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II szegedi egyetem katolikus világi tanárai 
a népi demokrácia és a kongrega 
nisták felhivása mellett 

A szegedi egyetem kongre-
gációs ifjúsága húsvétkor fel-
lúvást bocsátott ki, amelyben 
hitet tettek a demokrácia és 
az egyház együttműködése 
mellett. Ezzel kapcsolatban 
most a szegedi egyetem ka-
tolikus professzorai a követ-
kező nyilatkozatot adták ki: 

• Alulírottak a Szegedi Tu-
dományegyetem katolikus vi-
lági tanárai a szegedi egye-
temi kongregáció vezetői ál-
tal tett nyilatkozat tartalmá-
ban kifejezésre jutott tiszta 
ió&zándékot és pozitív, ha-
ladó, a Vallásos és demokra-
tikus érzést egyesítő szelle-
met meleg rokonszenvvel fo-
gadjuk, mert mi is a legtel-
jesebb mértékben óhajtjuk 
egyházunknak étí demokrá-
ciánknak a tömegek által re-
mélt megbékélését és együtt-
működését. Örömmel üdvöz-
lünk mindkét részről minden 
olyan megnyilatkozást, amely 
katolikum és hazafiság szin-
tézisét, az erőknek közös épi-
tőmunkára való összefogását 
és különösen a katolikus ifjú-
ságnak ebbe való bekapcsolá-
sát kívánja szolgálni. Ezt a 
magunk részéről is előmozdí-
tani igyekezünk és erősen re-
méljük, hogy- az illetékes té-
nyezők között folyó, 9 nehéz-
ségek eloszlatását célzó tár-
gyalások mielőbb eredmény-
re fognak vezetni. Az ifjúság 

munkakészsógének és a jövő-
be vetett bizalmának fokozá-
sában „valamint népi, demo-
kratikus szellemű nevelésében 
— hivatásunknak megfelelően 
— minden erőnkből közre 
akarunk működni é^j felhívjuk 
a katolikus ifjúságot és ne-
velőket, hogy ezt az állásfog-
lalásunkat tegyék magukévá.* 

A nyilatkozatot aláirta: Dr. 
Székeíy István rektor, dr. 
Bálint Sándor és dr. Purjesz 
Béla egyetemi tanárok, vala-
mint még kilenc professzor. 

Hivat • f os Közleményei 

M A m é g m e g v e h e t i , 
n e m R é s é 

szerencsés 
oszfálysorsjegyét 
Osváth L á s z l ó 

f ő á r u M t ó n é l 
Kelemen utca 11 srim. 

Húzás: Április 13.-án 

Hirdetmény. Mindazok <1 gaz-
diák, akik április 16-ig szántó-
földjüket, valamint kertjeiket 
nem munkálják meg, uggy azt a 
termelési bizottság annak fogja 
kiadói l>érbe, aki azt azonnal 
megmunkálja. Termelési Blrott-
siá* 

Versenytárgyalási hirdet 
meny. Tűzoltóság részére 
nyári ruha elkészitésének'vál-
lalatba adása, al,város kegyúri 
templomaiban lévő orgonák és 
harmóniumok karbantartásá-
nak vállalatba adása, a városi 
altisztek részére egyenruha 
beszerzésre vonatkozó részle-
tes versenytárgyalási hirdet-
mények megtekinthetők a ha-
tósági hirdetőtáblán. Bérház, 
II. emelet. Dr. Toldi sk., t: 
tanácsnok. 

"8 
Mezőgazdák 
Zsák-, zs ineg , gazdasági kötél 

áruszükségletüket legelőnyö-

sebben szerezhetik be a 60 éve 

fennálló 

Pollák Sámuel 
cégnél, Takaréktár utca 1 /a. 

F e r e n c s i k l á n o s 
vezényli a filharmóniát 

április16-án a Nemzeti Színházban 
Kerékpárok 

600 forinttól nagy vélasa-

tékban, részletre is. Javí-

tások jótállással. 

Déry Ede 
Kiss-irtca 3., telefon: 741. 

Legjobb 
. cukaroAt, asotaottMét legeié-

nyösefcben 

SBetgen, Ttara L.-birnt 48. 

TeWntse nwc 

F i g y e l e m ! 
a tálwrutcai lólmscsarnok-
ban szombaton fiatal 
hízott csacslhus 
lesz kimérve. 

Kis Royal szórakozó 
Minden szómbatan és vasár-
nap reggel 5-ig nyitva! 

Mogérketttek a legújabb RÁDIÓK 
9 havi részletre beszerez-
hető, KERÉKPÁROK nagy 
választékban, minden méretű 

GUMIK KAPHATÓK. NAGY 
JAVÍTÓMŰHELY. 

Kelemen Márfon 
KeMncn-utca 11. 
t r é j i p d a l , varrógépek** l«g-
unagasabb árban resztek. 
Kossuth Lajos-sugárut 5. 

Szövetet, selymet 
Györfffvtől 

Klauzái-tér 8., volt Rlnrh cég. 

SZÖVET, SELYEM, TEXTIL 

S z ö g i I m r é n é l 
Klauzál-tér 3. 

Vágott baromfi 
legszebb, legolcsóbban 

Fodornénál 
Kárán-n. 8. Romann-ház. 

MKP. Belváros I. ás a Szociáldemokrata P á r ! 
szervezete Kálvin tér 6. sz. a. szombaton este 

S órai kezdettel 

t á n c e s t e t 
rendez. Mindenkit szeretettel vór'a Vezetőség. 
Oleeó vacsora! Bulli! Melody-jazz! 

Szinhifptim •Művészet 
Dénes Tibor előadása 

Dénes Tibor iró, a Nemzeti 
Muzeum könyvtárosa zsufoft 
padsorok előtt tartotta meg csü-
törtökön előadását a kulturve-
zetői tanfolyamon. 

1945-ben átléptünk egy úgy-
nevezett »vízválasztón* és ennék 
szellemében kell a magyar iro-
dalomnak tovább fejlődnie. Ez 
nem jelenti azt, hogy letöröljük 
a régi idők irodaimát, hanem a 
régi idők magvaiból — jó mag-
vaiból — sarjadjon egy uj kul-
turvallás. A magyar szellemiség 
utjának megváltozása szinte egy-
időben kezdődik Bastille lerom-
bolásával, akkor, amikor a 
feudalizmusnak ezt a fellegvárát 
eltüntetik és a szjabadság, egyen-
lőség, testvériság zászlajával a 
kezükben elindul egy forrada-
lom, egy uj tevékenység a szo-
cialista világ leié. Ebben az:idő-
ben kezQŐdik meg tulajdonkép-
pen a nép felszabadítása és ez 
megindít egy szellemi áramlatot 
a proletariátus felé — mondotta. 

Dénes Tibor ismertette a kü-
lönböző forraoalmákon keresztül 
a korpk irodalmát napjainkig és 
azt az uj utat. amin a dolgozók-
nak haladniok kell. 

A mindvégig lenyűgöző elő-
adást, amelyet a hallgatóság lé-
legzetvisszafojtva hallgatott, ha-
talmas tapsvihar fogadta. 

Kttnyvakctű 
az üzemi könyvtárak feljavítására 

Illetékes szakszervezeti kul-
turvezetök végigjártak a napok-
ban több szegedi üzemet. Meg-
állapították, hogy aZ üzemi 
könyvtárak mind a könyvek ní-
vójának, irodalmi értékének 
szempontjából, mind politikai 
okokból erősen kifogásolhatóik. 

A nivós üzemi könyvtárak na-
gyon fontosak. Ezért az illeté-
kes központi kulturális szerve-
zet elhatározta, hogy akciót in-
dít az üzemi könyvtárak, igy a 
szegedi könyvtárak felfrissíté-
sére is. Az akciót a szegcdi Mun-
kásszövetkezet könyveslxdtja bo-
nyolítja le, ahol többhónapi 
részletfizetés ellenében hozzá-
jutnak az üzemi könyvtárak a 
mostani magyar és külföldi iro-
dalom színe-javához. Az akció 
során igen kedvezményes árat 
állapítanak meg. 

Az üzemek külturvözetőinck 
figyelmét felhívják erre aZ ak-
cióra, ugyanis lelkiismeretlen 
ügynökök járják a várost és kü-
lönböző, értéktelen ponyvát sóz-
nak az üzemek nyakába. 

Vasárnap* 11-én délelőtt 10 
órakor a Művészek Szahadszer-
vezete gyűlést tart az Ujságiró-
és Mü vészotthonban. 

— SzIT-hirek. Az: ujsomo-
gyi telepi SzIT-szervezet va-
sárnap este fél 7 órai kezdet-
tel előadást rendez nz ujso-
mogyitelepi iskolában. 

E g y 
a z b i z o n y o s ! 

Felejthetetlen élmény a 

B E L V Á R O S I M O Z I 

most futó gyönyörű 
szines filmje, a 

N A G Y 
D E R B Y 

és a tényleg ragyogó 

színpadi szám1, a 

3 CARLOS 
Héttőig 4) 6 és 8 órakor. 

H í r e k 

SZELES, ESŐS, HŰVÖS IDŐ 

Megélénkülő nyugati, északnyugati Szél, felhős idd, 
sokfelé eső. A hőmérséklet süllyed. 

A Tisza ma Szegednél 165 (35). Vizének hőmérséklete 
11 fok. 

N A P I R E N D 
Szombat, április 10. 

Nemzeti Szánház este 74cor: 
Tanner John házassága. (Pre-
mier.) [ 

Széchenyi Filmszínház 4, 6, 8: 
Párbaj Sierrában. 

Széchenyi Hiradó Mozi dél-
előtt 10 órától délután 3 óráig 
folytatólagos előadások. 

Rákóczi Mozgó 6 ós 8 órakor: 
Túlsó part. 

Belvárosi Mozi 4, 6, 8: A 
nagy derby, 

Korzó Mctzi 4, 6, 8: I. A mes-
terlovas. II. Győz az igazság. 

Muzeum: valamennyi osztály 
nyitva 9—2 óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9 
órától 7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva 9 
órától 7 óráig. 

Szolgálata* gyógyszertárak: 

Leinzánger örök.: Horváth M.-
utca 9; Pósa Balázs: Kálvária-
utca 17; Dr. Kotsis J. Endrénél: 
Földműves-utca 17; Selmeczi 
Béla: Somogyitelep IX. u. 489. 

— Megváltozott a szakszer-
vezeti adás időpontja. A Szak-
szervezeti Tanács propagan-
daosztálya az alábbiakban hív-
ja fel a szakszervezeti veze-
tők figyelmét. A Szakszerve-
zeti Tanács híreinek és ta-
nácsadójának rádiók őzvelitési 
ideje megváltozott. A jövőben 
minden szerdán 17 óra 40 
perckor történik a közvetítés 
Budapest I. hullámhosszon, 

— Vasárnap, április 11-én 
délelőtt fél 12-tőlí fél Izóráig a 
3. honvédkerület zenekara 
térzenét ad a Széchenyi-té-
ren. A műsoron többek, kö-
zött Gounod Faust c. operá-
jából, a Portiéi némából sze-
repelnek részletek, valamint 
első ízben bemutatásra kerül 
Tamás Gyula karnagy'uj hon-
védindülója. 

— A moszkvai (rádi ó uj (hul-
lámhossza. A moszkvai rádió 
-magyar adásainak hullám-
hossza április 10-tőI, szom-
battól kezdve megváltozik. A 
18 órai m agyar! (jidás a 19.79 és 
a 25.08 m.-es rövid hullám-
hosszon, a 20 órai magyar 
adás pedig a 25.08 és' a 30.67 
m.-es rövid, valamint az 1.115 
m.-es hossZu hullámhossza-
kon hallgatható. 

— A Magyar-Szovjet Műve-
lődési Társasági vasárnap mu-
tatja be a Belvárosi Moziban 
• A sárkány rabjai« c. orosz 
mesefilmet. Még egy pár jegy 
kapható 60 filléres árban a 
Delmagyarország és a.Szegedi 
Népszava kiadóhivatal áhan, 
valamint vasárnap délelőtt az 
előadások előtt a mozi pénz-
táránál. 

x Halálozás. Fájdalomtól 
megtört szivvel tudatjuk,hogy 
szeretett férjem, édesapánk, 
Tóth Pál éleiének 56. évében 
váratlanul elhunyt. Temetése 
10-én délután fél 5 órakor a 
Dugonics-temető ravatalozó-
jából. A gyászoló család. 

— A rókusi MKP és SzDP 
szervezetei április 11-én dél-
után 6 órai kezdettel a ró-
kusi kultúrházban műsoros 
kulturelőadást rendeznek. Be-
lépés díjtalan. Mindenkit sze-
retettel vSr a rendezőség. 

— A Honvéd Szabadegye-
tem hétfői, április 12-i elő-
adását délután 6 órakor ag 
Egyetem Ady-téri nagytermé-
ben Padusiczky László vezér-
kari alezredes lartja »A máso-
dik Világháború tanulságai*; 
cimmel. 

— MKP Belváros I I . szer-
vezete Kárász-u. 6. sz. alatt 
vasárnap, 11-én délulán '4órai 
kezdettel műsoros gyermek-» 
mesedélutánt rendez. Ének^ 
szavalat és táncszámokkal, 
HerVay Hella, Witfelsz Irén 
és Kertész Éva gyermek-müM 
vésznők felléptével. Belépődíj 
nincs. Mindenkit szeretettel 
vár a vezetőség. 

x A hitközség)közi!: afpász-
kát naponta délután. A—flóra-
kor adja ki a jövő héten a 
Margit-utca 20.' földszintért. 

x Az Ipartestület vezetősé-
ge Iparos Zenekart ddván ala-
pítani. Előzetes megbeszélés! 
tartunk f. hó 12-én, hétfőn 
délután 6 órakor az Ipartes-
tületben. Felkérjük a zene-
kedvelő iparostársainkat, * 
hogy az előkészítő megbeszé-
lésen résztvenni szíveskedje-
nek. A hang)szerrel rendelke-
zők hangiszerüket hozzák ma-
gukkal. A vezetőség. 

x Méhészek szegutalvánvók 
átvehetők 11-én, vasárnap 
délután aZ Ipartestületben, a a 
utalványok 30-áig érvénye-
sek. Elnökség. 

— Az Újságírómthon hírei. 
Ma, szombaton klubnap és 
klubvacsora. Április 11-en/va-
sárnap délután •fél 6 órakor 
Lőrincz Zsuzsa operaénekes-" 
nő és Nádas Tibor operaéne-
kes hangversenye Dénes Er-
zsébet zongoraművésznő köz'-
rem ük édesével. 

x Árleszállítás! U j fecsken-
dők és fecskendők javításai-
nak árait cca 25 százalékkal 
leszállította a 47 éves Sand-
bcrg-cég. Széchenvi-tér 17. 

— A Klauzál Gábor-gimná-
zium sportköre április 11-én 
délelőtt fél 11 órakor a Klau-
zál Gábor-gimnázium torna-
termében ifj. férfi'tornász jel-
vényszerző versenyt tart. 

— A Magyar Pedagógusok 
Szakszervezete a görög sza-
badságharcosok javára 7<l fo-
rintot adományozott. 

— A népügyészség letartóz-
tatta Gelánvi Antal Iciskun-
dorozsmai földművest, mert 
annakidején belépett a Széni 
László-h ad osztályba, 

x Dr. Karátson Aladár SÓ-
bész urologus, OTBA főorvos 
közli, hogy minden eltávozá-
sáról elterjedt hírrel szemben 
továblt folytatja működésé! 
Szegeden. Szakorvosi rende-
lés délelőtt 12—l-ig. OTBA 
főorvosi hivatal dé lután 4 — 
6dg, Kárász-u. 6 I. em. 

x Brill'áns ékszert ésf kar-
órát igen magas árban meg-
vételre keresek. Fischer ék-
szerész Szeged, Klauzál-tér 3. 

x Kerékpárt, kerékpárgumi! 
dolgozóknak részletre szállí-
tunk. Markovlcs műszaki üz-
let Szeged, Tisza L.-körut 44. 

x Paplanok legszebben ké-
szülnek Soósné paplanüzemé--
ben, Deák Ferene-utca 2. 

fari! 
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Kiskereskedők nagygyűlése 
április hó 11-ón délelőtt 11 órakor a Tisza szálló nagytermében 

' Előadók: KOMNENOV PÁL orsz. képviselő, a KISOSz elnöke és 
dr. KEL EMEN PÉTER min. osztálytanácsos. 

Valamennyi MWfledi tóskareakedő megjelondaót kéri a Szegedi Kiskereskedők Erdekkőp-
vwei <•*«.« 


