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JULI US 3í-tő! 

augusztus iO-íg XVI. Szegedi Ipari Vásár Utazást k e d v e z m é n y 
A kiállítók legkésőbb 
fun.3Q-lg Jelentkezzenek 

Tizenkétezer szegedi és cscngrádmegyei 
gyermek nevelése került állami kézbe 

Lélekemelő ünnepen adfák át az államosított általános iskolák 
igazgatóinak megbízólevelüket 

Történelmi esemény szin-
lielye volt szombaton dél-
éi ölt a városháza közgyű-
lési terme. Itt adta át az 
államhatalom képviseleté-
ben Sörös Jenő tanfelügye-
lő a nagyszámban megje-
lent pedagógusok előtt az 
ái'amositott iskolák igazga-
tóinak a megbízólevelet. Az 
ünnepségen megicnt Gyáni 
Imre főisnán, Dénes Leó 
po^á "mester, Diczfalussv 
Fe'-enc r. vezérőrnagy és az 
MDP képviseletében Kövi 
Béla is 

A harc eldőlt 

A Himnusz eléneklése 
titán dr. Sörös Jenő tanfel-
ügyelő nagy beszédben mél-
tatta az ünnepi nap jelentő-

ségét: 
— A föld és a gyár ulán 
a népé lett az iskola. (Dü-
börgő taps.) Nem lesz 
többé az iskola a denio-
kráelacllencs tanilás fész-
ke és nem lesz akadálya 
annak, hogy egységes, 
demokratikus közszelle-
met. egységes nemzeti 
műveltséget alakítsunk ki. 
A harc eldőlt, törvényho-
zásunk kimondta az isko 
Iák államosítását, most a 
végrehajtáson van a sor. 
Amikor a tanfelügyelő 

idáig ért beszédében, a pe 
dagógusok lelkes éljenzésbe 
törtek ki és felszabadultan 
ünnepelték az Iskolák álla-
mosításának végrehajtási 
aktusát. 

Hány iskoláUállamosifottak 

Nagy elismeréssel beszélt 
a tanfelügyelő az MDP-nak 
ors7ágénitő kezdeményező 
lépéséről, amit proTamnvi-
latkozatában fektetett le 
Kö-'őlte, hogy 

Csonkád vármegyében és 
S'egeden összesen 3t fe-
lekezeti á'ta'ánns Isko'át 
á"amos«tol'ak 2*0 tanító-
vá', 182 tanteremmel és 
"fi 17 tanu'óval. 

Negyven községi általános 
iskola került államosítás alá 
lfiő tanítóval, 135 tanterem-
mel és 4780 tanulővaL így 
tehát az állam nevelő ha-
táskörébe mintegy 12 ezer 
tanutó került. 

Gván' Imre főispán fel-
szó'a?ásában hangsúlyozta, 
hogy az uj törvénycikk a 
pép érdekeit szolgálja. 

isko-
kapott 

Eddig a felekezeti 
Iákban^ a nép nem 
korszerű nevelést. 

Az államosított lsko'ák-
ban jobb, szebb és ered-
ményesebb munka fog 
fnlynf. mtnt a felekezeti 
iskolákban. 

Dr. Berki József a szak-
szervezet nevében szólalt fel 
és kijelentette, hogy a pe-
dagógusok most az egysé-
ges államosított iskolákban 
a leromholt lelkeket akar-
ják újjáépíteni. 

Dénes Leó polgármester 
üdvözölte a pedagógusokat 
és annak a reményének 
adott kifejezést, hogy min-
den pedagógus átérzi ennek 
az aktusnak történelmi je-
lentőségét. 

Az ut állami igazqafók 

Sörös Jenő tanfelügyelő 
'ezután átadta az uj igazga-
tóknak a megbízólevelet. 
(Fzck a kővetkezők: 

K. Nagy János (volt ref. 
á't. iskola), Magyar János 
ív. evang. Iskola), Szántó 
Lőrinc (pusztamérges! v. 
rk. zárda), dr. Szllbcrekl 
J^nőné (a'sóvárosl rk. 
zárda), Pokornl Alajos 
(Szt Gellért rk.), Wélmr 
József (móravárosi köz-
ségi), Ferenczl István (az 
összes somogy'tetepl), Vá-
czi Józsefné (pusztaszert 
községi). Apró Mátyás (sö-

tf-éuvházl községi), Nagy 
'Anna (belvárosi község) 
leány). Temesi Ferenc 
(Csongrádi sugárul! köz-
ségi), Török István (tápéi 
községi), Köncs Erzsébet 
(Szent György téri közsé-
gi vegyes), Rózsa Imre 

(belvárosi község) gyakor-
ló). Takács Miklós (Szl'lé-
ri sugárull községi, Tófh 
József (a'sóvárosl közsé-
gi). Bordás Géza (ujszege-
di községi), Waldmann Jó-
zsef (tápal rk.). Tar Zol-
tán (baksl községi), Havas 
Hajnal (izr. általános.) 

A kinevezettek nevében K. 
Nagy János, a volt ref. is-
kola igazgatója lelkes szar 
vakkal tett hitet a demokrá-
cia mellett. Temesi Ferenc 
a további felvilágosító mun-
ka szükségességét hangoz-
tatta. Hatvani Jenőné örö-
mének pdott kifejezést afö-
lött, hogy szabadon tanít-
hatnak és a szabadság fák-
lyáját gyújthatják meg a 
gyermekek lelkében. Ma-
gyar János ulán ismét Gyá-
ni Imre főispán szólalt fel 
és a pedagógusok figyelmét 

A Széchenyi-téren 
J u n i u s 2 0 - á n , - v a s á r n a p 

VAOSz Népünnepély 
Tombola, tánc, műsor, vendéglő, 
cukrászda s egyéb szórakozások 

ismét felhívta felelősségtel-
jes nagy munkájukra. 

A cél az, hogy szeptem-
ber elsejétől minden gyer-
mek kezében tankönyv 
legyen. 

A nagyhatású ünnepség a 
Szózat eléneklésével ért vé-
get. 

K'nevezfék 
a szegedi közép-

iskolák Igazgatóit is 
A felekezeti középiskolák 

és tanítóképzők államosítá-
sáról Páti Ferenc tankerü-
leti főigazgató ezt mondotta: 

— A piarista gimnázium 
igazgatója nem fogadta el 
a kinevezést, helyéhe 
Gyurkorlcs Árpid világi 
tanár került. 

A zárda igazgatója sem fo-
gadta el a kinevezést. 

Helyébe Gömör Bélání le-
ánygimnáziumi tanárt ne-
vezték kl. A zárda tanltő-
nőképzőjének vezetésére 
Muhi János eddigi tanár 
kapott megbízást. Az uj-
szcedt római katolikus 
tanítóképző Igazgatója dtr. 
Katona Miklós állásában 
megmaradt. 

A közoktatásügyi kormány-
zat a szerzetes pedagógu-
soknak augusztus elseíélg 
haladékot adott és addig 
kell nyilatkozni, hogv vál-
laliák-e a tanítást. Tanke-
rületemben egyébként ösz-
szesen tíz felekezeti közép-
iskolát államosítottak: há-
rom római katolikust, négy 
reformátust és három evan-
gélikus középiskolát. 

Osztályukat, a lépet akariák 
szolgálni az uj munkásbirák is 

A napokban letelt az első 
munkásbírősági tagozat hat-
hónapos működési ideje és 
a szigorú, de igazságos Íté-
leteket hozó munkásbirákat 
most ujak váltották fel, akik 
méltó utódjai lesznek a 
gyárakba, az előbbi munka-
helyükre visszatérőknek. 

Pénteken reggel uj arcok 
jelentek meg a szegedi tör-
vényszék egvik másodeme-
leti tárgyalótermének bírói 
székeiben. A munkásbirósá-
gi tárgyalást vezető tör-
vényszéki tanácselnök mel-
lett 4 férfi és 2 asszony, 4 
kérgeskezfí gvárimunkás és 
két tisztatekintetü gyári-
munkásnö foglalt helyet. 

Az uj munkásbirák közül 
négven, Barna Istvánná. 
Tőrők Imre, Sávós István 
és Medgvesi László két sze-
gedi nagyüzem, Babits Fe-
rencné és Fekete Imre pe-
dig a baiai posztógyár mun-
kásai. Mind a hatan kora 
ifiuságuk óta dolgoznak és 
tud iák ml az a gond, ml a 
nélkülözés. Tapasztalatból 
tudják, milyen érzés az né-
hány forinttal kimenni a pi-
acra és üres táskával bazar 
menni, mert a feketézők, a 
gazdasági élet hiénái meg-
fizethetetlenre verték fel az 
árakat. Ok is vettek már 
munkásbakancsot, amely 
nek néhány hét múlva le-
lőtt a talpa, mert azt a Mák 
és Zsurkó-féle »urak* pa-
pírból készítették. Mind a 
hat ember tudja mllveu fel-
adat vár rá, a törvény szi-
gorú Ítéleteivel kell megvé-
deniük a dolgozók munká-
jának fáradságos eredmé-
ovét, kl kell irtaniuk a feke-
tézést, a közellátást és ezen 
át a dolgozók megélhetését 
veszélyeztető bűncselekmé-
nyeket. 

S A R D Y JÁNOS 
S e n ö S o r a B e l v á r o s i M o z i b a n S f i 

Közreműködik • NADASSY ANNA a fövározl 
Operettszínház primadonnája, 

Konferál: K E N E S S E ! F E R E N C 
Jegyek: KONCERT-nél és a BELVÁROSI MOZI-ban 
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Az uj munkásbirák már. 
az első tárgyaláson ugy vi-
selkednek, mintha világéle-
tükben ezt csinálták volna. 
Buzgón jegyezgetnek és 
mosolyogva felfigyelnek a 
vádlott egv-cgv ellentmon-
dására s "amint a tanácsel-
nök egy pillanatra felhagy 
a kérdésekkel, ők kezdik 
faggatni a vádlottat. 

A tárgyalás ulán a tör-
vényszéki épület egyik kis 
szobájában akadunk rá az 
uj munkásbirákrn, akik ép-
pen első tárgyalásukról és 
az azon hozott ítéletről be-
szélgetnek. 

Megkérdezzük tőlük, szí-
vesen végzik-e munkájukat 

— Azt meghiszem elv-/ 

társ — válaszol Török Imre' 
és feltolja homlokára feke-
te keretű szemüvegét. Pe-
dig nem könnvebb ez, mint 
a gyári munka, de tudiuk. 
hogy szükség van itt ránk. 
Ha ideállított a nén bizal-
ma, megáll iuk helvünket 
a szellemi munka' terén is. 

— Megbízatásunk hat hó-
napja alatt nngv és alanos 
munkát akarunk elvégezni 

• teszi hozzá az őszeshalu 
Barnáné — és reméljük, 
amikor visszatérünk régi 
munkahelyünkre, egyellcn 
munkástársunk sem emel 
kifogást munkánk ellen. 

— Én is biztos vagvok 
benne — mondja Babilsné. 
— hogy Ítéleteinknek nieg 
lesz az eredménye és mire 
visszatérünk a gvárha.nem 
kell állandóan a fekete árak 
és a rosszminőségü árak 
miatti panaszokat" halla-
nunk. 

A munkásbirák szavaiból, 
kitűnik, hogy mennviro fon-
tosnak érzik menblzatásuk' 
jó teljesítését. Kílünik az 
is a beszélgetéshői, hogy, 
azért, mert birák! lettek, 
nem szakadnak cl dolgozó 
társaiktól, minél előbb visz-
szavágynak a gyárba, csak' 
előbb teljesitik feladatukat 
és hathőnapi munkájukkal 
olyan eredményt akarnak' 
elérni, amelynek minden 
dolgozó élvezni fogja gyü-
mölcsét s amelyre mindig 
büszkék lehetnek. (p. s.) 

ünnepeljük meg a nemzeti egység jegyében 
Péter-Pál napján az aratási 

Budapest, jun. 19. A koalí-

ciós pártok, valamint a 

FÉKOSz és az UFOSz a kő-

vetkező felhívást bocsátot-

ták ki: 

Junius 29-én, Péter Pál 
napján ünnepli a felszaba-
dult magyar parasztság az 
aratás ünnepét. Felhívjuk 
szervezeteinket, hogy az 
aratási ünnep megszervezé-
séhez közösen fogjanak hoz-
zá. Péter Pál napján ren-
dezzenek lehetőség szerint 
lovas, szekeres felvonulást, 
gyűlést és a helyi népszoká-
soknak megfelelően egész 
napos kulturmüsort, araló-
bólokat. A gyűlésen két elő-
adó legyen, "az egyik a ric-

a tömegszervezetek szónoka, 
A pártok szónokát a Nem-
zeti Bizottság, a tömegszer-
vezetek szónokát, a FÉKOSz 
és UFOSz közős megegye-
zéssel jelölje ki. Az ünnepé-
lyeket ne szervezetekre ta-

gozódva, hanem közösen V 
nemzeti egység szellemébea 
rendezzék és ünnepeljék. 
Magyar Dolgozók Pártját 
Nemzeti Parasztpárt, POf* 

getlen Kisgazdapárti 
FEKOSz, UFOSz. 

Ma kezdőd k a Szegedi Gyermekhét 
A Magyar Nők Demokra-

tikus Szövetsége vasárnap-
tól kezdve Gyermekhetet 
rendez. A hét bevezetője-
ként, ma délután fél 3 óra-
kor gyermekelőadásban ma-
tatja be a Szegedi Nemzeti 
Színház, a »János vitézt.* 
Délután fél 6 órakor a vá-
rosháza közgyűlési termé-

mokratíkus pártoE, a másik ben tartanak ünnepélyes 

megnyitóval egybekötött 
szülői értekezletet 

Az ünnepi beszédet dr* 
Jóhoru Magda, országgvO* 
lési képviselő, az MNDSft 
főtitkára mondja. 

Felszólal még az értekezte* 
ten a tanfelügyelő, valamint 
Szeged szociális felügyelője 
ás egy édesanya. 


