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Évforduló 

Ma két esztendeje, hogy a germán 
Imperializmus csizmáia végigtaposott Ma-
gyarország földjén. Elhurcolt magyarok 
százezreCkifosztott gyártelepek, meggya-
lázott magyar földek jelezték a fatiszta 
gyilkos háború magvarországi állomását. 
Nem 1944 március 19-én kezdődött. Ez a 
történelmi gyásznap csak következménye 
volt annak a nép- és országgyiikos poli-
tikának, amely ellen évtizedeken keresztül 
a magyar kommunisták a föld alatt har-
coltak es ami ellen a magyar nemzeti 
erők összefogását szólították fegyverbe. A 
március 19 és azt megelőző három évti-
zed romjai kőzött a Magvar Kommunista 
Párt már a föld felett hirdeti a nemzeti 
összefogás politikaját. de ugyanakkor fi-
gyelmeztet arra is. hogy ebből az építő 
koalícióból kíméletlenül ki kell irtani a 
március 19-es bitangok még ma is ágáló, 
sőt szerveszkedő pribékjeit. 

— Az adópengö március 19-én 
20.30 pengő. 

— Idöjárásjelentéa. Várható idő kedd 
estig: Gyengülő észa«i, északkeleti szél, 
csökkenő felhőzet, egy-két helyen kisebb 
havazás, havaseső. Á nappali hőmérséklet 
és az éjszakai fagy emelkedik. 

— Statáriális tárgyalás lesz c»ü-
törtökön. A szegedi törvényszékén csü-
törtökön statáriális bíróság Ítélkezik Szabó 
Béla hódmezővásárhelyi fiatalember felett. 
Szabó március 1-én Vásárhelyen fegyveres 
segítségre! késón este Kovács Imre gaz-
dálkodó tanyájából elkötötte a gazda lo-
vát. A kutyaugatás zajára megjelent gaz-
dára pedig társa rálőtt, de lövése nem 
talált és a gazda visszavonult utána a la-
kásár*. Szabóék a lovat Okécskére vitték 
és Vavricska Frigyes orgazda segítségével 
elcserélték. Rablás címén indult Szabó 
ellen statáriális eljárás. 

— A működő egyesülelek jelent-
sák be adatalkat . A rendőrkapitányság 
felhivjaa zoknak az egyesületeknek vezetőit, 
amelvek működésűket jelenleg is folytat-
ják, hogy adataikat 8 napon belül Írásban 
jelentsék be a főkapitányság fözigazga-
tási osztályánál (Széchenyi-tér 9. Zsótér-
ház 11. em. 6.). Bejelentendő az egyesület 
cime, helyisége, vezetői foglalkozásuk és 
lakásuk feltüntetésével, az egyesület tag-
jainak szátna és csatolandó egy alapsza-
bál-yoéldany. A bejelentések megtetelét 
ellenőrzik. 

— A Dottre-Dictrtch-ügyct ismét 
• Inapolta a népbiróság. A népbiróság 
Félegyházy-tanacsa hétfőn foly atta Detire-
Dietrich István, a 705/1. munkaszolgá-
latos századparancssok és Kőszeg volt 
nyilas polgármestere háborús és népel-
lenes bünügyének tárgyalását. A vád és 
védelem a tanukat vonultatta fel, melyek 
során a valloftiáststelre jelentkező Berko-
vics Jenő és a vád többi tanúinak vallo-
másai súlyosak voltak. Szükségessé vált, 
hogv a népbiróság ujabb tanukat hallgas-
son'ki, különösen Kónya Antal keretlegény 
vallomása lesz döntö, akinek a vád sze-
rint kikötése után megbénult a keze. 
Dr. Kilyén István népügyész indítványára 
a tárgyalást 23 ra napolták el, amikor 
valószinü, hogy Ítélethozatalra is sor kerül. 
— A népbiróság Kozma-tanácsa Bugyi 
Tamás kunágotai lakost, aki a nyilas 
időkben minden külső kényszer nélkül be-
lépett a nvilaspártba és 4 esztendőn ke-
resztül járásvezetöi tisztséget viselt, beis-
merő vallomása után kétévi börtönbünte-
tésre ítélte. Az ítélet nem jogerős. 

— A Bethlen-Kör márciusi ünnep-
sége. A szegedi egyetemi és főisvoiai 
hallgatók Bethlen Gábor-Köre pénteken 
délután nagyszámú hallgatóság jelenlété-
ben emlékezett mrg a református templom-
ban március 15-röl.S Az ünnepseget Szász 
Gábor alelnök közvetlen szavai nyitották 
meg, majd Najerik Károly orvostanhall-
gató szavalta el nagy sikerrel Ady „Fel-
szállott a páva" cimü költeményét. Az ün-
nepi beszédet Seress Zoltán lelkész mon-
dotta. Kiemelte a márciusi nagy napok je-
lentőségét mind az akkori magyarság, 
jnindpedig a Magyarországon belül is el-
nyomott rétegek szempontjából. Ezután 
Morva Zsuzsa egyetemi hallgató mondta 
el igen művészien Victor Hugó „Hajnal-
csillag" cimü versét, majd dr. Durkó Gá-
bor zárószavaival és a Szózat eleneklésével 
ért véget a megemlékező ünnepség. 

J ó étvágyat 

Széchényi! Bizonyára furcsának tű-

nik ez a jókívánság a mai világ-

ban. amikor inkább megvan az ét-

vágy, mint a hozzávaló ennivaló. 

Ebben az esetben azonban ez a kí-

vánság nem anakrizmus, hiszen egy 

háborús és népellenes bűnösnek 

szól. Dr. Széchényi Istvánról van 

szó, a közismert, hírhedt háborús 

és népellenes bűnösről, aki a Béke-

utcában a népbiróságtól várja sor-

sának jobbrafordulását. A volt köz-

jegyző ur kiváló kondícióban, meg-

növekedett erővel, pirosra hizlalva 

tölti békés napjait: Ugylátszik a 

Béke-utca sokkal jobb módot biz-

tosithat lakóinak, 'mint a gyárak', 

hivatalok és a föld dolgozóinak. 

Széchényi naponta kapja a jobbnál-

jobb falatokat, olyanokat, amikről a 

dolgozók még békében is csak ál-

modoztak. Nem solat törődnénk a 

a mások étrendjével, ha e hizókura 

mögött nem rejtőzne egy országos, 

figyelmet érdemlő bürokratikus sza-

botázs. A törvény ugyanis előírja, 

hogy az az ügyvéd, vagy közjegy-

ző, akit őrizetbe vettek, felfüggesz-

tendő hivatalának gyakorlása alól. 

Ennek ellenére dr. Széchényi István 

közjegyzői irodája ma is működik 

és ismerve az Országos Mozgósítási 

Kormánybiztos részére a Béke-ut-

cába küldött menüjét. — nem két-

séges, hogy ez a virágzó iroda táp-

lálja még ma is a hírhedt háborús 

bűnös szegedi közjegyzőt. A leg-

szigorúbb vizsgálatot követeljük, 

hogy a közjegyzői iroda hogy ma-

rádhatott továbbra is Széchényi Ist-

ván birtokában akkor, amikor az 

erre vonatkozó jelentés már föl-

ment az igazságügyminisztériumba, 

de a minisztérium mindezideig még 

nem intézkedett. Addig is, arrrtg az 

ügy kivizsgálása és a szabotőrok 

megbüntetése nem következik be: 

jóétvSgyat kívánunk Széchényinek 

és mindazoknak, akiknek elég jó 

gyomruk volt ahhoz, hogy ebben a 

nemcsak gasztronómiai, de politi-

kai ügyben másokkal elessék m©g 

a maszlagot. 

A M N D S z műso ros táncest-
j é nek n a g y sikere 

Nagyszerűen sikerült, hangulatos 

műsoros táncestet rendezett a Ma-

gyar Nők Demokratikus Szövetsége 

vasárnap este. A táncest színhelye a 

honvédkerületi parancsnokság étkez-

déje volt, amelyet örley Zoltán vezér-

őrnagy és Izsáky László ezredes elő-

zékenyen bocsájtottak a Nőszövetség 

rendelkezésére. 

Este 8 órától a kora hajnali órákig 

kitűnő hangulat uralkodott a fehér-

asztalok mailéit és a táncteremben, 

ahol a honvéd jazz-zenekar buzdította 

táncra az ifjúságot. A Nőszövetség 

fáradhatatlan, lelkesen dolgozó hölgy-

gárdája mindent megtett, hogy a 

vendégek jól érezzék magukat. Kitűnő 

vacsora, italok és vonzó, értékes, mű-

vészi műsor mozditotta előt a bál si-

kerét. 

A műsort fél 10 óra tájban Bcreync 

Csányi Piroska nyitotta meg, vázolva 

a Nőszövetség munkásságánál: irány-

vonalát és a jótékonycél fontossá-

gát. Ugyancsak Csányi Piroska kon-

ferálta be az Erdélyiné Lengyel Vilma 

által művészi érzékkel összeállított 

szórakoztató műsort, amelyben Po-

gány Zsuzsa, Erdélyi Kató, Nádas Ti-

bor, a Nemzeti Szinház énekművé-

szei áriákkal, Kőműves Erzsi és Su-

gár Misi kabarészámokkal. Lakatos 

Gabriella pedig balett-számmal sze-

repeltek a közönség telkes tetszés-

nyilvánítása mellett. A tapsokból ki-

járt Dénes Erzsébetnek is, aki a mü-
1 vészi zongorakisérbet látta el. 

— Rablótámadás Újszegeden. Va-
sárnap az esti órákban lakásán életveszé-
lyesen megsebesítették és kirabolták 
Csonka Lajosné ;Ujszeged, Lövölde-düllö 
187 szám alatti lakost. Csonka Lajosnét a 
szegedi közkórházba szállították. A nyo-
mozás megindult a rablók kézrekeritésére. 

— Átköltöztetési szemle a rendőr-
palotában. Az orosz katonai parancsnok-
ság a rendőrpalota Kossuth Lajos-sugáruti 
éoületét visszaadta a magvar hatóságok-
nak, igy most már sor kerülhet rá, hogy 
a demokratikus rendőrség beköltözzék sa-
ját otthonába. A tatarozási munkálatok 
már folynak és a beköltözésre rövidesen 
sor kerül. Hétfőn a szegedi főkapitányság 
tisztjeiből alakult bizottság szemlét tartott 
az épületben és megbeszélte a beköltözés 
részleteit, valam nt a helyelosztást. 

SZÍNHÁZ • MŰVÉSZET 

HETI MŰSOR i 

Kedden fél 6-kor Denevér. 
Szerdán fél 6-kor Denevér 
Csütörtökön fél 6-kor Különös éjszaka. 

Semutaló előadás. Ptózabérlet A. 2. 
Pénteken fél 6-kor Denevér. Operett 

bértet B. 1. 
Szombaton fé! 6-kor Különös éjszaka. 
Vasárnap 3 órakor Luxemburg grófa. 
Vasárnap fél 6 kor Különös éjszaka. 
Hétfőn 3 órakor Obsitos. 
Hétfőn fél 6 kor Denevér. 
Kedden 5 órakor Carmen. 
Szerdán fél 6 kor Különös éjszaka. 

Próza bérlet B. 2-
Csütörtökön fél 6-kor Különös éjszaka. 

Dolgozók akciós előadása 

Aida az UJságiróotthonban. Az Uj-
ságiróotthon s*ép hangversenyprogramjá-
ban kiemelkedő eseménv volt az a kon-
cert) amelynek keretében vasárnap délu-
tán a Nemzeti Szinház operatársulatának 
tagjaiból alakult négytagú együttes Verdi 
Aidájának áriáit, duettjeit, tercettjeit és 
kvartettjeit szólaltatta m©g. Papp |ulia, 
Ferenc Anikó. Simándy józsef és Érdv Pál 
Aida, Amneris, Radames és Amonasró 
szótámait énekelték az Otthon helyiségét 
zsúfolásig megföltö közönség előtt. A nagy-
szerű Aida-tolmácsolás, atnelvért ewforma 
nagv elismeres jár a szép és erőteljes 
drámai orgánumu, a dallammintázás terén 
nsgv kuituráról tanúskodó Pann Júliának, 
Ferencz Anikónak, akinek éneke szintén 
bővelkedett szép részletekben, nemkülön-
ben a jövő tenorista reménvségének Si-
mándynak és ? „civilben" is megrázó 
módre éneklő Érdy—Amonasrónak, arra 
enged következtetni, hogy pompás Aida-
előadást lehetne csinálni ezzel a szereplő-
gárdával a Nemzeti Színházban. Dicséret-
tel kell megemlékezni Dénes Erzébetről. 
aki a zongorakisérelet látta el kitűnően. 

Dégrel Károly jaxz-hangvevsenye, 
Dégel Károlv a tehetséges fiatal muzsikus 
és zeneszerző, aki több szerzeményével 
tette ismertté nevét, tavalv kezdte meg 
sikeres jazz-hangversenyeinek rendezését 
Vasárnap tartottá idei első hangversenyét 
a Belvárosi Mozi telt nézőtere előtt. Dö-
geinek az idén sikerült olyan zenekart 
szerveznie amely szimfónikus hatások ki-
fejezésére is alkalmas és komoly tudással 
(udja képviselni az igényes jazz-muzsikát. 
A 14 tagu aenekar néhány ügves és szép 
hangszerelési ötlettel, vonósainak és fúvó-
sainak lágy tónusával sokszor menköze i-
tette az angol zenekarok stílusát. Különö-
sen nagv sikere volt Czirok Aladárnak, 
aki a iazz-nagvbögőt tökéletes technikával 
kezeli. A matiné zenekari számai közül 
'egjobb volt a Sonny Bov valamint a 
Gyertyaféov-keringö előadása. Pompás 
groteszk humorával kiemelkedett Nagy 
Csil'a táncszáma. 

S P O R T 

Mozik műsora 
Korzó Mozi 
Nem játszhatjuk tovább a példátlan 

sikerű amerikai filmet, mert Budapest 
visszaköveteli. Kedden, szerdán utoljára 
rdjuk: Öten v o l t a k . . . Előadások kez-
dete : fél 3, fél 5, és fél 7 órakor. Tele-
fon 624. 

Széchenyi Filmszínház 

Kedden, szerdán még bemutatjuk: A 
pekingi lány cimü Paramount filmreme-
ket Dorothy Lamour és Akim Tamiroff 
főszereplésével. Azonkívül remek kisérő-
müsor. Előadások kezdete: fél 3, negyed 5 
és 6 órakor. 

Belvárosi Mozi 

Ma és mindennap Róbert Tayior nagy-
szabású alakításával: Ak ik az egot 
szánt ják! Az amerikai Metró-filmgyár 
viganúkus viiágfilmje. Budapesttel egy-
időben. Főszereplök; Róbert Tayior és 
Ruth Hussey. Előadások fél 3. negyed 5, 
és 6 órakor. Telefon 6-25. 

Megérdemel t vereséget szen-
vedett a rossza l j á t s z ó Szeged 

HAC—SzAK 5t2 (2:1) 
A játék szeles, borús időben szegedi 

támadásokkal kezdődött, de ezek a 16-os 
vonalon elakadlak. A HAC támadásai ve-
szélyesebbek és már az elején látszott, 
hogy meglepetés lesz. Ennek ellenére a 
SzAK szerzi meg a vezetést Nagv Anti ré-
vén. 1:0. A HAC egyre jobban fölénybe ke-
rül és egy 20 méteres szabadrúgást Páz-
mándi a rosszul felálló sorfal mellett a 
leísö sarokba lő. 1:1. Két perc múlva Hi-
degkúti az előbbi helyről megszerzi ugyan-
csak szabadrúgásból a vezetést 2:1 a 
HAC javára! 

Félidőben a szegedi öltözőben heves 
jelenetek játszódnak le. A játék második 
szakaszában szárnyszegett szegedi táma-
dások után az 5. percben kamielőtti ka-
varodásoól Kassai a gólszerző. 3:1 Ez-
után feljön a Szeged, de a kemény HAC 
védelemmel nem boldogul a szétesően 
játszó szegedi csatársor Majd a szaba-
don levő Lázár fut el és okosan vőzépre-
adott labdáját Kassai góllá értékesiti 4:1 
Erre lesgyanus helyzetből Nagy A. vála-
szol 4 :2. A bizonytalanul mozgó Alberti 
potyagólja állítja be a végeredményt 5:2. 

A HAC megérdemeli győzelmet aratott 
a hullámvölgybe került szegedi csapatta! 
szemben. Hidegkutiék felvonultatták a 
mérkőzés során mindazokat az erényeket, 
amit a SzAK nélkülözött: kemény, rom-
boló védőjátékot, passzoló fedeze'aort, 
helycserékkel és lövésekkel támadó csa-
tárokat. Kínos látványt nyújtottak ezzel 
szemben a szegedi játékosok, akiknél csak 
elpattanó labdákat, stilus'alanságot. lassú-
ságot és szivnéhiüli játékot Iá ha'turk. 
Egyénileg a HAC legjobbjai: Hidegkúti, 
Verebes, Lázár, Pázmándi és Bozsur. A 
Szegedben Alberti formán kivül van, Szabó, 
Kakuszi, Baróti és Nagy igyekezett, a töb-
biek gyengén játszottak. 

Az OB többi eredménye: Haladás-
Dorog 3:1 (2 0), Debrecen—Elektromos 2:1 
(1:0), ETÓ-EMTK 5:1 (41), Diósgvőr-
BMSE 3:1 (1:1), Sa'gótarján-B. Törekvés 
3 2 >2 1). Vasas—ErSo- MaDISz 6:1 (3:1), 
Ferencváros—UMTE 1:0 (1:0), emtk-
BMTE 2:1 (1:0), SZAC-PVSK 6:2 (3:2). 
Szolnok—K. Barátság 1:1 (1:0) Zugló 
MaDISz- Törekvés 11:0 (6:0), Csepel-
Dózsa 4:0 (2 0). 

Szeged ökölvívói legyőzték 
n makóiakat 

A Nemzeti Színházban bouyolitották le 
vasárnap délelőtt a kétszer is elmaradt 
Szeged—Makó városok közötti ökölvívó 
mérkőzést A mérkőzést sok akadály el-
hárítása után több mint egyórai késéssel 
kezdték meg. Három pár bemutatója után 
került sorra öt pár ökölvívó küzdelme. 
A nagyobbára kezdő makóiak és az edzés 
nélkül kiálló szegediek mérkőzése gyenge 
sportot eredményezett. 

Részletes eredmények: Papírsúly: Ka-
tona :(Sz.) pontozással győzött Látránv 
(M) ellen. Légsúly: Dobó (Sz) ellen Vincze 
(M) feladta. Törpesuly: Kecskés (M) győ-
zött ellenfél nélkül. Könnyűsúly; Kovács 
(Sz) szabálytalanságért leléptetve Szilágyi 
(M) ellen. Váltósúly: Kántor (Sz) gvőzött 
Rupa (M) ellen. Középsúly: Fodor (Sz) ki-
ütéssel gyözött Csi'os (M) ellen. Kisuehéz 
és nehézsúlyban nem volt versenyző. 

őseröl elmaradt bajnoki mérkő-
zések eredményei: UTC MMTE 2:1 
(0:1). a lelkes uiszegediek kiharcolták a 
győzelmet,|góllővöh:JHéger (2) egyiket 1 les-
ból, illetve Varga. Móraváros—MVSE 3:1 
(1 1), a Móraváros utolsó ószi mérkőzésén 
jó játékkal bebiztosította a második helyet 
HMTE-Postás 2:1 (0:1). a Postás csak 
nagy küzdelem után vesztett Vásárhelyen 
HTVE—SzFIE 10:0 '6:0), a SzFIE Vásár-
helyen nem volt komoly ellenfele a ví-
vóknak. — SzAK II.—Toldi 11. 6:1 (3:1), 
Postás 11.—SzMTE II. 4:0 (2:0), Rendőrség 
-Barátság 5:1 (24), HTVE ifi—SzFIE ifi 
12 3 (4:2). — Barátságos mérkőzések: 
SzAK ifi—Tisza ifi 7:0 (5:0). 

önxe&llitották a válogatott ke-
retet. Összeállították a labdarugók válo-
gatott kereté', amelyből az április 14-én 
az osztrákok ellen küzdő két csapatot 
fogják kiválogatni. Kapusok: Csikós, Tóth, 
Nádori. Hátvédek: Rudas, Onódi, Balogh II., 
Laborcz, Tölgyesi, Biró. Fedezetek: Nagy-
marosi, Szűcs, Sárosi 111., Jakab, Bozsik II, 
Kovács 1.. Tóth (Vasas), Horváth, Olaj-
kár 11. Csatárok: Sipos. Sárosi, Mike, 
Egresi, Bircsák, Szusza, Zsengellér, Nyers, 
Szilagyi. Hidegkúti. Deák, Puskás, Szabó, 
Vezér, Keszthelyi II. 

Tíeea—SaMTE 3:0 (2:0) Az utolsó 
edzőmérkösésen mind a két fél legjobb 
csapatát szerepeltette. Góllővő: Kovács 3. 
Jók: Kálóczy. Pakó I. és Fáskerti, ületve 
Szekeres és Honti. 


