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Méltóképpen ünnepli meg Szeged 
az ország felszabadulásénak évfordulóiét 

A szegedi Nemzeti Bizottság 
csütörtökön megegyezett az áp-
rilis 4-i felszanadulási ünnep 
szegedi müsoráoan. E szerint 
vasárnap délelőtt 10—-U-ig a 
rendörzenekar ad térzenét a 
S zéchonyi-téren, majd tizen-
egy órakor kezdődik a város-
háza közgyűlési termében 

ncpi gyűlése. Az ország felsza-
badulásának jelentőségét ezen a 
gyűlésen dr. Ánlalffy György 
elviárs, helyettes polgármester 
méltatja, a műsor keretében pe-
dig kozremüködlik az egyetemi 
énekkar ós a rendőrzenekar, va-
lamiül felkérik a szegedi Nem-
Beti Szánház egy művészét. Az 
ünnepi gyűlés után a város, a 

Nemzeti Bizottság, a Magyar If-
júsági Népi Szövetség, a Sza-
badságharcosok Szövetsége, az 
MNDSz, a honvédség és rend-
őrség koszorút helyez a Szé-
chcnyi-téri orosz emlékművekre. 
Az ünneplő közönség kivonul a 
Dugonics-temetőbe is, hogy fel-
keresse azoknak a szovjet hő 

Nemzeti Bizottság ün- 'sültnek sírját, akfik hősi halált 
hallak a mi szabadságunkért és 
messze hazájuktői áldozták éle-
tüket a mi jobb jövőnkiért. A 
szovjet hősök sirjára ugyancsak 
koszorút helyeznek. 

Az április t-i ünnepségek pro-
gramjában kerül sor az 1600 
személy részvételévei megtar-
tandó "igen nagyszabású felsza-
badulási stafétára is. 

Hivatalosan is megindult„ 
a Szeged által kezdeményezett 

közigazgatási munkaverseny 

S ' i n h i f F i l m •Művészet 

Csütörtökön ízléses kis füzet 
alakjában megjelent Szeged 
köziga zga tásti mu nik a verse nye. 
Ebben közlik azokat a verseny-
fel léteteket, amelyékben leg-
utóbb a város vezetői "Debrecen, 
Kecskemét és Hódmezővásár-
hely vezetőivel tartolt értekez-
leten megegyezlek. 

A Szegeti város által kezde-
ményezett közigazgatási munka-
verseny további célja — olvas-
hatjuk a füzet bevezetőjében 
—, hogy nemcsak a versenyben 
résztvevő négy városra, hanem 
az -egész magyar közigazgatásra 
kihatóan olyan eredményt érjen 
el, amely - népi demokráciánk 
célkitűzéseit a közigazgatásban 
is érvényesül A verseny szel-
leméből következik a leiekkel 
való udvarias bánásmád, vágyta 
hogy a közigazgatás van a 
népért. de következik az is, hogy 
a munka dicsőség és becsület 
dolga. A közigazgatásban dolgo-
zók ezzel n mu nka versennyel 
az általános munkaversenybe bc-
Icaizcsolédva résztvesznek a dol-
gozók életszínvonalának emelé-
séticn. 

A közigazgatási munkaver-
seinyről szóló füzetet a város 
minden egyes alkalmazottja 
megkapja. Az ügyosztályok ve-
zetői személyesen adják át be-
osztottjaiknak, hogy ezzel is fel-
hívják a figyelmet a verseny 
nagv jelentőségére. Minden he-
oszlolíat. de az ügyosztály veze-
tőit havonta lelülv'zsgá fák a 
nmnkaverseny szeinponif.ibál és 
aki az állagon felül teljesíti kö-
telességét, nyilvános elismerés-
ben részesitik, de akik hanyagul 
végzik munkájukat, azokkal 

Bécsben betiltottak 
az Orosz kérdést 

Szimonov nálunk is nagy si-
kerrel játszott »Orosz kérdési-
ének előadását a bécsi polgár-
mester lxitiltotta, sőt a bemu-
tató szinház engedélyét is meg-
vonta. 

A hábo: ura uszitó imperialista 
sajtót, amelyet Szimonov darab-
ja leleplez, természetesen nem 
tiltották 'ki Bécsből. 

Littasy György 
és Halász Káímán 
budapesti sikere 

A Szegedi Nemzeti Szinház 
nagykvalilásu művésze Ijjtasy 
György nagy sikerrel vendégsze-
repeli Budapesten. Bach remek-
művét, a János passiót mutatták 
be az »idci szezon legművészibb 
oratórium előadásán*, mint a 
budapesti sajtó írja. Littasy 
Györgyről az e Leadással kapcso-
ltéba u diesérőleg emlékezik a 
a budapesti sajló. 

Kedden délután a szegedi fo-
szemhen megtorlással élnek. Ez- gad'almi templom orgonamüvó-
zet a közigazgatási munkaver-! szének, Halász Kálmánnak hang-
seny most már a gyakorlalban i versenyét közvetítette a rádió 
is ténylegesen megindult és re- a budapesti vasutcai protestáns 
méljük, a szegedi városi dolgo- helyőrségi templomból. Halász 
zók méltóképpen zárkóznak fel j Kálmán ezen a koncertjén be-
az üzemi dolgozók és a főid'-' bizonyította, hogy fővárosi vi-
müves parasztság nagyarányú | szonylatban is komoly orgona-
munkaversenyéhez. ' művész. 

ötven szegedi úttörő vesz részt 
az országos úttörő kongresszusi 
versenyen 

Az utóbbi időtien a magyar elismeréssel nyilatkozott miin-
uttörőmozgalom egyre nagyobb 
népszerűségre tesz szert az ál-
talános iskolák serdülő fiataljai 
körében. Szegeden már megtar-
tották a közelmúltban kongresz-
sznsi versenyük elődöntőjét, mint 
arról tápunkban beszámoltunk. 
Ebben nyolc csapat vett részt 
és népi táncokat, népdalokat 
mutatlak be, ezenkívül műhely-
munka-kiállítást rendeztek. A 
tankerületi főigazgatóság nagy 

kájukról és 'kijelentette a fő 
igazgató, ez a verseny is bebi 
zonyitolta, hogy az úttörőmozga-
lom gyökerei vert az ifjúság 
szivében. Májusban 50 szeged? 
úttörő vesz részi országos 
ullörőkongrcssznsí verseny on. 
Nyáron a Balatonon és a bu-
dai hegyekben Jesz táborozás, 
dte a szegedi tiszaparti gyermek -
sLrandon is tönbszáz úttörő ré-
szére biztosítanák üdülést. 

Konferenc á! rendez Szegeden 
a Magyar D ákok Nemzeti Szövetsége 
A centenáriumi év egyik „leg-

szebb eredménye voll az ifjú-
sági egység megteremtése. A kü-
lönböző szervezetekben dolgozó 
fiatalok most munkás, paraszt 
és diák vonalon egységbe tömö-
rülve fejthetnek ki értékes mun-
kát az egész magyar dterao-

Az éjszakai fagyok 
jelentéktelen károkat okoztak 

Kezdjék meg mig nem késő, a tervbe vett fásításokat 

Az elmúlt heti erős éjtszakai 
fagyok a gyümölcsösökfxin vi-
szonylagosan jelentéktelen ká-
rokat okoztak. Kisebb károk ke-
Ictkezlek ugyan a korai barack-
faj Iáknál amelyeik már virág-
zásban voltak, de ezeknek sza-
zaiéikor aránya még a védtelen 
területeken som haladja meg a 
10 százalékot. A virágzásban 
lavő kajszinbarack a talaimenti 
fagyok következtében a földitől 
számitotl két méter magasságig 
(i-8 százalékos fagykárt szen-
vede.lt. Két méteren felüli ma-
gasságban a keletkezett fagykár 
csak egv-két százalék. A rügye-
zéslxm levő fáknál még ennél 
is kisebb a . fagykár. 

Az erős lx'íjli szelek a csapa-
déikszegóny március kővel kezté-
ben már jelentősebb károkat 
okozlak a galxmavetésekben a 
kiszárad! honiokps területen. Sok 
helyen megtörtént az, hogy a 
vetést a szél idegen gazda te-
rűidére. rosszabb esetben a le-
gelőjére hordta át. A károk je-
lentősebbek az erdő szegény fel-
sőtanyai és cscngelci részeken. 
Az alsótanvai erdőknél valósá 

delében minél előbb megkez-
deni a tervbevcll alföld! fásítá-
sokat. A közel fél .évtizedbs ta-
pasztalat azt mutatja, hogy ez 
évben sem számiihatunk valami 
nedves esztendőre, mivel a téli 
csapadék évről évre kevesebb. 
Az alsó lalajmcnli nedvességet 
mintegv 20. sokhelyütt 35—40 
centiméter válassza cl a felső 
talajréteg nedvességétől. 

Üdvös lenne a ha'óságoVrak 
újból felhivn'' a gazdák ügyei-
méi a fásításra és gondóskoil'n! 
olcsó facsenielékröl. hogy a 

kralikus ifjúság érdekében. A 
középiskolás diákságot a Ma-
gyar Diákok Nemzeti Szövet-
sége fogja össze, amely magába 
tömöríti valamennyi közép- és 
középfokú iskola tanulóinak ön-
kormányzati szerveit és össz-
hangba hozza az ifjúsági egyesü-
letek ós körök munkáját. A sze-
gedi lankcrülclben megalakult 
diákszövetségek április 11-én és 
12-én már konferenciát is ren-
deznek a városháza közgyűlési 
termében, amelyen előrelátha-
tóan budapesti kiküldött is részt-
vesz. A konferencia iránt nagy 
érdeklődés nyilvánul meg a 
diákság fiörélien, hiszen ez az 
első szervezet, amely magába-
foglalja a középiskolás diákok 
minden rétegét. 

Naponta tizezsr hadifogoly 
ellát? sara * eszültek fel 

Detirecenben 
Debrecenben már felkészüllek 

az áprilisban megindüló had'L-
ga/dák a fásítást valóban el fa t fogoly-szállítmányok •fogadására. 
Hűljük végezni. Vonatkozik; a fá- j Az á'tvevőállomús és tábor tiz-
Sitás a város utalapjára is, mert ezer személy részére tud' ki-
a kopár, fátlan közutak és dűlő- SZi0iffáltntni napi háromszori ct-
ulak szabad prédájává válnak a kc / j& ( Négyezer ember részére 
szélnek a faszegény nagyszogedi J e s z a tóbSrban éjtszakai férő-

hely, ezenkívül kétezer személyt 
tudnak másutt elhelyezni. A ha-
zatérők 20 forint zsebpénzt kap-

lerülelen. 

Szabadegvétemi előadás 
a Kossuth akadémiáról 
Hétfőn, április 5-én délulán 

6 órakor a honvédsznbadegye-
tem előaaássorozatAnak kereté-
ben Révav Kálmán ezredes, a 

gos homokdűnéket rakott a szél, Kossuth Akadémia parancsnoka 
melyekben sajnos igen sok a tart előadást »A Honvéd Kos-
lavaszi vetőmag, a tövestől ki- suth Akadémia® címmel azegye-
fujt buza és rozs. Igen fontos temi aulában. Az előadás nyil-
leiine a csapadék megóvása ér-, vános. i 

nak és lakóhelyükön 200 forint 
segélylieu részesülnek. Az át-
menőláborban jegyirodát állíta-
nak fel, ahoL távozási igazol-
ványra nyomban megkapják a 
vasuli jegyet.* 

h i r e k 

A HŐMÉRSÉKLET KISSÉ CSÖKKEN 
Élénk délnyugati, később nyugati szél, növekvő lel-

hőzel, löbb helyen eső. Áz éjszakai lehűlés (ováhb ffcr*n-
gjül, a nappali hőmérséklet kissé csökben. 

A Tisza ma Szegednél 2M (38). Vizének hömcrséWlete 
6.5 fok. 

N A P I R E N D 

Péntek, április 2. 
Nemzeti Szinház este 7 óra-

kor: Pillangókisasszony. (Bér-
le tszünet.) 

Széchenyi Ifi imsziház féi 4, 
fél 6, fél 8: Hetedik fátyol. 

Széchenyi Hiradó Mozi dél-
előtt fél 10 órától fél 2 óráig 
folytatólagos előadás. 

Rákóczi Mozi fét 6, fél 8: 
Trópusi szenvedély. 

Belvárosi Mozi fél 4, fél 6, 
fél 8: Aranykakas. 

Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél 
8 órakor: Szerelem parancs-
szóra. 

Muzeum: valamennyi osztály 
nyitva 9—2 óráig. 
" Egyetemi könyvtár nyitva 9 

órától 7 óráig. 
Somogyi könyvtár nyitva 9 

órától 7'óráig. 
Szolgálatos gyógyszertárat: 
Borbély József örök. b. Ugry 

1.- Tisza Lajos-körut 20; Leskó 
Vilmos- Újszeged, Vedres-utca 1; 
Nagy örök. k. dr. Hangay: Bol-
dogasszony-sugárut 31; Zakar S. 
örök. K. Máthé Mihály: Valéria-
tér 1. szám. 

— A moszkvai rádió április 
2-án magyarországi hallgatói-
nak 21 órai kezdettel az 1724 
m. hosszú, a 420 m. (közép és 
a 41.27 m.-es rövid hullám-
hosszon ismét hangversenyt 
közvetít. Az üiinepi műsor ki-
emelkedő száma Rahmaninov 
és Glinka müvei. 

— Fekelőszélen az"MKP he-
lyiséglében az élelmiszerek 
osztása alkalmával a szemé-
lyenkinti 20 filléres adomá-
nyok alapján 41.20 forintot 
gyüjlöllck az árvízkárosultak 
és a görög szabadságharco-
sok javára. 

— Forum Club Naplár. Áp-
rilis 3-án, szombaton klub-
nap és klubvacsora. Vacsora 
előjegyzés 576 telefonon szom-
bat délig. 

— A kukorica uj ára. Az 
országos közellátási hivatal az 
idényszerű száraz, 15 száza-
lék víztartalmú beszolgálta-
tásra átadóit kukorica árát a 
következőképpen szabályoz-
ta: Csöves kukorica ára má-
zsánként* 36.30 forint, mor-
zsolt 46 forint. Gyüjtőkeres-
kedőnek beszolgáltatáson fe-
lül átadott kukorica ára: csö-
ves 49, morzsolt 62 forint. 

— Mulatozás közben Szálasít 
és Hitlert éllelfc ifj. Bodnár 
András kisfiúndorozsmni laka-
áossogéd. A népbíróság jogerő-
sen négyhónapi fogházbünte-
tésre ítélte. 

— Könnyen futott lakáshoz. 
Munkál keresett Szegedén Vam-
berszky Antal soproni vándbr-
szolwász. Lakása nem volt és a 
rendőrséigen kért szállást. Be-
szélgetés közben számos luíJ>o-
rus rémhírt mondott a Dunán-
tiill.al kapcsolatban. Igy azután 
tényleg kapott szállást á rendőr-
ségi fogdában. Népbírósáig elé 
állították, ahol jogerősen három-
hónapi fogházbüntetésre ítélték. 

4 dÉLMAGYARORSZAG 
haditoffo lyszolgálata 

Az alábbi hadifoglyok három 
éve írnak már hozzátartozóik-
nak, azonnan semmiféle választ, 
érlcsilósl nem kaplak. Kérik az 
ismerősöket, hogv értesítsék 
őket családjuk sorsa felől: Gu-
czi Antal (1921) Guczi András-
ról. aki lakik Királvhnlom 27. 
szám alatt, tlerédi István (1923) 
lleréili Mihályról,, aki lakik Ki-
ró ívhatom 532. szám alatt. 

M a n y i i t a T o m b á c z - s ö n t é s 
a z autóbusz-megállónál , a Feketesas-utcában Nvitás reggel 5 árakor 

— Az MKP Bi Ivaros I. szer-
vezete Kálvin-tér 6. sz. alatt 
dr. Borbás Sándor április 3-
án este 6 órakor előadást tart 
az »Idegbetegség, mint a ma 
emberének súlyos tehertétele* 
címmel. Vendégeket szívesen 
látunk. 

— A gazdasági rendőrség 
elfogta Rocsó Antal munka-
kerülő csavargót és Vass An-
tal Vacuum olajtelepi mun-
kást, akik 4 forint 50 filléres 
literenkénti áron 150 liter 
benzint adtak el Gyetvai An-
tal ruzsajárási kádármester-
nek. Bevallották, hogy a ben-
zint Vass a benzinciszterna 
söpredékéből szerezte és azt 
Recsó jovábbitolta feketén. 
Ezenkivül Vass a saját hasz-
nálatára kapott 20 ]iter pet-
róleumot is clfekctézte 20 li-
ter borért. Recsót őrizetbe 
vették, Vass ellen megindult 
az eljárás. 

— Április 4-én, vasárnap 
lesz az ismeretien időben el-
halt deportáltak és munka-
szolgálatosok emléknapja. A! 
mártirok cm'ékcsarnoka reg-
gel 9 órától kezdve nyitva 
lesz. Este 7 órakor emték-
islentisztelot az emléktáblák 
előtt. 

— Az MKP Ujszegedi L 
szervezete Népkert-sor 7. sz. 
alatti párl helyiségében szom-
baton este pontosan 7 órai 
kezdettel felszabadulási em-
lékünnepet tart. _ Mindenkit 
szeretetlel vár a vezetőség. 

— Súlyos égési sebekkel a-
belgyógyászati klinikára szál-
lilolták Biacsi Anna 13 éves 
lápéi kisleányt, akinek a ke-
zében tüzélesztés közben fel-
robbant a petróloumoskanna. 
A kisleány ruhája lángot fo-
golt, arcát, mellet és karjait 
teljesen összeégetie. Állapota 
életveszélyes. 

x Ezüst evőszer 12 sze-
mélyre megbízásból fgcn ol-
csón eladó. Fischer ékszerész 
Szeged, Klauzál-lér 3. 

x Hadigondozottak járadék-
fizetése. A 'hadigondozottak 
áprilisi járadékát a Marx-léri 
javadalmi hivatal főpénztár^ 
a következő sorrendben fi-
zeti: 2-í'm és 3-án első hábo-
rús hadiözvegyek, hg. család-
tagok, árvák, '5-én első hábo-
rús hadirokkantak. 6-án má-
sodik háborús hadiözvegyek, 
7én rriásodik háboríts hadi-
rokkantak, 8 án és 9-én az 
elmaradó!takét. Mindenki Iae-
kásbeiolentő igazolványát és 
iár. fiz könyvét vigye ma-
gával. TIONSz elnöksége. 

O l c s ó baromfivásár 
zsír. szalonna, füstölthus 
leg jobb kenyér U N G A R 
éleímiszercsamokhan, Mik-
szál h Kálmán-ulca 1. 

— Felhívjuk Szeged város 
közönségéi, liogy a centcnáris 
ünnepek, a szabadtérií játékok 
és délkeleteurópai vásár tar-
tamára Szegedre érkező kül-
földi-belföldi vendégek elszál-
lásolására szobákat, fekvőhe-
lyeket megfelelő díjazás elle-. 
nében ajánljon fel. Jelentkez-
ni lehet a Délmngyarország 
kiadóhivatalában. 

x Cloől olcsón, jót nagy 
választékban Prungeí és Bcr-
k ovicstól, S zéch enyi-l ér. 

x Pclróleumpólló jegy nél-
kül Markovics műszaki üzlet-
ben, Tisza Lajos-körut 44. 


