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Megalakult Szegeden
48-as ifjúsági bizottság

talc helytelen nevelést, a proletariátus gyermekeit — ugyancsak helytelenül — az utca nevelte. A fellelhető
ifjúsági mozgalmak, mint nálunk a
leverejeintézmóny, Németországban a
Hi'Jlerjugend katonás szellemre, rombolásra, tehát a fasizmusra nevelt.
Az Úttörők ezzel szemben az épitőraunkára kívánják az ifjúságot nevelni. mint ahogy az európai demokratikus országokban már sikeresen működnek a hasonló mozgalmak- Céljuk
a demokratikus nevelés kialakítása
mozgalmi nevelés utján, Petőfi és
Táncsics szegemében, a legdemokratikusabb történelmi
hagyományok

(&sc@tid, január 27.) Vasárnap dél- dolatának népszerűsítését. Szegedi vielőtt a szegedi ifjúsági szervezetek ve- szonylatban Petőfi-szobor felállítását
tanoncotthont
zetői teözös megbeszélésre ültek össze, javasolják. Altalános
hagy Szegeden is megalakítsák az akarnak Szögieden létesíteni, valamint
1848-as ifjúsági bizottságot, amelynek ingyenes gyermekjátszóteret! és ki akarcélja a szabadságharcos eszmékre való ják bővíteni a Móricz Zsigmond népi
emlékeztetés és annak szellemében foly- kollégiumot. Az általános jólét emelétatott) munka. A vasárnapi rnegbeszé- sére követelik1 a gázgyár államosítását.
1 sen megjelentek az egyetem, a főigaz- Mindehhez a munkához a MaDISz márgatóság, á tanfelügyelőség, a szakszer- is jéientős segítséget! ajánlott fel.
vezetek, a rendőrség: és a vasút képviTurcsányi Lajos nagy tetszéssel foselői is. A várost Donászy Kálmán feuL-gadott előterjesztése után a 48-as biturtanácsnok képviselte és ő nyitotta zottság diszelnökének megválasztották
meg az értekezletet, majd Dobó József dr. Pálfy György főispánt, elnöknek
Muzeum zárva.
a SzIM elnöke ismertette, hogy a MIOT- Dénes Leó elvtárs polgármestert, alelalapjan. Tizenkét pontban foglalták
Sömo®yi4;öny\'tár nyitva 9-íöl este ba töinörült ifjúsági szervezetek elhatá- noKneK
nöknek pecug
pedig urdr- nnuixjjy
Antalffy vxyorgy
György eivelv- rélkttűzé^ifcM ™í4vni*b
tarozták, hogy a szabadságharc 100 éves
7 óráig.
tára helyettes polgármesteri. A bizott- O Í > s z e ceucvruzeseLket, melynek
teévfordulóját
nagyszabású
programmal
Egyetemi könyvtár nyitva 8-tól este
ünnepük: meg. Ezt a célt szolgálják or- ságbam résztvesz a pártoknak, a város nyCge egészséges ltjusag, kulturális,
7 óráig.
szágszerte a 48-as ifjúsági bizottságok. valamennyi intézményének és jelentő- demokratikus nevelés, de nem. a régi
(—i
felhasználásával
Turcsáno/i Lajos, a MaDISz egyik sebb egyesületének képviselője, a köz- lenyitó eszközök
SZOLGÁLATOS
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vezetője részletesen ismertette ennek a verten intézőbizottság azonban csupán
GYÓGYSZERTÁRAK:
bizottságinak a feladatait Megvilágítot- a szegcdi ifjúsági á t v e z e t e k : M a ^ r ^aitem a egnagyobb szeretet igenyBorbély örök. bérlő: Ugry Hatván ta, hogy nem hangzatos jelszavakkal, Demokratikus Ifjúsági Szövetség, Szo- bevételével és játszva. Egységekbe
m a * Lajos-körut 29, Frankó Andor felvonulásokkal akarjuk megünnepelni
Oogonics-tór 1, dr. Kotais J. Bndiáoé a szabadságharc évfordulóját, hanem cáéidemioknata Ifjúsági Mozgalom, Népi szervezik a gyermekeket, őrs, raj és
rt$tdmüves-utca 27, Zakar érők. K. M 4 munkával, olyan munkával, amely ko- Ifjúsági Szövetség, Független Ifjúsági CSapat formájában- Vezetőiket önmaválasztják közösen, mint ahogy
mé M. Valéria-tér 1.
moly ajándék lesz az egész nemzetnek. r ^ a - S m ^ r ' ^ ^ ^ é t
Az ország ifjúsága mérnökök és szak- fiük Szövetsége és a Móricz Zsigmond a munkájuk is közös munka s egyéni
emberek segítségévei felépitik a Dunadicséret senkit nem illethet, tehát a
A d y halálának
évfordulójára Tiszd-csatorna egy részét., valamint 1848 népi kollégium kiküldötteiből áll.
Végül
elfogadták
Dombi
Bélai
javas*
aki arra tett indítványt, hogy a kollektivizmust játszva elsajátítják. Bu1919 január 27-én halt meg korunk. március 15-re százra egészíti ki a népi tatát,
\-ArU oílrrí r»-r*r»«3i
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.
itt
-tti*
területét 'í.Tw^nrf-Tr'S'rYxrk
az ifjúság
; kollégiumok számát, amelyben biztosít- rókuSi Buvártó
:
r<y tk legnagyobb magyar költője: Ady
együttes
munkájával
töltsék
fel
és
haszzakók
ingükkel
a
vtlag
dolgozóival
Endre. Az 1900-as évek elején uj hán- ják a paraszt- és munkásifjuság tanuyok ébredtek a magyar életben és an- lási lehetőségeit Ezenkivül 135 tanonc- nálják fel a házhelyek céljaira. Ezenkí- való sorsközösségüket jelképezik. Jelnak visszhangja vált lassan érezhető- otthon létesítését is elhatározták. Ezek vül fokozottabban forduljanak: faluja* szavuk: előre! A 48-as szabadságvé az irodalomban. A lelki magányos- közül 60 máris szervezés alatt áll. A rásakkaii a vidék kultúrájának erősité- harc jelszavát vették át, máit ahogy
ság érzésén tul e kor hangulatából ra- nagy feladatok mellett az ifjúság apró sére.
jongó optimizmus árad, mely hinni kezd munkákat is tűz maga. elé, igy iskolák,
A megalakul: ifjúsági- bizottság leg- az egész mozgalmat a szabadság sze-iz uj materialista világszemlélet diada- templomok rendbehozását, kultur- és közelebbi feladatai egyébként a már- retete hatja át.
lában, a szociális reformokban s a sportversenyek kiírását', a mezőgazda- cius 154. ünnepség megrendezése lesz,
A mindvégig élvezetes és jólsikemarxizmus filozófiájában. Ennek a kor- ságban pedig a Kert-Magyarország gonrült
vizsga után az uj vezetők -—
iak áramlatában jelenik meg Ady
Endre.
szám szerint tizenhatan — letették a
Ugy jelent meg mint egy próféta,
fogadalmat, majd Bogdán István tithangjára egyszerre öntudatra ébredtek
kár kiosztotta az okleveleket;' megköaz. eddigi tudatalatti elfojtott) érzelmek, harcot ébresztett, eg%f csapásra
szönte a mozgalom nevében a tanítók
ti vek és ellenfelek, táborára osztotta.
Tombácz
Imre elvtárs beszéde
Tápén
szorgalmát és kérte, jelszavuk mindig
' az embereket és kiváltotta
politikai
ós világné?:eti téren a felfogások éles
(Szeged, január 27.) A
Magyar
Délután hatalmas tömeg előtt tar- a szeretet legyen, mert annak vau a
szembenállását Ő volt az első, aki forKommunista
Párt
falujáró
csoportjai
totta
meg Tombácz Imre nemzetgyű- legnagyobb nevclőhatása. Külön felradalmi módún fel akarta rázni a magyarságot, hogy emberibb, teljesebb a nagy hófúvás ellenére vasárnap is lési képviselő beszámolóját. Foglal- hívta az uj vezetők figyelmét, hogy
életet étjén. A költő igazi nagyságát rtmduí'.ak a környékbeli faivak felé, kozott a parasztság aktuális kérdészociális jelentőséget o, nemzeti élettel ' hogy folytassak felvilágosító munká- seivel, valamint a tápéi bajokkaL Is- K mozgalomba politikumot ne vigyevaló egybeforrottsága• teszi Verseiben
nek, mert a 6—14 éves gyermekek azt
érezhető a kor bomlásinak induló kul- jukat A fahilatögatók közül nem mertette az M K P hároméves országÚgyse
értenék meg s ebben a korban
túrájának hervadt illata. és kicsendül egynek megfagyott a keze és a lába. építő tervét. Beszélt a leleplezett deét újjáteremtő forradalom vágya, átéli Ez a szenvedés azonban nein volt rnokráciaellenes összeesküvés rój, A úgyis csak rosszul végzett félmunkát
a hanyatló kor minden tragilcus érzését akadály, munkájukat telkesen végez- nagyszámú hallgatóság
felháboro- végeznének, amii többet árt a gyerés a kibontakozás lehetőségét. Ebben
ték a demokráciáért.
dottan iitélte el a nemzet bukását cél- mek lelkében, mint használ.
ált Ady nagysága.
Tápéra a somogyitelepi; kommu- zó összeesküvést. Varga elvtárs haMi, magyar kommunisták, mai maNyéki Ferenc tanfelügyelő zárógyar fiatalok, akik megértük az uj idők nisták, a Hűtőház és az Orion bőr- tározati javaslatot terjesztett elő, me- szavaival és az Úttörő-indulóval ért
hajnalát, akiknek ragyogó élményünk, gyár kommunistái mentek Tombácz lyet az igazságügyminiszternek külvéget annak a mozgalomnak a vizsoelsö utmutatónk és irányitónk Ady
Éjidre költészete, lelkünk mélyén ma- Imre nemzetgyűlési! képviselő veze- denek meg, ahol követelik az össze- gája, amely első megnyilvánulása a
gvakénak érezzük és valljuk a magyar tésével. A kora reggeli órákban Tá- esküvőkre a halálbüntetés kiszabását. kuliuszkormártyzatnak az ifjúság de.
nép, a magyar proletarság nagy nem- péra érkező kommunistákat
Nyári
L a ntos Árpád az ifjúság nevében mc-kratikus átképzése terén. A tanzeti költőjét. Mi vagyunk hivatottak László a párt nevében, Terhes János
beszélt
és ismertette problémáit
folyam résztvevői a
vezetőséggel
arra, hogy valósággá építsük Ady kölaz
uj
gazdák
nevében,
miig
Bodö
Kátészetét. Hozzánk szólott, /bennünket
A nagysikerű népgyűlési Krajkó An- együtt közebéden vettek részt, ahol
kereseti, felénk fordította hivő tekinte- roly a Nemzeti Parasztpárt elnöke drás záróbeszédévet érti végjét. A nép- a 'tanítóság nevében Kossőczky Jótét,. Most: 28 évvel halála után, a meg- ! pártja nevében melegen üdvözölte az gyűlés utáni nagysikerű kulturelőadás J zsef mondott köszönetet a vezetőségvalósuláshoz vezető uton haladva, tet- M K P falujáróit Hangsúlyozta, hogy voit, melyet reggelig tartó tánc köve- ; nek. Galántai Sándor, Nyéki Ferenc
tekké kelt hogy váltsuk mindazt, ami
:tatt és Perjési László szólalt még fel ~ "
Ady Endre költészetéből hivő szózat- ( a z t a falat, melyet a munkásság és
parasztság
közé
emeltek,
le
kell
romvégzett munka után a
Szőregen az. ujszegedi kommunisták jói ../.—^u.
.. késő dél.
ként árad felénk.
Komócsin
Zoltán
vezetésével
tették
bolni.
Kérte
az
ipari
munkásságot,
utánig
maradt
együtt
az
Úttörők
uj
Dr. R. Gönczi
KI á r a
hogy ebben a munkában sqgsjtse a fa- közvetlenné ai város és falu fcapcsola szegedi vezetősége.
—of*<>—
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Időjárásjelcntés. Várható időjá- lusi parasztságot. A falujárók közül
Ószentivánon a1 Bélváros I. kommuKEDD, januáv 2&
Nemzeti Színház: Este 7 órakor; Bo.
'nemélet. Opera B. 4, toéritet.
Széchenyi Filmszínház: Fél 4, negyed
•$• éa 7 órakor: Segítség, örököltem.
Bejvárosi Mozi: Fél 4, negyed 6 és
7 órakor: Végre egy jó házassá®.
Korzó Mozi: Fél 4, negyed 6 és 7
ómkor: Éjfélre kiderül.
Kamara Bábszínház; 4 órakor: Bot•shillta doktor.

Hólaoésban fa folytatták ts szegedi
kommanfata dolgozók a iaíujárási

r á s kedd estig: Ma még élénk, holnap
mérséklődő szél, többfelé havazás,
hófúvás, a hőmérséklet alig változik,
M K P hadifcgclyszolgálat. Az
• általunk benyújtott hadifogoly-kiszabadt'ásí kérelmek iktatószámának átvétele végett kérjük Arany János-utca
2- szám alá a következő hadifogoly
hozzátartozókat bejönni: Hódi István,
SZcíer László, Rozsnyai László, Kalózán József, László Benjámin, Csarnangö János,
x Reich ékszerész (Kelemen-utca
11.). Alkalmi vétel ezüst tálcák és
egyéb ezüst, porcellán és dísztárgyak beszerzési forrása. Ezüst evőeszközök, szerviz legolcsóbb bevásárlási helye. Kérem tekintse meg raktáramat
* — önként beállt az SS-be, letartóztatták. Herczeg István hódmezővásárhelyi földműves nyugatról visszatérőben a szürőtáborban bevallotta,
heg}7 önként lépett az SS kötelékébe. Előállították a szegedi
népügyészsógre, ahol dr. Lippay László
népügyész kihallgatása után letartóztatta.
!
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Horváth József elvtárs a somogvite- |r.-ist-ái
Í K f KdrV Bánkfalvi
^ f a t m Gyula vezetésével
^zefeseva — Az Ujságiróotíhon farsangi áld*
lepi pártszervezet elnöke válaszolt
arcosbálja. A Szegedi Újságírók és
Művészek Otthona február 8-án este
10 órai kezdettel rendezi nagy farsangi jelmezes álarcos bálját A bálon
csak az Otthon tagjai, hozzátartozói
és vendegeik vehetnek részt A szigoruan zártkörű bálra február l-ig
A s Úttörő vezetőte nfolyam hallgatóinak ünnepélyes
fogad el jelentkezést a titkári, iroda.
v i z s g á j a a városházán
A jelentkezéssel egyidejűleg le kell
indulót,
majd fizetni a részvételi és igazolási jegy
(Szeged, január 27.) Vasára aj) tar- kélték az Úttörő
totta a Gyermekbarátok Úttörő veze- Stuntpf Márig. szavalta el hatásosan árát, amely iinó és művész tagok rétősége az Úttörő Vezetőképző Iskola Benedek Judit: Úttörő dala cimii ver- szére 5 forint, a többi tagoknak 1U
záróünnepélyét a városháza közgyű- sét és megkezdődött a vizsga.
forint, vendégeknek 15 forint Az igalési termében.
Galántai Sándor tanfolyamvezétő zolási jegy felmutatása belépéskor
Nyéki Ferenc vármegyei
tanfel- egészen uj módszer szerint kérdéseit kötelező. Éjjel 12 órakor kezdődik
ügyelő elnöki' megnyitójában hang- ugy állította össze, hogy a hallgató- a nagyszabású műsor, amelyben a
súlyozta, hogy ezt a demokrácia jö- ság a válaszokból teljesen megis- Nemzeti Színház husz művésze vesz
vőjét építő mozgalmat a kultuszmi- merte az Uttörő-mozgalmat és mód- részt. Az Otthon vezetősége felkéri
niszter engedélyezte. A demokratikus
tagjait, hogy február l-ig okvetlenül
átképzés a pedagógusokra hárul s a
jelentkezzenek a bálra, mert a jegyefelügyeletet a kultuszminiszter a főket csak a férőhely arányában adják
Méz-bcnbons
igazgatóra bizta. üdvözölte a .megjeki. Jelmezviselés nem, az álarc viselenteket es kérte a
tanfolyamon szereit. Megtudtuk, hogy a mozga- lése csalt hölgyek részérc — kötelező.
rásztvett kartársakat, hogy az elsajá- lomnak az USA pionírjai adták az
íitottakát mindenütt, ahol csak lehe- ötletet. Az elmúlt 25 esztendő alatt a
tőség
használják
~ kínálkozik,
- fel.gyermeknevelés egyhelyben topogott,
t
A tanfolyam hallgatói azután e l é n s - k a p i t a l i s t a gyermekek otthon kapMaláta-bonbons

A jövő nemzedéket neveli a szeretet eszközeivel
az Ultdrö-mozgalom

MegjöSt a Tommy

M e g j ö t t a Tommy

