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Megindultak az előmunkálatok 

n n e i r e n o 
Kedd, március 25. 

Nemzeti Színház: Este 7 v á r a k o r : 
Az énekJeöce. Ooppeíia. Szerdán: 7 
ó r ako r : Bohémélet. Mihail Stirbey, a 
bukares t i operaház tagjával. 

Széchenyi Filmszínház: 3, féí 6, 
8 órakor: Mrs. Miniver. "Az: év leg-
szebb fi lmje. Szerdán is. 

Belvárosi Mozi: Féí í, féí 6, fél 8 
ó rakor : Kiéi éjszaka. Szerdán fe. 

. Korzó'Mozi: Fél 4, fél 0, fé í 8 óra-
kor : Aloma. Szerdán is. 

Muzeum; Nyitva 9-től l-ig. Szerdán: 
zárva. 

Somogyi könyvtár: Zárva. Szerdán: 
Nyitva 9-től este 7-ig. 

Egyetemi 'könyvtár : Zárva. Szerdán: 
Nyitva 8-tól este 7-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárak! 
Apró Jenő, Kossuth L.-sugárut 59; 

Franki József, Szt. György-tér 6; Juszt 
Frigyes, Petőfi S.-sugarat 41; Temes-
váry József, Klauzál- tér 9. 

— Lapunk legközelebbi száma 
Gyiirmölcsoltólioídogasszony ünne-
pe miatt csütörtökön reggel a ren-
des időben jelenik meg. 

— Időjárás jelenlés: Mérsékelt, 
időnként élénk délnyugati,, nyugati 

. szél, változó felhőzet, többfe'é zá-
poreső, a hőmérséklet alig válto-
zik. Távolabbi kilátások: egy-két 
nap múlva hűvösebb idő. 

— A Nemzeti Parasztpárt értel-
miségi csoportja március 26-án, 
szere,án délután 5 órai kezdettel 
a párt helyiségében taggyűlést tart. 
Takács Béla alelnök előadást tart: 
Demokrácia és erkölcs cimmel. A 
párttagok megjelenése kötelező. Az 
előadást vita és megbeszélés kö-
veti. Erre való tekintettel is a párt 
vendégeket cs érdeklődőket szive-
sen Iát. (Batthyány-u. 4.) 

— Tánc az ipartestületben ma 
és csütörtökön. 

— Kolozsvári előadó a szegedi 
egyetemen. A tudományegyetem 
jog- és államtudományi kara meg-
hívására dr. jjónis György, a ko-
lozsvári Bólyai tudományegyetem 
ny. r. tanára március 26-án, szer-
dán féí 6 [órakor az egyetem aulá-
jában »Osztály és rend a közép 
kori„ magyar társadalomban: ci-
merTelőadást tart. Az előadás díj-
talan, érdeklődőket szivesen lát-
nak. 

— Városrendezés a Szovjetunió-
ban. A haladp értelmiség és a vá-
ros dolgozói megkedvelték a Ma-
gyar-Szovjet Művelődési Társaság 
előadássorozatát, a csütörtök esté-
ket. Ezen a héten Városrendezés 
a Szovjetunióban* cimmel Sebes 
tyén Endre városi főmérnök tart 
előadást, melyet vefiteltképekkel isi 
lusziráL Az előadás után a Nem-
zeti Szinház művészei szórakoz-
tatják Tf megjelenteket nivós szá-
mokkal. Mindenkit szeretettel vár 
a rendezőség. 

— A lüzoMószakszervezct elnö-
kének látogatása Szegeden. A Ma-
gyar Tűzoltók Szabad Szakszer-
vezetének élnöke, Bodai Antal tüz-
oltóalazeredes már huzamosabb 
ideje járja a vidéki tűzoltóságokat 
és a helyszínen személyesen igyek-
szik a problémákat a fnegoldáshoz 
közelebb segíteni. Vasárnap érke-
zett meg Szegedre a belügyminisz-
térium tűzrendészed előadójával, 
dr. Dévényi Endre őrnaggyal 
együtt. Vasárnap mindketten meg-
tekintették a ICzoltók labdarugó-
csapatának mérkőzését és öröm-
mel vették, hogy Szegeden találták 
az ország pgyeilen tűzoltó sport-
egyesületét. Hétfőn a déli órákban 
a tűzoltólaktanyában rendkívüli 
közgyűlésre jöttek össze a tűzol-
tók. A taggyűlésen Bodai Antal al-
ezredes mondott nagyhatású be-
szédet, melyet hozzászólások kö-
vettek. A viszontválasz után dr. 
Dévényi Endre szólalt még fjei. A 
taggyűlésen a szakszervezet és a 
pártok is képviseltették magukat. 

— Az epeutak megbetegedésénél 
reggel éhgyomorra egy pohár Fe-
renc József keserüvizet. Kérdezze 
meg orvosát! 

€3 h í d r o n c s o k k i e m e l é s é r e 

(Szeged, március 24.) Megírtuk, 
hogy szombaton Szegedre érkezett 
a hidroncskiemelési vállá'at veze-
tője es megbeszélést folytatott a 
városi mérnökséggel,, valamint a 
Szegeden tartózkodó H a v i á r Győ-
ző Yniniszteri osztálytanácsossal. A 
megbeszélés eredményeképpen a 
inai napon, kedden két hajón és 
több dereglyén útnak is indítják 
a Tiszán Szegedre Algyőről a híd-
roncsok kiemeléséhez szükséges 
felszereléseket. A felszerelések több 
részletben érkeznek, de valószí-
nűen még q. hét végére teljes egé-
szében itt lesznek. A búvárok ad-
dig js állandóan folytatják nehéz 
munkájukat és már 23 méterre 
hatoltak le a viz alatt, összesen 
40 méter mélységbe kell nekik (fe-
ni enni ök, hogy a hídépítési „mun-
kák megkezdéséhez szükséges vizs-
gátatokat, előmunkálatokat megte-
gyék. A búvárok jelentése szerint 
a hídroncsok erősen megiszapo-

több 
kell 

socltak, úgyhogy először a 
rétegben lerakodott iszapot 
majd eltávolítani szivattyúzással és 
csak azután foghatnak hozzá a tu-
lajdonképpeni kiemeléshez, majd 
pedig magához az u j .pillérek lera-
kásához. 

A város vezetősége egyébként 
hétfőn sürgős feliratban százezer 
forint segélyt kért a pénzügymi-
nisztériumtól teherpontonhid léte-
sítésére. Ezt a pontonhidat a Ber-
talan-emlékműnél akarják felállí-
tani a kocsi- és egyéb teherforga-
lom lebonyolítására. A szükséges 
pontonok rendelkezésre is állanak, 
csupán az alkatrészek beszerzésére 
és a munkabérre kellene százezer 
forint. Ezenkívül a Roosevelt-tér-
nél a gyalogos pontonhíd mellé ís 
felállítanák egy teherpontonhidat, 
mert erre a hidépitkezések során a 
különböző anyagszállítások alkal-
mával lesz szükség. 

i l ESIE a Rfiffay étterem és kávé- RADVHNY 
házban Budapest kedvence ZSUZSA 

Munkás- és parasztifjak 
az etwsfettiei! 

Amint ismeretes, tavaly á szegedi 
tudományegyetem jogi ka rán is létre-
hozták az rettségivel nem rendelkező 
fiatalok számára az esti jogi tanfolya-
mot , hogy a szegénysorsu munkás- és 
parasztsz írmazásu i f júság is megsze-
rezhesse a szükséges felsőbb isinere-
teket. Természetesen ennek a döntő 
jelentőségű lépésnek rögtön akadták 
kerékkötői is, akik a tudomány meg-
sértését látták abban, liogy szerin-
tük ihat elcmis parasztkölyokböf két 
év alatt doktorokat csinálnak*. Pedig 
hát az igazság ezen a, téren az, hogy 
a tanfolyam egyáltalán nem ad dokto-
rátust . A tanfolyam csupán a r ra ké-
szít élő, liogy abban az esetben, ha a 
hallgató kiváló vagy jefes e r edmény t 
tud felmutatni, akkor beiratkozhat a 
jogi ka r ra rendes hallgatónak és a 
lehallgatóit négy félével beszámít ják 
tanulmányaiba. Itt azután tovább kel i 
folytatnia a tanulást 'és ugy hisszük, 
ha megfelel a követelményeknek, 
ugy megérdemli, hogy fcíkiismeretes 
munka után megszerezhesse rendes 
körülmények között á doktorátust is. 

A tanfolyam megindulásakor egyéb-
ként 120-an jelentkeztek felvétel! 
vizsgára. Ezek közül 84-et vettek fef. 
Már ez is bizonyítja, hogy aki n e m 
állta meg a helyet , azt itt az indulás-

m a n 

A Magyar Kommunista Pár t tör-
vényhatósági bizottsági tag»ui szerdán 
délután 4 órakor ertekezletet tarta-
nak. Megjelenés kőtelező. 

A héten mindén üzemi és kerület i 
pártszervezetben pár tnap helyett tag-
gyűlést tar tunk. 

Ma, március 25-én, kedden délut 
3 órakor üzemi és kerület i propa-
gandavezelők értekezleté. Megjelenés 
kötelező. 

A szervezők keddi értekezlete el-
marad. 

A rókusí pártszervezet kedden dél 
után 6 órakor vezetőségi 'ülést tart. 
Megjelenés kötelező. 

Francia ftommunlsfa üjsáenő 
látogatása Szegeden 

(Szeged, március 24) Vasárnap dél-
után Szegedre érkezeit Georges Royer 
elvtárs, a legtekintélyesebb francia la 
pok egyikének, a L 'Humáni té szer-
kesztője. Rover elvtárs mintegy 12 
napja tartózkodik Magyarországon az-
zal a feladattal , "hogy beszámoljon 
lapjának a magyar demokrácia eddigi 
eredményeiről , a dolgozó nép munká-
járól. politikai harcairól . 

Vidéki látogatásai során jött Je Sze-
gedre, hogy az ország második váro-
sáról kimerítő tájékoztatót szerezzen. 
Érdeklődése ki ter jedt a gazdasági és 
politikai kérdések mellett a művészet 
és irodalom területeire is. Igen élén-
ken foglalkozott a Szegedi "Állami 
Nemzeti Szinház és az állami Zene-
konzervatórium problémáival. Tapasz-
talatairól, benyomásairól részletesen 
fog beszámolni" a L 'Humáni té hasáb-
jain keresztül. Mondanunk sem kell, 
hogy a magyar demokráciának, azon 
belül Szeged városának milyen nagy 
szolgálatot tesz Royer elvtárs tudó-
sítása a világ egyik legnagyobb lap-
jában. Szegedi politikai és művészeti 
körökben most nagy érdeklődéssel 
vár ják a közeljövőbén megjelenő tu-
dósításokat. 

Georges Rqyer hétfőn kora reggel 
utazott vissza Budapestre, a hé t ele-
jén még egy-két bányavidéket látogat 
meg és ytána visszatér. Franciaor-
szágba. 

— Két budafoki »cow-boyt« csí-
pett nyakon a szegedi rendőrség. 
Két fiatalkorút fogtak el vasárnap 

szegedi rendőrök. Feltűnt az 
egyik szolgálatban levő őrszemnek, 
hogy két vadnyugati gúnyába öl-
tözött fiu sétái már huzamosabb 
ideje az utcákon. Igazoltatta őket. 
és ekkor kiderült, liogy a fiatalok 
Budafokról szöktek meg, é/5 Er-
délybe tartanak, ahol nagyapjuk 
lakik. Hogy útközben semini ba-
juk ííé történjen, készítettek ma-
guknak pisztolyt és borjubőrrel 
szegték be nadrágjukat, mely ré-
vén azt gondolták, liogy időseb-
beknek látszanak. Szegeden azon-
ban póruljártak. A rendőrség ha-
zatoloncolja a két regényes haj-
lamú gyerkőcöt szülei lakására. 

nál kirostállak, a megmaradtak vi-
szont nem éppen üres »tarisznyával* 

„ „ kopogtattak be az egyetem k a p u j á n . 

Lsfear - S t r a ü s s spereti estje K a p a r t a * J S S 2 J V S S ; 
kerültek be. A későbbi vizsgákon 
azonban elvált, hogy ki való oda és 
ki nem Valóban az első féíév végére 
a hallgatóság létszáma az anyag ne -
hézsége miatt 50-re csökkent. 

Mindezek tehát „világosan muta t j ák , 
hogy kemény, állandó munkával kelf 
dolgozni és a jogi tanfolyam feláll í tá-
sával nem történt semmi oíyan, ami 
az egyetem hírnevét csorbítana. Ha 
valaki végigpillant á z anyagon, akkor 
is meggyőződhet róla, hogy fokozott 
munkatempóra van szükség. Igy pél-
dául, amig* nálunk a jogi tanfolyamon 
a piagánjog, közjog és büntetőjog is 
tananyag, addig a rendes egyetemi 
hal lgatóknál második, illetve h a r m a -
dik évben kötelező tárgy. 

Lehet, hogy az elmúlt világ lovag-
jainak f á j a mi betörésünk az egye-
temre. Legyenek azonban nyugodtak, 
hogy mi' munkás- és parasztszárma-
zásu fiatalok nem vesszük szivünkrei 
támadásaikat, hanem dolgozunk az-
zal, hogy ami eítiuit áz idő vasfogu 
kerekei közölt, azt senki többé vissza 
nem hozhat ja . 

Mindezeket szükségesnek tar tot tuk 
elmondani, egyrészt irigyeink meg-
nyugtatására, másrészt a közvélemény 
helyes tájékoztatására és azért, hogy 
az ' i l letékesek figyelmét ís fe lh ív juk 
ennek nagy fontosságára. Az illetéke-
sek felé még az a kérésünk fenne, 
tegyék Ienelővé, hogy ne csak a ki-
váló és jeles e redménnye l végzettek, 
hanem a jő eredménnyel vizsgázot-
lak ís beiratkozhassanak a tanfolyam 
elvégzése u tán az egyetemre. 

Nagy Lászlií 
"jogásztanfolyami hallgató. 

fl szesecH szabadmüvelSdSs 
károméves terve 

(Szeged, március 24) A szegedi sza-
badművelődési tanács hétfőn délután 
ülést tartott a városházán. Ezen dr . 
Cserzy Mihály, a lanács ideiglenesen 
megválasztott elnöke beszámolt a bu-
dapesti országos szabadművelődési ér-
tekezletről. Bejelentette, hogy az or-
szágos tanács akciót indit Ady, Jókai, 
Móricz, Móra, Mikszáth kiadói jogá-
nak s /abaddáté te le érdekében. Ezt 
megvásárlás u t j án vagy pedig törvény-
hozás 'u t j án akar ják megoldani. A sze-
gedi szabadművelődési tanács is hoz-
zájárul t a tei'vhez. 

A továbbiakban Seres József, Szö-
ged ry szabadművelődési felügyelője'] 
ismertet te a szegedi szabadni üvclö-
dés hároméves tervét. Ez a terv négy 
irányú, mégpedig társadalmi, művelő-
dési, sajátosan szabadművelődési és 
vegyes feladatokból áll. Tá r sada lmi 
vonalon különböző munkacsoportokat 
alakítanak, igy szakcsoportokat, ne-
velési, politikai munkaközösséget, kép-
zőművészeti, társadalomtudományi, 
irodalmi munkaközösséget. Megszer-
vezik a kerület i tanácsokat is a ta-
nyaközpontok képviselőinek bevoná-
sával és az irodalmi szervekkei való 
szoros együttműködésben. A terv ke-
re lében állandó ajjsófoku középisko-
lát akarnak létesíteni Ruzsajáráson, 
Szentmihálytejken pedig másodfokú 
szabadiskolát. Megszex-vezik a rend-
szeres tanya- és l 'alulátogatásokat is. 
Népi színjátszó csoportokat hivnak 
életre és többezer kötetes körzeti! 
könyvtárakat alakítanák. Szabadműve-
lődési vonalon feladatul lüzlék ki 
szakszerű előadók kiképzését, tanfo-
lyamok rendezését . Az 1848-as cen-
tenáriumi év megünnepléséin: is fo-
kozottabban be akarnak kapcsolódni 
az 1848-as bizottság, valamint az if-
júsági és társadalmi szervek szoros 
összefogásával. A hároméves terv 
egyik igen lényeges pont ja az 1948— 
49. tanévre tervezett szegedi nyár i 
egyetem. 

Seres József szabadművelődési há-
roméves tervét a tanács nagy tetszés-
sel fogadia, m a j d több időszerű kér-
dés megvitatása iítán Dorogi Imre 
festőművész-tanárt bíztak meg a sze-
gedi képzőművészeti kiállítások ter-
vének elkészítésével. 

— A Szegedi Ipari Vásár plakát-
pályázatot hirdet az 1947 junius 
1—8. között megrendezendő XV. 
Szegcdi Ipari Vásár plakátjára. A 
zsűri döntése után 3 plakát lesz 
díjazva, mégpedig, az első nyer-
tes 200, a második és harmadikdíj-
nyertes plakát 100—100 forinttal 
lesz jutalmazva. A fellételek az 
ipartestületben a hivatalos órák 
alatt tudhatók meg. Pályázati ha-
táridő 1947 április 8. 

Az Alföld legnagyobb táblaüveg 
és ü v e g á r u nagykereskedés, 
üvegezés! 

vállatat 
Mérey u. 9. Telefon: 5-07 

G é z a 

Déliiiagyarországi 

Fizess elő 
a Dáimagyarországra 

g y ü m ö l c s é s 

ZöldségRertészeH 
S z ö v e t k e z e t e 

Szeged, Oroszlán u. 4. 
T e l e f o n : 2—22. 

-mh-
Értesff jük tágjainkat és azon gyü-

mölcstermelőket, akik az ál lami 
pafzstetüakcíóval kapcsdlatosan 
gyümölcsfapermetézéshez növény-
védelmi anyagokat igényeltek, 
hogy a kiutalt 

g y i i m ö í c s f a k a r b o l i n e u m 
kénpor 

a szövetkezet Oroszlán-utca 4. 
szám atalti r ak tá rában azonnal" át-

vehető 


