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Julius 14. 
Julius 4-e nemzeti ünnepe a francia 

népnek- Ezen a napon azonban velük 
ünnepel az egész világ haladó szellemű 
társadalma: 1789 julius Lí-én tört ki 
ugyanis a francia nép elnyomóinak 
Igája alól. Az elnyomorodott tömegek 
hosszú évek óta kisebb lázadásokkal, 
felkelésekkel igyekeztek már előbb is 
véget vetni a kiváltságosok uralmának 
Franciaországban, mig végül azután a 
francia forradalomnak ezen az örökké 
emlékezetes nagy napján erős szövet-
ségbe tömörülve megrohanták a párisi 
Bastillet, a népért küzdő politikai fog-
lyok börtönét és hősies küzdelem után 
elfoglalták és lerombolták azt. A Bas-
tille sokáig ugy szerepelt a történelem-
ben és szerepel még ma is, mint a 
zsarnokság és elnyomás szimbóluma. A 
Bastille lerombolása pedig örökké a sza-
badságért küzdeni, sőt meghalni is tu-
"tíó közösségi embernek jelképe marad. 
A Bastille lerombolásának szelleme vé-
gigfutotta egész Európa népét és min-
denütt forradalmakban igyekezett az 
elnyomott nép véget vetni urai hatal-
mának. A nemzetközi elnyomás azonban 
egyideig még erősebbnek bizonyult és 
egy Bastille helyett száz és száz bör-
tön épült a népért küzdő szabadsághő-
sök számára. Ezeknek a modern euró-
pai „bastilleok"mak a lerombolását csak 
most az utóbbi években sikerült elérni, 
amikor a Vörös Hadsereg segítségével 
európaszerte sikerült végleg lerom-
bolni a zsarnokság, kegyetlenség és él-
nyomás fellegvárát. 

A nagy francia nemzeti ünnep al-
kalmából egyébként Nagy Ferenc mi-
niszterelnök táviratot intézett Bidault 
francia miniszterelnökhöz. 

Lehet telefonálni 
a Szovjetunióba 

(Budapest, julius 13) A Szovjetunió-
val a távbeszélőforgalom megnyílt. 
A távbeszélőforgalomban magyar 
részről valamennyi távbeszélő hivatal, 
a Szovjetunió részéről pedig Moszkva, 
Leningrád és Ki«v távbeszélő hivatala 
vesz részt. A háromperces közönséges 
magánbeszélgetés dija 1120 arany-
farnk. 

F e k e t e h a i m K í e y d i e r t átadták 
a jugoszlavoknak 

(Budapest, julius 13?) Weesenmayert, 
a volt náci követet pénteken délután, 
katonai repülőgépen Nürnbergbe vit-
ték. A jövő hét közepén hozzák vissza 
Budapestre és itt augusztus elején áll 
a népbiróeág elé. 

Szombaton az igazságügyminiszter 
rendeletére átadják a jugoszláv kato-
nai missziónak Feketehalmi-Czeydner 
Ferencet, az ujvdiéki tömeggyilkosság 
legfőbb irányítóját, Szombathelyi Fe-
rencet, az életfogytiglani fegyházra ítélt 
volt vezérkari főnököt, Bajsay Ernőt, 
Bácsmegye volt alispánját, Vlassics Jó-
zsef és Jánossi Sándor délvidéki köz-
ségi jegyzőket, ©kiket jugoszláv népbi-
róság elé állítják. 

— Egy makói újságíró a vidék leg" 
jobb gyorsírója. A Magyar Gyors-
írók Országos Szövetségi 2 évi szü-
net után ismét megrendezte országos 
bajnoki gyorsíró versenyét. Az or-
szágos bajnokságot 450 szótagos fo-
kon dr . Kappa György nemzetgyű-
lési gyorsiró ezúttal hatodszor nyerte 
meg. Második dr. Boksányi Nándor 
nemzetgyűlési gyorsiró, az MTI mun-
katársa." A legjobb vidéki gyorsiró 
250 szótagos fokon Oláh Béla hírlap-
író (Makó) lett. 

x U j kezdő és haladó tanfolyamok 
kezdődnek dr. Rosenbergné Grünwald 
Klára gyorsiró- és gépiróiskolájában, 
Dózsa György-utca 2., kultúrpalotánál. 

x A Magyar—Szovjet Művelődési 
Társaság julius 16-án este 7 órakor a 
városháza közgyűlési termében asz 
szejövetelt ttart. 

— Házasság, özv. Jelűnek László-
né született LindnCr Lili és Gara Fe-
renc házasságot kötötfUek. (Minden 
külön értesítés helyett.) 

— »Tlz?!nöt jó hir Szegedről" ci-
mü cikkünkben jelentettük, hogy a 
Balta-konzervgyárat a Munkás Szö-
vetkezel helyezte üzembe. Híradásunk 
téves volt, amennyiben a konzervgyá-
ra t a Szakszervezeti Újjáépítési Szö-
vetkezet helyezte üzembe és mindén 
ténykedése oda irányul, hogy a do'go-
zóknak biztosítson elegendő élelmi-
szert. ! . i 

SZEMÜVEGEK 
készítését, javítását 

OPTIFÓ <* 
<árász utca 16. szám 

SZEGEDI 
KERESKEDELMI 

ÉS IPARBANK 
Érdekközösségben a Magyar Álta-
lános Hitelbank és Magyar Leszá-
mítoló és Pénzváltóibank budapesti 

intézetekkel. 
Átutalásokat az ország minden 

nagyobb városába teljesít. 
Hiteleket előnyős feltételek mellett 
í oly óni t. Telefon: 389 

S P O R T 
A SzAK nem utazott el 

Szo tnbathelyre 
Pénteki számunkban közöltük: a Ha-

ladás visszakapta játékjogát és a Sze-
ged AK-ot a szövetség arra akarja kö-
telezni, hogy S2X>mbathelr,Te utazzon el 
bajnoki mérkőzésre. A SzAK-ot a sze-
gedi elmaradt Haladás eheni mérkőzés 
miatt súlyos anyagi és erkölcsi kár 
érte, most azután másodszor súj t ja a 
szövetség határozata az egyesületet. 
Ugyanis mig a többi egyesület simán, 
játék nélkül megkapta a Haladás el-
leni mérkőzés két pontját, addig a 
SzAK-nak költséges utazás után játsza-
nia keiíena és a két pont sorsa is bi-
zonytalan lenne. A piros-feketék még 
igyi is hajlandók lettek volna kiállni a 
Haladás ellen, ha megtérítették volna 
köitségeilcet, azonban ez nem történt 
meg, így a SzAK szombaton itthonma-
r-adt. 

Lapzártakor értesültünk, hogy a 
Haladás vezetősége érintkezésbe lépett 
telefonon a SzAK vezetőkkel. Megálla-
podtak, hogy amennyiben, a Haladás 
gyom-rotort tud küldeni vasárnap dél-
előttre Budapestre, akkor a reggeli u j 
gyorsmotar j árattal elutaznak a piros-
feketék Budapestre és onnan tovább 
Szombathelyre. Ezesetben lejátszák a 
mérkőzést 

A m a t ő r i z m u v , p r o f i z m u s , 
c s a p a t b e o s z t á v o k , j á t é k o s -

»Sndor 'á<! 
A labdarúgás hovatovább elérkezik 

a nyári pihenőhöz és a labdarugó 
pályákról az élet átterelődik a szö-
vetség, az egyesületi vezetők helyi-
ségeibe. Ilyenkor vonják ie a szövet-
ségi és egyesületi funkcionáriusok az 
Idényben szerzett tapasztalatok álap-
ján a tanulságokat. Most kerül sor, 
ha 'erre mód van a csapatok gyenge 
pontjainak a megerősrésére. A gaz-
dasági helyzet romlása közben ugy 
ahogy kitartottak az élvonalba tar -
tozó játékosok az egyesületeik mei-
' é t \ de most az idény végeztével 
=gyre nagyobb mértéket kezjj ölteni 
a mtéfeosvándorlási láz. Több csapatra 
való játékost tudnánk felsorolni, akik 
már eltávoztak, vagy éppen távozó-
ban vannak. 

A labdarúgás élvonalába tartozó 
vezetők is nagy munkában vannak, 
egyrészt azért, hogy elejét vegyék 
a játékosvándorlásnak, másrészt 

szak szempontból is kívánatos, hogy 
hamarosan döntésre kerüljenek olyan 
problémák, mint az amatőrizmus és 
profizmus kérdése, az OB II. felál-
lítása, yíUámigiazolások, külföldi por-
tyák stb. l 

Legutóbb a labdarugó-edzők testü-
letének szakbizottsága tartott ülést 
Az ülésen a nyári mesterkepző tanfo-
lyamon kivül foglalkoztak az OB be-
osztással is. Az edzők állást foglal-
tak a 16-os OB I. és a háromcso-
portos — északi, keleti, nyugati — 
12-12-es létszámú OB II. felállítása 
mellett. Az indokolás szerint csak az 
erős OB II. tudja biztosítani az él-
gárda megfelelő utánpótlását. A há-
rom csoport mellett az utazási gon-
dok is alaposan lecsökkennének. 

A magyar labdarúgás ebben az 
esztendőben hullámvölgybe kerüft, 
mert bizony, mig azelőtt mindén év-
nek megvoltak a maga uj csilla-
gai, ma csupa régi, ismert labda-
rugó, vagy helyettük gyengébb kali-
berű játékosok rúgják az OB-ben a 
thhdát. Bármennyire is a fegeszmé-
nyibb az amatőrspor+olás, sokak sze-
rint mégis szükséges a nem amatőriz-
mus sürgős bevezetése, mert pilla-
natnyilag csak a minőségi sport hoz-
hatja meg a javulást. 

A játékosvándorlási láz egyébként, 
amint tapasztaltuk. Szegedre is el-
érkezett, mert már több játékossal 
beszélgettünk, aki kezébe akarja ven-
ni a vándorbotot és útnak akar in-
dulni szerencsét próbálni, ki a fő-
városba, kü külföldre. A lesipuskások 
azt is tudni vélik, hogy néhány kiváló 
képességű játékos jövendő egyesüle-
tének vezeiője is itt járt Szegeden. 
Két kitin 5 Vasutos-játékos B-listára 
való kerüléséről is terjedtek el hirek. 
aminek távozási szándékuk lenne a 
magyarázata. Természetesen ezeket a 
bireket fenntartással közöljük, mint-
egy figyelmeztetve az egyesületek ve-
zetőit, hogy készüljenek fel érdé-
keiknek megvédésére, mert a szegedi 
egvesü'eteknek erősödniök kell és nem 
gyöngülni. i [ ' ! f i 

Vasárnapi sportprogramul 
Vasutas-stadion; délelőtt 9 órai kez-

dettel déCkerületi felnőtt és női egyéni 
atlétikai bajnokságok a MASz déli ke-
rületének rendezésében.. 

Ujszegedi versenyuszoda fél 5 éra-
kor SzMTE—Békéscsaba i MÁV baj-
noki vízilabda- és uszómérkőzés. 

A kerületi tekeszövetség közgyűlése. 
Vasárnap délelőtt 9 órakor tar t ja a 
kerületi teke-szövetség újjáalakuló köz-
gyűlését Petőfi Sándcxr-sugárut 6 alatt. 

A Postás üzemi bajnokság eredmé-
nyei. Pénteken délután játszottál? le a 
Hunyadi-téren a Postás üzemi bajnok-
ság három mérkőzését. Eredmények; 
Műszak—Szeged L tisztviselők 14:0 
(7:0), Igazgatóság—Szeged I. altisztek 
2:2 (2:1), Szakszervezatt-Szegied IE 9:0 
(5:0). 

Rendelet jelenik meg a munkás- és 
paraSzttömegsport fejlesztésére. Az ipar-
ügyi minisztérium a munkás testneve-
lés és tömegsport megszervezése tár-
gyában a kultuszminisztériummal tár-
gyalásokat kezdett. Átfogó szervezetet 
kívánnak létesíteni, amely valameny-
nyi dolgozóra kiterjednek és a kérdést 
állandóan kézben tartja, az irányítást 
és a fejlesztést elvégzi A mozgalom ki-
terjedne a gyárak, üzemek, ipartelepek 
és üzemi vállalatok munkásságára, já-
rásonkint vagy telepnkint megszervez-
ve, a falvai? földmunkás- és paraszti 
lakosságára, városokban pedig az álla-
mi köz- és magiánhivataM? alkalmazot-
taira. A rendelettervezet kész és néhány 
héten belül megjelenik. 

SZÍNHÁZ ® MŰVÉSZÉT 

4 z értelmiség a munkásságért 
\ Maeyar Kommunista Párt Belváros l szervezetének rendezésébea művészi esemény 
színhelye lesz a Széchenyi-tér. A második hangverseny julius 16-án, kedden este 

,jHwzsikálá Htyád esi" 
címmel a Szegedi Nemzeti Srinház művészegyüttesének és zenekarának közreműkö-

désével, A cél a fizikai dolgozók szórakoztatása. Az előadás díjtalan. 

Ártana érkezett, v e v ő i m r e n d e l k e z é s é r e á l l o k , 

mindennemű javítást vállalok. 

Fekeie Nándor bádogos és cizvezetéhszerelő mester 
Sicged Kossuth Lajos-sugái nt 18. sz. 

Idényzáró hangverseny 
a Nemzeti Sz ínházban 

A téli szünet miatt hosszura nyúl? 
színházi szezon meghosszabbítása elle-
nére annyira kifogyott az időből, hogy 
nem maradt lehetőség a tervezett ötó 
d'ik Opera előadására. Hogy a bérlők 
ne károsodjanak, az igazgatóság zene-
kari hangversennyel! kárpótolja őket. 
A pénteki, szombati és hétfői koncert 
műsoránál fogva olyan zenei ese-
mény, amelynek szívesen tapsol min-
den zenekedvelő. Két Beethoven-szim-
fónia egy estén, még hozzá az Ötödik 
és a Kilencedik, ritka zenei élvezet a 
közönségnek, a tolmácsotoknak pedig 
különlegesen nehéz faladat Vaszy Vik-
tor zeneigazgátó-kainnag:)! a füharnaio 
nikus zenekar tagjaival egészítette lá 
a színház zenekarát a színházi ének-
kart pedig a Sziegiedi Kórus énekesei-
vel bővítette ki, ezzel a hatalmas együl 
tessel vállalkozott a szimfóniák elő-
adására. A hatalmas méretű produkció 
nagy vonásaiban tökéletesen sikerült, 
kisebb hibák csupán a részletekben ta-
lálhatók. Az Ötödiknél még a részie-
tekben sem; it t olyan lenjyügöző erővel 
szólal meg Beethoven harcainak, küz-
delmeinek, töprengéseinek hangáradat©, 
hogy a mii egyik legtökéletesebb sze-
gődi előadásáról számolhatunk be. Leg 
feljebb az expozíció főtémájának meg 
ezólaltatásai (lehetett volna erőtelje-
sebb. Minit érdekességet említhetjük 
azt a kísérletet, hogy az egyes fafu-
vókra irt szimfóniában Vaszy Viktor 
kettős fafuvókat szerepeltetett Weir-
gartner mintájára. 

A Kilencedik-szimfóniában, már saj-
nálattal tapasztalhattuk a hangierőben 
meggyengült és hangszínben megfakult 
vonósegyüttes, sokszor hiábavaló igye-
kezetét. Annál nagyobb megelégedő 
sünfcre szolgálhatott a fafuvók fejlődé-
se, airni tónusos tömör hangzásban nyil-
vánult. Egészében véve egyes át-
vezető részek némi zavaraitól élte-
kintve, ez a produkció is elérte a naü 
tolmácsolásához szükséges gigantikus 
méreteket? Nagy része van ebben a ha-
talmas kórusnak, amely precízen, tisz 
tán és lelkesen szólt a zenekarral nagy 
technikai nehézségekkel járó tökéletes 
egybekapcsolódásában. És a szólisták-
nak, Papp Júliának, Erdélyi Katónak. 
Sikolya Istvánnak és Nádas Tibornak, 
akiknek szárnyaló liangja, fejlett kul-
túrája kimagasló érdemeket szerzett az 
„ ö r ö m ó d á j á n a k " valóban ódai 
megszólaltatásával'. 

A legfőbb érdem azonban a kitűnő 
Vaszy Viktoré, alánéi keresve sem igen 
akadhat ma különb dirigens a magyar 
zenei élethan a beethoveni formamü-
vészét megértésére és kifejezésére Azt 
a sok küzdelmet, vajúdást, bánatot és 
hatalmas ujjongást, amit Beethoven 
fninden emberhez szóló, mert minden 
emberben megállt „demokratikus'' mű-
vészete kifejez, bizonyára kevesen tud-
ják ma ilyen teljességgel felfogni és 
visszaadni. Pénteken meghalhattuk: ha 
ő Beethovent tolmácsol Romáin Hol-
landdal szólva olyan az, „mintha magjá-
nak, Beethovennek a leheítótét halla-
nék, lélekzésének és ihletett kiáltásai 
nak ritmusát". (•*.) 

Közellátási közlemények 
Gyufakiosztás. A közellátási gzel 

vényiv 58. sz. jegyére 2 doboz gyufa 
vásárolható julius 31-ig. A kercake-
dők előre beszedett és elszámolt je-
gyekre kapnak kiutalást. 

Beszolgáltatott szarvasmarhák klfl 
Kötése. A Vörös Hadsereg ellátására 
és jóvátételre igénybevett szarvas-
marhák ellenértékét az áttételi elis-
mervény beszolgáltatása ellenében a 
közeli napokban buzakötvénnyei fog-
ják kifizetni. 1 kg. vágómarha súlyért 
7 kg. búzáról szóló kötvényt kap a 
gazdálkodó. A buzakötvény évi négy 
százalékos kamatával együtt 1948 de-
cember 31-én az akkori termelői áron 
kerül beváltáéra. 

— A Parasztpárt politikai akadé-
miája. A Nemzeti Parasztpárt kerü-
leti titkársága 16, 17, 18 és 19-én foly-
tatólagosan tartja előadásait a •Poli-
tikai Akadémia* keretében. Kedden 
•Proletárok és tőkések* Osváth Gá-
bor, szerdán "Parasztok, kisgazdák, 
földesurak* Nagy Sándor, csütörtökön 
•A márciusi fronttói a Nemzeti Pa-
rasztpártig* Barek István, pénteken 
•Értelmiség és demokrácia* cürumei 
Székélv Lajos tart előadást. Más 
pártbelieket és pártonkívüli eket is 
szívesen lát á vezetőség 


