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Lelkes hangatata közgyűlés ünnepelte meg 
a szegedi szerbek egyenjogúsításának 

-százéves jubileumát 
Szombaton délben dísz-l 

közgyűlésre ült össze Sze- j 
gert törvényhatóság bízott-' 
sága. A bizottsági tagokon, 
lcivül na.gy számban jelen-1 
tek meg a koalíciós pártok i 
és különböző hivatalok, in-
tézmények vezetői, vala-
mint igen sokan a dolgozók 
közül, hogy me"finneneljék 
a KT.á?. éves év'o-dulólát an-
nak az em*é,*e~pt"s 
Ilin ényhn'áárt gy"lés"e'r, 
amelv az *I1 é'ft szerb nem-
lei'̂ é'Mfl fa''oeokai a fn-jzvae 
la,'oosá"vnl m'nden le' Mct-
ben egveniommnk mondotta 
fe*. 

A hf>nvéd"C"ekar Himnu-
sza után ^'ertész Laios vo-
zénvle'ével az egyetemi 
énekkar a Jugoszláv Him-
nuszt énekelte el. maid 
Gván' lin-e fői-nán nyitotta 
meg a közgy/dért emelke-
dett hangú beszédében em-
lékezve meg a száz év elölt? 
történelmi jelentőségű köz-
gyűlési? határozatról. Fe'ol-
vasta a bndanesti íngoszláv 
követség és a magyar mi-
niszterelnökségnek a köz-
gyűléshez intézott üdvözlő 
táviratait és átadta a szól 
Dénes Leó no'gármestemek, 
07 flnneni kőznyűlés széno-
kának. A pnlná m<" ter mind-
végig nagv érdpk1ődósce' ki-
sért és tet«zésnviKfinjtáss.al 
többször megszakított be-
szédében részle'esen ismer-
tette azt a kort, amelyben 

szinte forradalmi lépésnek 
számítolt Szegednek nr. n 
ténye, amellyel kezdemé-I 
nvezóként Ismerte el aiszertta 
ajkunkat egyenjoguaknak.' 
Akkoriban 55.000 lakosa volt 
Szegednek és ebből 587 
szerb nemzetiségű. 

A törvényhatóságban a vi-
rilisták foglallak tulnvomó 
többségben helyet, a dolgo-
zók előtt el volt zárva an-1 
nak a lehetősége, hogy bi-
zottsági tagok lehessenek. 

Dr. Barát' Pál tb. tanács-
nok olvasta fel a száz év 
előtti közgyűlési határoza-
tot, a polgármester periig az-
zal fciezte be nagyhatású 
bos'édél, hogy éberen kell 
őrködnünk: a reakció és a 
kü'ső reakció ügvnökei töb-
bé szóhoz ne juthassanak. 
Gát' Pá! nagvhniással mon-

Idotta cl József All'la »A Du-
' nánáta cimü szép költemé-
nyét. 

Ezután dr. Antalffv 
Gvö^gy, a Délmagyarország 
felelős szerkesztője mint a 
Magyar—Jugoszláv Társa-
ság szegedi tagozatának el-
nöke beszélt. Ugyanakkor, 
amikor röviden vázolta a le-
tűnt száz esztendőt, a szabad-
ságharc vivmányait meg nem 
tarló és meg nem tartható 
korszak sötéts^eit. a hall-
rrató^ág kű'önös érdeklődése 
mellett mutatott rá n mos! 
larlo|» varsó' konferencia 
vérto'en fontosságára. A 

Szovjetunió és a szabad, 
független népi demokráciák 
e hékekongresszusa — mon-
dotta —, garanciája annak, 
hogv most már a lentni-
sztálini béke vonalán 
haladhassunk tovább a szo-
cializmus felé vezető uton. 

Az egyetemi énekkar ju-
goszláv répi dalt adott elő 
ezulán. Tomháez Imre, a 
Nemzeti Bizottság elnöke 
megállapttotta, hogy az 1848-
as forradalmi eszmék mosl 
már valósággá, vérré váltak. 
A koalíciós pártok szónokai 
közül PamV Oörgy ország-
-gyűlés' képv'sdő a Magyar 
Doloo'ók Pártjának részé-
ről üdvözölte a jugoszláv 
néoet és nagy vezérét Titot, 
Bátor' Lajos a Nemzeti Pa-
rasztpárt kü'döt'eként a ma-
gvar és «zerb parasztság kö-
zös erőfeszítéseiről Vvta'étt. 
Vrág Ltván n KÍRgazd°nárt 
nevében javaslatai tett arra. 
hogv a Kőzgvö'és a Jugo. 
szláv népei és annak nnnv 
vezérét, Tito marsai! üd-
vözölte, végül dr. Kertész 
Béta. a Radikális-Demokra-
ta Pártszövetség részéről be-
szélt. 

A közgyűlés naüv lelkese-
désééi fogadta el az üdvözlő 
táviratra vonatkozó javas-
latot. Az esvetemi énekkar 
jugoszláv Himnuszával vég-
ződött be a mindvégig lel-
kes hangulatban lezajlott 
közgyűlés. 

Megjelent a? isWflt államosításáról szóló 
tervén* vénretiaitási utasítása 

Budapest, iuiiius 26. A 
Magyar Közlöny 'vasárnapi 
száma közli a vtflás és köz-
oktatásügyi miniszter ren-
deletét a' felekezet' iskolák 
államos'bbánV S'ótó tör-
vény végrehajtásáról. 

Az utasítás előírja, hogv 
az ál lam áltai átveti isko-
lát haladéktalanul e< kell 
látni az á l lami jel'eget fel-
tüntető felirattal, 37 álvri i 
iskolák anyakönyveit ál kell 
adni az á l lami igazratárak, 

^tznnvifvAnvntáoodfp'totjkat 
czeniui a 7 ástantf 
Igazgató "«tt>ai k| ós azo. 
kai az S'bmi Hkolák pe-
cséliéve! »áMa el. 

Az áIveit iskola korábbi pe-
csétjét folyó évi julius hó 
31-e ulán nem szabad hasz-
nálni. 

Az ótve'I Iskola, l'ie've 
tanulón'ttwn fe'e»| az «\<tv-
házl vagy más önkor, 
mánvzat' bittó 6* minden-
nemű rendelkezési jo<ia 

mCfiv70ník 

és azok az állami iskolákra 
vonatkozó jocsznbálvok há-
táivá alá kerülnek. A tanul-
mányi felügyelettel vagy el-
lenőrzéssel knnco'atbnn ko-
rábban adoti meghizafások 
hatályukat vesztik. Fz a ren-
delkezés nem vonatkozik a 
lii tok t a I á si fel flgvel etrft. 

Az ulasitás léleiesen fel-
sorolja azokat az alka'n-a-
zotlnkat, akikel az állam át-
vesz. Az álvélel főkövetel-
tnénve, hogy az illetői fő-
foglalkozási minőségben, 
nem pedig időszaki munka 

elvégzésére alkalmazták. A 
renrielet értelmében nem ál-
landó jrtlcgü alkalmazott-
nak azt kell tekinteni, nktt 
bár főfoglalkozási minő-
ségben. de időszaki munka 
elvégzésére egy iskolaévnél 
rövidebb időre alkalmaztak, 
ílven alkalmazott átvólele 
tckm'elébpn eselről-esetre a 
kultuszminiszter dönt. de 
óradíjasként, tiszteletdíjas-
ként vagy napibéresként az 
ilyen alkalmazottat is ál le-
het venni állami státusba. Az 
átvétel csak abban az eset-
lien lesz végleges, ha az al-
kalmazott az illető ál'ás be-
töltéséhez szükséges kellé-
kek meglélét igazolta. 

Iln az alkalmazott «z át-
minősítési nem fogadja el. 
Illetve folvó évi julius hó 
10-ig az á'mlnöeités elfo-
gwdá^a lek'n'e'élv-n nem 
rv lalkort', ft'lá ittál min-
den togiVény ré'kül le-
mondottnak * lekinlendő. 
Az átvett a'kalmazo'lak-
nak, ha ezt még nem lőt-
ték meg. a remtrínf ha-

kö-e'o 8 na-
pon heVil, ké«öW Idő-
ben red'g az á'mtóft j ést 
kövp»« s napon belől le 
ke'l lenn'ök a hivatali es-
küi (fogadalmat) az igwz-
galó kezébe. 

Az iskolafentartó által tet-
jesilendő helyi javadalom 
megszűnik. Áz áltatni szol-
gálatba álvett taniló a ko-
rábbi helyi iavadalomból 
személyhez kölölten meg-
tarthatja azt a földet, amely 
az állam tulajdonába ment 

át. Joga van azonban a föld 
javadalmáról lemondani és 
ez esetben a földet iskolai 
ingatlanként kell kezelni. 
' A törvényhatóságnak, köz 
ségnek. illetve vállalatnak 
az eddigi módon biztosíta-
nia kell továbbra is azokat 
a személyhez kötött ked 
vezménveket, amelyeket 
közoktatásügyi alkalmaz.ott-
la részére korábban biztosí-
tott. 

A kuttuszmiriszter eseten-
ként dönt arról, hogy kán-
tortanítók földjavadalma, 
illetve lakása mennyiben 
esik a rendelet hatálya alá. 

Az áttanít szolgálatba át 
vett ta"erő nvugrílá'ásál 
u"v ke'l mfgSI'fla'tanl. 
iP'n'hn korábbi szotaálatl 
idolét te á'laml szolgálat 
ban tö'iőtte volna el. 
A folyamatban lévő fe-

gyelmi ügveket tovább kell 
fo'vtatni éspedig az állami 
alkalmazottakra vonatkozó 
eljárási szabályok szerint 

Olcsón kapható vagontéte 
lekben 
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Horog Tatabánva. Salgótar-
ján. Várpnlola. Komló. Ki-
ráld és Monosbél. továbbá 

v ö r ö s s a í a k 
Ebszőnv telepeinkről. 

Magyar Ultasni SzMtaányákRf. 
Budapest. IV. Postafiók 135. 
(Irányi-utca 21.) 

Dr . ZA d S á n d o r t 

A Szabadságharcon Szövetség 
tagjai segítsenek a Függetlenségi 

Front megteremtésében 
Az élmunkásokst és a romén küldöttség tagjait 

ünnepelte a Szabadságharcos Szövetség 

A Szabadságharcos Szövet-
ség szegedi cssoportja szomba-
ton délután nagygyűlést tartott 
a Hungária zsúfolásig megteli 
nagytermében. A magyar és ro-
mán Himnusz hangjai után a 
gyűlést Diczfalus'if Ferenc 
rendőrvez§rőrnagv nvito'ta meg 
Üdvözölte a megjelenteket és 
közöl lük a Szegeden tartózkodó 
román küldöttség tagjait Is. 
Utána dr. 7.ö'd Sándor elvtárs 
országgyü'ésl képvhelő tartott 
előadást az időszerű kérdések-
ről. 

Ismertette azt a hatalmas 
harcot, amelyei a demokratikus 
országok folytatnak a béke 
megőrzéséért. Rámutatott arra. 
hogy a varsói nyolcbatalmi 
konferencián a délkelcteurópai 
népi demokráciák vezetői lelep-
lezték a kapitalista országok há-
borús törekvéseit és megmutat-
ták, hogy kik fenyegetik a világ 
békéjét 

A varsói értekezlet határo-
zatai — mondotta — az égési 
világ dolgozói számára meg-
nyugvást hoztak és vereségot 
az imperialisták számára. 

Beszámolója végén rámuta-
tott arra, liogy az uifdalahitő 
Nemzeti Függetlenségi Front a 
magyar népi demokráia hatal-
mas megerősödéséi jelenti és 
ennek meg'cremtése érdekétien 
a Szabadságharcos Szövetség 
tagjainak Is meg kell tenniök 
sajál terülclükön a szükséges 
lépéseket 

A beszéd ulán dr. Fticzkn Já-
nosné szavalt, maid Dlezfalussyi 
Ferenc vezérőrnagv á'nyuj'ofta 
Szeged valamennyi élmunkásá-
nak és a román küldöttség tag-
jainak a Szabadságharcos Szö-
ve'ség dísztagjává választásáról 
szóló oklevelet Az Impozáns 
gyűlés a Szózat hangjaival ért 
véget 

Szombaton 1 forint 4 0 fil lér volt 
hétfőn 1 forint 10 fillér lesz 

a burponya 

i — El éjén miu észest a Tiszá-
ban. Jegyek a Vöröskeresztnél, 

A pénteki 2 forint 60 fillére., 
Iwrgonvazárlat után, a szegedi 
dolgozó hitetlenkedve olvasta 
este a Délmagvarország kiraka-
tában ft feliratot »Szombaton 
1 forint W fillérért adják a bur-
gongá'.n Tamáskodntt a közel 
50 százalékkal olcsóbb krumpli-
ban, amikor szombat recgeJ a 
lapban erről részlcles tudó 1'árt 
kapott Amikor azután magunk 
ís kilátogattunk a piacra, hal-
lottuk, amikor a Széchenyl-ié-
ren odaszól! egy szatvros asz-
szony a másiknak v>i\!m"gyek 
a plarra.'oszt megnézem mt van 
a Délmagyarország olcsó krum-
plijával ...« 

Hát igenis ott volt a piacon 
mindenütt a jő szabolcsi 1 fo-
rint 40 fil'éres burgonya. Az ol-
csó krumpli nyomán a piac ku-
fárjal között valóságos pánik 
támadt. Az egyik standos 2 fo-
rintot Irt a krumplijára. Körül-
állták és kinevették. Maga ugv-
látszák elaludt — szólt oda neki 
egy asszony. A két forintból 
nercek alatt 1.70 majd' 1.50 lett. 
de ez se használt, pedig a ko-
faaszonv erősen hangoztatta 
•Ezt vögve, lelköm, mert ez ha-
zat eláTós és nem holmi vagő-
nyost-

Akadt olvan hiszékeny, aki 
hengrott és 10 fi'lérrel ' többet 
adott a hurronvá^rt, ho'otl a 
derék kofának nem vo'f jussa 
"hhez a tíz fillérhez sem. A 
szabolcsi »va<*6nvos« mlnö-ég 
re. táneröre épnen olvan ktto 
gástalan volt. mint a jő sze-eőt 
krumpli. F.'áll ni is eláll 7 - 8 
nanig uan az envik. m'nt a má 
sík- Az u'krumnl! még nem el-
térésre va'ó. ráérünk mé" erről 
gondoskodni később amikor a 
burgonva béjja már keménvebb 
és megvédi a belső tartalmát. 

Most a továtüzi mene'rendet 
Is elmondjuk Mátészalkáról 
esútö-tökön több vágón burgo-
nva indult Ismét a községi é'el-
miszerúzem elmére. A szállit-
mánv legkésőbben vasárnap fut 
he Szegedre és hétfőn ismét a 
piacra kerül Az árát még nem 
számították ki pontosan, annyi 
azonban bizonyos, hoag 1 fo-

rint 10 fillérnél nem írsz drá-
gábh. De vásárolt a város to-
vábbi bnrgonvát Is lényegesen 
olcsóbban és igy a jövő héten 
elfelejtjük a forintot és fillérek-
ért vesszük meg a magunk 
krump'lját. 

Ezeku'án pedig ne sajná'jnk 
sem a kiskereskedőt, sem a pi-
á d árust és a termelöt. A kis-
kereskedő és a kofa megtalálja 

i számítását a lényegeren olcsóbb 
i krumplinál is. Olcsóbban vCsg 
és kis haszonnal sokat fog cf 
adni. Ami a termelőt Illeti, elé-
igedjen mag a jóval alacsonvabht 
árral. Az olcsóbb bnrnnwjn 
eggben olcsóbb Iparcikket ka-
szál. kapát és sok más egyebei 
jelent majd neki. Végül még 
egyet a burgonya árának letö-
rése természetszerűen magával 

i sodorta a ző'dség. főzelékié'ék 
és gyümölcs árát is. Ote-ósíg 

\ mutatkozott az egfisz piacon éí 
az asszonvok fe'lélege've. vidá-
man "hagyták et szatyrukkal 
szombaton a Tisza Lajos-köc-
utat 

e. ír. 
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Az t'Ff)Sz központi vez.etősA 
ge a hetvi szervezete* részéra 
olcsó rádió- és Keréxpárak-
ciót tnd't. Az akció keretéhog 
néni-ódiók nagvobh típusig 
több'ámpás hálózati és te|epw 
rádiókés7Ü'ékek. férttterékr^ 
rok kerülnek kiosztásra gvárl 
áron. ami 20—25 százalékon 
Irod'-crmőnvf letent Rádiót é» 
kcrékovl>-t kedvezménves áro» 
csak T'FDSz-szervezetck ígóé 
nvelhelnek a központban. .Ag 
országos vezetőség rethtvja 9 
heha és megvel szervezetei 
figvelmét. hogy a Péter-Pál 
napi uraló emléklapok árusttA 
sáböl trefolvó. öket illető ösm 
szeget a rádió- és kerékpéi* 
nkrtóra fordllsáx. 

\ MUNKÁS FELTÁLALÓ 
H V7 V\K f w r t w v i 


