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Forradalom 
és szabadságharc 

A »Szikra« kiodásáhan most 
jelent meg a <13-aa szabadság-
harc első alapos és komoly tu 
dományos kutatáson felépülő 
történeti rajza »Eorradnloin és 
anthadságlmro 1818—49« cini 
m«l. A több mint 500 oldalas 
vaskos munkában Mód Aladár 
az 1818—49-es pártharcokkal és 
az akkori korrnánv politikájá-
val foglalkozik több fejezetijén 
Ember Győző a 18-as magyar 
paraszt rao'zgalmnk történetét 
dolgozta fel. Nemes Dezső pe-
dig a munkásság helyzetét és 
megmozdulásait o 48—19 es for-
radalomban. Sok újszerű adat 
kerül elő Andics Erzséliet ta-
nulmányálian. amely a szubad-

Sharc idejének egyházi reak-

jával foglalkozik."Hanák Té-
ter a magyar szabadságharc 
nemzetiségi távlatait vázolja fel 
• monarchia elnyomott népei-
ről irott tanulmányában. Ke-
nyeres Julin a szabadságharc 
és a nemzetközi politikai kap 
csolatról irt. VValdapfel József 
pedig bő idézetekkel költőnk 
cek a forradalomban betöltött 
szerepét tárgyalja. Az értékes 
munka több eredeti rajzot és 
iratok, kiadványok facsimiléjét 
közli. 

15 évre ítél*éh 

Babos Józsefei 
A budapesti népbiróság 15 évi 
fegyházra itélte Habos Józsefet 
az 1941-ben felállított »vezér 
kari főnök bírósága* vezetőjét. 
Babost a NOT annakidején 
•egészségi okokból* szabadlábra 
helyezte, mire ő megszökött. 
Most távoliéiéhen hoztak íté-
letet. 

SzU-HIREK 

I FI NAPOK 
Csütörtök: 
Színház 8: Bozőki István. A1 

•óváros 7: Csamnngó János. Ró-
kus 7: Kissué. .Móraváros 7: 
Borbély Gábor. Ujsomogyi 7: 
Tóth Dezső. EMOSz 6: Adok 
Ilona. Konzervgyár 2: Szatmári 
József. Petőfi tanoncotthon 8: 
Osápensrki István. Ujszged 7: 
Gönczi János. 

Péntek: 
DEM A cipőgyár 4: ifj. Mózes 

ülés. ösomogyitelep 7: Balla 
János. Belváros 7: Selmeczi Ia-
jos. Köztisztasági telep 3: Tóth 
Dezső. Üzletvezotőség fél 6: 
Füzesi Sándor. Iparostanoncis-
kola C óra: Szatmári József. 

Szombat: 
ládagyár fél 1: Csápenszki 

István. Gázgyár fél 1: Klein 
Sándor. Magánalkalmazottak 7: 
Bakk Lajos. Nyomdász 4: Adok 
Ilona.. VÁOSx 6: Gulyás Árpád. 

Felhívjuk az előadók figyel-
mét,, hogy az ifi-napokra n si-
labuszok átvehetők a SzIT 
nagyszegedi titkárságon az ok-
tatásvezetőnél. — Felhívjuk az 
összes SzIT alapszervezetek ok-
tatásvezetőit. hogv 15-ép, szer-
dán este 6 órakór oktatásveze-
tői értekezletet tartunk a Vörüs-
marty-utva 5. sz. alatt. Megje-
lenés fegyelin: terhe alatt köte-
lező. 

II magyar kormány erélyes tiltakozása 
Siorza olasz külügyminiszter rágalmai ellen 

A magyar kormány tilta-
kozó jegyzékei nyújtóit át a 
lntóape.sti o'asz. követségnek 
amelyben visszaiilasüotta 
Sforza olasz, külügvminisz-
lernek a képviselőházban el-
lianp/oll kijelculéseit. Sfor-
za azl állította, liogv Ma-
gva rorszáíí a honvédség lét-
számát a békeszerződésben 
megállapított létszám fölé. 
85.000 főre szándékozik fel-
emelni és ezzel a hamis ál-
liiással igyekezett indokolni 
i löbbi között, hogv Olasz-

ország nem maradhat sem-
leges. 

A magyar kormány jegy-
zékéiben határozottan leszö-
gezi. hogy a honvédség lét-
száma mélyen alatta van a 
liékeszerz.őrlé.s által megen-
dellnek. Teljesen légből ka-
pott kijelentés, mintha a ma-
gvar kormány az. engedélye-
zett létszámól túllépné. Tel-
jesen alaptalan állítás az is. 
mintha a honvédség felfegy-
verzése felett egy »120 főnyi 
szovjet katonai misszió* 

Épülnek a szegedkörnyéki 
mm m mm ew au • 

ontozomuvek 
Tavasszal már öntözéssel gazdálkodnak 

Algyö, Deszk és Újszeged határában 
Bizottság járt Szegeden az 

Országos Vízgazdálkodási Hiva-
taltól, valamint a földművelés-
ügyi minisztérium tervgazdálko-
dási ügyosztályától. A gazda-
sági felügyelőség vezetőivel meg-
tekintették a fzo.ged környékén 
épülő öntözőmüveket. Újszege-
den, Algyőn és Deszken. Újsze-
geden 260 gazdával alakult meg 
az öntözési szövetkezet, amely 
előreláthatóan már tavasszal 
1200 holdon folytat öntözéses 
gazdálkodást. Főként szántó-
földi növéuyek öntözéses ter-
mesztését igyekeznek itt meg-
valósítani. Algyőn már januárra 
elkészülnek n föuifltárgvnk. 
vagyis nzok, amelyek a Tiszából 
kiemelik a vizet é> lehetővé te-
szik az öntözés megindítását. 
Ut mintegy hatszáz holdat ön-
töznek majd, de később a mcl-
lékmiitárgvnk megépítésével öt-
hatezer hald öntözése is lehe-
tővé válik. Ebből 2500 hold esik 
majd Szeged határába. Az ön-
tözőméi teljes megvalósításával 
a Fehértó vízellátása is kedve-
zőbb lesz majd. * 

Hétfőn egyébként az ujsze-
gedi öntöző "szövetkezet tagjai 
a gazdasági felügyelőséggel 
együtt feliratot intézlek a föld-
müvelésügyi minisztériumira és 
ebben kérik, hogy Újszegeden 
a víz továbbvezetéséhez szüksé-
ges mellékmütárgyakat is épít-
sék meg. Kérik ezenkívül még 
azt is, hogy az öntözőmü beren-
dozése villanyerőre történjék. 

gy akorolna felügyeletet. Ma 
gyarorszig nyillan és vilá-
gosan olyan politikát foly-
tat, amelynek célja a béke 
következetes megvédése, a 
népek közötti békés együtt-
működés fejlesztése és ezért 
halározotlan szembeszáll 
minden háborús készülődés 
sel A magyar kormány cso 
dálkozásál fejezi ki. liogy fc-
le'ős államférfi a parlament 
tribünjéről minden alapot 
nélkülöző állításokat tesz 
ezzel próbálja elterelni a fi-
gyelmet a béke valódi ellen-
ségeiről, a háború igazi elő 
készítőiről. A magyar kor-
mány az olasz külügymi-
niszter rágalmai ellen a leg-
határozottabban li takozik s 
ugyanakkor kéri az olasz 
kormányt hogy a legilleté-
kesebb képviselője által tett 
kijelentéseket megfelelő for-
mában igazítsa helyre és vá-
laszát a legsürgősebben kö-
zölje. 

A magyar kormány tilta 
kőző jegyzékét december írt-
én nyújtotta át a budapesti 
olasz követnek Berci Andor 
külügyi államtitkár. 

Matematikus hetet rendeznek 
Szegeden 

Fenyő István professzor a matematika 
és a marxizmus kapcsolatairól beszél 

Csütörtökön nagyszabású ma 
tematikus hét kezdődik Szege-
den. Világhírű professzorok ér-
keznek ide, hogy előadásokat 
(arlsanak legújabb kutatásaik 
anyagából. S-egrd're érkeznek L 
J. Mordell cambridgei, Erdős 
Pál ayracnsei 'USA), L. Gar-
ding svédországi professzorok, 

Aszocialisfarendszer 
kuMurfölénye 

A Pravda szerint a Szov- elő a katonai kiadásokra és 
jetunióban az idén 66 mil-
liárd rubelt költöttek közok-
tatási célokra, mig az Egye-
sült Államokban az idén 18 
milliárd dollárt irányoztak 

csak 250 millió dollárt köz-
oktatási célokra. Ez hiven 
tükrözi vissza a szocialista 
rendszer kulturfólényét. 

2 7* éo -17, év 

Elítélték Szittyái Dénes 
haboriykuti plébános ü lözőát 

Hétfőn tárgyalta a népbiróság 
Szittyái Dénes hakonykuti plé-
liAno's üldözőinek: dr. Hortová-
nyi Imrének é9 Bukovszki Gyu-
lának népellenes bűnügyét. A 
tanúvallomások szerint a vád-
lottak voltak a reakció tűzfész-
kei Pakonykutin. 

Sárkány" György népügyész 

Szegedi Állami Nemzeti Szinház 

• műsora 
December 11-én, esle 7 órakor: 
December 15-én este 7 órakor: 
Decehibcr lG-án esle 7 órakor: 
December 17-éu esle 7 órakor: 
December 18-án délután 3-kor: 

December 18-án esle 7 órakor: 

A windsori vig nők_ »P« bérlet 
öm-skavas nagyban. «E« béri 7. 
Ócskavas nagyban. »S« bérlet G. 
Pillangó kisasszony• Bérletsz. 
Kényeskcdök. 
Gianni Scliicch, Vígjáték. 
Ocsl.avus nagyban. »U« béri 6. 

T á j s z ' n l t á z m ű s o r a : 
December 14. Ujszenliván: IDEGEN GYERMEK 

December 21. KOhekháza: l-DEGKN GYERMEK. 

O R I O N P H t L f P S Í E L E f Ü M E K S t E ^ E N S 

1949-es gyártmányú uj rádiók 

" e f e n i e i ! M á r t o n n á ! . Kdemcn-u.it 
Kedvező részletre 
beszerezhetők 

vádbeszédében rámutatott arra, 
hogy a bakonyknti esetet az az 
irányzat szülte, amelyet a leg-
felső egyházi hely ina is ál-
landóan' képvisel.' A legsúlyo-
sabb büntetgs kiszabását indít-
ványozta. 

Este háromnegyed 8 órakor 
hirdette ki a népbiróság ítéle-
tét. ITortoványi Imrét 2 és fél-
évi, Rukovszki Gyulát pedig 
másfélévi börtönre, ezenkivül 
mindkettőjüket 10 évi politikai 
jogvesztésre és vagyonuk fele-
rész/nek elkobzására itélte. Hor-
továnvit ezenkivül a bíróság 5 
évre kitiltotta Bakonykuti köz-
ségből. 

— Az MDP törvény-hatá-
sági csoportja december 14-
én, kedden délután 4 órakor 
a városháza 2-es szániu kis-
gyűlés! termében csoporl-
ülést lart. Az ügy fontossá-
gára va'ó tekintettel pontos 
megjelenést kér a csoport 
vezető táge. 

valamint Tinán Pál és Fenyő 
István budapesti egyetemi, il-
letve műegyetemi tanárok. A 
matematikus lielet a szegedi Bo-
lyai János matematikai társulat 
a szegedi Tudományegyetem 
matematikai és természettudo-
mányi kara rendezi a MEFESz 
természettudományos körével. A 
programban különösen nagy 
érdeklődésre iarllwt számol 
Fenyő Islván előadása tMate-
matika és Marxizmus« cimmel. 
amelyet az egyelem Szerves Ké-
miai Intézetének Dóm-téri tan-
termében tart meg pénteken 
délután 6 órakor. A többi elő-
adások a Bolyai-intézet Ady-
téri l-es számú tantermében 
hangzanak el. Csütörtökön dél-
előtt 11 órától Erdős Pál ésTu-
ráj) Pál, ugyanaznap délután 5 
órakor Mordéi!, pénteken dél-
ijén 12 órakor ugyancsak Mor-
deU és szombaton délután 4 
órakor Garding tart előadást. 
A díjmentes előadásokon műi-
den érdeklődőt szívesen látnak. 

Népi i 3 j és n é p z e n e 
Vasárnap délelőtt az Alföldi 

Tudományos Intézet nyilvános 
ülést rendezett az embertani in-
tézetben. Ez alkalommal dr. 
Jégh Károly »Népi jogszokás-
gyűjtés Tápén* cimmel tartott 
előadást és érdekes népi, jogi 
eseteket olvasott fel gyűjtéséből, 
ezenkivül ismertette a szegcdi 
népi jogkutató csoport eddig 
még kiadatlan anyagait. Igen 
értékes előadás hangzott el dr. 
Szeghy Endre főjíkolai profesz-
szortól, az ismert népzenekuta-
tótól. Pa játgyüjtésü szegedkör-
nyéki népdalaitól mutatott, be 
fonográffal és egyben beszámo-
lót tartott széleskörű gyűjtő-
munkája ról. 

s*t fida,r.í 4nm-movnnet 

ÁGH MAGDA 

zongoraestje 
Agti Magda elvtársnő zongo-

raestjével zajlott le pénteken 
este a zenekou/.eivatórium IIL 
Collégium Murieuin bérleti 
hangversenye. 

Agh Magda gondosan válo-
gatott műsorában — Bach, De-
bussy, Haydn, Beethoven, Schu-
mann, ilirfrlomith, Bartók mii-
vek szerepeltek.. 

Az est, folyamán sokszor be-
bizonyította, hány zenei irány 
elmélyült tolmácsolója. A kez-
deti idegess -g leküzdése után a 
komoly művészek jellegzetes je-
gyeit "találtuk meg játékában: 
tudatos formai felépítés mellett 
a zenei átélés szugysztiv erejét. 
Külnösen éreztük ezt Beetho-
ven: Appassionata magával ra-
gadó előadásában. Külön ki 
kell emelnünk Bartók: Hat táno 
bolgár ritmusUm — hat kjs 
remekmű — tökéletes miivészi 
teljesítményét. (Erre a produk-
cióra külön felhívjuk a kullur-
gárdák figyelmét..) 

Ágh Magda egyaránt megta-
lálta az utat a közönséghez 
Ba:h ti z a tengő tónusbanr tar-
tott Franvia suitejávcl, Schu-
mann csapongó Papiilons-jlval, 
Debussy finoman lebegő kéfc 
preludjével. A hallgatóság nagy 
tapssai hálálta meg a szép es-
tét, melyet 3 ráadással kellelt 
megtoldani. 

Mn este njrn a nagvsikeiii 
> Windsori vig nők« előadása ke-
rül szinre a. bemutató szerep-
osztásában. A főszerepeket Dar-
vas Ibolya, I.ittasy Gvörgy, 
Turján Vilma, Pogány Zsuzsa, 
Palocz 

László, Lóránt György, 
Horváth József, Gaál József és 
Kassay János éneklik. 

Ezen a héten négy estén át 
játssza a színház a nagy kö-
zönségsikert aratott prózai ú j-
donságot, az sOcskavas nagy-
íjam* cimü amerikai vígjátékot. 
\ kitűnő szerepeket Deák Sán-
dor, Moóry Eucy. «Márky Gépi, 
Bénfcő Miklós, Radnótiiv Eva, 
Károlyi István és Gáti Pál jútsz-
z'ilc. 
Pénteké-! esfe műsorváltozás 

a szinEázhan. Az eredetileg ter-
vezett * Mosoly országa* einiii 
operett helyett a. »PilIangókb-
asszon v«, közkedvelt Puccin'-
opera kerül műsorra. A né[>szerii 
opera főszerepeit P. Panp Ju-
lin, Megyesi Pál, Horváth Jó-
zsef, Fercncz Anikó, Gaál Jó-
zsef és Nádas Tibor éneklik. Ve-
zényel Vaszy Viktor. Az előadás 
bérlet saainettón megv. 

2778/1918. vglit. szám. 

Árverési hirdetmény. 

Dr. Magvar István ügyvéd ja-
vára 1200 Ft tőke és járu-
lékai erejéig a szegedi járás-
bíróság 1948. évi P. fii8 sz. 
végzésével elrendelt kiclégitéri 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőnél 1918. évi augusztus 
25-én lefoglalt GG71 Ft-ra be. 
csiilt ingóságokra a szögedi já-
rásbíróság Fk. 27.331/1918: sz. 
végzésével az árverés elrendel-
tetvén, végrehajtást szenvedő la-
kásán, Szeged, Tisza Lajos-kör-
ut 59. szám alatt- és folytatva 
Szafymaz kap. 486. szám alnffc 
leendő megtartására határidőül 
december 16. napjának délelőtti 
fél 12 órája tüzeiik ki, amikor 
a bíróilag lefoglalt kocsmai Ile-
rendezéseket, rádiót., üres bor-
dókat, bort, permetezőt, demi-
zsonokat, s egyéb ingóságokat 
a legtöbbet ígérőnek, de leg-
alább a becsár kétharmadrésze-
ért, készpénzfizetés mellett el 
fogom adui. 

Szeged, 1913 november 23. 
Kuhn István bir. végrehajtó. 

frmunhásoh figyelem! 
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kap. Nagy jenő volt Csekonics utca 5. Javításokért garancia. 

Fizess elő a 

Dólmaqyarországra 

Karácsonyra legatkatmasabb a|ándék 
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