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Hazánk és

szomszédaink

Irta: K á l m á n
A magyar reakció egy negyedszázad alatt kétszer vitte katasztrófába az országot. Magyarország
mindkét izben mint idegen hatalom csatlósa és félgvarmata szenvedett vereséget. A reakciós vezetőréteg ugyanakkor* amikor az ország függetlenségéi eladta, maga
is mint imperialista, hódító hatalom lépett fel a szomszéd országokkal szemben, mint véreskezű
elnyomó saját
nemzetiségeivel
izemben. Kifelé imperialista, b e felé reakciós politika* a német
liódi'ió törekvések szekerébe fogva
— cz az elmúlt huszonöt év reakciós magyar politikájának képe.
Az ország katasztrófája nemcsak
ennek a politikának az összeomlását jelentette, hanem a demokratikus. népi erők felszabadulását
is. A Dunamedcnce demokratikus
népeinek épugy. mint a demokratikus Magyarországnak, amelynek
nincsenek terjeszkedési törekvései,
létfontosságú szükséglete a baráti
együttműködés. Az együttműködést elsősorban a hatalmas Szovjetunió lette számunkra lehetővé
azzal, Iiogv módot adott nz ideiglenes nemzeti kormány megalakítására é s azzal, hogv a kormány
elismerésével nemzeti önállóságunkat é s függetlenségünket is elismerte.
A barálságpnk és jóindulatnak
az a számtalan jele, amely a Szovjclunió részéről már eddig Is megnyilatkozott., bizonyltja, hogy felszabadítóink nem meghódított országként kezelik hazánkat. Mikor
a legjichczcbb volt a helyzetünk,
többször is és különböző módon
segítségünkre sietlek: pénzzel, élelmiszerrel,
írtiolor-üzcmanyaggal.
Tudósaink megtisztelő meghivásl*
-kaplak Moszkvába, a szovjel szakszervezeti küldöttség ellátogatott
hozzánk. Hadifoglyainkat tömegesen bocsátják szabadon. A most
folyamatban lévő szovjet-magyar
árucscreforgalmi tárgyalások pedig — gazdasági jelentőségüktől
eltekintve is — hatalmas lépést jelentenek az országaink közötti baráti viszony fejlődésében. Ez a
magvar demokrácia rendkívüli hatású, nagy külpolitikai sikere, amelyet elsősorban kereskedelmi miniszterünknek, Gerő Ernő elvtársunk köszönhetünk.
Baráti a viszonyunk Romániával
Is. Groza miniszterelnök és Gyöngyösi külügyminiszter nyilatkozatai. F a r k a s Mihály elvtársunk hukurestf látogatása óta cgvmásl köyelik a román-magyar
barátság
'órveudcics megnyilatkozásai: román tejszállifás a magyar gyermekeknek, gyógvá ru-nycrsan v ag a
gyógyszeriparnak,
tudományos
együttdolgozás és legújabban a magyar é s román ifjúság szoros
együttműködése, amelynek útját a
MaDISz egyengette. Az erdélvi
magyarság teljes jogegyenlőséget
t s demokratikus bánásmódot élvez, nyelvét é s a magyar nemzeti
színeket szabadon használhatja.
Teljesen hasonló a Jugoszláviával való viszonyunk is, amely a
legteljesebb cgvüllmüködés é s barátság szellemében fejlődik. Tito
marsall demokratikus,
federativ
Jugoszláviájában a magyarságnak
tobb joga van, niint a Hortliyi t a k c i ó alalt Magyarországon volt:
a Vajdaságban ma több magyar
népiskola van, mint a mult rendszerben volt. A vajdasági válaszf i s o k o n a magyarokat számarányul; szerint választották be a népbizottságokba és a magyar többségű falvakban a szlávok is magyar jelöltekre szavaztak
Mindezeknek a baráti kapcsolatoknak a megteremtésében és ktmél.vilésében a Magvar Kommunista Párt járt az élen, de nagy
érdemeik vannak más demokratikus Dárloknnk és » demokrati-

Endre

kus tömcgszcrvczelcknck: a szabad szakszervezeteknek, a Magyar
Nők Demokratikus Szövetségének,
a Magyar Demokratikus Ifjúsági
Szövclségnek is. Gondoljunk például a szegedi MaDISz jól sikerült
szabadkai útjára. Mej* kell azonban állapitanunk azt is, hogy ezen
a téren koráulscm lettünk még
meg mindcnl, amit tehetnénk. A
hármashatár közelében fekvő Szegednek komoly feladatai vannak
a szomszédállamokkal való barátság ápolása és fejlesztése körül. A
jugoszláv-magyar tiirsaság megalakult ugyan Szegeden, de számottevő tevékenységet nem fejt "ki
Ezt a szép keretet (ártalommal
kell megtölteniI Minél előbb meg
kell alakítani a román-magyar társaságot is. Reméljük, hogy a szovjcl-magvar Művelődési Társaság
mai előadása első jele lesz a társaság fokozódó tevékenységének.
Ezeknek a társaságoknak a munkája nagy mértékben clősegili a
szomszédállamokhoz való baráti
közeledést.
Van azonban a közeledésnek —
és ezt nyomatékosan hangsúlyozzuk — belpolitikai előfeltétele is.
Nem léphetünk ki külpolitikai elszigeteltségünkből, ha leltekkel bc
nem bizonyltjuk, hogy végleg szakboltunk á reakciós múlttal. Ncn\
találhatunk megértésre a demokratikus népeknél, ha nem demokratizáljuk gyökeresen
országunkat. Nem jöhet léire együttműködés.. ha nem harcolunk magunk
is a soviniszták ellen, akik — Farkas elvlárs szavai szerint — mindenütt a népek legveszedelmesebb
ellenségei. A szabadságszerelő, demokratikus népek együttműködésébe Magyarország olyan mértékben és tolVan ütemben kapcsolúdhalik be, amilyen mértékben demokraTlkálódiU. Könyörtelen leszámolás a múlttal, a í-eakció kisöprcsc a közéletből, az összes nemzeti erők összefogása — mindez
előfeltétele nemcsak az ujjá'épitésnck, hanem külpolitikai helyzetünk további javulásának is.

Mozik műsora:
Korzó Mozi:
Ma és mindennap izzig-vérig magyar
filmjáték. Jóizü kacagások! Jávor-Tolnay Klári, Tarai Ida — Vaszarv
Piri. Mály Gerő — llalmav én Pelhes
főszereplésével: PISTA TEKINTETES
l'R. Műsort bevezeti: Heti hírek, legújabb világesemények.
Belvárosi Mozi
Ma és mindennap az első nagy zenés-énekes, nem háborús orosz film :
VILÁGOS UT. Egy nő karriérje a
Szovjetben. Ezt a nagy orosz művészfilmet mindenkinek látni kell I Főszereplők . L. F. Ortova, E. V. Szemoljov
Széchenyi Mozi:
Vasárnaptól mindennap Asszony a
lejtőn Egv nagy szerelem történele.
Főszereplők : Barbara Stanwick, John
Bohtes. Azonkívül: Moszkvai májas
elseje. Nagyszabású orosz riportfilm.

Szeged Város Színház
Igazgató

Dr Bárányi János

Műsor:

Szombaton délután fi órakor munkásetőadás: Viktória. Operett 3 felvonásban. A munkáselőadások helvárai
2—lü l»-ig.
Vasárnap délután 3 órakor Mágnás
Miska. Operett 3 felvonásban.
Vasárnap esle fi órakor Cigányprímás. Operett 3 felvonásban.
Augusztus 6-án, hétfőn és következő
napokon C órakor Kadnólby Éva felléptével eredeti bemutató Köváry Gyula
és Hegel Károly 3 felvonásos operettje

Egy szív kiadó
CpéizsegéJet vegyes rfíunkára és
parafára felveszek. Dugonlca-u. 11.

Szolgálatos gyó vszerláraU •
K. Keresztes lton ., Szent Györgytér 6., Frankó Andor, Dugonics-tér 1.,
Surjányi József, Kossuth taios-sujiárut 31.
—oOo—
— Vas Zottáa elvlárs Kecske utazóit. Budapestről jetentik : Vas Zoltán
elvtárs, Budapest székesfőváros polgármestere a magyar fővárost
érintő
ügyek letárgyalasára Bécsbe utazott.
(MTI)
— Nemcsak a vlllaayegységárak, a
ellékdijalf is emelkedtek. Jelentettük,
hogy a gázgyár a várossal kötött megállapodás alapján kilowattonkét 5 pengőre emelte fel a villamosáram egységárát. A gázgyár megkezdte a számlázást az uj egységárak szerint és nemcsak az áramdíjat, hanem a mellékdíjakat, igy például az árammérők diját is
ötszörösen számlázza. Emiatt a közönség körébőt több panasz érkezett szerkesztőségünkbe. Érdeklődtünk a városnál, hogy jogosan történik-e a mellékdijaknak ötszörösre velő felemelése.
Kérdésünkre azt a feleletet kaptuk,
hogy: igen, mert a megegyezésben ez
is benne foglaltatik.

A Szegedi Újságírók éa Mlvéazek Otthona rendesésébea
augusztus 5-én, vasárnap d. e H-kor

ZILAHY LAJOS
és N I D l N Y i Z O L I É N
előadást tart a magyar-szovict kulturális kapcsolatokról

a Városi Sz nházban
Bevezető beszédet mond

dr. PAlf y Györg y
h. polgármester, az otthon elnöke.
Jegyek aszinbázi pénztárnál kaphatók
— Tilos élelmiszert kivinni Szegei;
r i l . Szeged város főkapitánya közli,
hogy a fokozódó élelmiszerhiány miatt
tilos a város területéről bármifele élelmiszert, terményt, fűszerpaprikát, lisztet. kenyeret, tarhonyát, tejet és tejtermékeket, olajat, zsírt, húsfélét, vágóés tenyészállatokat, tojást, elő és vágott
baromfit kiszállítani. 2 kilót meg nem
haladó sulyu vegyes élelmiszert minden elutazó vihet magival, de 2 kilón
felüli, legfeljebb 5 kiló suiyu élelmiszerre a közellátási hivatal által kiállított „szállítási igazolvány ' szükséges.
A tilalom megszegése, vagy megszegéa
kísérlete kihágásnak minősül.
— Talált pénztárca a r e a i i r a é g e a .
A rendőrségre, mint talált tárgyat,
pénztárcát kevés pénzzel és kulcsokkal
szolgáltattak be. Igazolt tulajdonosa a
rendőrség közigazgatási osztályán a
hivatalos órák alatt átveheti. Rendőrkapitányság.
— A h o a v é d a y a j i i j a s a k elmaradt
illelméavclnek kifizettet. Értesítem a
honvédelmi tárca nyugdíj igényeseit,
hogy az elmaradt, valamint augusztus
havi illetékeiket augusztus 7-én és 8-án
gazdasági hivatalomba folyósítom. Ea
pedig: a) a200—39). folyószámbelieket
7-én, kedden 7 órakor, b) a 1—199. folyószámbelieket 7-én, kedden délután
3 órakor, c) a 4'10-tól fel relé folyószámbelieket 8-án, szerdán 7-kor. Kérem a«
érdekelteket, fegyelmezzék önmagukat
és taitsanak rcn.iet maguk közölt. A
kiegésszitö parancsnok.
— Fellebbezés a k i r o n m o h l s tokásak me«o*ztó*a ellen. Dr. Kerlés*
Béla ügyvéd fellebbezést nyújtott be a
polgármesterhez a háromszobás lakások megosztására vonatkozó közgyűlési
határozat ellen. Azt kéri, hogy csak
akkor osszák meg a háromszobás lakásokat. ha azokban fasiszta, vagy elmenekült szentély lakik, vagv pedig,
ha a tulajdonos "1944 október II. ulán
költözött Szegedre és nem köztisztviselő, végül pedig, csak ha egy személy
lakik a három szobában. Ezenkívül a
birtokon belüli fellebezés ellen is óvási
emel Kertész ügyvéd. A benyújtott fellebbezés most a belügyminiszter elé
kerül.
— Az egyelem! igazoló blzollsá? halárazalai. Péntek délután tárgyalta ax
egyetem igazoló bizottsága ivanovics
György professzor ügyét és jobboldali
körökkel fenntartott
összeköttetései
miatt vezetőállásra alkalmatlannak nyilvánította, továbbá az előléptetésből két
évre kizárta. A bizottság Szeghy Endre
professzort igazolta, úgyszintén'igazolta
Italasy-Nagy József egyetemi tanárt is,
x Halálozás. Púvó Józscfné születeti
Papp Takács Ilona, államrendőrség!
főfelügyelő özvegye, volt albertfalvai
állami óvónő Szombathelyen márcfaa
4-én tragikus körülmények között eb
hunyt. Az elhunytban Papp Tnkáci
Gyula törvényszéki tisztviselő hugi]
gyászolja.

— Dlcztolnssy főkapitány budapesti
•tja. Diczfalussy Ferenc, a szegedi
rendőrség főkapitánya, pénteken Budapestre utazott, hogy'orvoslást kérjen a
szegedi rendőrséget ért sérelmekre,
amelyek közül legsúlyosabb a fizetés
terén erezhető. Szegeden ugyanis a
rendörtisztviselők napi 30 pengő éleimezéi dijat kapnak, Budapesten viszont
120 pengőt. Utazásának másik célja,
hogy megsürgesse a szegedi államosított
rendőrség tisztikarának a kinevezését.
Diczfalussy főkapitányt távollétében
Drégely József dr. rcndőrfölanácsos
helyettesíti.
— Olajmagvak, növényi olaj és t i ralisához szükséges vashordók beszolgáltatása. A közellátási kormánybiztosság felszólítja a gazdálkodókát,
hogy a közellátási miniszter rendelete
értelmében saját és háztartási szükségletüket meghaladó olajmag- és növényi
olajkészletüket 8 napon belül ajánlják
fel megvételre az erre jogosított kereskedőknek. A kereskedő': kötelesek jelenleg meglevő olajmagkészlctűket a
Tcrniényhivatalnak, növényi olajkészletüket pedig a Ilus- és Zsiradékhivatal
Kirendeltségének (Széchcnyi-tér7,postafiók 418 írásban be jelenteni. Ez utóbbi
helyen kell bejelenleni az olaj tárolásához szükséges vashordókat is. A
bejelentés, illetőleg beszolgáltatás büntetés terhe alatt kötelező. Közelebbi
részletek megtudhatók a főispáni hivatalban.
x Orvosi hir. Dr. Molnár Pál belgyógyász kórházi r. főorvos, belbetegeknek rendelését Zrínyi-utca 5.1. alatt
megkezdte. Bendct délután 3—5-ig.
x Bál vasárnap, a bticsu napján
5 órától reggelig Gúrgvánnúl, Rákócziutca 11.
x Vasutasok! A szegedi vasutasok
szabad szakszervezete augusztus 0-án,
hétfőn délután 4 órakor az üzletvczctösóg belső udvarán taggyűlést tart.
Minden vasutas ott legyen. Vezetőség,
x Házasság. Bíró Margitka és Német Ferenc augusztus 5-én fél 6 órakor tartják esküvőjüket a fogadalmi
templomban. (Minden külön értesítés
helyett.)
x Ügyvédi hir Dr. Roltenberg Pál
ügyvédi irodáját Mikszáth Kálmán-utca
10 alá helyezte át.
x Ügyvédi hir. Dr. Vermes Jenő
ügyvédi gyakorlatát Korona-utca 10.
alatt folytatja.
x Ktiszönelnviháiiilás. Ezúton mondok 1 íoszönelct mindazoknak, akik
Az üzemi falbanbajnokság
drága jó fiam, Kovács Mihály temetéereamenyei:
sén megjelenésükkel, koszorú- ós víAz üzemi fulballbajuokság péntih
rágadományaikkal fájdalmamban enyken lejátszott mérkőzéseinek
ered"
hítettek. Ozv. Kovács Mihályné.
ményei a kővetkezők:
A Magyar Nők Demokratikus SzőDohánygyár—SzHrri-Gáz 14:2
vetsrge házában (Tisza Lajos-körut 57) Góllövök: Kakuszi (8), Török (5), F a r
idő- és korszerű befőző ós tartósítási kas, illetve Mezei.
eljárásokról szóló háromnapos elő
Rendőrség—Tlsza-Déma 2:2 (lzjjj.
adásokat tart a belvárosi leányok szá Góllövők: Korom, Kakuk, illetve Sz«
mára a népjóléti minisztérium álla. koli, Gera. A többet tómac* Rcndt
kiküldött népclclmezési előadónő. Az őrség balszerencsével vesztett ponelőadások 4-én, 6-án és 8-án délután tot.
7 órakor lesznek. Alsóvároson a szabadságlóri óvóda helyiségében leszKaraisokat és gyári munkásokat fc!
nek az előadások augusztus 5-én, v* vesz a Vendéglősók Szikvizgyára, Jíé
sárnaD délután 3 órai kezdetiét.
rey.-ulca 13b.'
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