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HIREK 
n a p i r e n d 

Szombat, március 19. 
Nemzeti Színház délután 3 

órakor: Aida. Ifjúsági előadás. 
I'Jste fél 8 órakor: Tartuffe. 
« ÍJ-bérlet 13. 

Belvárosi Mozi 4, 6 és 8 őra-
kor: A pénz ördöge. 

Széchenyi Mozi 4, G és 8-kor: 
f e s t ördöge. 

Korzó Mozi 4, 6 és 8 órakor: 
Nyugtalan sziv. 

Muzfurn nyitva: tfetköznar 
9-től 14 oráiu, vasár- és ünnep 
nap 9 tői 13 óráig. 

Somogyi könyv tái nyitva fan 
hétköznapokon 9 órától 19-ig. 

Egyetemi könyvtár reggel 
t> órától este 7-ig van nyitva 
'••M köznapokon. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Apro J . z . dr. AprO L.: 

ivossulü L.-sugűrul t>9. Nyl-
tassy A. órők k. Bokoraft: HO-
11 ai-körül 22. Ur tvotsls i 
hniiróné Földműves-utca 17. 
J-rankó Andor Dugonics-tér i 

— AZ IGAZSÁGÜGYMI-
NISZTER dr Horváth Bélánó 
szegedi lakost a gyöhki já-
rásbírósághoz, d r T o m s József 
szegedi lakost a szegedi já-
rásbírósághoz és dr Zsamár 
György pécsi lakost a bajai 
törvényszékhez bírósági al-
j egyzőkké revezte ki. 

- A SZARADMOVF.UJDÉS 
Szabadegyetemi előadássoroza-
tán pénteken, 18-án délután 6 
ó akor Kövi Béla elvtárs »A 
szakszervezetek uj feladataiból 
In t előadást a/ Egyetem Aulá-
jában (Dugonics-tar.) A szak-
szervezett mozgalom szempont-
jából rendkívül fonlos elöadás-
"a felhívjuk olvasóink figyel-
nél. Belépés díjtalan. 

- HERCEGSZÁNTÓN még 
nem volt olyan ünneoély, 
mint most március 15-ém. 
Kétezerfó'uyi lelkes tömeg vo-
nult. föl' a község főterére, 
hogy megemlékezzen a 48-as 
hősökről és népi demokráci-
ánk mostani feladatairól. 

- BALTÁVAL agyonverte 
feleségét, utána fölvágía ereit. 
Bclovni Mihály Algvő, Kassai-
utca 7. sz. alutti lakos, aki a 
s-'omszédok áliilá.sa szerint ki-
sebb áfmcneli elmebajba szen-
vedett. Vasárnap 8—9 óra kö-
zölt ismeretlen okokból fe'esé-
gét Varga Etelkát egy baltával 
meggyilkolta, utána borotvával 
felvágta ereit. Be'ovai n lielv-
szition mcglialt, fe'esérát azon-
ban kórházba szállították, de n 
hcszállüás uláti egy ó a nuilva 
az js meghalt. 

- A DEMOKRÁCIA ellen Iz-
gatott Wittemberg Béla makói 
la! <os. A szegedi népbiróság 
másfél éri börtönre, fele va-
gyonának elkobzására és ötévi 
hivatali és politikai jogvesz-
tésre ítélte. 

- HABORD a Répás-utcá-
ban. Jaczkó Mihály ittas álla-
lmiban megtámadta szomszéd-
ját, Farkas Istvánt. Farkas a 
Yszeg embert fellökte, mire az 

hazafutott s a már hosszabb 
idő óla rejtegetett kézigránát-
ét Farkas háza elé dohla. Sze-
ntesére csak a közeli házak 

ablakai törtek be, sérülés nem 
töri ént. Jaozkót a rendőrség 
átadta az államügyészségnek. 

- MŰSOROS NŐNAP alsó-
városon. A® MNDSz alsőváro-
si csoportja március 20-án, 
vasárnap délután í> őrni kez-
dettel a kultúrházban műso-
ros nőnapot tart. 

Baján átadja 
at Országos Úttörő Központ a 
vdiutorzásztót és az érdemren-
áeket a bajai központi általá-
nos iskola Zrínyi Hona Ultörö-
csoportjának, melynek diákjai 
megnyerték a »J<J tanulási ver-
se.nyt.* A Ságvári Endre ván-
dorzászlót a hajai iskola di-
ákjai 190 százaiékos tanulmá-
nyi eredményükkel nyerték cl. 
Az egyéni versenyben kitünte-
kel, Erős Zsóf'át, Blazsnnck 
Tibori és Kó a Máriát érdem-
renddel tüntették ki. 

— FöVÉNYIIAZfl dolgozó pa-
rasztjai bi Arpád-emlékmünél 
ünnepelték meg március 15-ét. 
fl Magyar Dolgozók Pártjának 
vezetésévei felvonultak a 
DÉFOSz, az MNDSz, az EPOSz 
tömegei és a Népfront pártjai, 
flz ünnepi szónoklatot Baiyák 
Béla elvtárs tartotta, az ünnep-
ség műsorát az EPOSz-isták és 
az utiörők szavalatai és dalai 
tarkitotíák. 

— A BOLYAI János Mate-
matikai Társulat szombaton 
délután fél 5-kor az Ady-téri 
egyetem Bolyai Intézetében 
előadó ülést tart, amelynek 
tárgya Rédei László előadása 
a Háromszög-párróT. Vendége-
ket szivesen látnak. 

— SZENTMIHÁLYTELEK 
lakossága nagy lelkesedéssel 
ünnepelte meg március 15-ét. 
Az ünnepi beszédet Rónai Bé-
la általános iskolai tanár tar-
totta. 

— TATAHÁZÁN az MNDSz 
helyi szervezete zászlóavató 
ünnepséget tartott. A zászló-
lóanya Kovács Mihályné volt, 
iz ünnepségen résztvett Ban-
'tovitsné megyei titkár ls. A 
község dolgozó asszonyai a 
zászlóavatás után hitet tettek 
a béke mellett. 

— AZ ÁLLAMI DUGONICS 
ANDRÁS gimnázium diákszö-
vetsége a Magvar-Szovjet Mű-
velődési Társasággal karöltve 
jólsikerült I I ibnapot rendezett, 
ahol megvitatták a szocialista 
kultura kérdéseit, az Irodalmi 
realizmus problémáit. 

x A Jantlí-vcndéglőiten ma 
és minden este Szabadkai La-
katos Béla és zenekara muzsi 
kál. Minden szombaton erdélyi 
f'ekken-vacsora és vargabéles. 
Társas összejövetelekre külön-
terem. 

— A MEFESz csütörtökön 
este Beethoven hanglemezestet 
rendezett. Az estet Király Jó-
zsef nyitotta meg, aki ismertet-
te Beethoven művészetét. 

— A Magyar Dolgozók Klub-
ja március 20 áu délután 6 órai 
kezdettel a klub helyiségében 
(Berzsenyi-utca 2) dr- Ágoston 
György igazgató »A szociális ne-
velés«-rö| előadást tart. Felkér-
jük a dolgozókat, hogy az elő-
adáson minél nagyobb szám-
ban jelenjenek mfg. Magyar 
Dolgozók Klubja. 

— A SZEGEDI Szent Imre 
állami általános fiúiskola Föld-
vári Károly uttörőcsapátát, a 
jó tanulmányi eredményekért 
Rákosi -zászlóval tüntették ki. 

x Paplanok legszebben ké. 
szülnek Soósné paplanüzemében, 
Deák Fereuo-utca 2. 

x Szemüveg Optifőnál. OTI-, 
OTBA-szállító, Szeged, Kárász, 
utca 16. 

x Cardigán — pullover — 
Baby és gyermek kötöttáruk 
mérték után is Keichei gép. 
kötőipar, Margit-utca 30. 

Autóbusz áratok vasátnap 
a SzAK-pá lyára 

13*30 órától a városházáiéi indulna''. Vi!e!dij 90 fillér. 
I g a z g a t O s A g . 

Párihírek 
Felhívjuk a népnevelő körzeti 

bizottságok instruktorait és ügy-
vezetőit, hogy ma délután négy 
órára jelenjenek meg a prc^iar 
gandaosztátyon. (Batthyány-u.) 

Faliujság klállttás minden nap 
délután 5 órá ól megtekinthető 
a Szegedi Áll. Nrmzeti Színház 
I cm. d hánvzójáb n. 
FALUJAKOK FIGYFLF.M! Fel-
hívjuk a faliij.irőfelelős elvtár-
sak figyelmét, liozv a szombati 
fulnjárófeleiős értekezlet és a 
vasárnapi falujárás elmarad. A 
legközelebbi fii!ujárófo!eIŐ« ér-
tekezlet máreins 21-én. csütör-
tökön délután fi órakor lesz 
megtartva Kálvin-tér C- alatt. 

Falusi rendkívüli taggyűlések 
sorrendje: 

Hétfőn, március 21-én: Ru-
zsajlrá.9 7 órakor: Nvitrai Imre. 
1 engyelkánolna 7 órakor: Zsó-
tér András. Domaszék fél 7 
órakor: Szét Sámuel. Fekete-" 
szél 6 órakor: Farkas Sándor. 

F i fve l em! Minden R.g.-tng 
n r retus 2 i - é n délután fél 4 
órakor gyülekezés a Nemzeti 
Színház előtt formaruhában. 

A felsőfokú 2 éves egyéni 
tanu'ók konzultációja szomba-
ton délután 4 órakor lesz a 
Kálvária ulcai Közponli Párt-
iskolán. 

Marcim 19 
as anya szemerei 

11)41 március 19-én a német 
fasiszta hordák • elárasztollák 
Szeged utcáit, végig dübörög-
tek gyilkos ágyaikkal és tank-
jaikkal városunkon, mikkel a 
szabadságukért harcoló népe-
ket és ártatlan gyermekek ez-
reit pusztilofták. Mi anyák és 
feleségek — bár iudiuk, hogy 
napjaik megvannak számlálva, 
— mégis borzalommal gondol-
tunk arra, hogy ntolsó rúgása-
ik szörnyük lesznek. Be is kt5. 
vei kezelt, elköve'ték-a világtör-
ténelem legnagyobb gazteltél-
Elhurcolták elvtársainkat, 
anuákal, gyermekeket küldtek a 
halál torkába. 

Az utcákon játszadozó gr/er-
mekek félve, iszongodva (bár, 
de gyermeki kíváncsisággal Icö-
zelilellek hozzájuk, ele mogor-
ván elkergették őket. Evvel 
mulatták meg, milyen sötétlel-
küek-

Szokás-mondás — minden 
ember magából indul kt — s 
mikor közeledett a diadalmas 
Vörös hadsereg, azzal ijesztet-
ték flz embereket, bogig az oro-
szok megölik még a csecsemőt 
is. Ml természeteden tudtak, 
hogg ez gyáva hazugság, hál-
tuk, ha megállt egy orosz anló, 
ugy ellepték a gyermekek, hog]] 
keresni kelteit az orosz kaló-
riát s ha előkerült, gyermek volt 
a karján, a bátrabbak a nya-
kukba is akaszkndlak. 

Ma már láihatjyk. hogy amig 
a német hordák útjait a pusz-
tulás és a halál követte, addig 
a hös orosz katonák vérük hul-
lásával meghozták szabadságun-
kat, felemelkedésünket és lehe-
tővé telték, hogg építhessük a 
virágzó, szocialista Magyaror-
szágot-

Ez a különbség 1944 március 
19 és 1944 október 10-k« kö-
zölt, az anya szemével nézve a 
kél dátumot. 

Szabadsági 
Ábrahám Jánosné 

Eelsőváros / . pártszerv. 

— FORRÖVIZZEL leöntötte 
magát és másod, harmadfokú 
égési sebeket szenvedett Pet-
rovits Anna Szeged, Csuka-
utca 15. szám alatti lakos. 
É'ctveszélyes állapotban a 
bőrgyógyászati klinikára szál-
lították. 

Vasárnap járási aktivaértekezlet 
Szegeden és Dorozsmán 

Vasárnap a falusi pártszervezetek vezetőségei részérő ösz-
szevont aktiva-ülést tartanak a járási bizottságok, a ti-
szántúli járás részére Szegeden a Kálvin-téri székházban. 
A dorozsmai járás részére Dorozsmán délelőtt 9 órakor. 
Az értekezleten megtárgyalják Rákosi és Kovács elvtárs-
nak a Központi Vezetőség ülésén elhangzott referátu-
mát, megbeszélik pártunk parasztpolitikáját, a felülvizs-
gálás tapasztalatát és az előttünk álló feladatokat, a Nép-
front kongresszus jelentőségét, Rákosi elvtársnak a Nép-
front kongresszusán elhangzott beszédét. 

F e k e t é n v á g o t t a k i s t e l e k i k u l á k 
h a t k ó n a p i b o r t ö n r e í t é l t é k 

Ujabb fekete vágó kulákot 
ítélt el a szegedi törvényszék 
u z s o r a t a n á c s a . I f j . Papp Péter 
kisteleki kulák, akinek kilenc-
ven hold földje van, feketén 
vágott sertést. A feketevágó 

kulákot hathónapi börtönre, 
300 forint pénzbüntetésre, 
"300 forint vagyoni elégtételre, 
agyhónapi kititásra és há-
romévi hivatali és politikai 
Jogvesztésre ítélték. 

Srn'tsTefaeííl! Híre*» 
Március 19-én, szombaton dél-

ntán 6 órakor a Házfelügyelők 
Szakszervezete műsoros előadást 
rendez a szakszervezeti szék-
házban. Vendégeket szivesen lá-
tunk. Belépődij nincs. 

Szombaton délután 5 órakor 
vasas 'taggyűlés budapesti elő-
adóval a. szakszervezeti szék-
ház.ban. Minden vasipari dol-
gozó legyen ott. 

Az összes szakszervezeti sze-
mináriumvezetők, szakszervezeti 
napi előadók, szakszervezeti is-
kolát végzettek, valamint a 
szakszervezeti és szakmai és 
üzemi oktatási felelősök már. 
cius 20-In, vasárnap délelőtt 
9 órakor a szakszervezeti szék-
házban megyei oktatási értekez-
leten feltétlenül jelenjenek meg. 
Tárgy: a szakszervezeti okta-
tás üj feladatai. Előadó: Lán-
cos János elvtárs, a Szakta-
nács oktatási titkára. 

Felhívjuk a dolgozók figyel-
mét, hogy Budaoestről megér-
keztek a néprádtó utalványok, 
amelyek átvehetők a szakma-
köri tilkárság kullurosztűlyán, 
Rozsos elvtársnál. 

, SZÍT IFI-NAPOK 
Szombat: Gázgvár délután 

y',12 órakor: Mályba Miklós. 
Magánalk. délután fi órakor: 
Répás László. Nyomdászok dél-
után J/j4 őrakor: Szabó János. 
Tosta délután G órakor: Krajkó 
Gyula. Uj-zőreg délután 7 óra-
kor: Málylia Miklós. Ujszegedi 
Kender délután 2 órakor: Kraj-
kó Gyula. 

Vasárnap: Szőregi Peiróleum 
délelőtt 9 órakor: Seres László. 
Lemezgyár délelőtt 9 órakor: 
Ulman József. 

Felhívjuk az érdekvédelmi fe-
lelősök figyelmét, hogy szomba-
ton délután 6 órakor értekez-
letet tartunk a Horváth Mhálv-
•itca 3. szám alatti székházunk-
•an (volt ipartestület). 

Felhívjuk az alapszervezeti 
titkárok és titkárhelyettesek fi-
gyeimét, hogv szombaton dél-
után 5 órai kezdettel titkári 
értekezletet tartunk a Horváth 
Mihály-utca 3. szám alatti szék-
házban. 

Szinház 

Hol leszne'i mi szakai pártmao'i 
OTI délután 1: Bakaity Má-

ria. MAV 0V. délután 1: Ha-
va lecz Istvánná. Közvágóhíd 
délután 1: Piutér Géza. Mái-
lerd délután 1: Tóvölgyi Jenő. 
Kecskéstelep délután fél 7: Lu-
kiss Andor. Nemzeti Szinház 
délután 4: Homola János. Polo 
cipőüzem fél ö: Kuti Richárd. 
MÁV forgalom d'Jután 6: Ola. 
jos Gyula. Városi fiirdÁ délután 
fél 7: Szét Sámuel. MAV Uj-
szeged déintán 6: Dani János. 

— AZ ALFÖLDI Tudományos 
Intézet vasárnap délelőtt 11 óra-
kor a központi egyetemen, aa 
embertani Intézetben nyilvános 
ü é t tart- flz filé ea dr. Gelel Jó-
zsef: »Ló a magyar szokás-szó-
lásban? és dr. Geréb György: 
•flz alföldi gyerekek lélektani 
vizsgálata? cimmel tart előadást. 
Veri é eket s 1 esen látnak. 

ÁRV ER fiSt HI RDETMft VV 
Csorba Erzsébet javára 4-S0 

forint tőke és járulékai erejé-
ig, végrehajtást 4131 forintra 
becsült ingóságokra az árverés 
elrendeltetvén, — végrehajtást 
szenvedő lakásán, Szeged, Do-
bó-utca 70. szám alatt leendő 
megtartására határidőül 1949 
évi márdus 19. napjának dél-
előtti negyed 12 órája tüzolilc 
ki, amikor a bíróilag lefoglalt 
bútorokat, hordókaat. bort, 
paprikát, gabonát s egyé!) in-
góságokat a legtöbbet ígérő-
nek, de legalább a becsár két-
harmad részéért, készpénzfi-
zetés mel le i t el fogom adni. 

Kulin István 
l)ir. végrehajtő 

A ma délnfán i/»3 órakor kez-
dődő »Aida« ifjúsági előadására 
az elővételi pénztárnál kivéte-
lesen még néhány jegy kapható. 

Este a Tartuffe kerül elő-
adá-sra, a szokástól eltérően i/»8 
órai kezdettel. Főszeropeit Hot ti 
Eva, Sutár Mihály, Moóry Mi-
hály, Moúry Lucy, Szatmári 
István, Ilorkits Erzsébet, Márky 
Géza, Gáti Pál, Bessenyei Fe-
renc, Rajnay Elly. Rajz János 
és Deák Sándor játsszák. 

BELVÁROSI 
fele'on 49-'J 

Í O . 
ferlrá. 

Ma és a következő napokon: 

A pénz ördöge 
Elíatiások 4. 6 és 8 órakor 

k o r z o 
Telefon Aut. : 33-44 

2 l o . 
kértet. 

Ma és mindennap 

Nyuutatan sz 'v 
Angol világfilni 

f l iaisso't 4. 6 és B érakor 

SZÉCHÉNYI 
Telefon Aut 31-77 

4 1 f b 
kár«» 

Csak felnőtteknek! 

A fest ördöqe 
•Malisok 4. 6 és «érakor. 

Árleszállítás! L U C Z A 
K e l m e f e s t ő - v e g y ü s z t l t ó 

lábor-utca 4, Kazinczy-alca 14, Hlg'jsls'iera-lér 3. 
(Téle'oi i 38 18) (•><>11 Gí»l!alér> 


