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— A szegedi államrendőrség tagjai-

nak eskütétele. Szombaton délben a 
városháza közgyűlési termében meg-
történt a most kinevezett rendőrtiszti-
kar tagjainak eskütétele. A kinevezet-
tek Diezfalussy Ferenc í'ökapitánv ke-
zébe tették le az esküt, illetve a foga-
dalmat. Az aktus után a főkapitány 
intézett beszédet a rendőrség tagjaihoz. 
Méltatta a demokratikus rendő rség 
érdemeit, majd hangoztatta, hogy a ki-
nevezéseknél történt sérelmeket orvo-
solni kell. — Délután ünnepélyesen 
megnyitották a rendőrsportegyesület 
Széchenyi-téri klubhelyiségét, este pe-
dig vacsora volt a Vár-vendéglőben. 
Itt közöljük, hogy a belügyminiszté-
r iumból megérkezett Diezfalussy Fe-
renc rendőrvezérőrnagyi kinevezése is. 

— Az Egyetemi Ifjúság Szabadszer-
vezete felkéri mindazokat, akik szállást 
(esetleg ellátással) tudnának egyetemi 
hallgatóknak az idei tanévben biztosí-
tani, jelentsék be szándékukat Írásban 
a titkárságnak címezve a központi 
egyetem portásához. 

— A szeptember 2-án rendezendő 
njságiróértekezlet vezetősége felhívja 
a Hódmezővásárhelyre érkező kartár-
sakat, hogy megérkezésükkor jelentkez-
zenek dr. Kiss Antalnál, Rothermere-
utea 4. sz. I. em. 

— Gyermekdélután. A Magyar Nők 
Demokratikus Szövetsége vasárnap dél-
után rendezte negyedik gyermeknapját, 
ezúttal a postaalkalmazottak gyermekei 
részére. A Nemzeti Segély szépen fel-
díszített kertjében homokoztak, célba-
dobtak, bábszínházat néztek, mesét hall-
gattak az apróságok. A bábszínház 
i-'aprika Jancsijának volt a legnagyobb 
sikere, akivel a gyermekek tréfás és ba-
rátságos párbeszédeket folytattak le. 
A közös ének ulán, méltó befejezésül 
a szép délutánnak, finom, hófehér vajas-
kenyér, nagy bögre tej és édes gyü-
mölcs várta a sok játéktól megéhezett 
gyerekeket. Az ünnepség végén Gál Irén, 
a Nemzeti Segély gondozónői tanfolya-
mának vezető tanárnője néhány szóval 
rámutatott a szülők előtt a napközi 
otthonok nagy fontosságára,annakszük-
ségességére, íiogy a gyermekek megszok-
ják és megszeressék egymás társaságál. 
A gyermekek és felnőitek egyaránt meg-
elégedetten, egy kedélyes délután em-
lékével tértek haza. 

x ltudnay-festményt sürgősen elad-
nék. Megtekinthető Hajós-könyvkeres-
kedésben, Oroszlán-utca 8. 

x Felvétel az egyetem: kollégium-
ba és menzára. A szegedi egyetemi 
dirik jóléti bizottság értesiti az egye-
temi és főiskolai hallgatókat, 'hall-
gatónőket, hogy kollégiumba és mun-
kára n jenti bizottsághoz címzett bé-
(yegtclen kérvényben folyamodjék, ta-
nulmányi előmenetel és a szülök va-
gyoni helyzetét feltüntető mellékle-
tekkel. Lakásdij szeptember hóra 200 
pengő, élelmezési díj 600 pengő, to-
;ábbá három hónapra előre beszol-
gáltatandó összesen 6 kiló tiszt, 90 
deka zsir, vagy olaj és 18 tojás. Ezen-
kívül minden felvett hallgató hozzon 
magával matracot, vagy üres szalma-
zsákot, ágyneműt, tányért, evőeszközt 
és takarítóeszközöket, esetleg kinyit-
ható ágyat is. Lakás- és menzaked-
vezményért a fenti bizottsághoz lehet 
folyamodni szeptember l-ig. Diákjó-
léti Bizottság (közp. egyetem). 

x Asztalosok panellap- és rétegeiI-
femezutalványt kaphatnak augusztus 
28-tól szeptember 5-ig az ipartestület-
ben. Elnökség. 

Felhívás! Felhívjuk az összes 
'ejás-adásvételével foglalkozó kereske-
dőket, hogy 28-án délután 3 órakor az 
Olasz-vendéglőben jelenjenek meg. 

x A Magvar Nők Demokratikus Szö-
vetségé hétfőn, kedden, szerdán (27, 
28, 2"-én) délután 5 órakor a móravá-
rosi és felsővárosi zöldkereszt helyisé-
gében a zöldkereszt által összeirt öt-
éven aluli móravárosi és felsővárosi 
gyermekek részére cukrot ősit 

Magányos fiatalember garzonlakást 
ke e., élelemért. j J ó l tízetek? jeligére. 

Velünk találja szembe magái az, 
aki erőszakkal akarja elvenni 
a magyar gazdák terményeit 

A magyar anyák és lányok tízezreinek szerzett 
örömei és boldogságot Rákost Mátyás azzal, 

hogy közbenjárt a hadifoglyok kiszabadításánál 

(Kistelek, augusztus 26) Legalább 
másfélezer ember szorongott a kisteleki 
mozi helyiségében és előcsarnokában, 
amikor 11 órakor Túri elvtárs, kiste-
leki szervezetünk titkára megnyitotta a 
Kommunista Párt nagygyűlését. A meg-
nyitó után Szabados Istvánné és Berek 
Kató elvlársnők, a szegedi pártiskola 
hallgatóinak mély átérzéssel előadott 
szavalataikat tapsolták meg az egybe-
gyűlt parasztok, a gyűlés hallgatói." 

A szavalatok után Komócsin Zoltán 
elvtárs emelkedett szólásra. Bevezető-
ben a beszolgáltatási rendeletet ismer-
tette. Párhuzamot vont a Jurcsek-féle 
parasztnyuzó rendelet és a Kommu-
nista Párt által javasolt mostani be-
szolgáltatási rendelet közölt. Felhívta 
a hullgatóság figyelmét, sürgősen te-
gyen eleget beszolgáltatási kötelezettsé-
gének, mert ez nemcsak a nyomorgó 
városi munkásság szempontjábót fon-
tos, hanem a parasztság szempontjából 
is. Kifejtette, hgy milyen nagy érdeke 
a magyar népnek, hogy a gazdák men-
nél többet ajánljanak fel önkéntesen 
abból a gabonából, amivel szabadon 
rendelkeznek. Mi ugy akarjuk ezt a 
fontos kérdést megoldani, ahogy a 
munkás-paraszt szövetségnek megfelel. 

Aki tehát erőszakkal akarja elven-
ni a magyar gazdáktól termelvé-
nyeiket, velünk találja szemben 

magát. 

A hadifogolykérdésrői szólva a töb-
bek között kijetentetle, hogy Rákosi 
Mátyás elvtárs és pártunk a magyar 
anyák és leányok tízezreinek szerzett 
örömet és boldogságot a hadifoglyok 

érdekében tett közreműködésével. 
Végül a közeledő választásokról be-

szélt. Felsorolt egynéhány konkrétumot 
bizonyításképpen,"hogy a Magyar Kom-
munista Párt a demokrácia legkövetke-
zetesebb élharcosa. Aki őszintén akarja 
a demokráciát, aki őszintén akarja a 
reakció megsemmisítését, az akarja és 
a választásoknáSJje is fogja bizonyítani, 
hogy a Magyar Kommunista Párt győz-
zön. A közeljövőben Kistelek dolgozói-
hoz sokan szólnak majd. Szépen össze 
rákot szavakat és gyönyörű Ígéreteket 
fognak hallani. 

Mi nem igértink, de továbbra Is 
azt akarjuk tenni, amit eddig 
csináltunk, élen járva verekedni, 
harcolni, dotgozni a magyar 

népért. 

Biztosak vagyunk benne, hogy a ma-
gyar dolgozó nép különbséget lud 
tenni, hogy kik azok, akik beszélnek és 
kik azok, akik cselekednek is. A ma 
gyar nép véget akar vetni mai szenve-
déseinek, dolgozni akar, jól akar élni, 
azt akarja, hogy ez az ország végre 
tényleg az övé legyen. Ezt akarjuk, 
ezért harcolunk mi is. Ezért szavaznak 
majd a magyar dolgozó milliók Rákosi 
Mátyás pártjára, a Magyar Kommu-
nista Pártra. 

A lelkes hangulatban lefolyt gyűlés 
után s jelenlevő Repecki kapitány, orosz 
katonai parancsnok szólt a gyűlés 
hallgatóihoz. Nagy tetszéssel fogadták 
a jelenlevők Repecki kapitány bejelen-
lését, hogy a Szovjetunió és Sztálin 
generálissimus ezután is barátai akar-
nak maradni a magyar népnek, segíteni 
akarják a magyar demokráciát. 

Színház s-s Művészet 

Az Ujság irók és Művészek 
O t t honának másod ik mat iné ja 

Vasárnap délelőtt nagyszámú közön-
ség előtt a Belvárosi Moziban tartotta 
matinéját az Ujságirók és Művészek 
Otthona. Az érdekes és változatos, szép 
műsor egvik elöadóía Miliők Sándor 
elvtárs, miniszterelnökségi államtitkár 
volt, aki visszatekintve az elmúlt hábo-
rú borzalmaira, rámutatott, hogy most 
már az irókon a sor: fal kell mu la lm 
az okokat, honnan indub ki a háborús 
fertőzés, honnan csírázol.. ki a háború 
magja és mik voltak az okai. Jöjjenek 
a fiatal művészek, Írjanak, verseljenek, 
muzsikáljanak, fessenek, filmezzenek és 
soha többé ne legyen gázkamra, soha 
többé fasizmus és háború lzsáky Mar-
git, a kiváló újságírónő egyik írását 
olvasta fel, Palásti László a bori mun-
kaszolgálatosok sorsáról tartott felol-
vasást. Pásztor Béla, a MAFIFT egyik 
vezetője az orosz filmgyártást ismer-
tette érdekes előadásában és elsorolta 
azokat az orosz filmeket, amelyek a 
közeljövőben a magyar közönség elé 
kerülixek. 

Várkonyi Zoltán, a kiváló szinész-
igazgató, a legelismertebb magyar vers-
mondók egyike, egy Koszlolányi-prózát 
és több Ady-, meg József Attila-verset 
adott elő nagy hatással. A műsor meg-
lepetése Vdri-Weinstock Miklós, az 

! Operaház fiatal, u j tenorcsillaga volt. 
! aki néhány áriát és dalt énekelt döntő 
I sikerrel. Vári-Weinslock Miklós remek 
banganyagu, muzikális fiatal énekes, 
akinek "orgánuma lirai és hősi változat-
ban egyforma fénnyel, erővel cseng. 
Zenekultúránk nagy nyereségét és nagv 
jövő előtt á l ló egyéniségét ismertük 
meg benne. A matiné számait Bereyné 
Csányi Piroska konferálta be kedvesen, 
ötletesen és közvetlen modorban. 

Balázs Béla elvtárs elő-
adása a Kommunista Párt 

székházában 

J E R S E Y 
r u h á k 

k o r s z t t l m ö k 
p u l l ó v e r e k 

L a m p e l P i r o s k a 

T á b o r - u . 3 . I . e m . 

(Szeged, augusztus 27) Balázs Béla 
elvtárs, a kiváló költő, akinek egy héttel 
előbbre hirdetett előadásai autódefekt 
miatt elmaradtak, szombaton délután 
Szegedre érkezeit és vasárnap a Kom-
munista Párt Kálvin-téri székházában 
megtartotta egy héttel ezelőttrői elma-
radt előadását. A székház nagytermét 
egészen megtöltötte a párttagokból és 
az érdeklődőkből álló közönség. Az 
egybegyűltek lelkesen ünnepelték Balázs 
Bélát, Szeged szülöttjét, aki negyven 
esztendei távollét után most először 
tért vissza szülővárosába 

Dénes Leó elvtárs, polgármester üd-
vözölte a már egészen fehérhajú, de 
fiatal szellemű és kedélyű költőt. Vár-
konyi Zoltán elvtárs verseket adott elő. 
majd Pásztor Béla elvtárs vezette be 
Balázs Béla előadását. Ezután Balázs 
Béla tartotta meg nagy érdeklődéssel 
várt előadását .,Értelmiség és szocializ-
mus" cimen. Fejtegetései elején az ér-
telmiség helyes definícióját adta, rámu-
tatva, hogy az értelmiség elnevezés 
helytelen, mert foglalkozási ágat akar-
nak vele jelölni. Nem lehet kizárni az 
értelmiség megjelölés alól a munkássá-
got, mert van egy ragyogó munkásőr-
lelmiség. Ugyanezért nőin lehet nyugodt 
lelkiismerettel szellemi munkásoknak 
sem nevezni az értelmiségi foglalkozá-
súakat. Végül megállapította Balázs 
elvtárs, hogy azok tartoznak az értel-
miségi megjelölés alá, akiknek foglalko-
zásuktól függetlenül belső közük van a 
szellemi dolgokhoz. 

Megállapította ezután az előadó, 
hogy a műveltség nemcsak tudást je-
leni, mert például a kapitalizmus tipikus 
jelensége a speciális tudás, nem nevez-
hető minden esetben műveltségnek. 
A műveltség kritériuma koronként vál-
tozik. A klasszikus hellén kuliura mű-
veltsége a filozófia volt, a Jtőzépkoré a 
teológia, a renaissanceé az anlik tudás, 
Műveltség tehát az. ami a kor teljes 
világképét nyújtja. Ma a politikai és 
szociológiai ismeretek adnak teljes világ-
képet. Ezeket az ismereteket pedig csak 
Marx müveinek tanulmáuyozása utján 
lehet elsajátítani. 

Előadása második részében a Szov-

Szegedi fasisztáit 
gyöngyélete 

Szeged hírhedt helyettes polgár-
mestere, dr. Tóth Béla, napok óta 
szorgalmasan mentegeti tanúvallo-
másával a népbiróság előtt dadogé 
városi tisztviselő - munkatársait. 
Minden egyes alkalommal » bor-
házból érkezik, ahol gyógykezelő* 
alatt á l l s ezen a ciraen buzz v-
nalasztja háborús bűntetteinek fe-
telnsségrevonó népbirósági fötár-
iyalását. El tudjuk képzelni, hogtf 
ha Tótn Béla alkalmas naponkintí 
mentőtan uvallomásokra, mennyire 
alkalmas ,és időszerű lenne már , 
ha vádlottként debütálna a nép-
biróság előtt. 

A Magyar Közlönyben most je-
lent meg egy névsor, hogy azok a 
szegedi egyetemi tanárok, akik el-
szöktek, jelentkezzenek, különben 
elveszítik katedrájukat. Humor t-z 
vagy csúfolódás? Mert például Bn-
tizfaivy János, aki az említett név-
sorban szerepel, nemrég még a 
Béke-utca lakója volt s onnan át-
került a népügyészségre, most pe-
dig szemtanuk állitása szerint Bu-
dapesten a Váci-utcában sétál . . 
Érdekes lenne kinyomozni, hogy a 
népügyészség miért helyezte sza-
badlábra ezl a közveszélyes fasisz-
tát ? . . . 

A szegedi rendőrség bravúros 
rajtaütéssel nyakoncsipetl néhány 
Budapesten bujkáló fasisztát, közöt-
tük Széchenyi István országmozgó-
sitási kormánybiztos ur őméltósá-
sát is. Széchenyi is átkerült a nép-
ügyészségre, ahonnan a változatos-
sáii kedvéért klinikai kezelést enge-
délyezlek számára. Vele együtt van 
egyébként Szendrey László, egy kort 
vitézi székkapitány és csonggtadr 
megyei főispán is . . . 

Ezelőtt egy évvel ezek a s z e g e d i 
fasiszták juttatták a szegedi lakos-
ság ezreit a német hóhérok k< zé;** 
és elégedetten vigyorogtak a bor-
zalmak láttán. Most pedig Uiiverc 
vajban fürödnek és hófehé* kór-
házi ágyon adatokat gyűjtenek no\é 
ellen, akik véletlenül nem pusz-
tultak el s iIIhon vádlók IchetaeSf 
ellenük 

Vájjon nem azért van a szegedj 
népügyészségnek akkora ügyforgal-
ma. mert minden fasiszta a saegedfr 
népügyészség védőszárnyai a l á 
igyekszik menekülni ? .. . 

jetunió éleiéből vett példákkal világí-
totta meg Balázs elvlárs, hogy mi lye* 
az értelmiség helyzete a szocialista 
államban. 

A hallgatóság szinle nem akart be-
telni Balázs Béla előadásává és n * 
akarta leengedni az előadói nnelvé-y-
ről a megvesztegető előadói stihxibnix 
beszélő költőt, aki előadása oefejcv'é-
vel még számos hozzáintézel! kérdési* 
válaszolt. 

BéTejezésül Vári László elvtárs a 
most felfedezett fiatat tenorista-eso ta 
énekelt néhány da't frenetikus hal -t 
keltve. Kilenc'óra is jóval elmúlt u ár, 
amikor a 7 órakor elkezdődölt előad is 
a hallgatóság lelkes ünneplése között 
véget ért. 
a n a m a h h m m m m n m a r s e r s * 

A Független Kisgazda-, FtMdrewn-
kás és Polgári Párt női tagozata ala-
kuló értekezletet tart augusztus. 20 .íj 
d u. 3 órakor a párt Tisza La jo^kct , 
20. sz alatti helyiségében ''oatos mc*}-

I jelenést kér a Párt vezetőség. 

B e f ő z ö p e r g a m ^ f t t , 

ceHofán, léqy o ú 
n a g y ( é t e l b e n k o p h M ó 
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l l i zmexterpár kerestetik R»> tl u a 
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