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A-Szegedi Nemzeti Bizottság 
ünnepi ülésével köszönti a 
centenáris esztendőt. 

4, Megkezdődik a szegedi 48-as 
kulturverseny. • 

5. Egyhetes parasztifjusági ér-
tekezlet indult Szegeden. 

<0. A szegedi katonapolitikai 
osztály hónapok óta Ma-
gyarországon bujlcáló né-
met ügynököket fogott o' a 
városban. 

15. Megkezdték a szegedi htd 
vasszerkezetének készítését 
a győri MAVAG-ban. 

16. A bonvédtörvényszék lefo-
kozásra, háromévi hlvatal-
veszlfsre, 8 hónapi börtön-
re t élte Grley Zoltán volt 
altátjornagyol. 

19. Megkwriődik a Falcione-per 
0 szegődi összeesküvők bűn-
ügy ének tá-gvalása. 

21. Szeged üzemi munkásai szi-
gora ítéletet követelnek a 
rémhírterjesztők pőrében. 

29. 1U észül a szeged—hódme-
zővásárhelyi villanv lávve-
zc'ék. 

30. A román hadsereg 200 ta-
gú kulturcsoportja Szege-
ik n. 

FEBRUÁR 

1. 
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9. 
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20. 

21 

20. 

29. 

A Magyar Kommunista párt 
IV. nagyszegedi konferen-
ciáját tartja a városháza 
közgyűlési termében. Hor-
váth' Márton és dr. Zöld 
Sándor elvtársak mondanak 
beszámolót. Megalakult az 
u j nagy-szegedi pártbizott-
ság-
Etitéllék o szegedi ósszces-
kűvüket. Tízévi fegyházat 
kapott a főbünős EaicJoVie 
Káhn u és Fodor István. 
10. Egyetemi napok Szege-

den 
S'egedi nap a rádióban. 
Móra-szobor avatás a Nem-
zeti Emiékcsarnokban. 
A szegedi Paprika Beváltó 
Szövetkezet vezetését a ter-
melők veszik át viharos 
közgyűlés után. 
A jobboldali szociáldemo-
kraták elleni küzdelem je-
gvében IcözAs aktíva ülést 
tart uz MKP éa SzDP a 
Tisza szállóban. 
Befejeződik az MKP nagy-
Rzcgedi falusi iskolája. 
Szeged baloldali szociálde-
mokratái memorandumban 
követelik pártjuk jol/bokla-
lának felszámolásét 
Me nyilik Szegeden »A Har-
minc éves Szovjetuniói és 
a >NvoIcszázéves Moszkvai 
kiállítás. 
A Sz.IT első délmagyaror-
szágl konferenciája Szege-
den 
Magyar-Szovjet kuRurhét 
kezdődik Szegetlen. 

MÁRCIUS 

9. 

10. 

12. 

12 

II. 

Népügyészség letartóztatja a 
Sulyok-párti uszító Nagy-
iván Jánost. 
Megválasztják a nagy szege-
di UFOSz vezetőségét. 
A szegedi Nemzeti Bizottság 
és a szegedi 48-as Ifjúsági 
Bizottság kiáltványt ad ki a 
centenáiis március 15 mél-
tó merünncplésére. 
Szeged valamennyi számot-
tevő üzeme munkaversenvre 
hivja ki a vele rokon sze-
gedi és vidéki üzemeket. 
Mód Aladár elvtárs előadá-
sa az MKP szegedi politikai 
akadémiáján. 
Va.svárí emléktáblát avat az 
egyetemi ifjúság a központi 
egyetem előcsarnokában. 
Szegeti dolgozói impozáns 
tőmegfetvonulússal, nagy-
gyűléssel. szabadtéri sza-, 
badság-csltel ünneplik a 

Az ezcrkilencsiáznogyvonnvolces ér mozgalma?, gvőzelau* esztendő volt. Meghozta 4 
munkáspártok egyesülését, a klerikális renketá főfészkének a felszámolását, rnond-

Iiaínúuk siker-sikerre halmozódott, emelkedett az életszínvonal, népi demokráciánk j% Ma-
avar Dolgozók Pártjának vezetésével egyenes vonatban, nagy lendülettel tőr elére a szocia-
lista Magyarország megvalósításáért. Szeged, az ország második városa /szántén kivett* 
részét a küzdelemből és amint az év története mutatja, a fejlődésből Is, 

szabadságharc századik év-
fordulóját. 

18. Megalakul a két munkás-
párt nagyszegedi összekötö 
bizottsága. 

19. Szegeden Is megalakul az 
EPOSr, a paraszt ifjúság 
egységes szervezete. 

24. Az Ujszegcdi Ládagyár ver-
senyre hivja nz ország ösz-
szes hasonló üzemelt 

26. Munkásigazgatót kap az ál-
Iamosi'ott Délmagyarország 
cipőgyár és a Szegedi Ken-
derfonó, Tóth Béla" és Nagy-
györgy Mária szemétyélzen. 

27. A szegedi kongregánistálc 
felhívást bocsátanak ki a 
katolikus egyetemistákhoz, 
hogv tevékenyen kapcsolód-
janak be a népi demokrá-
cia építésébe. 

30. Tömegesen zárják! W a 
jobboldallakat Szegeden a 

* Szociáldemokrata Pártból 
30. Beiktatják Müller Bálintot, 

a Kunsági Szövőgyár u j 
munkásigazgatójáb 

ÁPRILIS 

1. A oKpeü versenyfelhívás ha-
tására az Ujszegedi Kender-
gyár és a Polo cipőgyár 
ramdeásaá is versenybe kezd-
tek. 

3. Négyévi fegyházra Ítélték 
Pailivicíni-uradalom volt 
intézőjét. 

3. Beiktatták a Pick szalámt 
gyár és n.i Ujszegedi Ken-
aergyár u j munkás igazgató-
ját. " 

4. Szeged dolgozói nagy lelke-
sedéssel ünnepelték a felsza-
badulás harmadik évforduló-
ját. 

5. Felavatták a szegődi Lemez-
gyár napközi otthonát. 

10. Ujabb demokióciaellenes 
szervezkedést leplezett le a 
szegedi ronűőrseg. 

11. A Magyar Diákok Nemzeti 
SzőveLsége városunktan két-
napos konferenciát rende-
zett. Megalakult Szegeden a 
munkaversenyiroda. 

20. A Szegedi Kenderfouóban 
megtörtént a két munkás-
párt egyesülése. Beiktatták 
az Orion bőrgyár u j vállár 
latvezetőiét. 

21. Értelmiségi nagygyűlés zaj-
lott !o a Tisza-szálló nagy-
termében. 

22. Ujabb pártszervezetekben 
.mégtörtént a két munkás-
párt egyesülés®. 

2L Megtartották az Úttörő 
Mozgalom első szegedi tan-
keriiietl konferenciáját. 

25. Egyesültek az első szeged-
környéki pártszervezetek. 

30. Utoljára jelent meg külön 
Bzerkesztéssol a Dél magyar-
ország és a Szegedi líép-

MAJUS 

I. Szegen dolgozói méltóan ün-
nepelték meg a munka gyö-
nyörű ünnepét. Révai József 
elvtárs és a szegedi dolgo-
zók szívből köszöntötték a 
megujult Délmagyarorssá-
Pjot. 

3. Megérkeztek az első szegedi 
é» szegedlsöruyéki hadifog-
lyok. 

9. Történelmi .jelentőségű kon-
ferencián egyesültek a Mar 
ey-.ir Dolgozok Pártjában az 
MKP és SzDP szervesetei. 

13. Szeged törvényhatósági köz-
gyűlése megbélyegezte a kle-
rikális reakciót. 

23. A szegedi felekezeti iskolák 
pedagógusai az államosítás 
mellett foglaltak állást. 

24. Tömegesen érkeztek haza 

ezegedi hadifoglyok. Tizen-
nyolcezer szegedi vasutas 
tiltakozott a katolikus egy-
ház reakciós vezetőinek "a 
demokráciát ért támadása 
ellen. 

25. A munkásbiróság elitélte a 
honvédkerület panamistáit. 

26. G-erő Ernő elvtárs megte-
kintette a szegedi hídépítési 
munkálatokat Az egyetemi 
és főiskolai ifjúság lelkesen 
állást foglalt az MDP prog-
ramja és az iskolák álla-
mosítása mellett. 

29. A szegedi Kisgazdapárt kö-
vetelte az egyházi iskolák 
azonnali államositását. 

JUNIUS 

1. A szegedi diákság nagygyű-
lésen követelte a i iskolák 
államosítását. 

3. Megnyílt a szegedi könyv-
nap. 

4. Az egyetem orvosprofesszo-
rai követelték az iskolák ál-
lamosítását. 

5. Megkezdődött az ifjusőg-I 
hét. 

6. Szeged dolgozói felháboro-
dással fogadták a klerikális 
reakció merényletét: a pócs-
petri gyilkosságot. 

10. Egyesült a MO^zK és a 
Hangya szegedi kirendelt-
sége. 

12: A dobozok nagy lelkese-
déssel fogadták az MDP első 
kongresszusát. 

15. Nagy sikart aratott a sze-
gedi országos népi táncbe-
mutató. 

16. Lcleplöíték a Csillagbörtön 
panamistáit. 

19. Rémi elvtárs beszámolt az 
MDP el3ő kongresszusáról. 
Átadták az államosított is-
kolák igazgatóinak megbízó-
levél üke t 

23. A minisztérium jóváhagyta 
a város költségvetését. 

26. Meminnepólték a szegedi 
szerbek egyen joguait áaáuak 
azátévei jubileumát. 

| J C L I U S | 

2. Csűri Mihály kőművest kt-
nevez lók a műszaki ügyosz-
tály vezetőjének. 

8. A szegett! kender 13 flnnra-
toásanak adták At a kitün-
tetést 

9. A szegedi szakszervezetei 
ősszvezolőségl gyűlésen csat-
lakoztak a Tájékoztatóiro-
da határozatához és elítél-
ték a JUKP politikáját. P. 
Csák EolPJ sár jezsuita szer-
zetest derno krátiaellenes iz-
gatásért 4 évf börtönre Ítél-
ték. Megalakul a nagysao-
gedi patronázsbízottság, 
mely az iskolnjavitási mun-
kálatokat irányítja. 

14. Megalakult ne Állami Vil-
lamosmüvek üzletigazgató-
sága Szegeden, mely egye-
síti a Közúti Vaspálya Rt.-t, 
Központi Gáz- és Villamos-
ság Bt.-t, Kiskunfélegyhá-
za, Kiskunhalas, Hódmező-
vásárhely, Makó, Orosháza, 
Békéscsaba, Gyula és vidéke 
őssres villanytelepeit. Veze-
tője Homola Jenő elvtárs 
lett. 

16. Párt kőzi értekezlet foglalko-

zott a cséplés kérdőiével. 
17. Félig elkészült a híd. * 
31. Megnyilt az ipari vásár. 

AUGUSZTUS 

í 

1. Szakasita Árpád miniszter-
elnökhelyettes megnyitotta a 
XVI. Ipari Vásárt." 

2. Élüzem lett az ujszcgcdi 
gőzfürész. 

I. Az összes pzeredi lankíió-
kok beolvadtak a Szeged-
Csongrádi Takarékpénztárba 

11. Balos Ányos volt főigazga-
tót ismét ' a népbirősag elé 
állították. 

14. Szeged vezet a beszolgál-
tatásban Debrecen előtt. 

15. Beiktatták dr. Kiss Dezső 
elvtársat, a törvényszék el-
nökét. 

20. Nagyszabású ünnepségek a i 
u j kenyér ünnepen. Fel-
ara tták a Ságvárl Endre if-
júsági üdülőt. 

24. A szegedi államvédelmi osz-
tály elfogta dr. Mekrányi 
Gyulát, Gyöngyös volt nyi-
la? polgármesterét. A szege-
di vasutasok lelkesen fog-
laltak állást a nfoy és fél-
napos kocsifordsdo mellett. 

27. Szeged a beszolgáltatás! 
versenyben 188 százalékai 
teljesítményt ért el. 

29. Miniszteri kiküldöttek tár-
gyaltak a polgármesterrel fi-
nommechanikai gyúr ós kon-
fekció-üzem létesítéséről. 
Népszava-nap Szegeden. 
Megtartották az e1a5 nagy-
szegedi Oktatási Konferen-
ciát. 

SZEPTEMBER 

ÍL Nagyszabású ünnepség kara-
téban átadták a szegedi üze-
mek élenjáró dolgozóinak a 
Szaktanács jutalmát. A sze-
gedi dolgozók nagy érdeklő-
déssel fogadták a" Politikai 
Bizottság' határozatát 

5. Megjutalmazták a pedagó-
gus munkaverseay győzte-
seit 

7. A közigazgatási munkaver-
eenyben Szeged az első hely-
re került. 

9. Elbúcsúzott- .Szegedtől az 
Ady Endre-daru. 

10. Mesrkezdődlek 4 szegedi 
honvéd napok. 

15. Aranyat és valutát rejte-
gető l/andát fogtat el a sze-
gedi gazdasági rendőrség. 

17. A Szegedi Kenderfonó ver-
senyre hívta az ország gyá-
rainak üzemfenntartó cso-
portjait. 

18. -A szeged! dolgozók nagy 
lelkesedéssel üdvözölték a 
ízobadkenyoret. Megnyilt a 
Mezőgazdasági Kiállítás. 

19. A szegedi üzemek elfogad-
ták Debrecen fölhívását a 
kongresszusi vorsanyre. 

20. Elbúcsúztak városunktól a 
drszki gépállornás traktorai. 

26. Tizezer ember vett részt a 
ds5«ki gépállomás felavatá-
sán. 

23. Geró elvtárs szegedi utján 
meglátogatta a hídépítést és 
az egyhónapos páitiskolát. 

OKTÓBER 

1. Ar. országosan megkezdődő 
Szabad Nép agHációra a 
szegedi üzemek is megtelték 
oz előkészületeket. 

n a g y v a t í a s - z e k b a n | 
c s ó á r a k o n . ^ 

iS2ialosiiS8s!©r@M taresarsKüiáüfai | 
S s e i i i l r é f i y i Géza és társai cé'jnéi 

Szeged, D u i j o n c s - } é r 11. 

Saombaf, 1949 yvnuftr T. 
— — • — H U — — ' • ! » • slll 

2. A szovjet Chn ünnepén, 
Sztmonov: »Orosz kérdési* 
ét vetítették a szegedt n<o* 
7i1c. A nagyszegedi oktatá* 
sl konferencia irányt mu-
tatott a párttagságnak « 
párt hlcotógiai tisztaságának 
megvédésére. 

8. A szegedi tudományegytw 
tem c\ nyitója lénycgeoea 
küiönl>özőtt h szokásos év* 
nyitóktól. Az egyetemi ok* 
tatást a nép szolgálatába 
állították. 

10. Szeged népe nagyszabású 
ünnepségekkel emlékezett 
meg a felszabadulás negye-
dik évfordulójáról. 

12 Kigyulladt a fény Tápén 5» 
Algyőn. 

13. Szeged törvényhatósági W* 
SOttsága elfogadta az. 1949* 
es városi költségvetést. 

17. Szeged közellátási, szociális 
és kulturális ügyosztályának 
élére az MDP Nagyszcgadt 
Párthi :ottságűnaic javaslaté-
ra három gyárimon kás ko* 
rűtt, Ilavalec I.lvánné, Sal* 
íal Ferencné és Kis Mi-
hály elvtársak. 

19. A Szabad Nép-kampány 
harmadik vasárnapjáig 3028 
cn fizettek elő az MDI' köz-
pouti lapjára. 

23. Tízezres tömeg vett részt 
a Szegedi Nemzett Színház-
ban megtartott szakszerve-
zeti nagygyűlésen. 

29. Dr. Zöld Sándor elvtársat 
l>elügyminiszterl admín'srl-
rativ "államtitkárrá nevcztók 
ki. Rekordidő alatt fejeztét 
bo « litd medcrnyilásának 
betonozását. 

NOVEMBER 3 
3. A Tisrahid és a Démn él-

üzem lett. A szegedi közép-
iskolák szülői munkaközös-
sége erélyesen tiltakozott a 
Mimi szenty-íét® !. terlk á th» 
reakció uszítása ellen. 

7. Szeged népe megünnepelte 
a u így októberi Szocialista 
Forradalom harmineegyo-
dik évfordulóját. 

11. Papdi György/ elvtár®, or-
szággyűlési képviselő, ax 
MDP nagys/egedi párlW-
zottság:ínak tagja hosszú 
szenvedés után elhunyt. 

16. Az UFOKz és FF.KOSz egy®-
siiését előkészítő szegedkör-
nyélá bizottság határozati 
javaslatban tiltakozott Mind-
szeoty orszűgveszlö politi-
kája ellen. 

18. Az uijáőiálett szegedi híd 
teherprótója Jól sikerült. 

19. A szegődi egyetemi ifjúság 
- megváíasztolta u j vezetőit. 
21. A» újjáépített közúti hidat 

Geró Ernő elvtárs átadta 
4 szegedi dolgozóknak. 

29. A szegedi egyetemi tanárok 
Mindszenty megcendszaiól 
lyozását kélték. 

DECEMBER 

7. környékének dolgozó 
parasztsága Mindszenty ®I-
távplilásáf követelte. 

8. Á női világkongresszus kül-
döttei meglátogatták Szeged 
dolgozó asszonvait. 

12. Két éa fél millió forintot 
költöttek Szeged novembe-
ri beruházásaira, a há-
roméves terv keretében. 

19. A szegedi hók elhatározták, 
hogy kapcsolatokat keres-
nek a dolgozókkal, Barabás 
Tibor elvtárs, az í rósz övet* 
Ság főtitkára előadást tar-
tott S'caeden. 

22. Kigyulladt a fény Szegvá-
ron. A megyéspüspök fo-
gadta a Mindszenty eltávo-
Ütását követelő csanádme-
gyei papi küldöthé'ct. 

28. Szegrtl dolgozói őszinte 
ajm;.nyugvással ves-ik tado-
másul Minds-entyucí; és 
cinküja uak örizeííwvtt \ 'b 


