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HÍREK 
i s a i ' i h e m ) 

Kedd, április 26. 

Nemzeti Szinház este fél 8 íra: Figaró 

házassága. sA» bárlet 17. 

belvárosi Mu 4, 6 áa t órakor: 

Találkozás az Fih.ia. 

Kor/ó Mozi 4. 6 áa 8 órakor: Ki. 

a ben/inárt. 

Sráchi nyl Mozi 4, 6 áa t órakor 

Besziczce ostroma. 

Muzeuin nyliva: hútkoznap 9-tól I I 

óráig, vasár- ás ünnepnap 9-tól 13 óráig. 

Somogyi könyvtár nviiva: hétköznapis 

kon reggel 8 órá'.öi este 7 óráig. 

Egyclemi könyvtár nyitva: reggel 8 

órától este 7 óláig. 

Sídljálalos gyógy szertárak: 
Apró J. k. dr. Apró L Kossuth U-

Jos-sugárut 59., Nvilassy A. örök. k. Bo-

korné Rőmai-körut 22., Dr. Kotsis J. 

Endréná: Földuilves-ulcá 17., Frankó An-

dor, Dugonics-tár 1. szám. 

— Lopisért káthónapl börtönre ítélték 

ááalók Béla hódmezóvásárhelvl lakóit. 

— Álkulccsal hatolt be a lakásokba 

Fodor Ilona szege ii lakos. A veszedelmes 

MÖ'.olvajt IÍ7hóna|ii börtönre Ítélték. 

A Hrtza»sftg. Nővé Elek ki-
váló munkás (Szeged) és Ke-
rekes Marika (Nagymágocs) há-

-sasságot kö(iitbek. 
x Halálozás. özv. AntaJfyAn-

calnc láprilis 21-én elhunvt. Te-
metése 26-án délután íz óra-
kor a Gvcvi-temetőben. A gyá-
•zoló család. 

x HalóluiAs. Szűcs Sándor 
papírkereskedő édesanyja, 5zv. 
Sziies Sándorné április 24-én 
tra ikus kiirülménvek között el-
hunyt. Temetése kedden délután 
6 órakor lesz a református te-
metőben. Fél 5. órakor a Dugo-
nics-! érről kiilönviílamos indul. 

— Halílos at:l6«zertncsí(lenség történi 

easá.-nap délután' az algvői Tisza-hidon. 

Szűcs Sándor szegedi lakos egy öngyil-

Vos "gi széndékhó! a kocsija elá ugró 

uszonyt akart kikerülni. A gépkocsi 

azonban felborult, Szűcs Sándor édes-

anyja kopotna:»!nr i törést szenvedett ás 

i bely-ziocv ine-hal . 

X A Szegedi Zsidó Arvaegy-
(ot május 3- i iu délulán 6 órakor 
a hitkj^ségi székház nagytér, 
mében" alapsznbálymédositó 
rendkívüli közgyűlést tnrt. Ha-
tározatképtelenség esetén má-
jus 8-án a közgvülést ugyan-
abban az időpontban megismé. 
teljük, amikor is a közgyűlés 
a megjelentek számára való te 
kintet nélkül határozatképes 
l*S7. Erre ég az ügy fontos-
tógára való tekintettel tag-
jainknak minél nagyobb szám 
ban való megjelenését kéri az 
Elnökség. 

x Veföhurgonya. takarmány-
hurgonva, étkezési burgonya 
legolcsóbban kapható állandóan. 
Müllor diótöröde, Bocskay-u. 

x Az Izr. Nőegylet ma dél-
után 5 órakor összejövetelt tart 
Margit-utca 20. szám alatt. Kén 
•isszouytestvérei minél számo. 
Skbb megjelenését. 

x A ts/egeo Vrtro-1 Közkrtrliíiz 
meghirdetett, üresedésben levő 
állásaira a páIvázatok benyúj-
tásának határideje: 1949 má-
jus 13. 

F i z e s s e l ő rh 
D é l n v n f j v a r o i s r A . - j r F ' 

Békéi akarunk — 
a Népfrontra szavazunk! 
S x e g s d if u s á g a ór ás t t ö m e g b e n v o n u l ! te] a M iNS? 

v a s a r n a p i n a g y g y ű é s é t e 

Már Jcora reggel énekszó hallatszott Szeged utcáin. 
Tömött sorokban vonultak fel a fiatalok, hogy megmutas-
sák, erős egységet alkotnak s kifejezzék vágyukat a béke, 
az ötéves terv mellett. Felvonultak az üzemek és gyárak 
SZIT szervezetei. Eljöttek hatalmas csoportokat alkotva a 
parasztfiatalok is. Sándorfalva, Alsóközpont, Várostanya, 
Kiskúndorozsma. Ruzsajárás és más sok-sok község, ta-
nyaközpont EPOSZ tagjai jö'tek el. A Dóm-tértől a Sta-
dionig húzódó hosszú felvonulásban a MEFESZ és Diák-
szövetség tömegei is ott voltak, de az úttörők is fegyel-
mezetten és öntudatosan meneteltek. Teljesen megtelt a 
hatalmas stadion.Nemcsak fiatafbk jöttek, hanem az idő-
sebbek is, akik boldogan nézték, mennyire jobb világban 
él a mai ifjúság, mint amilyen az ő idejükben volt. 

A Népfront programja az ifjuság programja is 

Az ünnepély kultúrműsor-
ral kezdődött. Bay Gyula, a 
szegedi Nemzeti Színház mű-
vészé szavalta el Majakov-
szkij. xKomszomol-dal Lenin-
ről* című versét. Mindenün-
nen élénk taps fogadta a 
szavalatot és a fiatalok hosz-
zasan éltették a Szovjet-

uniót, Sztálin elvtársat. Vi-
dám dalok következtek a lel-
kesedéstől kipirult Úttörők 
ajkairól, a MINSZ központi 
fáncscoportja pedig nagy si-
kerrel mutatott be népi tán-
cokat. Soós Katalin, a Diák-
szövetség tagja, Szurkov »Fel 
a fejjel, becsületes ember* 
című versét szavalta sikerrel. 

A nagygyűlést Ladányi Be-
nedek elvtárs, a MINSZ 
nagyszegedi titkára nyitotta 
ueg, majd Hollós Ervin elv-
társ, a MINSZ országos fő-
titkára mondott beszédet. 

— A mai ifjúság előtt soha 

nem látott lehetőségek állnak 
— mondotta Hollós elvtárs. 
— As ötéves terv biztosítja 
az ifjúmunkások, parasztfia-
talok és diákok boldogabb 
jövőjét. Az MDP által veze-
tett Népfront programja az 
ifjúság programja is. Ezért 
minden magyar fiatal saját 
érdeke, hogy hozzájáruljon 
ennek a programnak megva-
lósításához s az ifjúság nagy 
barátja, a magyar nép taní-
tómesterével: Rákosi Mátyás 
elvtárssal az élen minden ere-
jével dolgozzék az ötéves 
terv Sikeréért. 

Hosszan, percekig éltette 
az ifjúság ezeknél a szavak-
nál Rákosi Mátyás elvtársat, 
a Magyar Dolgozók Pártját 
és a Népfrontot. 

— Ali büszkék vagyunk 
azokra a fiathlokra — foly-
tatta Hollós elvtárs —, akik 
már eddig is bebizonyították, 

Vikol János elvtárs tartott előadást 
a szegedi népjóléti ankéton 
A szülők munkaközösségé- Vikol János elvtárs, népjó-

BELVÁROS I 
' He on 4"-'"» 

15. 
i w ü t 

Mindennap s/ei duig 
a béke nagy filmjel 

fa a^oz- s a? Eíftán. . 
Hatalmas történelmi film. 

KOK/A) 
Telelőn Aut.: 33-44 

215 . 

Mindennap szerdáig i 
Csapa humor, v n lum, a vidamaspol. 
nagy lilmici 

K A r a b e n z i n é r t 
Izgalmas haisza, mulatsigos Loiiyodai-
inik egy 'urcsa öröksóg nnati. 

bCHLNYl 
Telelőn Aut 34-77 

<*se/fc 
Fér 

nek és az egészségügyi dol-
gozóknak hatalmas érdeklő-
dése nyilvánult meg az Ady-
téri egyetemen megtartott 
népjóléti ankéton. 

Dr Ivmovics György pro-
fesszor megnyitója után Vikol 
János elvtárs, népjóléti ál-
lamtitkár beszélt. 

— A múltban az egészség-
ügyi dolgozóknak alig volt 
kapcsolata a falu dolgozóival 
— mondotta. — Ezzel szem-
ben ma ott találjuk őket az 
üzemekben, falvakban. Az 
MDP egészségügyi program-
ja máris jelentős eredménye-
ket ért el. A felszabadulás 
előtt például a csecsemohalá-
'ozás a 7%-ot is elérte, most 
pedig már sikerült 6.2%-ra 
'eszorítani. 

— Az ötéves tervben egész 
égügyi intézményeink is ha-

talmas fejlődésnek indulnak. 
Kórházainkat, klinikáinkat új, 
korszerű .felszereléssel látjuk 
el. V'-'-r- őviv'Tiak, =z'ílf>ott-
iionok kő házak épülnék msj1 

fflH 

téti államtitkár beszéde után 
számos hozzászólás hangzott 
eL 

hogy élen járnák a termelés-
ben. Büszkék vagyunk az 
ifjú munkásokra, a minta-
"•azda para=ztfiatalokra. de 
büszkék vagyunk a tanulásban 
előljáró diakokra is. Ezek a 
fiatalok bebizonyították, hogy 
dolgozni, tanulni akarnak a 
szocializmus megteremtéséért 

Hangoztatta Uotiós elvtárs, 
hogy terveinket csak ugy tud-
juk igazán megvalósítani, a né-
pi demokrácia csak ugy tud to-
vábbi nagy segítséget nyújtani 
az ifjúságnak, ha ebben az or-
szágban békés alkotómunka 
folvliat. S-cmbe ketl szállnunk 
ezért minden imperialista táma-
dással és meg ketl a Indáig óz-
nunk, hogg ujabb háború te-
gye tönkre a fö'alok életét. F.zt 
pedig a nagy Szovfrfunió ba-
rátságára támaszkodna erős 
niphadsere -grl érhrífük el. 

— A világ doDo'ó ifjúsága 
nem hajlandó feláldozni az 
éleiét azért, hogy az amerikai uv délután 4 óra- Olajos Gm'a, MAV 
nagylőkések még több profit- Rákus Íll0máí A iwSn 3 j j j JjjjgJ 
hoz jussanak A béke melletti 
halalmas tüntetés lesz a Demo-
kratikus Ifjúsági Világszövetség 
nyári kongresszusa ís amelvet 
éppen Rudanesien tartanak meg. 

— ItéSiét akarunk, — a Nép-
frontra szavazunk! 

A mindvégig lelkes hangu-
latú nngvgvüíés befejezéséül 
a DIVSz-indulól és a Him-
nuszt énekelték el. 

KuUurest 
a Széchenyi-téren 

Délután a MIXSz a környek-

beli pnraszlfiatalokat lálta 

vendégül a »Találkozás az El-

bán* cimü nagy szovjetfilm 

előadásán. Este a Széchenyi-

téren zajlott le többezres kö-

zönség előtt jólsikerült kultur-

műsor. 

Párthíreh 

Szerdán reggel 10 órakor az 
uj-zegodi gyermekjátszótéren 
jelenjenek meg az Szemekből 
és kerületekből kiküldött elv-
társak. akik a május elsejéit 
felállítandó sátrak helyének ki-
jelölésével vannak meg biz va. 
G azda ság? osztály. 

Ai ö «zes ü/einekhcn - -»ki e ve < i rút-

okat tar unk, melyre k izpo ti előadói 
küldünk ki. 

Fi dia 27 én: 

Hus- éi i I a I klo friimi NV (AkoM le ) 

ltli 12 óra Török Sándor, Varga kútiS-

rvír délután 3 óra: Száraz Ferenc. 

Városi nyomda délulán 3 óra- Va'ju 

Vince, Gv ennek menhely d 7 itán 3 óra: 

Inrczer Éva. lCucska borkereskedés díU 

rlán fél 4 óra- Abt Anlat Winter ke-

reirvár délután Ifi 4 óra: Dani János, 

Szinház déhilán 4 óra: Péter László, 

Vált késárugvár délulán 4 óra: S/elesl 

ászló, Póló cipőgyár délulán 4 óra: 

\ciél Miklós, Falud! malom d. fután f 

ira: Brke Ka'a'in, Gőzfürdő d I rtán fél 

1 óra: Urósr Vera. Mozik délután 7 

óra: Fábián Noémi, Orion bőrgyár dél. 

után 3 íra- Piiszi-ii Andor, Egyelem 

délután 6 óra Lltkics Andor, Városi 

kertés/et délulán 4 óra- Mucsi lános, 

Kecskeméti kon/engvár délután 3 ó-ai 

Török Sándor. KröségI kenyérgyár dél. 

Itán 4 óra: Kovács Ferenc, Magr ar 

iutaionő délután 2 óra: Sinrovits Mi-

hály, Bankok délulán 6 öra: Csúcséi 

Imre, Oázgvár délulán fél 4 óra Kúkaí 

lános, Rosmann S7őrmtgyár dclu'án 3 

óra: Rozros Anlal, Szegedi Lemergyíe 

délután 2 óra Doktor I ajos, Kíivágöhi4 

délután 4 óra- Oaloti Ferenc, MA\Ő 

Istvánná. 

A saakseerveretl napokai e héíen szer-

dán fs csütörtökön tartiuk meg. Kér. 

jük az üb. titkárokat, hogy a kürf 

időponthoz teltét lenül ragaszkodjanak. 
* 

Ezen a hílen Bs'zet karületl azerve. 

zeteinkhen szabad pá t anzt tarlói k, aho-

va központi előadót küldünk ki. 

Szerdán, 27-én délután fél 8 őraknri 

Alsóváros 1. Oál Tivadar, Abóvárm 

II. Róna Béla, Belváros 1. Strark János, 

Belváros fl. Havaiéra Istvánné, Belváron 

III. Bicher Ilona, Belváros IV. Mi \ar 

Mályás, Belváros V. VI. Tonibácz Imre, 

Felsőváros 1. Székely Béla, FeUövárre 

U. Barta Béla, Fodortelep Kcte i I ászlő, 

JózseFe'ep Bitle Vince. Mőraváros 1. Nagy 

I ászlő, Mőraváros II. Kiss Mihály, D s o 

mogyitelep 1. Geréb Tibor, ösomogvfa 

telep II. Németh Lajos. Ujsomogr ilclep 

5 őra: Salánky János, Posta építési osz-

tály délulán 3 óra: Bossányi György, 

Kertész téglagyár délulán 3 dra: lrnrn 

László, OTI délután I óra: Zimonvf 

Róbert, Erdőigazgatóság délután 1 óra: 

rlntér Géza, Kccskésle'ep Herceg Andráv 

Sarnyat Vencel, Szőregi petróleum dél-

után 3 óra: Vince Antal. 

ára ca miszranap 
A insgyar linigvar as nagy s á c u r . 
Miltszáib Kálmán regenvtboi : 

B e s z e t c e o s l r o m s 
í o . ' n n , .A i l a v Tu ay, Rn 'nnv s'f» 

tldailfíok M s R íra! ar-

Min£sé3" árut ctí 

a Solgozőknsií, 

a 

Füstölt ás oáco!I -Cftss STBk?, 
-erífeii(-T3i,fnpa: \ fisát a (ns 
tórjan dotonzáknl íruitáinkban 
Heg el ti-tói esle 10-ig nyitva 

ízÉchejyi-lérP, Eo*sa!fel.-5nsír«' i. 
TöSS mint RS1 órudtt az o r r n g 

rr; é . z l—rti nívn. 
a»nji: vsuietsi-.n ec isrnii a 

Mi azt akarjuk, 
hogy az iskolákban döntő számban 
ott legyen dolgozó népünk ifjúsága 

Le kes ünnepségek keretében osztották Szegeden 
a tanulmányi segéiyt 

Hétfűn délután tmgyjelentű-' akarjuk, hogy iskoláinkban dön 
épségre gyiiltek ösz- tő számban ott 1< ségü ünnep 

szí- a szegcdi általános iskolai 
tannjtik. A Nemzeti Szinház né-
zőterét, a páholyokat lelkes, 
egyenruhás úttörők, fiuk és Icá-
in ok töltötték meg. De ott lát-
hattuk a szülőket is, akik el-
jöttek az ünnepségre, hogy ta-
núi legyenek a tanulmányi se-
gélyek kiosztásának. Pártunk 
kezdeményezésére elindult se-t 
gitö akciónak, amelynek célja, 
biztosit cini a tanulás lehetősé-
gét a munkásság, dolgozó pa-
rasztság és nz értelmiség gyer-
mekei számára. 

Az általános iskolások 

Az ünnepséget dr. Sörös Jenő 
elvtárs, tanlelügyelő nyitotta 
meg, majd Ortutny Gyula kul-
lu-v.myiiszter mondott ünnepi 

! b izédet. 
A segélyezési mozgalom egy 

; ujabb harc megindítását je-
; lenti, harcot azért, hogy a 
j munkásság és dolgozó paraszt-
l ság gyermekei továbbtmmlhas- • 
sanak — mondotta többek kö-

' /.-' tt- — . ösztöndíj ikat adunk 
! Toknak, akik szociális helyze-
j tűknél vagy előmenetelüknél 

ogva arra érdemesek. Mi azt 

_egyen dolgozó 
népünk ifjúsága. Nem szorítjuk 
ki azonban a polgárság gyer-
mekeit sem, senkit, aki tehet-
séges, aki népéhez és országá-
hoz hü. 

Ezután a jelenlevők nagy lel-, 
kesedése közepette kiosztotta a 
tanulmányi segélyeket. A segé-
lyezett általános iskolai tanulók 
nevében Buza Etelka VIII. osz. 
tátyos tanuló, a szülői munka-
közösségek nevélion pedig Ve-
szeiovszki Antal élmunkás mon-
dott köszönetet népi demokrá-
ciánk támogatásáért. 

A segélyek kiosztása után az 
utiörők színpompás ünnepi 
műsort adtak elő. A közönség 
toml>oló lelkesedéssel jutal-
mazta a 400 tagú utlörőének-
kar műsorszámait. Az egész 
színház zugo',1 a halalmas 
tapsvihartól, amikor az utlö-
rök népi tánccsoportjai mutat-
ták be szebbnél-szebb tán-
caikat. 

A fa'u\bnn 

Ugyancsak hétfőn délután 
osztották ki a tanulmányi se-
gélyeket a szegedkörnyéki fal-

vakban is. összesen 118 dol-
gozó paraszt, munkás illet*-a 
értelmiségi szülő gyermeke ré-
szesült segélyben. A segélyek 
kiosztását min leniUt lelke-eu 
ünnepelte a szo cdkörnvéki 
dolgozó parasztság. 

Alsóközponlon 6, Röszkén 
17, Ruxsajáráson 27, Váró ta-
n y á n 8, Tápén 5, Árpáilköz-
jiqnton 7, Felsőközponton 13, 
Sándorfalván 13, Kislemplom-
tanyán 24, Kisktmdoroz.snián 
14 a Ráday iskolában pedig 
9 dolgo/ó paraszt, munkás, il-
letve értelmiségi szülő gyer-
meke részesült tanulmányi se-, 
gélyben. 

To-To 

Az embersportfo tadás leg-
utóbbi fordulóján 12 találatos 
szelvény nem volt. Fejenkint 
23.477 forintot nyert hat pá-
íyázó. Tiz találatot 131-cn ér-
lek el, nyereményük fejenkint 
1073 forint, 9 taláio'a 519 pá-
lyázónak volt, a nyeremény 
256 50 forint. 


