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Budapest IX., Tóth 

Kálmán-utca 8-tO. 

Nyilvános hűtőház 

Közraktár 

Huskonzervgyár 

Jéggyár 

Aru és baromfitermék osztály 

BACON-TELEP Szegeden 
Szalámi- és hontesáru-
gyár Gyulán. 

A S Z A B A D S Á G D A L N O K A 
1823 decemberének utolsó éjszakáján csillag] tűnt fel az 

acélkék alföldi égen. Egy kis körösi parasztház — Petőfi 
Sándor szülőháza — felelt gyúlt ki a fény és azóta be-
ragyogja a magyar történelmet. 

1848-ban üstökössé nőtt és jelezte az ifjú, szabadság-
daltól mámoros forradalmi lavaszt, hogy azután eltűn-
jön a felhők közt. 1945-ben a világháborúk között utat-
vesztett nemzetnek újból megmutatta azt az uj életre tá-
ruló ösvényt, amelyen ma, a friss népi demokrácia zászla-
jával j á r . . . 

radalmi lendületbe. Az idegen 
ellen lázadó Petur, a paraszt-
sorstói felsikoltó Dózsa, a job-
bágysiréstót fegyvert ragadó 
Rákó czi emléke kötelezi e né-
])et, urat és parasztot egyaránt, 
hogy helyzetet ós rajta kérész-
iül egész közösségét, ha keli, 
erőszakos uton is, megvéltoz-
tassa. 

A szabadságharc sok apró 
epizódja, a haza oltárára fel-
ajánlott jegygyűrűktől Rózsa 
Sándor geriiláskodásáig és a 
Kossuth-bankók déde ige léséig 
ennek az általános lelkesedés-
nek a következménye. 

»RABOK LEGYCNK VAGY 
SZABADOK?* 

Csattant fel a kérdés 1818 
március 15-én a Nemzeti Mu-
zeum lépcsőjén. A nemzet egy 
része mar századok óta, a rendi 
harcok során lassú, »uri< tem-

fióvai küzdött a jogokért, ame-
yeket az élenjáróknak, a kivált-
ságosoknak, a felső osztálynak 
szántak. 

A Nemzeti Muzeum elé tor-
lódott embertömeg előszór ide-
genül fogadia e szavakat. Petőfi 
szavai parázsként hullottak és 
átégették a válaszfalakat. A zsel-
lér, a pesti boltoslegény, a po-
zsonyi jurátus megérlelte, hogy 
történelmi szelek keltek valahol 
Nyugaton és e szelek majd le-
döntik az álkos multat. 

»KIK SZABADON ÉLTEK, 
HALTAK, SZOLGA FÖLD-
BEN NEM NYUGIIATNAK* 

A szabadságért folyó harc i 
nem uj dolog a nemzet életében, i 
Petőfi ezt az évezredes hagyó- j 
mányt beilleszti a modern tor-' 

»SEHONNAI BITANG EM-
BER, KI MOST, HA KELL, 
HALNI NEM MER* 

Népek szabadságát nem ad-
ják ingyen. Minden csekély ha-
ladást " áldozattal a legszen-
tebb, a legnagyobbat — az em-
beri vér hullásával kelt megfi-
zetni. A férfias becsület csak 
kiállással, áldozatvállalással 
mérhető le. 

A gázgyári munkások tudják 
mii jeleni » TERV 

I.Í8 hg, szénből egy küowaii o r a m 

A Központi Gáz- és Villamossági Rt. nem túlságosan nép-
szerű vállalat Szegeden. Lapunk is ismételten szembehelyezke-
dett a vállalat legfelső vezetésével és üzleti politikájával. 

A Gázgyár munkától zajos telepén azonban olyan jelensé-
gek mutatkoznak, amelyet a tárgyilagos uj ságirónak meg kell 
látnia. Az üzem dolgozói a mérnöktői kezdve az utolsó salak-
hordóig felismerték a hároméves terv jelentőségét az ország 
és üzemük életében. Kemény munkásakarással igycKszenek azi 
végrehajtani s mint az első eredmények mulatják — sikerrel. 

NAGY SZÍNES PLAKAT fölé 
hajol az üzemi bizottság elnöke 
és az olajtól foltos zubonyu 
többi üb. tag, amikor szobá-
jukba lépünk. A plakáton három 
nagy fogaskerék, fogazatuk haj-
szálpontosan kapcsolódik egy-
másba. A kerekek közepén ké-
pek. Az egyiken kaszát fen a 
paraszt, a másikon fehérköpe-
nyes tervező hajol az asztal 
fölé. A harmadikon kalupács 
esik az ülőre. 

MUNKÁS—P ARASZT—ÉRTEL-
MISÉG összefogását szimboli-
zálja a kép, amelyet a három-
éves terv propagálására kiirt 
versenyre nyújtottak be. Az üb. 
irta ki e pályazatot és a dolgo-
zók vettek részt azon. A kép 
feltűnően jói sikerű R és tartal-
milag tökéletesen visszaadja azt, 
amire további éveink sorsa van 
lefektetve — a dolgozók össze-
fogását és termelő lendületét. 

MUNKASAINK TUDJAK HOGY 
MIT JELENT A TERV - mond-

Ía Homola elvtárs, üb. elnök, 
ízt munkájukkal is bebizonyít-

ják — • Részletes kimutatásokat, 
színes grafikonokat vesz elő. Az 
Anyag- és Aj-hivatalhozs n Terv-
hivatalhoz hetente küldenekje-
lenlést. Ezekbe a jelentésekbe 
turiuilunk s a pillanatnyilag ért-
hetetlen számadatokból" kibonta-
kozik Homoia elvtárs állításá-
nak igaza. 

AZ ANYAG- ÉS ARHIV.iTAL, 
A TERVHIVATAL kapja e je-
lentéseket. December 7—28-ig 
például 376.250 kg szént irá-
nyoztunk Clfi s ebből 301.000 
kilowattóra áramot keltett volna 
termelnünk. Ezzel szemben 
365.200 kg szénből 308.200 ki-

lowattóra áramot fejloszteltüpk, 
11.050 kg szén megtakarí-
tás cJ^euére 7.2PO kwó. 
áraniltüinieG 

Ez azt jelenti: hogy 1.18 kg 
szénbői termelünk egy kwó. 
áramot. 

A TERVHIVATAL MÉG NEM 
ISMERTE EL EttEDMÉNYCN-
KET mondja, mert azt gon-
dolják, hogy valami hiba esett 
száuulásuiiüi>a. En azt áilitom, 
hogy ez lényeges eredmény és 
a inérnök-Iogépósz és a iutók 
szakérteimének és jgyekvéséxiek 
köszönhető. 

A Szovjetunióban prima szén-
ből ü.87—0.90 kg szénből ter-
melnek 1 kilowattok az országos 
állag nálunk 0.98—1.00 kg kö-
rül mozog. Mi tatai szén mellett 
1.05—1.10 kg teljesítményt mu-
tatunk fel. Ezzei szemben Pé-
csett 1.25 kg, Hódmezővásárhe-
lyen pedig egyenesen 6 kg szén-
bői fejtesztik az 1 kwó. áramot. 

DOLGOZZ A BOLDOGABB 
KARÁCSONYÉRT ÉS A 3 ÉVES 
TERVÉRI hirdeti egy kis ka-
rácsonyfán a fetiárás a kazán-
házban. E jelszót ugy látszik 
megfogadták a félmeztelen izom-
tól, öntudattói duzzadó elvtár-
sak a kazán körül. Es amikor a 
jó munka >» titkairól* faggatjuk 
őket — nevelve elhárítanak 
mindent. Mi igyekszünk és ugy 
látszik haladunk. 

Ezen az uton nem állunk 
meg — mondják bucsuzóul — s 
ismételten a kis felírásra mutat-
nak. 

TOVÁBBI TERVEK BONTA-
KOZNAK KI, mig újra az üb. 
helyiségébe érünk. Január—feb-

A Biztosító Intézetek 
Szegeden működő képviseletei 
Felhívják, a közönség figyelmét a naponta mindgyak-
rabban előforduló betörés, baleset, tűz és szavatos-
sági károkra, azzal, hogy csekély dij ellenében meg-
felelő biztosítással megvédhetik anyagi érdekeiket. 

ruár folyamán tervünk első lé-
péseként kiépítjük Hódmezővá-
sárhellyel- a távvezetéket. A 
nagy veszteséggel dolgozó ottani 
erőmű elosztó és tartaléktelep 
lesz. Mi adjuk ennek a nagy fa-
lu városnak is az áramot és igy 
kazánjainkat jobban kihasznál-
juk — számolnak fje lehetősé-
geikről nagy lelkesedéssel. 

Érdekes, hogy inig a tőkések 
üzleti manőverezésükkel, nyere-
ségvágyukkai kárt igyekeznek 
okozni nemzetgazdaságunknak 
és a szegedi kisembereknek, a 
munkások az üzemen belül lel-
kiismeretes munkával, többter-
melétsex ellensúlyozzák azt — 
állapítjuk meg egymás között, 
mig az örökké szélesre tárt 
gyárkapun a Kossuth Lajos-'-su-
gáru Lra lépünk. 

Mert öntudatosak és kicsit sa-
jáíjuknak érzik már az országot, 
a vállalatot — hangzik rá a vá-
lasz. 

Es a városba futó villamos 
vidám csilingelőse leszi a pon-
tot e nagyon igaz mondatra. 

H orsó-Mozl| 

Újév napján 4 előadás: 

fél 3, fél 3, fél 7, fél ü-k«r. j 

Az uj amerikai Mopexj 
vígjáték! 

KATHARINE IIEPBUKN és 

SPENCER TRACY 

tüneményes l'őseereplé-

sóvet 

Az év 
asszonya 

Műsort bevezeti: 

Amerikai Mopev vílágh*radé. 

A gondolat izzását az elmúlt 
évszázad sem mosta el. Nap-
jaink mutatják, hogy boldog, 
szabad élet csak verrel ázta-
tott mezőkön fakad. Körülöt-
tünk levő népek sora, a Szov-
jetunió, a jugoszláv nép pél-
dázzák ezt. 

A mi mostani szabadságunk 
is azért látszik csenevésznek, 
üvegMzban nevelt növénynek, 
mert az utolsó háborabaú ke-
vés vér öntözte. 

»£S Síi MÉGIS LÁNCOT 
HORDUNK!* 

A puszta ellenállás hangula-
tából a cselekvés lázába kel-
lett felrázni a nemzetet. Nem-
csak isteni ajándék, hanem élő 
valóságfeiismerés volt ez Pe-
tőfinél. Történelmi feladatát si-
kerrel oldotta meg. A s Talpra 
magyar I« gyújtotta tűztől indult 

! ei Kossuth is a széles tömegek 
közé. Addig diétán, elméleti és 
jogi kérdésekrőt vitázott a szív 
és ész fényes pengéjével. De a 
muzeumi napok kisodorták a 
falvak, a városok közé. Így lett 
Cegléden, Szegeden néptribunus, 
aki szavával gyújtott, egeket 
döngetett. 

A szabadságharc ós napjaink 
másként végződnek, ha Petőfi 
szavai nem zsarátnokok a már-
ciusi szélben. 

»MIT RÁKENTEK A SZÁ-
ZADOK, LEMOSSUK A 
GYALÁZATOT* 

A hagyományoktól lomha nem-
zet talpraállt. A minden em-
berre, férfira, nőre kiterjedő 
mozgalom történelmi esemény 
lett és a magyar történelemnek 
sok szégyeini való lapja fényes, 
ragyogó lett. 

A maroknyi nép ismét az el-
nyomottak, a leigázottak örök 
történelmi arcvonalába tépett. 
Ha Magyarországot külföldön 
általában bátor és .szabadság-
szerető népnek ismerik, az 
az 1848—49-es büszke éveknek 
köszönhető. 

E napok könnyítették meg a 
második világháborúban szirén-
hangok ulán járó nemzetnek uj-
bói és becsülettel történt fel-
emelkedését. 

HOL SÍRJAINK DOMBO-
RULNAK, UNOKÁINK' LE-
BORULNAK* 

A költő kiélte hivatását. Nem-
zetének és az egész emberiség-
nek háláját érdemelte ki ezzel. 
Petőfi emléke rajongásszerüen 
éi a magyarság körében. A világ 
minden szabadságra éhes népe 
is érzi, hogy a magyaron ki-
vüi az emberiség csillaga is e 
név — Petőfi. 

Az utolsó két sor romantikus 
emlékezés a harcok hőseiről. Ez 
azonban megdöbbentően stílsze-
rűen nem jutott osztályrészül 
Petőfinek. A segesvári csataté-
ren hullott el névtelenül és 
nyomtalanul, Sorsa, halála lán-
goló felkiáltójel egész életén, 
amelyet egy szóban adhatunk 
vissza — a Szabadságérti 

Délelőtt fél 10—rt.a. fél: 

MATOL UJ MŰSOR: 
[MAFIRT Híradó, 
i Francia Híradó, 
| MAFIRT vfláfhlradó, 
| Tudomány és tcchntka 

gyönyörű szinesfilm. 
[ Nemzetköz! sport, 
I Koíhidn (kisfilm). 

•Színház •Film •Művészet 

x Gyurkovics Mária szegje-
di hangversenyének .kiemel-
kedő műsorszámai: I.akmé 
(Csengetyüária), Mignon. A 
hangverseny január 8-án, csü-
törtökön les'z a Tiszában, 
mely iránt érthetően óriási 
érdeklődés nyilvánul meg. 
(Koncert, Mester bérlet V.) 

m 

D. II.-6. 
Jegyek kaphatók a Uéhnagyaror-

szág kiadóhivatalában. 

f e s í é k e s ! 
Valéria ér i 

Boldog újévet kiván 
kedves vendégeinek 
és barátainak 

T0MBÁCZLÁSZLÓ 
vendég ös, a Tombácz-

étterem tulajdonosa ' 

I B e - v á r o s M o z i |j 

UJév napján: 
fél 3, léi 5, fél 7, fél 9. 

Szilveszteri és njéví nagy! 
vidámság. — Egész es- f 
tél betöltő, 1947-ben ké-
szült legpompásabb ame-
rikai vígjátéki 

ST1N es 
urak ragyogó burtesakja, 

A * o x f o r d i d i á k o d 

90 percas óriási nevel-
tető burieszkvigjáték. — 

Ezt megelőzi a legnagy-1 
szerübb sainpadi ünnepi 
szám: 

Fel-fel 
p i l l a n g ó 
A világhírű Berry féle' 
akrobata pár szemkápráz- \ 
fa tó vi tágprodukciója. 

Millió színben tündöklői 
varázslatos nagy iátvá- f 
nyosság.^— Soha nem lá-
tott káprázatos produk-

Hfradó. 

Újév napján: 
léi 3, féJ 5, féil 7 és fél §•; 

Vasárnap és Jiöznnp fél 4,! 
fél 6 és léi 8-kor. 

n. Ü. É. Ki 

Szegedi Kereskedők Arubeszerzö 
Elosztó ós Szikviz Szövetkezete 
Szeged, KAlvár la-ulca 2-b, 

ieherauíó-íerg3íorn 

f uvar íe l va^ l í íroaa 
a z á l l amvasu t ak 
mcgb l zo l l l á ná l 
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