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Megalaku t Szegeden
a Szociáldemokrata Párt
helyi szervezete

i

Mindenszentek

. . . | A forradalmi nemzeti bízottság ülése

Mi van
az urániumérccel?

Szeged város néptanácsa,.
A továbbiakban a sztrájkA rettenet évei után az igaSzerdán megjelent Pécsett
amely forradalmi nemzeti bi- , bizottság vezetője javaslatara
zán felszabadult lelkek tüzétől
zottsággá alakult át. tegnap a forradalmi nemzeti tuzo'.t- a Szabad Dunántúl című nagyulladnak ma lángra az em- \
délután ülést tartott.
| ság úgy határozott, hogy nn- pilap első száma. A lap egyik
Ukezésak gyertyái,
amelyek j
eíJoszt
László
elnökségi
tag
vember elsejét — november legérdekesebb cikkének
József
és
A
Szegedi
Forradalmi mondott Vörös
kedves halottaink, -vo'.t szereme:
„Mennyi urániumércot
beszámolt
a
budapesti
külj
7-e
helyett
—
ünneppé
nyutetteink arcát lebegtetik elénk
Nemzeti Bizottság a K á l v i n Pleskó András. Számosan feldottség útjáról, annak ered- i vánítja, ami azt is
jelenti, vittek el Kővágöszöllősrői?"
és
elhatározták,
a rohanó élet egy-egy csendes
téri volt pártház helyiségét szólaltak
ményeiről.
A
beszámolót
töh|
hogv
ma
munkaszünet
van, A tudósító megírja, hogy a
órájában. A megemlékezés ma
juttatta az alakuló Szociálde- hogy az egyes üzemekben is
bek hozzászólása után a bi- tehát ülősztrájk sínes. Ter- bányát felfegyverzett muntöbb keserűséggel szorongatja zottság tudomásul vette.
mokrata Párt szegedi szerve- megalakítják a szervezeteket.
mészetesen az élelmiszert cs kásőrség őrzi és a forradalmi
zete részére. Tegnap déluxán Megalakult az Ideiglenes In- ' a torkokat, az arcok és a honi
A nemzeti bizottság elnök- | a gyertyákat árusító üzletel, események idején is rendben
folytak a fenntartási
munamely
mától
lokok barázdái mélyebbre vé- sége bejelentelte,
az épület emeleti nagyterme tézőbizottság.
hogy
a nyitva tartanak,
sődnek, mint tnás
időkben, nemzetőrség szervezése erő- - Heves vita alakult ki a kák. Grósz György üzemvezsúfolásig megtelt az alakuló kezdve felújító belépési nyiamikor a halandó ember a teljes ütemben folyik, külön ! volt koalíciós pártok kapko- zető elmondotta, hogy jelengyűlés alkalmával. Beszédet latkozatokat ad ki.
régholtakról emlékezik. Ma a egyetemi egységeket is állíta- : dó újjászervezése miatt és leg kutatóvágatokat hajtanak
egy
kísérleti
szabadság bölcsőjénél
állva r.ak fel.
lapunk
más helyén
közölt és rövidesen
fejtésben is megindul a munemlékeznünk kell hős fiainkra
Ezután Halász József "o- felhívásában figyelmeztet a ka. Eddig mintegy 15 mázsa
is. akik legdrágább kincsüket, hadnagy, a helyi katonata- korai pártvillongások esetlenyersanyagot láttok el. f ő nz életüket adták a szabad ma nács elnöke, beszámolt arró". ges káros kimenetelére.
ként laboratóriumi célokra.
gyár államiság szent ügyéért. hogyan oszlatták f e l az Á l A forradalmi nemzeti biBcke poraikra!
ülése a késő esti
lamvédelmi Hatóság szegedi zottság
órákban ért véget.
vasA nemzet szívében őrzi meg főosztályát.
Tegnap, szerdán délután Sze- közalkalmazotti, munkás,
emléküket.
geden a Független
Kisgazda utas, postás, nyugdíjas, női és
Párt régi vezetői, élükön Török ifjúsági tagozatok vezetőiből.
Ugyancsak
szerdán
délután
Ferenc gazdá'kodóval, a párt
időjarasjelentés
volt elnökével, összejöttek, hogy több kerületben, Felsővároson,
Közlemény
Európa északi telében a sarkviAlsóvároson
megalakultak
a
Hozzátok szólök most sze- győri határőr és szabadsá- déki légtömegekből hatalmas kitermegalakítsák
városunkban
a
gedi fiatalok, aikókkel a ne- gon van.
jedésű anticiklon
épült iel. melypárt helyi szervezetét. A meg- Független Kisgazda Párt kerü- j
Szeged
város
rendőrkapiflenes intézőbi- leti szervezetei is.
héz napokban együtt menebeszélésen
M i ebből az esetből a ta- ben túlnyomóan derült, száraz időn.
.. :, tányságának
kebelén belül teltünk, ha kellett szuronyuralkodik.
Az Alpok és
a
A párt központi székháza a
ttak, a mezőzottságot
nulság? Az, hogy hagyjuk járás
Kárpátok vidékén
m é g sok helyen
kereskedő, ér- Vörösmarty utca 5. szám alatti j megalakult a forradalmi ta- nyal szemben is, Szeged ut- futni a bűnösöket, akik a esik
gazdasági,
cs havazik. Az Adrián zivata'.
r
_
A
f
^
—
nf
tirva
1
n
l
«
i náes. A városi nemzeti
bi- cáin és hirdettük az önkényhonvédségi, épület.
telmiségi,
népre tüzeltek és megverték rok vannak.
; zottság a forradalmi tanács uralom végét. Végre elérkeVárható
Időjárás csütörtök
esa kollégiumban a lányokat?
megalakulását
tudomásul zett az az idő, amikor
ke- N e m ! A k i bűnös, annafc f e - t i g : V á l t o z ó felhőzet, több helyen
m é g kisebb eső, a magasabb
hevette és megtárgyalta a rend- zünkbe vehetjük sorsunk inlelnie kell. Mit tegyünk hát? lyeken havaseső, havazás. Mérse
őrség karhatalmi és nyomo- tézését. Nehéz, felelősségtelMegválasztották a Nemzeti Parasztpárt
Ha valahol felismerünk egyet kelt. helyenkint élénkebb északkej zói (nem ávós)
részlegének jes órák ezek! S e m Horthy ék,
is közülük, azonnal hívjuk a leti-keleti szel. A hőmérseklet f o i
perspektíváit.
Ezután
a
rendideiglenes vezetőségé! Szegeden
sem Rákosiék nem
enged- nemzetőrséget és
igazoltas- kozatosan csökken.
őrség a forradalmi célok er- ték, hogy megtanuljunk jósuk. Lehet, hegy némelyik
Megalakult
a
Csongrád
Kovács dekében f o g működni, éppen zan, érett f e j j e l
politizálni. hamis igazolvánnyal szaladTegnap az esti órákban a Nem- Miklós Pál, titkár dr.
Nemzeti
sArvező-litkár
Gidav ezért a városi nemzeti tanács De a magyar fiatalság meg- gál, de ennek a leleplezésére megyei Ideiglenes
zeti Parasztpárt szegedi szerve- Antal,
Bizottság. Szerdán délután
zete a párt helyiségében (Stefá- Kálmán, propaganda-titkár dr. bizalommal van iránta.
mutatta, hogy tudunk oko- is megvan a mód. Kísérjük el
A városi nemzeti bizottság sak, s ha kell, fegyemezettek a lakására, vagy a megneve- Hódmezővásárhelyen a nemnia sétány 4). megválasztotta Péter László, gazdasági vezető
zeti bizottságok és a demokideiglenes vezetőségét.
Elnök pedig Rácz Károly lett.
felkéri a polgárokat, hoev a lenni.
zett munkahelyre. Ott m a j d
ratikus pártok képviselőinek
rend fenntartása
érdekében
kiderül, hogy tényleg az-e,
Kedden a városháza előtt
részvételével megalakult a
támogassa a nyomozók és a
akinek mondja magát.
a tömeg elfogott egy civilruCsongrád megyei Ideiglenes
karhatalom munkáját!
Ugyancsak
megalakult a hás fiatalembert. A z embeN e m a gyilkosokat, haza- Nemzeti Bizottság. A bizottsztrájkbizottság, hogy a sza- rendőrség járási forradalmi rek azt mondták rá, hogy árulókat védjük. A k i bűnös, ság elnöke Erdei István.
ávós, lőtt a tömegre. A
tö- annak lakolnia kell, de a törA sztrájkbizottság felhívja bad ég alatt lévő hatalmas j tanácsa is.
— ö t mázsa konyhasót jutlámpa- vény előtt. N e
Szeged dolgozóit hogy a du- értékű s mennyiségű paprika i A nemzeti bizottság koszo- meg meglincselését,
szennyezzük tatott a Román Népköztársanántúli dolgozók követelései- megmentésére
ideiglenesen j netét fejezi ki a rendorseg vasra húzását követelte. E be szent, tiszta ügyünket vé- ságban lévő Óbéba község
forró hangulatban csalk né- res pogromokkal.
v e l éf
sztrájkmozgalmával
határőrsége a Magyar V ö eddigi áldozatkész munkájáfelvegyék
a
munkát.
hány józan hang akadt, akik
egyetértve ma is tartsanak
ért. amelyet a vaeyon és közElég volt a törvénytelen, röskereszt részére. A z adoMa,
csütörtökön,
Mindenazt mondták, hátha nem js
ülősztrájkot —
tartózkodjamunkaszü- biztonság érdekében végzett. ávós, hátha nem is bűnös. A ségből, a kulturálatlanságból. mányt a szomszédos Kübeknak bent üzemükben. A k i az szentek napján
Magyaror- háza község ideiglenes nemjózanság, a rend győzött. A Szabad, művelt
ülősztráikban nem vesz részt, neti nap van. Holnap, péntezeti tanácsának küldték el
rendőrség előtt a tömeg iga- szágot akarunk.
azt sztrájktörőnek tekintjük. ken a szegedi üzemek, vállatovábbítás végett.
latok
dolgozói
ülősztrájkot
Sinkó
Éva
zoltatta
és
kiderült,
hogy
A Paprikafeldolgozó részA Kiskunhalasi
tartanak
munkahelyeiken.
BARICZ KAROLY
tanár október
Jegének engedélyi
adott
a

Megalabuit a Független Kisgazda Párt
szegedi szervezete

Néhány szó a fiatalokhoz
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A sztrájkbizottság közleménye

Honvéd Határőrség

Megalakult a Szsgodi

aras

; Forradalmi Bizottságának

Ideiglenes Nemzeti Bizottsága
bizalommal
fordulnál',
felsőbb szervükhöz segítségért
feladataik
eredményesebb
megoldásához.
Algyő.
Bordány,
Csórva.
Kiskundorozsma és
Szőreg
község lakossága mozgalmat
indított a forradalmi harcokhozzátartozók
A z ideiglenes nemzeti bl- ban elhunyt
megsegítése
awttság célul tűzte ki. hogy élelemmel való
a szegedi járás területén a érdekóban;
rendet, fegyelmet és a nyuBordánv
község
nemzeti
galmat fenntartja, megőrzi a bizottságának kiküldöttei beszemélyi és vagyoni biztonsá- számoltak arról, hogy felhígot. elősegíti a termelés biz- vással fordultak a paraszttonságának és folyamatossá- ság felé, hogy a már túlhajgának biztosítását,
továbbá tott szegedi piaci arak letösegítséget nyújt u járás köz rése érdekében fokozottabb
ségeiben alakuló önkormány- mértékben szállítsák élelmizati szervek működéséhez.
szeráruikat Szegedre és az
Mai napig a járás vala- árak kialakítását úgy eszkömennyi községében megala- zöljék. hogy az letörő hatású
áraival
kult az ideiglenes nemzeti bi- legyen a feketézők
zottság és megkezdte műkö- szemben.
A Szegedi Járás Ideiglenes
dését. A z új községi államhatalmi szervek küldöttei egy- Nemzeti Bizottsága lelkesen
másután keresik f e l problé- fogott hozzá munkájához és
a
nénakara
máikkal a Járási Ideiglenes célkitűzéseit
Nemzeti
Bizottságot,
hogy szem előtt tartásával igyekútmutatást leérjenek munká- szik maradéktalanul megvajukhoz. A községi küldöttek lósítani.

Október 29-én, megalakult
a Szegedi Járás
Ideiglenes
Nemzeti
Bizottsága és az
alakuló ülésen lerögzítette a
bizottság
célkitűzéseit
és
megbeszélte az előtte
álló
feladatok iobb és
eredményesebb megoldását;

üzenete Szeged népéhez

B Hennflti Kormán* felhívása »

me?fia»?dasáo!

végezzék el mielőbb
az őszi mezőgazdasági munkákat

A Kiskunhalasi Határőrség
Parasztok,
mezőgazdasági
Forradalmi Bizottsága közli
Szeged dolgozó népével, hogv dolgozók, traktorosok, mezőKiskunhalasi Honvéd Ha- gazdasági szakemberek!
A z ú j nemzeti kormány eltárőrség teljes szernélvi állománya a magyar szabadság- tökélt szándéka, hogv jóváteharc oldalára állt és kapcso- szi az elmúlt években elkölatait teremtett a budapesti vetett súlyos hibákat és gona
mezőgazdasági
és a szegedi egyetemistákkal. doskodik
A határőrség biztosítja Sze- termelés biztonságáról, mindged
dolgozó
népét.
hogy azoknak az akadályoknak a
fegyverrel a kezében
kész megszüntetéséről, amelyek a
megvédeni és biztosítani kö- termelés fejlődését gátolják.
veteléseit. Szeged dolgozó né- A z ú j mezőgazdasági politika
pe számíthat a Kiskunhalasi 1 megalapozása és biztosítása
Honvéd Határőrségre, amelv
érdekében ezekben
a
naszilárdan a nép mellett van.
fels annak követelését támogat- pokban a legfontosabb
ja. A határőrség ugyanakkor
kijelenti, hogv a szegedi véres provokációkhoz a határőrségnek semmi köze nincs.
Szeged népe! Dolgozzatok
nyugodtan, a honvéd határőrség helyt áll hazánk határainak védelmében és biztosítja a belső rendet.
A Kiskunhalasi
Honvéd
Határőrség
Forradalmi
Bizottsága

dolomitul*:

adat az őszi mezőgazdasági
munkák mielőbbi elvégzése.
Ezt á munkát a helvi nemzeti bizottságok szervezzék,
együttműködve a gépállamasokon és egyéb mezőgazdasági
üzemek
megalakított
forradalmi munkástanácsaival.
Parasztok!
Támogassátok
munkátokkal az ú.i nemzeti
kormány erőfeszítéseit, s minden erőtöket
fordítsátok a
mezőgazdasági
munkák elvégzésére.
elsősorban
népünk
jövő évi kenyerének
biztosítására.

A Szegedi Forradalmi
Nemzeti Bizottság felhívása

31-én délután
gel elhúnyt.

tragikus

hirtelenség-

FELHÍVÁS
A
Nemzeti
Parasztpárt
Szervező Bizottsága megalakult.
Kérik azokat, akik a
Nemzeti Parasztpárthoz tartozóknak érzik magukat, ma,
csütörtökön délelőtt 10 órától
este 6 óráig keressék fel a
Nemzeti Parasztpárt idt istenes helyiségét (Stefánia sétány 4. földszint jobbbra).

Felhívás
A Magyar Kommunista Tárt
Szeged városi intézőbizottsága
1956, november 2-án délután 3
órakor az MD1' nktivái részérc
ülést tart n Pártoktatók Házában. (Berzsenyi u. 2. sz.), Kéljük az elvtársak pontos megjelenését.
Magyar Kommunista Fórt
Szegedi Intézőbizottsága
TAVIKAT
M A G Y A R SZÍNÉSZEK
FORRADALMI TANÁCSA
BESSENYEI FERENCNEK
Színház- és Filmművészeti
Szövetség

szükséges
A Szegedi Forradalmi Nem- Ennek érdekében
zeti Bizottság Magyarország va- hogy a Magyar Dolgozók Pártlamennyi Forradalmi Nemzeti ja is függessze fel működését.
A Szegedi Forradalmi Nemzeti
Bizottságával közli az alábbi határozatát és kéri az ahhoz való Bizottság kéri Nagy Imre miFelhívásodat megkaptuk. A
niszterelnököt, hogy a szovjet
csatlakozást:
Nemzoli
szabadságharcunk beavatkozás ügyét haladéktala- forradalmi tanács megalakult
végső győzelmét csalt a teljes nul terjessze az Egyesült Nem- nálunk is. Csatlakozunk hozés szilárd forradalmi nemzeti zetek Szervezete elé és kérje a zátok és mindenben támogaMegalakult a Szegedi
Tanács
azonnali tunk benneteket. A komproegység biztosíthatja. A jelenlegi Biztonsági
mittált egyéneket — ugyanhelyzetben, amíg hazánk terü- közbelépését.
Orvostudományi Egyetem letén szovjet csapatok tartóz- Fenti határozathoz való esat- úgy, mint Ti is — leváltjuk.
időn bellii
kodnak, éppen ezért a párlok Jokozásra szólítjuk fel Magyar- A legrövidebb
Pestre megy a szegedi színForradalmi Tanácsa
csak a kórtházaknak,
Á szegedi T Ü Z É P telepek hogy
szervezését és működését nem | ország valamennyi
forradalmi
ház küldöttsége.
az elmúlt napodéban nyitva egészségügyi intézeteknek és
tartjuk időszerűnek, a szabad- nemzeti bizottságát.
Szegedi Nemzeti Színház
Szeged, 1056. október 31.
A Szegedi Orvostudományi ságharc győzelme előtt pártok
tartottak. A sztrájkbizottság Szeged lakosságának ad kisForradalmi Tanácsa
A Szegedi Forradalmi
Forradalmi Tana- szervezésével nem szabad szélhatározata értelmében a te- tételekben tüzelőt. November Egyetem
Nemzeti Bizottság
lepeket nyitva tartják a jö- 1-től, mától kezdve a Tisza csa, mely mindenben egyet- forgácsolni a forradalmi erőket.
pályaudvaron ért a Szeged város népi taTaláltatott e g y gyermek
mackóvőben is. Szeged tüzelőanyag és a rókusi
ruha. i g a z o l t tulajdonosa átvehet!
foglalt,
szükséglete
biztosítva van. nem árusítanak tüzelőt, csak nácsának pontokba
Osztrovszky
u. 25. szám,
Zalaeljuttatott
A T Ü Z É P Vállalat forradal- a belső telepeken. Építőanya- , s a .kormányhoz
— Gyűjtést indítottak Bu- I — A Szegedi Nemzeti Szinmi tanácsa úgv
határozott. got egvelőre nem árusítanak. | követelésével, kedden az esti ti apest hős lakosainak meg- ház csatlakozott
Bessenyei
V Márnán Kató utcától
az Ápi órákban megalakult. Tagiak segítésére a Szegedi Tudo- I Ferenc felhívásához és a szó- rilis t útién a körútig elveszett a
I dr. Waltner Károly, dr. K u - rná ny egyetem dolgozói. Sze gedi
üzemek
dolgozóinak motorkerékpárom beiugóta. Kérem
i kán Ferenc, dr. Hetényi Géza, ged város abban a szeren- sztrájkjához és
mindaddig a megtalálót, h o g y a Szabadsajttá
utca 27. alá jutalom ellenében juti dr. K e ' e m e n Endre, dr. Drasnem
nyitja
meg
kapuit,
szí- tassa el.
csés helyzetbein voift, hogy a
kóczy Pál, Thuránszky Kánész addig nem lép színpadroly, Szeitz Károly, dr. Jung véres provokációtól eltekint- ra, amíg a szovjet csaipatok
SZEOED NÉPE
Sándorné. dr. Jung Sándor. ve nagyobb anyagi kárt nem hazánkban tartózkodnak.
Szeged város fo-redalml nemzeti
A
bizottságának lapla
Förgeteg József. Papp István, szenvedett. Szeged
lakosai színház tagjai azonban máris
Szerkeszti: a szeri'eszt.'.bjtottjág
Olasz Imre. Jákó János, Nit- siessenek a budapesti sza- készülnek
az
ünnepélyes Szerkesztőség: S z e - e d Lenin u. 11.
dapest
dolgozóinak
küldi
el
Szeged Véres Forradalmi
sovits Jenő. Kádár Dezső. A
színházi megnyitóra, a Bánk
Telefon: 35-3G |s 40—80
Nemzeti Bizottsága sztrájkbi- a felajánlott élelmiszereket. forradalmi tanács elnöke dr. badságharcosok és hozzátarprózai
bemutatójára, Kiadóhivatal: Szeged. Kiauzál tér S.
Több
gépkocsival
már
el
is
tozóik sürgős megsegítésére bán
zottságát
tegnap
felkereste
Telofon: 3 1 - 1 6 és 3 5 - 0 0
Waltner Károly,
helyettese
A
Szegedi
Tudományegye- amelynek főbb szerepeit K a - Terjesztik- a megyei Postahivatal
Ullés,
Bordány.
Domaszék indultak a községbe az ado- dr. Hetényi Géza.
tona
András,
Lontay
Margit,
hogy azokat a
Hlrjaposztálya és a hírlapkézbesítő
község forradalmi
tanácsá- mányokért.
A forradalmi tanács a vá- tem által összegyűjtött ösz- Kovács János, Biqskey
postahivatalok
Kának küldöttsége és bejelen- fővárosba szállítsál:.
postahivataloknál
és
szeget,
az
élelmiszert
és
az
ros
Nemzeti
Bizottságában
roly, Fogarassy Mária, K a l ó Előfizetés:
Ezenkívül három szatymntettek. hogy élelmiszer-adokézbesítőknél.
Havi előfizetési ülj
való képviseletével a követ- egyéb cikkeiket a gyűjtést Flórián, Pethes Ferenc érde11 forint
mányokat akarnak
juttatni zi parasztfiatal — Kovács Jókezőkét' bízta meg: dr. Kukán végző bizottság személyesen mes művész, Csapó János,
Szeged
lakosságának.
A zsef, \Katona Béla és Rácz
Ferenc, dr. Szadeczky Lász- adja át a budapesti szabad- Papp Teri, Szentirmai Éva és
Szegedi Nyomda
Vállalat
István
—
egy
egész
teherautó
sztrájkbizottság úgv
határoFelelős vezető: a vállalat munkásló, dr. Jung Sándorné. Gryélelmet
adott
a
budapesti
sokan
mások
alakítják;
zott, hogy — mivel városunk
ságharcosok megbízottainak,
tanácsa
neus Tamás,
Hegyi t.ébert.
ellátása biztosítva van — Bu- forradalmároknak.
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