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A Nemzeti Bizottság ünnepi ülést tartott 
a köztársaság kikiáltásának 

évfordulója alkalmából 
A harmadik magyar köztár-

saság kikiáltásának: második év-
fordulóján a szegedi Nemzeti 
Bizottság a városháza közgyűlési 
termében ünnepi ülést tartott. 

A nemzetiszínű lobogókkal di-
szitctt közgyűlési termet a kö-
zönség a zsúfolásig megtöltötte. 
T o m b á c z Imre megnyitó sza-
vai után a kendergyár zenekara 
eljátszotta a Himnuszt, majd 
Danis Győző, a Nemzeti Színház 
tagja Petőfi »RepubIica« cimü 
költeményét adta eiő. G y á n i 
Imre főispán larlotta az ünnepi 
emlékbeszédet, melyben törté-
nelmi visszapillantást vetett a 
köztársaság kétéves múltjára. 
Felsorakoztatta a demokrácia 
sikereit, a bel- és külpolitikai, 
valamint a gazdasági épitő mun-
kát. Beszéde befejező részében 
rámutatott, liogy még sok meg-
oldásra váró teladat áii a har-
madik magyar köztársaság előtt, 
de ezeket meg is oldja, mert a 
nép erejére támaszkodik. 

Gyáni Imre főispán beszéde 

után a szegedi Nemzeti Szín-
ház művészei nivós műsort ad-
tak: Medgvesj Pál, Ferenez 
Anikó, Erdi Pál, Szanati Jó-
zsef és Szabadi István dalokat 
adtak elő Pauiusz Elemér zon-
gorakisdretéveí. Moóry Lucy 
Benjámin László »A köztársaság 
ünnepe* cimü költeményét sza-
valta, mig Bcnkő Miklós Petőfi 
naplójából adott elő egy rész-
letet. 

Tombácz Imre inditvánvára 
az évforduló alkalmával a Nem-
zeti Bizottság táviratilag üdvö-
zölte Tildy Zoltán köztársasági 
elnököt és Nagy Imrét, a képvi-
selőház elnökét. 

A Szegedi Általános Munkás 
Dalegylet dr. Erdődi JóZsef kar-
nagy vezényletével a köztársa-
ság dalát adta elő. 

Dr. Tő t h László egyetemi 
tanár, országgyűlési képviselő 
zárészaval után a szegedi ken-
dergvár zenekara a Szózatot ját-
szotta el. 

Meghall egy szegedi 
festőművész 

Váradi Kálmán. Egy igazi 
autodidakta festőművész volt, 
aki gnmagától tanult. Soha nem 
állított ki. Szerénven, félrehú-
zódva élt. Ugy is halt meg, 

:hogy senki sem tudta. Nem ir-
tak "a lapok róla hasábokat ha-

Í
lálávai kapcsolatban, mint azt 
szokás. 

Ilogy is irtak volna? Hisz 
nem Látták müveit soha, egy 
tárlaton sem. 

Pedig mennyi törekvés, meny-
nyi fanatizmus csendül ki sok 
szép munkájából. 

Igaz, hogy rendkívül erősen 
hasonlit Nyilasyra. Nem csoda. 
Tanítványa volt. Nem ugy, hogy 
hozzájárt tanulni. Nem, de any-
nyira magábaszivta minden jel-
lemvonását Nyilasy piktorijá-
nak, hogy sokszor a legjobb hoz-
záértőket is zavarba hozta. 

Van egy néhány szép képe, 
többek között egy öreg pipázó 
paraszt és egv szép őszi tája, 
amelyet még a legjobb festők is 
szívesen vallanának magukénak. 

Dmuvés Ferenc 

h i r e k 

ENYHE IDŐ 

Mérsékelt déli, délnyugati szél, több felhő. Helyen-
ként gyenge lalajmcnti fagy, helyenként kőd. A nappali 
hőmérséklet alig változik. 

A Tisza ma Szegednél 710 (81). Vizének hőmérséklete 
4 fok. 

N A P I H B N D 
Kedd, február 3. 

Nemzeti Színház este 7 óra 
kor: A kiis gróf. (M. I.) 

Széchenyi FfimMűnhá* fái 4, 
fél 6, fél 8: Csendháborító. 

Széchenyi Htraoo Mea tét 10 
órától fél 2 óráig folytatólagos 
előadások-

Belvárost Mozi fél 4, r « 0 
fél 8: Kalózok kapitánya. 

Korzó Mozi fé» 4, föl 8 és Tél 
8 órakor: A fantomlovas. 

Muzeum; valamennyi Osztály 
nyitva 9-tői 13 óráig. 

Egyetemi könyvtár: nyitni 
8-7 óráig. 

Somogyi könyvtár: nyitva 9—7 
óráig-

Megegyezés a Szfüf-Dohánygyár fúziójában 
Többhetes tárgyalás után a 

SzAK e» a Dohánygyár képv<-
seliP me»esyeilek valamennyi 
kérdésben, am' a kél egyesiilel 
fux'ófái lehetővé les ti. 

Hélfőn délután a SzAK vá-
iasxlmányának számolt he az el-

nökség* A választmány Jévá-
h agy la a kél csapat Inz'éjára 
vonatkozó megállapodást és 
mc£b:zta at elnökséget, hogy 
kész'tse elő a február 8-1 kőr-
gvUiést, amelven k'mondják a 
kél egyesület' fúzióját. 

„Segítsük a görög népet" 
mozgalom szegedi csoportja is megalakult 

A városháza közgyűlési ter-
mében a »Segítsük a görög né-
pet* mozgalom szegedi alakuló 
ülésén Gyáni Imre főispán is-
mertette n görög nép sokezer 
éves harcát és az utolsó két 
százaa szabadságharcát. 

Mecsér Béla az elnökség és 
titkárság munkatervét terjesz-
tette elő, majd megválasztották 
a mozgalom vezetőségét. 

A mozgalom elnökségének 
tagjai: dr. Hamvas Endre me-
gyéspüspök, Dénes Leó polgár-
mester, Mecsér József, az íté-
lőtábla elnöke, dr. Asboth Fri-
gyes főállamügyész, dr. Székely 
István, a Tudományegyetem 
rektora, dr. Sztodolnik László, 
a törvényszék elnöke, Diozfalus-
sv Ferenc rendőrvezérőrnagv, 
Fehérvéry Béla ezredes, a 3. 
honv. ker. parancsnoka, dr. Ha-
mar Sámuel pénz ügyigazgató, 
Páti Ferenc tankerületi főigaz-
gató, Gyöngvössy János MAV. 
Üzletigazgató, Visinszkv József 
postaigazgató, dr. Zöld Sándor 
országgyűlési képviselő, Papdi 
György országgyűlési képviselő, 
dr. Tóth" László országgyűlési 
képviselő, Császár Balázs or-
szággyűlési képviselő. Titkárok: 
Gyóíai István, a Szakmaközi Bi-
zottság titkára, Mecsér Béla, a 
Nemzeti Segély titkára. 

Komócsin Mihály bejelentette, 
hogy a szervezett munkások 
inár több hete „támogatják a 
mozgalmat. Kommer Ferenc be-
jelentette, hogy a Gázgyár mun-
kásai 777 forintot j-uttattak ed-
dig a görög népnek. 

A mozgalom felhívást bo-
csátott ki Szegled társadalmához, 
mely a következőkel mondja: 

Demokratikus köztársaságban 
élő népünknek a szeretet és meg-
értés tekintetével kelj fordulnia 
a sok sebből vérző, polgárhábo-
rú dlilta hős görög nép felé. A 
német fasizmus ellen küzdő bá-
tor hazafiak éppenliogy felsza-
badították országukat és máris 
uj rabság szakadt rájuk. Előbb 

$ B e vá ro« ' Moz> I 

CSÜTOKTOKTOL 
a szezon legjobb vígjá-
téka: 

Elveszett nászút 
FRANCHOT TONE 

pompás vígjátéka és a 

2 STELLA 
a levegő királynői. 

az angol, utána aa amerikai 
fegyveres hatalom támogatásá-
val egy fasizta csoport ragadta 
magához a hatalmat. 

A görög kormány a lejgfle-
mtbb Mabadsá£i«» okaf sem is-
meri el: a siakseervezelekel 
heUltnlták. az ellenállás hő-
seit üldözik, minden demo-
kratikus megmoMliilást csírá-
jában elfojtanak. 

A nemzet gazdasági erőforrásait 
idegen üzletemberek kezére ját-
szották át, hatalmukat a nép-
pel szemben idegen szurony okra 
támaszkodva védik. Terror, nyo-
mor, anyagi és erkölcsi züllés 
jellemzi az amerikai imperia-
listák áltat "megsegített* Gö-
rögország helyzetét. 

A népellenes erőszakoskodás-
sal, idegen beavatkozással szem-
ben fegyveresen védekező, fel-
szabadító harcba kezdtek a gö-
rög hazafiak legbátrabb, legön-
tudatosabb tagjai. Hazájuk nem-
zett önállóságáért, függetlensé-
géért, a belső népi demokra-
tikus rend megteremtéséért küz-
denek Marikosz tábornok hős 
csapatai. 

Szabadságharcok fonlo* ré-
tire a Világ elnyomott nénei 
szabadságáért és a világbe-
liéért folytatott harcnak. Ki?-
vclvc a ml szabaöságharenn-
kat, a ma• var nép szabad-
ságát te védik. 

Nemzeti önállóságunk és füg-
gd lenségünk megerősödését, 
minden haladó nép békére törek-
vését szolgálják a görög szabad-
ságharcosok. 

A nagy magvar szabadsághar-
cos. Kossuth Lajos utmutatásn 
szerint az emberi haladás szel-
lemében cselekszik a magyar 
nép, amikor pénzzé I, természet-
beni és gyógyszeradománnyal 
segíti a görög szabadságharcoso-
kat. 

A társadalom minden réte-
gének összefogásával Szegeden 
is megalakult a görög szabad-
ságharcosokat segítő mozgalom 
és kérő szóval fordul a váro-
sunk minden öntudatos magyar-
jához, ndjon mindenki amennyit 
tud. Adományainkkal az emberi 
haladásért küzdő görög szabad-
ságharcosok helyzetét könnyű-
jük meg. és emberi együttéraé-
sünkrői biztosítjuk őket. 

Adományait juttassa el min-
denki a Nemzett Segély hiva-
talában működő titkársághoz, 
Dózsa György-utca 8., II. em. 1. 
Telefon:* 1—300. 

8 köztársaság kétéves 
évfordulóié? ünnepelték 
a szegedi üzemek 
.Tanuir 31-én, szombaton es-

te a Konzervgyár, a Dohány-
gyár és a hídépítők dolgozói 
a* köztársaság kétéves évfor-
dulója alkalmából ünnepsége-
ket rendeztek. 

Dohánygyár 
hangulatos müsoru és baráti 
légkörű ünnepsége az első 
helyen áll. A^gyár kulturgár-
dája szórakoztatta késő es-
tig a közönséget, a táncos 
mulatság pedig egészen a haj-
nali órákig tartott. 

Konzervgyárban 
a szegedi kereskedelmi leány-
iskola 18-as csoportja adta a 
műsort, melyben népi tánco-
kat és magánszámokat adtak 
elő. A gyár munkásigazgatója 
bevezető beszédében méltatta 
az ünnep jelentőségét és beje- j 
lentette, hogy a köztársasági1 

ünnep alkalmából avatják feli 
az üzem kultúrtermét, melyet 
a gvár munkásai a saját ere-
jükből építettek és szereltek 
fel. A műsor után vacsora, 
majd tánc következjeát. Az 
üzem munkásai itt is a késő 
hajnali órákig szórakoztak. 

Végül is, de nem utolsó 
sorban megemlítjük a 

bádmimkások 
ünnepségét, melyet a hidmun-
kás kulturcsoport műsorával 
nyitottak meg. A megjelentek 
éltették azokat az elvtársai-
kat, akik a budapesti Kos-
suth-hid felépitésénél végig 
dolgoztak és Gerő Ernő mi-: 

niszter elvtárstól kitüntetést 
kaptak. 

Borsnál is jobba 

„ S i r á l y " 
fűszerkeverék 

Nagykereskedőknek rend-
kívül i engedmény 

Eladási iroda: Cserzy Mlhály-
utca 3. sz. 

Fájdalomtól megtört szív-
vei tudatjuk, ho*v szere-
tett férjem, édesapánk, 

id. Kom ósi Sándor 
lapárusitó 

február 1-én elhunyt. Te-
metése ma délután 2 óra-
kor lesz a Gvevi-lemető 
halottasházából. 

Franki József: Szt. György-
tér 6. Temesváry József. B. Je-
szenszkyné: Klauzál-tér 9. Sur-
jányi József: Kossuth Lajos-
sugárut 31. 

— Adományok az árvízká-
rosultak javára: özv. Mészá-
ros Sándorné 5, a közellátási 
felügyelőségen István Béla 3, 
Balogh Károly 2, Patonay B. 
László 5, Ónozó Jolán 2, Kal-
már Dezsőné 2, Pethő János 

| 1, Hegedűs Antal 3, Simon 
Ferenc 2 forintot adományo-
zott. 

— A szentegylct meghívja 
tagjait a székház helyiségé-
ben tartandó baráti összejö-
vetelre. Kezdete kedd este 6 
órakor. Fővárosi előadó is 
közreműködik. 

— Érlcsilés. A Szegedi Ál-
lattenyésztő Egyesület érte-
siti a törzskönyveitető gaz-
dákat, hogy szárított cukor-
gyári répaszeletet lehet igé-
nyelni. A belterületen lakó 
gazdák igényléseiket az állat-
tenyésztő egyesületnél, városi 
bérház I., 14. adják le, mig a 
külterületen lakók a körzeti 
elnököknél. A répaszelet iára 
összes költségekkel együtt cca 
46 forintba kerül mázsánkint, 
mely összeget az igénylés al-
kalmával le kell fizetni. Elő-
reláthatólag több kiulalás 
nem lesz, igyekezzék minden 
tag kihasználni a lehetőséget, 
hogy takarmányhoz juthas-
son. 

x Halálozás. Hajdú József 
iparművész rajzoló 60 éves 
korában meghalt. Temetése 
kedden délután fél 4 órakor 
az alsóvárosi temető ravata-
lozójából. 

x K*rékpár£umft dolgozók-
nak heti részletre is szíF 
litnnk. Markovics műszaki üz* 
let Szeged, Tisza Lajos-körut 
44. Munkaadói igazolványt ké-
rünk. 

x Gyászmise. Szamosvölgyi 
Imre kelmefestőmestcr egy-
éves elhalálozása alkalmával 
a lelkiüdvéért február 4-én, 
szerdán reggel fél 9 órakor 
gyászmise lesz a fogadalmi 
templomban. 

x Műsoros müterembál a 
Hungáriában: február 7. 

— Dr. BalizfaM János 
nagysikerű előadása a Belvá-
ros I.-bcn. Dr. Batizfalvi Já-
nos elvtárs, egyetemi tanái 
az MKP Belváros I. szerve-
zetben szombalon délután nd-
hallgatóság részére nagysike-
rű előadást tartott. 

— Esli tanfolyam az alsó-
városi dolgozók részér*. A 
szeged-alsóvárosá községi ál-
talános iskolában (Földműi* 
ves-utca 4.) megnyílik a dol-
gozók és a parasztdolgozéM. 
általános iskolája. (Esli tan-
folyama.) Akik a tanfolyami' 
V—VI—VII—VIII . osztályát 
elvégzik, a négy polgárival! 
egyenlő értékű bizonyítványt 
kapnak. Felvételre jelentkez-
hetnek azon dolgozók és pa-
rasztdolgozók, akik 15 éve-
sek elmultak. A tanfolyam in-
gyenes. Jelentkezni lehet fel>-
ruár 7-ig délelőtt az iskola 
igazgatójiánál. 

— Addig próbálgatta, mkfr 
sikerült. Lőrincz József 
éves ny. MÁV segédliszt szom-
bat este Borbás-ulca 21. sz. 
lakásán gyógyíthatatlan be-
tegsége miatt felakasztotta 
magát. Mire rátaláltak, m á i 
halott volt. Lőrincz József az 
utóbbi időben többszőr pró-
bálkozott öngyilkossággal, d » 
mjndig idejében észrevettél*,, 
ilyenkor hangoztatta, milyen 
teher számára az élet és úgy-
is öngyilkos lesz. Szombaton 
a liázlxüiek rövid időre eltá-
voztak s a makacs öngyilkos-
jelölt beváltotta igéretét 

Tizenegy találat a tótén 
26-000 forint jut fejenkinf 

Az elmúlt héten összesen 
572.690 szelvényt küldtek be, 
ezekből tizenegyen értek el teli-
találatot, tulajdonosaik 26.000 
forintot nyertek fejenkint. Ti-
zenegy találatot háromszázan 
értek el, szeméiyenkint 950 fo-
rinlol kapnak, 3000 tiztalálatos 
szelvény van, ezekre szelvé-
nyenkiiit 95 forintot fízeinek. 

A kilenc kommonisfa párt 
tájékoztató Irodájának 

ü. 'ésérőlkiadottköziemeiv 
Január közepén Jugosrláfe 

viában ülés© volt a kilenc 
kommunista párt tájékozta--
tási irodájának, a Magyar 
Kommunista P.árt központi 
vezetőségének megbízásából 
Horváth Márton és Boró Zol-
tán elvtársak képviselték aa 
MKP-t. 

A Tájékoztató Iroda meg-
tárgyalta a Tájékoztató Iro-
da sajtóorgánuma: »A tartóS-
békéért, a népi demokráciá-
ért* cimü lap állandó szer-
kesztőbizottsága felállításá-
nak kérdését. 

A Tájékoztató Iroda meg-
állapodott a következőkben: 

Tekintettel arra, hogy aa 
időleges szerkesztőbizottság, 
amelyet a kilenc kommunista 
párt értekezlete anyagának 
nyilvánosságra hozatalára lé-
tesítettek, feladatát befejezte, 
meg kell alakítani az ál'an-
dó szerkesztőbizottságot a ki-
lenc kommunista párt kép-
viselőiből. A megerősített 
szerkesztőbizottság összetéte-
le a következő: Biró Z„ Buí-
can A., Finkelstein J., Grigo-
rian V., Horsic M., Halacey 
H„ Hentgés P., Judin P. (fő-
szerkesztő), Pajetta G., Su-
milov N., Voda-Pexe B. és, 
Zicherl B. 

N ö i s z ö v e t -

é s s e l y e m u i d o n s á g o k 

BYöRFY-nél 
Klauzdl-tér8. Uolt Bloch mórcégu 
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