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szavai ulán dr. Bakos Géza 
elvtárs a Szociáldemokrata 
Párt intézőbizottsága nevében 
szólt az egybegyűltekhez. 
Visszapillantást vetett a párt 
munkájára és ennek során 
hangoztatta, mennyit ártottak 
a jobboldali hazaárulók a ma-
gyar népnek. A tapsokkal sű-
rűn félbeszakított beszéd ulán 
Kövi Béla elvtárs, az MKP 
nagyszegedi végrehajtóbizott-
sága nevében üdvözölte a 
megjelenteket, majd beszélt 
az uj párt elméleti és szer-
vezeti felépítéséről s a ma-
gyar nép hatalmas, vezető él-
csapatának feladatairól. 

A nagy tetszéssel fogadott 
beszéd ulán Aczél elvtárs fel-
olvasta a rókusi egységbizott-
sag üdvözlő táviratát, fcf. "Kc-
Ihnicit "Oszkár a szocTáTrTemo-
grala, rtázsahcTyí Győzőnéáz 
MTTP pártszervezet titkári 
beszámolóját ismertette, amit 
több hozzászólás követelt So-
hökné, dr. Kaufinami Imre, 
Szöezi Mihály és Nagy György 
nagy lelkesedéssel tettek hi-
tet az egységes munkáspárt 
mellett. 

Hafározatilag 
kimondom az egyesülési 

A hangulat kezd izzóvá vál-
ni, közeledik a nagy törté-
nelmi pillanat. Aczél elvtárs 
indítványozza, mondja ki a 
taggyűlés az MKP Belváros 
II. és a Szociáldemokrata 
Párt Bel város 1. szervezete 
egyesítését. 

Hatalmas, szűnni nem aka-

ró tapsvihar tör ki és zugó 
éljenzések közepette továb-
bítja a mikrofon Aczél elv 
társ szavait: Határozatilag ki-
mondom a megjelent elvtár-
sak nevétjen az MKP Belvá-
ros II. és a Szociáldemokra-
ta Párt Belváros I. szerveze-
tei nevében az egyesülést. 

Egy emberként pattan fel 
mindenki a helyéről, percekig 
tartó, lelkes tapssal veszik tu-
domásul az egyesülést. Ekkor 
érkezik a belvárosi egység-
bizottság üdvözlő távirata, 
ami ujabb lelkesedést vált ki 
az ünneplőkből. 

. Móczán János hatásosan 
szavalt el egy József Attila 
költeményt, majd az ujsze-
gedi kendergyár dalárdája 
aratott átütő sikert Hajabács 
Ernő vezénylésével. A jelölő-
bizottság javaslata alapján 
egyhangúlag elfogadták az u j 
vezetőséget. Elnök Tóth Jó-
zsef, titkár Rózsahelyi Gvő-
zőné, gazdasági vezető í):i-
niilr'evícs Eutim, propagan-
dista Hartmann Mihályné, ká-
dervezető Marjai Sándor, tö-
megszervező Kelemen Osz-
kár, nőszervező Csallűr Kál-
mánnó, oktatásvezető Lázár 
Jenő, 

Tóth elnök üdvözlő szaval 
után megválasztották a má-
jus 9-i konferencia küldöU 
leit, majd a határozati javas-
lat ismertetése és elfogadása 
ulán. az Internacionálé hang-
jaival ért véget a lelkes han-
gulati! egyesítő taggyűlés. 

A róbusí pártszervezetek egyesülése alkalmából 
Tombácz Imre megállapította i 

Harminc éves áldatlan harc ért véget 

Rókuson az egyesítő gyű-
lés a Himnusz hangjaival kez-
dődött, majd a tömeg hatal-
mas lelkesedése közepette Sl-
nípvils Mihály elvtárs mon-
"dotta el megnyitóját. Utána 
Síéi » Sámliéi " elvtárs, az 
SzDP központi előadója mon-
dotta cl beszédét. 

— Hatalmas jelentőségű ün-
nepre gyűltünk össze — mon-
dotta —, mert ezen a napon 
a következő percekben egye-
sülnek a két munkáspárt ró-
kusi tömegei s az egységes 
munkáspárttal rqgi problé-
mát oldunk meg, megvetjük 
logszilárdabb alapját a ma-
gvai* munkásság jövőjének. 

Ezután Tombácz Imre elv-
társ, az MKP nagyszegedi vég-
rehajtóbazotlságának elnöke 
beszélt. 

— Harminc éves áldatlan 
állapotnak vet véget a mai 
nap — mondotta —, hatal-
mas erővel, egy pártba tö-
mörülve harcolhatunk már a 
munkásság érdekeiért. 

Ezután ismertette röviden a 
két, most már egy párt eddigi 
munkáját és jövőbeli szerepét, 
majd a már egységes párt szin-
voiia 1 emelkedő sének szükséges-
ségét, amit leginxábP tanulással, 
az ideológiai színvonal felemel-
kedésével érhetünk el. A ha-
talmas lelkesedést kellő, beszéd 

Egyesült a MOSzK tiszapályaudvari kiren-
deltségének két munkáspárti szervezete 

után Nemes Lajos elvtárs az 
SzDP és Gyifmhér Ferenc elv-
társ az MKP részéről mondotta 
el titkári beszámolóját. Ezután 
Gftm1)«« MihályA Iá, Ktttflárentt 
István, I l eWf t József né és Ga-
liba elvtársak hozzászólásai kö-
vetkeztek, akik mind a legna-
gyobb lelkesedéssel üdvözölték 
az egyesülést. 

A gyűlés legünnepélyesebb 
pillanataként ezután S'niovils 
Mihály elvtárs javaslatot tett a 
két párt egyesülésére, amit a 
hatalmas tömeg szűnni nem 
{ikaró tapssal, a legnagyobb lel-
kesedéssel fogadott el*. 

Egyhangúkat megválasztották 
ezután az uj 31 ta.au választ-
mányt és az uj vezetőséget. El-
nök lett Nemes Lajos, titkár 
Gyömbér Ferenc, kádervezető 
Simonovits Imre, propagandave-
zclő Bornsteön Miklós, gazdasági 
vezető Tarjáni Béla, szervező 
Kállai József, nőszervező Tét-
pál Mihályné, ifjúsági szervező 
Szécsényi Lászié és jegyző Szép 
Mátyás. 

A már egyesült pártszervezet 
ezután határozati javaslatot ho-
zott, amelyben Nagyszeged va-
lamennyi kerületi pártszerveze-
tét május 1-tői négyhónapos 
niunkaversenyre hívja ki vala-
mennyi pártmunka terén. A ja-
vaslat elhatározza azt is, hogy 
kapcsolatokat teremtenek a 
koalíciós pártokkal a Független-
ségi Front ujjálereintéséneik ér-
dekében. 

Színház* film • Művészet 

Botrány az elstt díj körül 
Mind .több és több részlet 

műhelytitok lát napvilágot 
Brüsszelben megtartóit nagy 
nemzetközi filmversennyel kap-
csolatban. A francia, belga, an 
goi és amerikai sajtó nagy ál-
talánosságban belenyugszik í 
kivájó zsűri által hozott dön-
tésekbe, csak eg'y pont van, 
amely fölött nem tudnak napi-
rendre térni és eZ a »Test ör 
döge« cimü film. Ez nyerte 
Gerard Phillippe alakításával a 
legjobb férfifőszerep jutalmazó 
sáui kitűzött nagydijat. 

Gerard Phiilippe alakításáról 
egyöntetűen megállapítják, hogy 
csodálatos, az egyik belga szak-
folyóirat kritikusa »felhiibori-
tóan kiváló* jelzővel illeti. Ez-
zel szemben mig a sajtó egy 
része szinte őrjöngve ünnepelte 
a »Test ördög«-ét, annak sza-
bad szellemét, készítőit, más-
része minden ékesszólását lalba-
vetve ostorozta a filmet. 

A kavarodásra, amelyet a 
film előidézett, a legjellemzőbb, 
hogy a »Test ördöge* brüsszeli 
díszbemutatóján a francia kö-
vet előadás közben felállott pá-
holyában és kíséretével együtt 
elhagyta a filmszínházat. 

Collcgi'nm . Mns'cnm IX. bér-
leti hangversenye április 23-án, 
x én tekén este fél 8 órakor a 
Konzervatóriumban. Műsoron: 
Mozart fuvós-zongora quinletljc, 
közreműködik dr. Bárányi Já-
nos. Beethoven septetlje és 
De bu ssy t'u vota-brácsa-há rfa 
triója, közreműködik Papp Ro-
mán (liárfa), Biró Lajos (fu-
vola), Várnagy Lajos (brácsa). 
A ritkán hallható műsoron sze-
replő müvek és az esemény-
számba menő hangverseny iránt 

nagy érdeklődés nyilvánul meg. 
Jegyek 2 forinttól a Konzer-
vatóriumban válthatók. 

Szerdán délután a Magyar 
Országos Szövetkezeti Köz-
pont szegedi kirendeltségei 
közül elsőnek a üszapályaud-
vnri raktárkirendeltség "MKP 
és szociáldemokrata pártszer-
vezetei egyesüllek. 

Délután fél 4 órakor, a mun-
kaidő befejezte előtt fél órával 
már .leállt a munka és benső-
séges ünnepség keretében egye-
sült a köt munkáspárt kiron-

u t a kon harcolni egy cél érde-
kétien, hanem egy uton, teljes 
odaadással kell küzd'eni a végső 
oél, a szocializmus megvalósulá-
sáért. Papp elvtárs beszéde után 
Kcnáhky Ferenc üzemi bizalmi 
elvtárs szólalt fel és kijelen-
tette, hogy ma inár igazán test-
véri és baráti kapcsolat fejlő-
dik ki a két volt .munkáspárt 
tagjai között. Ezután közfelkiál-
tással egyesültnek nyilvánítót-

deiiscgi szervezete. I'app Mi- ® k é t munkáspárt helyi szér-
hály elvtárs, a MOSzK tisza- vezeteat. 
pályaudvari ^kirendeltségének 

A gázgyár, dohánygyár 
é$ lemgzgyár üzemi szer-

vezetei egyesülnek ma 
A két munkáspárt alapszér-

veinek egyesilése tovább fo-
lyik. Csütörtökön három üze-
mi szervezel mondja ki az 
egyesülést: Gázgyár, Dohárly-
gyár [és a Lemezgyár. 

A hét végén 
megérkezik az első 
idei hadifogolyvonat 

Debrecenbe érkezett jelen 
gyüjtőláborban már vannak hadi 
szüllen várja a hazatérőket és 
már a magyar határra érkezik 
h adifogo ivvona to t ün népé! yesen 
tések szerűit a máramarosszigeti 
foglyok. Az átvevőáJloinás fetké-
előreláthatólag a hét végén 
aZ első tavaszi, szállítmány. A 
fogadják. i 

H í r e k 
• h 

SZELES IDŐ, ZÁPOR 
Élénkebb szél, változó felhőzet, többfelé záporeső, zi-

vatar. A hőmérséklet kissé süllyed. 
A Tisza ma Szegődnél 371 (33). Vizének hőmérséklete 

14 és fél fok. 
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Nemzeti Színház este 7-kor 
Bohémélet. (Bérlelszünet.) 

Széchenyi Filmszínház 4, 6, 8: 
A test ördöge. 1 

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

Belvárosi Mozi 4, 6, 8 órakor: 
Mindennapi kenyér 

Korzó Mozi 4, 6, 8 órakor: 
A nagy szikla titka. 

Szolgálat** gyógyszertárak: 

Barcsay Károly: Tisza Lajos-
körut 32; Bulcsu Barna: Kál-
vária-léír 7: dr. Lőbl örök. B. 
Iái zár Jenő: Kiebelsberg-tér 4; 
Seimeczi Béla: Somogyitelep IX. 
utca 489. 

Rákosi Mátyás egy haj-
dúnánási uj gazda gyermeké-
nek a keresztapja. Fehér Ist-
ván pártonkívüli kisgazda ti-
zenkettedik gyermekének ke-
resztapái tisztségére Rákosi 
Mátyás miniszterelnökhelyet-
test" kérte fel, aki értesítette, 
hogy elvállalja a keresztapa-
ságot. i 

Kullurvczelői tanfolyam 
mai előadását Fejér István 
a Kossuth-akadémia előadója 
tartja: »Mi a giccs és mi a 
proletkult?* címmel délután 

órakor a szakszervezeti 
székházban. Az előadásra ven-
dégeket lis szívesen lát a Dol-
gozók KulturszöVetsége. 

x Legújabb napszemüveg-
inodclick megérkeztek a 47 
éves Sandberg-ccghcz (Szé-
chenyi-tér 17.). 

— Kivégezték' Pünkösthy 
Lászlót. A jogerősen halálra 
itélt Pünkösthy Lászlói volt 
vezérkari századost, akinek 
kegyelmi, kérvényét és újra-
felvételi kérelmét is elutasí-
tották, szerdán reggel a gyűj-
tőfogház udvarán felakasztot-
ták. 

— Olajosztás. Április hó-
napra a zsiradékjegyre fejen-
ként 15 deka étolajat adnak 
ki a kereskedők hatósági áron 

— Az MNDSz felsöváros" cso-
portja április 18-án kitűnően si-
került nőnapot rendezett a zsú-
folásig megtelt Poslásotthonban. 
A lélekemelő ünnepségen dr. 
Drégely JóZscfné elnöknő üd-
vözölte* a megjelent koalíciós 
párt asszonyait, felhívta őket az 
együttműködésre és méltatta az 
asszonyok szociális munkájának 
jelentőségót. Az előadáson nagy 

— Majakovszkij emlékün-
nepély. A Magyar-Szovjet 
Művelődési Társaság csütör-
tökön délután pontosan fél 
0 érakor Klauzál-tér 3. sz. 
II. emeleti nagytermében 
tartja Majakovszkij Vladji-
mir, a halhatatlan szovjet 
költő halálának 18-ik évfor-
dulójára emlékünnepélyét. 
Emlékbeszédet mond! " dtv 
Erdődí József egyet, tanár-
segéd, szavalnak Dávid Kata 
szigorló tanárnő, a SzEISz 
elnöke, Gáli Pál, a Nemzeti 
Színház művésze, zongorán 
Musszorgszkij és Rachma-
ninov müveket ad elő Kár-
mán György. A belépés díj-
talan. A vezetőség kéri az 
érdeklődőket, hogy ponto-
san jelenjenek meg. 

x Dr. Eenyeres Jenő városi 
orvos temetése április 22-én 
délután 5 érakor a belvárosi 
temető kupolacsarnokából. 

— A Szegedi Izr. Nőegylet 
ma délután 5 órakor tartja e 
heti délutáni összejövetelét 
Margit-utca 20. szám alatt. A 
háziasszonyok és a vezetőség 
szeretettel kéri és várja ked-
ves tagtársnőink és minden 
érdeklődő liittestvérünk mi-
nél számosabb megjelenését 

x Felhívás! Az Anyag- és 
Árlüvatal a mérték ulán doL-
gozéi férfi és női szabók új-
bóli osztálybasorolását ren-
delte el. Felhívom a szabór 
iparosokat, hogy 23., 24. és 
26-án délelőtt jelenjenek meg 
az Ipartestületben és a régi 
osztálybasorozásuk'átL hozzák, 
magukkal. Nem jelentkezés 
esetén az Anyag- és Árhivataí 
az illetékes " hatóságnál az 
iparengedély megvonására 
tesz javaslatot. Tarján Tibor 
sk., imu. főtanácsos, hatéi-
sági biztos. 

— Kossuth Lajos utnvula- fikert arattak: Török Margit 
J . _ T/ n . r á níl lé n t n ^ i-i in- m o r f x r < H » l< in lásai szerint a népek világ-

versenyében* oimmel ma, csü-
törtökön este 7 órakor Ko-
vács Máté kultuszállamtilkár 
előadást tart Szegedén, ajföz-
ponti egyetem aulájában a 
SzEISz rendezésében. Előtte 
délután 5 órakor a Nemzeti 
Parasztpártban beszél »A ma-
gyar kultúrpolitika időszerű 
kérdéseiről*. Mindkét alka-
lommal minden érdeklődőt 
szívesen látnak. 

Kovúcs Kató-pár magyar tánc-
cal, Takó Tivadar Petőfi-dalok-
kal, a Szilléri-sugárutí, iskola II. 
leányosztályánák növendékei 
népi" tánccal, Kovács Irén pa-
rasztnótákkal és Juhászné ma-
gyar dalokkal. A zongor akisére -
tet kitűnően látta el Vince Ist-
ván énektanár. A jóísíkerült mű-
sor után az MNDSz-asszonyok 
fáradságos munkájukkal készült 

Innepre olcsón á r u s í t o k : 
l ibahúsok zsírral 14 — 
Libaháj 21.— 
Libazsír. 24.— 
Jérce 13 — 

IJNGÁR élein! s/ercsarnok. 

x Ezüst evős?.er 12 személy-
re, 4 klgram súlyban, mo-
dern fazon. Meghizásból igen 
olcsón eladó. Fiselier éksze-
rész Szeged, Klauzál-tér 3. 

— A szegedi pedagógusok 
továbbképző tanfolyamán csü-
törtökön, április 22-én dél* 
lután 3 érakor dr. Berky Imre 
áll. leánygimnáziumi igazgatói 
»T ö r I ón e 1 cm fi 1 o zóf;i a«, pénte-
ken, április 23-án pedig d'r. 
Straub Brúnó egyetemi ny. 
r. tanár »Az élettudomány 
mai eredményei«, illetve Ta-
kács Béla laiüljóképzőinlézelá 
igazgató »írod a lom tanítás aa 

szép kis virágjcosarak és babák általános, iskolában* címmel 
kerültek 'kisorsolásra, amely kü-
lönösen a gyermekek részére 
okozott nagy örömet. 

tart előadást a Klauzál Gá-
bor-gimnáziumban. 

Igazgatója mondott beszédet a 
raktóikírendoltség munkásai és 
tisrí viselői előtt. Hangsúlyozta, 
hogy ma már nem lenet külön 

»A MUNKA NÁLUNK 
BECSÜLET ÉS DICSŐ-
SÉG DOLGA!* (Sztálin) 

S Z E G E D I M A G Y A R M I Z S A 
Kulturális Munkaközösség 

Április 24-én délután 5 órakor a Dohánygyár Kultúrter-
mében bemutatkozó előadást tart. 

Nevető május 
Fellépnek: Kőműves Erzsi, Moóry Lucy, Deák Sándor, 

Kassal János, Márky Géza, Sugár Jenő,) 
a Szegedi Állami Nemzett Színház művészei. 

Kísér: Váradü László karnagy. 
Jogfck a Délmagyarország kiadóhivatalában 

Só fillér egységáron. 

HIRRDO MOZI 
Ápr t'S 22—28-*ig-

UJ MŰSOR: 
1. Magyar híradó. 
2. Francia híradó. 
3. Nemzetközi sport. 
4. Oslende. (Kulturfilm.) 
5. Tanúi a nép. (Kulturfitoa.) 
6. Színes rajzfilm. 

(Zsákba macska.) 

Folytatólagos előadások min-
dennap délelőtt 10—3 óráig. 
Belépés egységesen 1 forint. 


