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HÁROM ÉVE 

h a © a Szabad Nép, a Ma-
© a r Kommunista Párt köz-
ponti orgánuma az illegali-
tásból a széles ma©ar!i nyil-
vánosság elé került. Azóta 
egyre lendületesebben irá-
nyítja a széles tömegek po-
litikai nevelését. Az elmúlt 
három év alatt a dolgozók 
előtt, a ma©ar újságírás 
történetében példátlanul 
©orsan, fogalommá nőtte 
ki magát. Révai elvtárs irá-
nyításával ^szerencsésen fej-
lesztette tovább a ma©rar 
újságírás valódi, nemes ha-
gyományait és az átalakuló 
élet, az uj valóság élő lü-
körképe lett. 

A Szabad Nép által meg-
honosított modor, hangnem, 
erkölcsi értékelés, tárgyila-
igosság és kritikai készség 
lassan rányomta bélyegét az 
egész hazai sajtóra. A Sza-
bad Nép nyomdokain járó 
vidéki újságírás e napon 
csatlakozik a Szabad Nép 
olvasótáborához, a legna-
©obbhoz az országban és 
köszönti mintaképét, annak 
minden szellemi és fizikai 
lolgozóját... 

Munkásigazgatót kapott az államosított 
Déimagyarorszagi Cipőgyár 
és a Szegedi Kenderfonó 

Tóth Béla dJB-elnöh átvette a vállalat vezetését — Nagygyörgy 
Maria a 800 munkást foglalkoztató üzem élén 

A népi demokrácia történei-
mi fontosságú napja március 
26, áruikor az államosított üze-
mek vezetéséi átvették a mun-
kás vállalatvezetők. Szegedre 
elsőnek Tóth Béla elvtárs, a 
Délmagyarországi Cipőgyár üze-
mi bizottsága elnökének megbí-
zatása érkezett meg. 

Szombaton déielőtt a Délma-
©arországi Cipőgyár háziünnep-
ség keretén belül köszöntötte 
az uj vállalatvezetőt. Munkaru-
hában, de ünnepi hangulatban 
és a történés jelentőségének tu-
datában gyülekeztek az egyik 
müheiyben a dolgozók. 

Rozóki Ferenc, a Détmagyar-
országi Cipőgyár üzemi bizott-
ságának helyettes elnöke kö-
szöntötte a Magvar Kommunista 
Párt Nagyszegedi Végrehajtó Bi-
zottság és a Szakmaközi Bizott-
ság kiküldötteit, majd megha-
tottan fordult Tóth Béla válla-
latvezető felé, keresetten sza-
vakkal üdvözölte a vállalat dol-
gozói nevében, majd fogadalmat 

Meghalt a szegedi parlfürdö megteremtője: 

Hollós József dr.f a nép orvosa 
Sofc szó esik mostanában a 

toreny alatt a városi partfürdő 
újjáépítéséről, dfe sokan nem 
tudják, milyen ismert, tudós 
férfi volt, aki az 1910-es évek-
ben megteremtette Szegeden az 
első nyilvános strandfürdőt a 
Tisza partján. A közelmúltban 
halt meg Amerikában a strand-
fürdő megalapítója, ár. Hollós 
József, aki 1910-ben került a 
szegedi közkórházhoz mint ikör-
bouenok és laboratóriumi főor-
vos. Kivá.ó tudós és bátor, ha-
ladószieltemü ember volt. A na© 
magyar !>e!egség. a tüdő vész lé-
fcttrtfésél liitlc Ifi legfőbb fel-
adatául' erről tartolt előadásso-
roratokal, erről jelent meg Sze-
geden egy világhírű könyve is, 
de ezenkívül az alkoholizmus 
eilen és a nemibelegségekrői is 
számos eiőadást tartott. 

A nép orvosa volt Hollós Jó-
zsef. Nemcsak orvosi munkássá-
gával szolgálta a népet, hanem 
politikai, társadalmi téren is. Az 
akkori Lauaon-uteában, a mai 
Mikszáth Kálmán-ufcában tevő 
munkásotthonban tartotta felvi-
lágosító előadásait, majd a Tár-
tadatomluaományi Társaságiul 
rlöatfássorozaiol szervezeti, 
amelynek előadói között Kunfi 
Zsigmond, Zigány Zoltán, Rubin 
László, Fáber Oszkár szerepel-
lek; az akkori idők na© szo-
cialista harcosai. 1919 után az 
ellenforradalom elől el kellett 
menekülnie Szegedről, mert mint 
a szegedi Nemzeti Tanács tagja 
bőségesen kivette részét a nép 
szabadságáért folytatott küzde-
lemben. Erénye igy vált bűnné 
az elnyomó, ellenforradalmi kor-
szak szemében. 

Most érkezett hozzánk halál-
híre. Ebből az alkalomból fel-
kerestük egyik volt szegedi ta-
nítványát: dr. Kallós Károly 
elvtársat, az ismert gyermekor-
vost, aki elmesélte, mi lyett pá-
ratlan szorgalmú orvos volt 
Hollós József. 

— Órákon keresztül elboncol-
gatott, ho© e©-egy ujabb ered-

ményre jusson — mondotta. — 
0 foglalkozott először Ma©ar-
országon az úgynevezett Speng-
ler-féle innuunlestekkei, ame-
lyek segítségével a bőrön ke-
resztül lenne ©ógyitható a tu-
berkulózis. Felfedezésének Je-
lentőségét mulatja, hogv azóta 
is a bőrfelület bed'örzsölésével 
állapítják meg a tuberknlózüsos 
kórképet. 

— Éppen a szegedi rossz 
egészségügyi viszonyok és ak-
kori bezárkózott társadalmi élet 
indította Hollóst arra, ho© meg-
teremtse a szegedi strandfürdőt, 
ahova szívesen járnak az em-
berek és ezáltal a szabad le-
vegőn, napfényben, fürdéssel, 
egészségesen tölthetnek el na-
ponta néhány órát. A kolrzerva-

, liv sregedCeií kórében roppant 
| na© megütközést váltolt ki kez-
dte mén-verése, mert addig elkép-
relhelellen volt, ho© férfiak és 
nők együtt fürödjenek, strandol-
ja eak. Az eszme hivei is először 
szinte tel jesen felöltözve, hosz-
szu fürdőruhában, kalapban, so-
kan harisnyában jelenték meg 

, a strandon és hosszú időbe telt, 
amíg neláttaik, ho© a ma már 
megszokott fürdőöltözet egyálta-
lán nem vezet erkölcstelenségre, 
sőt a megszokás sokkal kéve-

! sebb mellékgonaolatra ad alkal-
mat Lassan győzött Szegeden 
is ez az egészséges és egész-
ségre nevelő gonooiat, d'e létre-
hozóiáról a legtöbben megfeled-
keztek. 

I Valóban Szegen- nevezetes ar-
ról, hogy könnyen megfeledke-
zik nagy fiairól — tehetjük 

I hozzá mi is. Sok mulasztást kell 
I ezen a téren jóvátenni és ezek 
közé tartozik, ho© méltó em-
iéket állítson városunk, legalább 
egy utcanév erejéig sokat küzdő, 
dolgozó na© gyógyítójának: dr. 
•Hollós Józséinek, "a nép orvo-
sának. 

AZ ÉLMUNKÁS 

A JOBB ÉLET KOVÁCSA 

MKP. Belváros I I . szervezete 
Kárász-utca 6. sz, alatt vasárnap este 7 órai 

kezdettel 

műsoros estoi iancca« etivbekfi've 
rendez. Mindenkit szeretettel vár a vezetőség. 

Tánc Büffé J ó zene 

a K I S H U N 6 A R 1 A 

ECPRESSÓJA 
Egész nap üzemben a legmodernebb géppel 
készült 100 szazaiékor B A B K Á V É 

A zenét újra Virány és R i c z szolgáltatja 

tett, ho© az uj vezetés alatt 
többet és jobbat termelnek, a 
munkaversenyt megnyerik. 

Nagy Géza a bőripari mun-* 
kásök es Gyólai István a Szak-
maközi Bizottság nevében üdvö-
zölte Tóth Bélát. Az üdvözlő 
beszédek alatt az üzem dolgozói 
a nvunkásegységet és az uj vál-
lalatvezetőt éltették. Majd Tom-
bácz Imre, a Magyar Kommu-
nista Párl Nagyszegedi Végre-
hajló Bizottságának elnöke szó-
lalt fel: 

— A felszabadulás után — 
kezdte beszédét Tombácz elv-
társ — a magyar dolgozók ha-
talmas munkát végezték, hogy 
ezt az országot politikailag és 
gazdaságilag birtokba vegyék. A 
munka több szakaszból állt. 
Előbb szétosztottuk a földet, 
majd eltávoiitottuk a régi rend, 
a kapitaliistatársad'alom oszlo-
pait. Előbb a na©üzemeket ál-
lamosítottuk és most kerüllek 
sorra a középüzemek. Ma már 
nem szólam többé, hogy »Tiéd 
az ország, magadnak építed*. 
Ennek a jegvében állította a 
ma©ar demokrácia ennék az 
üzemnek élére Tóth Bélát. Az 
eredményhez, a ©őzelemhez en-
nék az üzemnek dolgozói is sok 
önfeláldozással, áldozattal és 
munkával járultak hozzá. Hi-
szem, ho© Tóth Béla kineve-
zése után' ennék az üzemnek 
dolgozói fokozottabban érzik, 
hogy övék az ország. 

Befejező szavait Tombácz 
elvtárs Tóth Bélához intézte, 
melyékben azt kívánta, ho© a 
vezetésére bizott gyár nyerje 
meg a munkaversenyt. 

Végezetül Tóth Béla köszöne-
tet mondott a Ma©ar Kommu-
nista Pártnak, a Szakmaközti Bi-
zottságnak és a gyár dolgozói-
nak a jókívánságokért és aíhiza-
lomért. Beszédét a következő 
szavaklkai zárta: 

— A megkezdett utrói nem 
térek ie. munkatársaimért és a 
népi demokráciáért dolgozom 
továbbra is, ho© me©alósit-
suk a szocializmust. 

Az üzem dolgozóinak telkes 
éljenzése közepett© ért véget a 
rövid ünnepség. 

Tóth Réla elvtárs 1903-ban 
születeti Szegeden. A cipészszak-
mát tanulta és már 1938 — a 
©ár alapítása — óta dolgozik 
az üzemben. Majdinem minden 
gépen dolgozott és tökéletesen 
ismeri a gyár üzemmenetét. A 
felszabadulás után rögtön építő 
munkához látott. Az üzem dof-

S o r s j e g y 
nélkül n'ncs 
r e m é n y 

főnyeremény 
megvelteCi 5 forintért 

O & v á t h L á s z l ó 
főárusitónái, Kelemen-u. 11. 

Kerékpárok 
600 forinttól nagy Valasa-
téikban, részletre ' is. Javí-
tások jótállással. 

Déry Ede 
Kiss-utca 3., Telefon: 741. 

gozióinak bizaimábói már 1944-
ben üzemi bizottsági tag és\1946 
óta üzemi bizottsági einök. Meg-
kértük Tóth elvtársat, ho© nyi-
latkozzon uj megbízatásával kap-
csolatban. Az öntudatos dóigozó 
a következőket válaszolta: Nem 
tanultam beszélni, csak dolgozni 
tudok. Megoizatásomat nem 
tisztségnek, hanem több munká-
nak és fokozottabb felelősség-
nek tekintem. Programom rö-
vid1: fokozni a termelést, javí-
tani a minőséget és a mun'k'a-
fe©elmet. I© — mint az üzem-
ben elmondott beszédemben is 
hangsúlyoztam — megteremt-
jük a szocializmust is, amelyről 
eddig csak álmodoztunk. 

Legújabb értesülésünk sze-
rint az iparügyi miniszter a 
Szegedi Kenderfonó Rt. veze-
tésével N agy©örgv Mária elv-
társnőt bizta meg. Ezzel a meg-
bízatással nő kerüllt a 800 mun-
kavállalót foglalkoztató, Szeged 
második textilüzeme élére. A 
megbizatás a dolgozók között 
osztatlan örömet keltett. 

A NEMZET 

MEGBÍZÁSÁBÓL 
A borús tavaszi napot a 

ra©ogó arcú munkások meg-
elégedettsége és boldogsága 
teszi szebbé és emlékezetes 
ünneppé. 

A Magyar Kommunista Párt 
Nagyszegedi Végrehajtó Bi-
zottsága és a Szakmaközi Bi-
zottság képviselői pénteken 
reggel össze©ülték a Délma-
gyarországi Cipő©ár igazga-
tói irodájában. A tisztviselőid 
közül valaki elszalad TóOl 
Béláért, az uj vállalatvezető-
ért. A kérges tenyerű, munka-
rüh'ás Tóth Béla hamarosan 
megérkezik és elfogódottan 
fogadja a jókívánságokat. 

Az iroda aj tó kinyílik és be-
lép a vállalat régi igazgatója. 
Arcán a csodálkozás jelei lát-
szanak, nem tudja, miért ni 
sok őrömtől sugárzó arc a% 
igazgatód irodában. Akkor 
Tóth Béla odalép és halkan, 
dfe öntudatosan a következő-
ket mondja: 

— A nemzet megbízásából 
a mai naptól kezdve ón va-
gyok a vállalat vezetője. 

Mennyi öntudat e rövid 
mondatban és mennyi bizto-
síték a végső cél: a szocializ-
mus diadala érdekében. 

Igen, Tóth Bélának a ma-
gyar nemzet adott megbíza-
tást, meg' va©unk győződve, 
nem fogunk csalódni. 

Nem vona'kozik a kétéves védelem 
a demokrác aellenes üb. tagokra 

és b z a i m a k r a 
A Szakszervezeti Tanács elnöksége elvi döntéstTiozoll 

azokra az üzemi bizottsági tagokra és bizalmiakra vonat-
kozóan, akiket demokráciaellenes magatartás miatt távolí-
tottak el az üzemekből, intézményekből. A Szakszervezeti 
Tanács elnökségének határozata értelmében a Szakszer-
vezeti Tanács nem érvényesiti az üzemi bizottsági rendelet-
ben foglalt kétéves védelmet azokra az üzemi bizottsági 
tagokra és bizalmiakra, akiket demokráciaellenes maga-
tartásuk miatt távolítottak el az üzemekből. 

Májusban választ 
Csehszlovákia népe 

Hivatalos jelentés szerint az [ la párt, a szociáldemokrata 
általános választásokat május párt, a cseh szocialista párt 
23-ra tűzték ki. U©ancsak j (volt nemzeti szocialista) éa 
május 23-ra előkészítik az uj a néppárt (katolikus) lép fel. 
csehszlovák népi demokra- : Szlovákiában a szlovák kom-
tikus alkotmányt, ho© a meg-
választandó nemzet©ülés elé 
terjeszthessék. A választáso 

munista párt, a nemzeti meg-
újhodás pártja (volt szlovák 
demokrata) és a szabadság-

kon közös listán a kommunis- párt lép fel. 

A centenáris évben 

Minden templomnak lesz harangja 
Magyarországon 

Meghívó 
imaházavatási istcntisabelotin. 
Istentisztelet 27-én délelőtt 
fél 10 órakor, délután 3-kor. 
este 6 órakor 

ifiusácj eneest 
Mindenkit szívélyesen megjirv 
a Hetednapá Adventisták Fe-
lekezete Szeged, 
dar-sugárut 36. 

Petőül Sán-

A felszabadulás után a' dte-
mokratikus kormány összeiratta 
az egyházak háborús 'kárait ég 
Vas Zoltán elvtárs kezdeménye-
zésére akció ináult. hogy az 
egyházaknak visszajuttassák a 
hiányzó harangokai, illetve az 
elpusztultak helyébe ujakat önt-
senek. Kiderült, hogy a fasisztáik 
a katolikus és gdrögkatotilkus 
tomplomokhói 1628 harangot vi-
tettek el, a reformátusoktól 372, 
az evangélikusoktól pedig 75 
harangot. A demokratikus kor-
mányzat már 1945-ben számos 
egyházközségnek visszajuttatta 
az elhurcolt naraugokat és meg-
indította a harangönténst is. A 
nagyfokú bronzhiány miatt ed-
dig csak 275 uj harang került 
szétosztásra. Ahhoz, hogy min-
den község es tanya legalább 
e|gy haranggal , rendelkezzék, 
még további 550 mázsa bronzra 
van szükség. Az iparügyi mi-
nisztérium ós a Gazdasági Fő-
tanács ugy döntött, ho© ezt a 

VEVŐIMNEK ÜNNEPRB 

libahúst 
baromfihúst, zsirt, Iiáztf-son-
kák stb. leszállított árban Un-
aár óielmoszarcsarnokban, 
Mikszáth Kálmán-utc* 1. 

mennyiséget a hiányzó haran-
gok pótlására kiutalják és igy 
a centenáriumi évben a kor-
mány segítségével minden 
plom haranghoz jut. 

í i a i o c z t F i l m s z í n h á z 
RákúczI-o.KAIsóvárosI lultarfeáz) 

Szombat, vasárnap, hétfő 
a legszebb magyar zenés 
világi ilm: 

Dankó Pista 
szegeai cigányprímás éle-
te és legszebb müvei. 
Főszereplők: 

JÁVOR PÁL, 
LUKÁCS MARGIT. 

Azoníkivül minden elő-
adáson személyesen fel-
lépnek: 

JURIK JULCSI, 
GATI PAL, MARKI GÉZA, 
KALDOB JENÖ. 

Helyárak: 1.50 és 2.50. 
Előadások: Szombaton 
fél 8 óraikor. Vasárnap, 
hélfön fél 4, fél 6, léi 8-

Pénztár vasárnap délelőtt 
fél 10 órakor és az előadá-
sok kezdfele előtt félórával. 


