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i n n y l , m i n t e g y s z m y i g c s i p é s 
Megkezdődtek a BCG o l l á a o k Szegeden 

Szere ón reggel fél 8-kor már 
Bngy sürgés-forgás volt a nió-
ruvárosj iskolában. Fehérköpe-
nyes orvosok, népegészaégfirök 
•otgoztak, rendezték a kariono-
kokat és a műszereket. 

A kapunál népegészségőr üt 
i s egy orvoslanhallgató. <3k tá-
jékoztatják az érkezőket, akik 
valamennyien a BCG oltásra 
jönnek. 

— A 12 évnél fiatalabbakat 

teljesen 
fájd?iomm4»n*Asen 

Te'jük az ugvnevezett »Moro« 
!> óba alá, — magvarázza dr. 
HnnvadS János hatósági orvos, 
•z ollás vezetője. Ragtapaszra 
helyezzük1 a próba anyagát s a 
p ennek mellbőrére ragasztjuk. 
É :v nap múlva le kell szedni 
n tapaszt s három nnr> múlva 
megnézzük a helyét. Akkor ad-
juk csak a következő próbaol-
tást. Ezeknek a próbáknak nvo-
tnín tudjuk meg. hogy a gyer-
mek beollhaló-e. ígv biztosít-
juk az oltás teljes veszélytelen-
ségét. 

Köztien katonák érkeznek a 
tio'ivédkó' házból. Mo' o lvcnak . 
nevetgélnek. ők ugyan tűvel 
It pják a próhaoltást, dé az is 
gsik annyi, mint e^y sznnyng-
Jpsioés 

Sietnek már befelé a érdek-
lő ive nMk . hogy 

rio'rjorflc az orvos. 
'Apró gvermekek, felnőttek, is-
kolások jönnek egymásután. A 
kisebbek izgulnak is egy kicsit. 
We egy csjllogószemü úttörő 
pajtás lány bátotitjn a tczblnt. 

Bodó Rozália, anyja mun-
kás — árulta el a kartotékja. 

— Nem félsz Rozika? 

— Nem. mitől félnék? Úttörő 
V.agvok I 

Kinn az utcán, a Londonl-
kóruli trafik incltelt három sze-
rclíirnbás ember beszélget. 

Miért nem tudták ezt a 
mullban megtenni? 

— Azért, mert őrömmel néz-
ték, ha pusztultunk. Évente akár 
ezer, akár kéfczCr, vngv tízezer 
ember pusztult el közölünk tü 
dohaiban, az nem volt baj A 
Horihv-konnlnv nem törődöít 
az, egészségünkkel. 

A Kifoti»-u c t i ovoda 
udvarát elfoglalja a sok fiatal 
diák Hl is az oltásra várakoz-
nak Az <Ate hallgatták a Ráko-
si elvtárs beszédét. Még most Is 
azt tárgyalják. 

— Ez Is a hároméves terv 
eredménye. — mondják. 

— Amióla a himlő és a dSf-
léría oltások rendszeressé vál-
lak. egész alacsony százalékra 
'•sókként az ezekben a beteg, 
serekben elhallak száma — ma-
gva ázza dr. Cserne János, aki 
u t vezeti az oltásokat. — Pedig 
• •-eielmes betegségek azok is. 
ITgvanigy szünletjük meg ezek-

kel az oltásokkal most a tüdő-
bajt is. 

Hosszú sorban nótázva j öc . 
uek a felső piaristák. 

Mimtnyájan örülünk az ol-
tásnak, — mondja Nagy S i n . 
diir. 

Uodó Imre meg ezt mondja: 

— A népi demokr ácia törődik 
velünk, mi meg jobb munkával 
s több tanulással háláljuk meg 
azt. 

Az egész városrész forgalmas 

S t e l n e k a z a s s z o n y o k 

gvenmekeikkel az oltásra. Tud-
ják, hogy értüÜJt, s a gyermeke-
ikért történik minden. 

— Szabna Gézáné gyu fagyát? 
munkás felesége is elvitte a kis 
Gé'zát az oltásra. 

— Kibiztosítom! a fiam egész-
ségét, mert éppen a mult héten 

szomszédunkból temettek el 

egy 19 éves gyári munkáslányt, 
tüdőbaj vitte el. 

Szalmáéknak inár nem kell 
ettől félniök. Sem nekik, sem a 
többi dolgozóknak. A népi de-
mokrácia egészségügyi politiká-
ja gondoskodik róla és megvédi 
őket minden gondtól — bajtól, 
méy a TBC veszedelmétől Is. 

Mai BCG o*iésoh 
Rókusi óvoda, Rókusi iskola, 

Aigner iskola, Soinogyllelepi 
Temp!om-!é'i iskola, Ujsomo-
gyi-telepi iskola. Belvárosi is-
kola, Margit-utcai iskola. Szent 
Imre iskola. 

Tanyán: l ázár iskola, Zökf-
fás iskola. I.cngyclkápolnai is-
kola, Kraller iskola, Klebels-
berg iskola, Kissori iskola, Ved-
' esszéki iskola, Középső Gajgo-
nyai iskola, Felsőközuonti is-
kola. 

A kerfileU kaIturfeie|<V*öfc ré-

szeié a Pártbizottság kulturosz-

tályán csütörtökön délután 6 

órakor értekezletet tartunk. 

Paiujáráfelelös értekezletet 

tartunk ma délután 6 órakor a 

Batthyány-utca 4. az. alatti 

székházban. 

Csütörtökön délután 5 órakor 

aa összes üzemi, hivatalt, kerületi 

gazdasápi vezetőknek értekezle-

tet tartunk Batthyány-u. 4. sz. 

alatt. Megjelenés kötelező. 

Ai fisszet szervezeteinkben < jővö hé-
ten politikai pártnapot tarlónk, melyre 

előadéf küldünk kl. 

Jvasnüp«k elhaiasz&tdtok, 
I mét ris felhívjuk az üzemi é® 
i szakmai ócskávásgyüjtö fe-
' lelősöket, hogy az. összegyiij-
c tött ócskavasmennyiségot je-
j leutsék be az alanti ócska-
> vasgyüjtőknf], hogy az ösz-
» S/.cgyüjtött vasat a helyszín-

röl készpénzért el száll i tltas-
suk. 1 

STERN én RÓTH 
Marx-tér 1. 

•TAGATNER OSZKÁR 
Párisi-körut 46. 

BARIIOS JÁNOS 
Mérey-utca 18. 

ZSEMBERI SÁNDOR 
Pári?i-körut 43. 

BENEDEK LAJOS 
Párisi-körut 44. 

Az olvasó i r f a 
Kedves Délmagyarországt 
Mint katolikus, valóban ün-

nepi eseménynek tarlom 
Kilsztos feltámadását s a fé-
nyes püspöki cejebráció mel-
leit nemcsak vallási, hanem 
— hogy igy fejezzem ki ma-
gam —, nemzeti szempontból 
is kellemes benső érzés töl-
tött el, mikor a szegcdi dóm 
szószékén lévő pap a Himnusz 
éneklésére szólította fel a hí-
veket. 

A Himnusz eléneklése utón 
pedig a >Pápai Himnuszt kö-
ve (kezelt. 

S énére Ilók a liivek a »pá-
pai himnuszt* is olyan nyu-
godtan, félelein mentesen, 
hogy az ének végén valóság-
gal beiéin husitott a kérdés: 
Hol v.ui Magyarországon val-
lásüldözés, mit. avagy k i takar 
tnlnjdonképen az UNO megvé-
deni a napirendre lüzölt M nd-
szenty ügyön keresztül? A val-
lásszabadságot? 

Kell-e annál demokratiku-
sabb szabadság, amikor a hi-
vek nyíltan énekelhetik, hogy: 
Alid meg Isten Szent Atyán-
kat, Krisztus helytartóját? 
• Szent Atyánkat*, azaz a ró-
m;ű pápát, akinek szentséges 
irányítása alatl a vatikáni saj-
tó, az Osservatore Romano és 
a vatikáni rádió a legképtele-
nebb rágalmazásokat szórta a 
magyar demokráciára. Mind-
ezt pedig azért, mert rnagyar-
o i á i [({papjának, M ndsen ty 
Józsefnek keze a szentségeket 
összekeverte a dollárokkal s 
a magyar demokrácia nem 
volt hajlandó ugy láncolni, 
ahogy azt a világ katoliku-
sainak egyes vezetői és des-
pola exkirályok szerették vol-
na. 

Roppant kíváncsi vagyok, 
hogy a katolicizmus központ-
j á b a n : a Va t i k ánban va jon 

niegengednék-e, hogy május 
elsején a munkásság lógna 
gyobb ünnepén, a Szenl Péter 
bazilikában az olasz nép 
ugyanugy elénekelhesse a 
•Munkáshimnuszt*, azaz az 
Inlernacioná'ét, mint ahogy 
nálunk a »Pápai Himnuszt*. 

Hiszem, hogy minden dol 
gozó katolikus ember előtt 
világos: a Mindszenty ügyön 
kc észtül, amelyet amerikai 
nyomásra az UNO napirendre 
tűzött, nem a magyarországi 
katolikus vallásszabadságol 
akarják megvédeni, hanem az 
imperializmust és a háborúra 
uszítás egyik lebukott főbé-
reucének személyén keresztül 
akarják provokálni a magyar 
népi demokráciát. 

CSl 'R I LASZl .á 
Várod N vonnia dolcozóia 

Hwi 33 szer forint s?ftíy 

Szegeden az elmúlt hónap, 
ban 30.000 forintot fordítottak 
társadalmi segélyakcióra. Eb-
ből az összegből 998 személy 
összesen 15.365 forintot ka-
pott- A fennmaradt összeget 
napközi otthonok, óvodák, ár . 
vabázak és közülelek részére 
osztották k i 

Jelentős összegeket fordita-
naK a város egészségvédelmé-
nek biztosítására, a fertőző 
le'egsé ek megakadályozására 
is. Szegeden az utóbbi Időben 
főleg vörheny és tüdőgütnőkor 
megl«(egedé ek fordultak elő. 
Az olinu't bónnnban a három 
tüdűbeteggondozó intézet 4531 
lielegel gondozott. A megbete-
gedések száma rohamosan 
csökken. Mindez népi demo-
kráciánk fokozott szociális 
gondoskodásának adja világos 
bizonyítékát. 

Biször S z e n e i n , 

a „Figaro házassága 4 4  

Pénteken mutatja be a szin-
ház Mozart vigoperáját, a »Fi-
OT,T6 házassága*.t, amely 
Beaumarchias témáját dolgoz-
za fel. Beaumarchias a Figaro 
házasságában mond kritikát az 
udvari nemesi társadalomról s 
Figarón keresztül a polgárság 
forradalmi hangja szólal meg. 
Mozart muzsikája gazdag, cso-
dálatos dallamokkal alkotta 
meg az operát, amely híven 
dolgozta fel a forradalmi mon-
danivalót. A mü elsőizben ke-
rül a szegedi színpadon bemu-
tatásra. Az opera főszerepeit 
Kassai János, Lázár Márta. 
Lorenz Kornélia, Horváth Jó 
zsef, I.őrincz Zsuzsa, Zentai An 
na, Nádas Tibor. Fehérpataki 
Ervin, dr. Sikolva István és 
lánczy Eva éneklik. Vezényel 
Va3zy Viktor, rendező: dr. Ke-
nessev Ferenc. 

— AZ MDP NAGYSZEGEDI 
RENDEZÖGARDAJA az Ipar-
testület nagytereiében jólsike-
i-ült rendezfigarda bálát tartolt 
A műsorban a rendőrzenekar, a 
Nemzeti Szinház több tagja és 
a VAOSz tánccsoport sserepelt 
Bartha Béla elvtárs, h pa-
rancsnok méltatta a gárda je-
lentőségét és eddigi munkáját 

— PEDAGOGUSTANFOI-YA 
MOK. A pedagógusok tovább 
képzésére rendszeres világné 
zeli tanfolyamokat tartanak 
tankerületben. Márciusban Sze 
geden négv, Hódtnezővásárbe. 
lyen két ilyen tanfolyam indult 
A tanfolyaiuok célja kiwéiesite 
ni a »Ncvclj jobban* mozgal 
mnt. 

x Haldloxá*. Horinyl Ferencite, M . Dobó 

MJtria 59 irtt korában meghalt, ttr-rlUr 
ÍZ tlsüvároal r»val«lo<6b6i •»**•• 2I-é*i 

dtbrtín 4 órakor. 

Párthitek 

Felhívjak az összes esti 
tan folyam vehető elvtársak fi-

felmét, hogv ma délután fél 
érakor a Kálvin-téren érte-

kezletet tartunk- A tárgy fon-
tosságára valő tekintettel 
pontom megjelenést kérünk. 

Pártnapok 
CSÜTÖRTÖKÖN, 21-fiX: 

Sítgedi Kender délutín léi 1 éra, 

Oergely Andris, Sre/eill Kender délután 

2 éra: Oergely Andris, Ujsregedi ken-

derg\ár délután 7 é n : Farkas István, 

MAV iütéliáz délután 3 éra: Varga Pál, 

MAV nyugdijasok délután 3 éra: Zsahka 

Endre, Városi nvomda d'íutín I£1 4 éra: 

Vince Antsl, Kisvasút délután léi 4 éra: 

5/i'ágyi ls:vínné. Wintcr kefegyár dél-

után 4 érs: Székely Mrlvás, Dohánygyár 

délu'án 5 éra- Bossényi György, Gázgvár 

délután léi 4 érs: Antall fy György, 

Gyufagyár délután fél 4 őrs Retkes Ist-

ván, Kotrélclcp délután 4 óra: Na^y 

Lárzlé Ferenc. Ujsrcgedi Ládagvár dél-

után 4 óra: Róna Béla, Lippai görfü-

rés* délután 4 éra: Ril'cr József, Hon-

védség délurán 4 óra: Bakos Géí.i, 

Szegedi cipő délután 4 órz: Prágai 

György, Tiszamaksn délután 4 érs: SaJ-

!ai Frrencné, V l anrosvasut dl'e'étt 9 éra: 

Oerge'y András, Vúamosvaast délután 5 

óra: Börsó László. Bőripari Srövctkerel 

déltván 5 éra: Hotro'a J nos. AVO ( T i /a-
i / i l ó ) délu'i: 5 éra: S'.ac': Jiros MOUK 

, Kígyó-utca 2.) délután 6 óra: Gál Ti-

vadar, Város délután 6 érs: Sárvári 

György, Töröltök d la t in 6 éra: Bakacsl 

Lajos, Posta déhitán 6 óra: Tomhácz 

Imre, Egyelem délután 6 óra: Székely 

Béla, Főldmivelésögvi alcsop. (Korona-u. 

10.) délután fél 7 óra: Dénes Lcő. 

H Í R E K 

ZAPOREJSÖ, Z I V A T A R 

Mérsékelt, időnként élénkebb 

nyugati , északnyugati szél. 

változó felhőzet, többfelé zá-

poreső, esetleg zivatar. A hő-

mérséklet csökkem. 

NAPIREND 

Muzcum nyitva: hétköznap 9-től 14 

ö.-áig, vasár- és ünnepnap 9-től 13 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva: hétköznapo-

kon reggel 8 érától este 7 ériig. 

Egyetemi könyvtár nyitva: reggel 8 

órától este 7 éráig. 

Szolgálatos ftyágyszertárak: 

Lelnzinger öröksök: Horváth Mihály-

utca 9.. Póss Balázs: Kálvária-utca 17., 

Salgő fira k. dr. Tichy B.: Mityis tés 

Sclmeczl Béla: Somogvitel»" IX.-utca 

489. szám. 

Örvendetes jelenség 
tapasztalható egy idő óta Sze-
geden: Emelkedik a születé-
sek száma. De nemcsak ez 
emelkedik, hanem a tisztior-
vosi hivatal közlése szerint 
az elmúlt hónapban két iker-
pár is született városunkban. 
Annál is érdekesebb ez, mert 
eddig áltálában egy év alatt 
alig egy-két helyen született 
iker Szegeden. A gyermek-
kilátások még kedvezőbb ké-
pet mutanak. Az előzetes or-
vosi vizsgálatok megállapítá-
sai szerint a közeljövőben 
öbb ikerpár születése is vár-

ható. 

Minden szegedi dolgozó 
örömmel köszönti a már meg-
született és a még útban lévő 
ikreket is. A szülőket pedig 
az örömön kívül jóleső, nyu-
godt érzés töltheti el, hiszen 
ma már nem kell félniök 
attól, hogy gyermekeik a nél-
külözésre, a bizonytalanságra 
szüleinek. 

- LbztltkcféiCk. Oáspár Mihály és 
Oyönjzvösi Lajos mélykúti lakosok a 
húsvéti ünnepek elétt, liszttel feketéztek 
A rendőrség házkutatást tartott náluk és 
3 3 0 kiló nullás lisztet foglalt le. Gáspárok 
azt állították, hogy Bekes Ferenc és ifj. 
(Vker Mihá'v malnmttilai'lonosok tudtával 
Komáromi István malmi ldadó révén Ju-
tattak a liszthez. Valamennyiük ellen 
megindult sz eljárás. 

X A Sánderíahd Vadásztársaság összes 

terü'etére április Í3-IŐ1 junius 30-ig mérge-

zési engedélyt kapott. Ez alatl az idő 

alatt az összes területek mérgezettek. 

A talált tojásoktól mindenki óvakodjék. 

Vadásztársaság. 

Er redményes 

a h f r d e t ó s 
? DAImagyarorztágbat* 

— Derotsnván nagy tömeg veri részt » 
szabad tavaszi ünnepségeken. A páitok, t-> 
megszervezetek fáklyás felvonulást ren-
deztek. A felvonulás alkalmával az MDP, 

Népfront, • béke és az öléves ters 
mellett tüntettek. Az EPOSz éa aa 
MNDSz jélsikerült műsort rendeze't. A 
közönség sokat tapsolt a színdaraboknak 
és szavalatoknak. 

— Valótlan hl l.rjesztés utján akart 
pénzhez jutni Bartucz László kistelek) 
lakos. 1947 szeptemberében azt ha/ud<> 
Pigniczky Sándornak, hogv az állam 
Igénybe veszi a lovakat. Megígérte, hu jy 
eljár majd a minisztériumban s igM 
Pignicky lovát nem veszik igénybe. Ezen 
a elmen 700 forintot csikart ki Piguáckytól 
az azonban hamarosan rájött a szélhá-
mosságra. A szege.lt törvényszék uzsora-
tanácsa Bartucz Lász'ét jogerőven három-
havi fogházra ítélte. 

— A DÉFOSz újszeged! szervezete i|>-
rtfs 2é-én, vasárnap délután 5 érakor 
a főfasort székházban tag yülést tart. 

— Tanyatüz — cgarettavígtöl. Vaskút 
Tanya 25. szám alatt hatalmas tüz kelet-
kezett. Villányi Qyula tanyáján valaki e v 
cigarettavéget dobott az udvaron álló 
szárkup közé. A szárkup kigyulladt és a 
tüz átterjedt a felhalmozott csöves ten-
gerire is. A bajai tűzoltók vonultak ki a 
tüz eloltására. 

— FEGYVERREJTEGETÉS-
ÉRT eljárás indult dr. Sági Pál 
csongrádi fogorvos ellen. A fog-
orvos fogtechnikusa, Kovács 
György és testvére. Kovács Fe-
renc, valamint Gál Lajos, aK k-
neki tudomásuk volt a fegyverrej-
tegeíésről, ötezer forintot akar-
tak kizsarolni a fegorvostol En-
nek ellenében a rendőrség elvitt 
hajlandók lettek volna letagad-
ni. hogy dr. Sági fegyvert rel-
teget. A fogorvos már majdnem 
belement az alkuba, de a há-
rom zsaroló fiatalember végül 
mégis meggondolta a dolgot. A 
három' csongrádi fiata'.e.nbert le-
tartóztatták. 

- Katyinár, Gara, Bácsalmás, FtlsV 

szenti:án és Hercegszánté délszláv anya-
nyelvű állami óvódéinak a népjóléti mi-

niszter 6000- 6000 forint állam egélyt ii'ill 

kL az ővódák beruházá-aira. 

— GYILKOS A KOCSMÁBAN 
Szabó Sándor hódmezővásárhe-
lyi akos a kocsn á an e ekedej 
közben egyetlen késszurással 
meggyilkolta Girics An'alt 
Ugyancsak megsebesítette Földi 
Ferenc és Varró László vásár' e-
lgl lakosokat. Szabó Sándort át-
adták az államügyésziégnek. 

- BIKÁKAT VESZ A V U 
ROS. A város megtette a szűk. 
sétzes intézkedéseket 30 tenyész-
bika beszerzésére a hároméves 
terv keretében. A város tehén-
állományát alapulvéve ugyanis 
szükségessé vált uj tényé-zálla-
•lok beszerzése. 

— AZ ISKOLÁK törzskönyve, 
zését eddig a váres intézte Ezt 
a feladatot most a tanfetügvr-
lő séf* látja el. A törzskönyve ós 
költségeire a kultuszminiszté-
rium 80 ezer forintot irányzott 
elő. Az. adminisztrációs munkák 
elvéjfzéié e öt tanítót alkalmaz-
nak a Uwfelügyalőségen 


