

i.á.st válla-
.t, angóra-

l 


