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> I S Z H Á G Y a R 
C i 1 ő ő u s ép siker-

K/ mutatta be először Szele-

ten a Korzó Mozi éi a fíelvá-

*osi Mo"' az ni magyar film' 

fór ,ís egyik legérde'e*ebb »tn-

éiiktis alko'ását, a tüiszma-

farl.t \ filmben mcgelevenc-

pik a Hor'hg Manyarorszig 

urainak mindenre elszánt al-

jfi>s<J:/«. fellem'e'ensége. at 

igpanakkor az a , ég'elcn kirsi-

éU*sség> Os öbasA j. a formása, 

'foknak való élés is, amely ezt a 

n '4 o! /ellenie- >• Szinte meg-

á<>bben!ő, amikor a film nt/o-

toitín ve Iggonaolitnk azon. hogg 

k a diszmagyarox, felcico-

mázott, üresfeig urak, vezették 

ez! az oTszó'-o' éi idézték elő 

ezrele é; ezrek pusztulását ai 

elmúlt oktalan háború során. 

I fi/m egyik legnagyobb ér-

téke, hogy mély énes, maró 

gúnnyal fi szellemes, ő'lc ei 

tz i'iráia! mu itja be a kegyel-

mes urak. hírre.c':, grófok 

U á', Honlvék egész környe. 

te ét t ú'önör.en w'"ig futót' a 

felszab ••'/' w-r'é9 a nézőté-

ren, amikor a loi'Ui'engerést* 

fí tr'hy alaki" jeleni meg  a  

vá znon a k*"érő zene pedig a 

tTent/cré z, 6 szóvem fenae-

résr* rimfl Ismeri dalt játszotta. 

A fifnt k'tünő szóra' o-ést 

mruit minden tá'ogat ójának. 

Emellett a legjobb famd-ág i\ 

figyelméz'e'ő is: soha többet a 

le-'i'ézlell urak- a disz magyaros 

pi'á zmanyarok nralmá 

Férjeinkkel, gyermekeinkkel együtt 
küzdünk a békéért 

A Néphont és a beke mel ett tüntettek nagygyűlésükön 

a szeieii asszonyok 

Kínéi totóén m i ü t mun 

n iwc^t^rsasági 

vhmmm 
Beszámo'lm.k arról ax ér-

l ú e s fs iiűllltűsról. 
« i » l y a aje"141 múzeumban 

• n t ' t a c t rn :v» f l (<5 i r f4r«» ! i r t r t 

p!;i"to«Nt wntaPa lie Ezre! 

e> Dö'rea nvl't meg a s/epedi 

fe .tömi!vés ek t-»va*rt tárlata 

fe. Eraten Is IcIMvfiifc a kul-

lavrsoporloli, a párf és fwaft-

r ervn r|| propr'cnn'teve-el'li 

fit4 e'inél. ho''v nó.'Xf* meg a 

Itii'IH&ú és e&noltonik be 

r6la IhtwIlfcLM, srerve/eleili-

fcen. I j o j t minél liiMcn meff-

sf. A Itta minden nap 

ieHeren ól l l tnnl mejjtrUnt-

űrlíí r n j f l O-I'l evie 7-ltf. 

Választási uéyfpvzákek 

m e g t e k i n t é s e 

A [soiguriuester felhívja 
Szeged lakoz, ágát, hogy a 
belterületen n házaknál kifüg-
gesttŐMe korülő névjepvzék-
kivonatokból, külterületen 
pedig a szavazókörzetek he-
lyisésfeiDen közszemlére tétel-
re kerü'ő névjegyzékekből min-
denki állapítsa tcog, hogv a 
váln zfői né\ jegyzőkbe a ne-
vét íflvették-e és amennyi 
ben neve a névjegyzékben 
nem szerepelne, de választő-
jo,ro-alt.snga vnn, máius 6-tól 
rnéjns 9 déli 12 óráig a vá-
rMuáza 1. em. 2. sz. szobájá-
:m utólagos felvétel iránt1 

kér ét személyesen vagy 

í r á s b a n n v n i t o n l*» 

A K m v . . t i i ueK tartalmaznia 
kep a kérelmező családi és 
utónevét,, férjezett nőnél a 
leánykori családi és utónevet 
is. névváltoztatás esetén az 
"lőzrt nevet, az azonos nevüek 
meúii: önl"éltetésére használt 
melléknevet, vagy más megje 
ilé.-t h, valamint a kérel 

mező állandó lakóhelyét, az 
1919 évi január 1-i lakóhe-
lyét, sziileti helvét és évét 
foglalkozását,. A kérelmező 
nek büntetőjogi felelősségére 
hivntkoz-ássai ki kell jelente-
nie. ho-'v nem érik az. 1945 
VÍTI. és az 1917. XII. tör. 
vénveikkben felsorolt kizáró 
okol; valamelyike alá ,vagy 
ha ieen. akl-or melyik alá és 
miért. 

Hatalmas nőábor tüntetett 
csütörtökön délután a béke 
nellett a szegedi Nemze . 
Színházban tartott nagygyü. 
ésen. 

A gyűlést a Himnusszal 
cezdték meg. Szabó Sándorné 
>evezetője után Kara Anna 
vasmunkás, miniszteri taná-
JSOS beszélt arról, hogy a fel 
zabaduit ország mit adott a 

nőknek is. 

— A felszabadulás óta 117b 
ovoda, napközi épült. Szeged-
nek a múltban csupán 14 ovo 
dája volt, azó a pedig 37 nap-

özi otthont létesítettek és 
még e hónapban fölava'ásra 
került 12 nyári napközi otthon, 

í i94ö-ben a demokra ikus i a-
gyarország megadta a nők 
jogegyenlőségét is. Ezekkel a 
rigókkal é M is tudnak az 
isszonyok. Sok aszónytársunk 
került be közigazgatásba — 
mondotta — és üzemek élére. 
Nem egy asszony főispán, 

polgármester, tanácsnok, jegy-

ző van az országban. Ezek a 

r-ök a munkások, parasztok 

R « haladó értelmiségi nőket 

képviselik. Most a válasz'.áso-

io.t i3 több mint száz kép 

vxselőnő jelöltünk van. 

— Az új , szép lakások, az 
iskolák, ovodák, bölcsődék, 
napközi otthonok mind első-
sorban nekünk, dolgozó nők-
nek épültek — folytatta —, 
nyugodtan mehetünk a mun-
kába, nem kell attól félniök 
a munkásasszonyokmak, hogy 
felügyelet nélkül maradt 
gyermekeikkel valami szeren-
csétlenség történik. A mul-
ban a munkások gyermekeit 

az utca nevelte, ma pedig 

állandó felügyelet mellett ta-

nulnak, játszanak a napközi 

otthonokban ét bölcsődékben. 

— Az ötéves tervben is 
rengeteg munkásházat, nap-
közit, szülőotthont, bölcsödét, 
360 ú j ovodát építünk. Építe-
ni azonban csak békés fejlő-
désben lehet, ezért mindany-
nyían a békére, a Népfrontra 
szavazunk, A békéért gyer-

mekeinkkel, férjeinkkel egy-

torban kell küzdenünk. De 

nemcsak mi, magyar asszo-
nyok harcolunk a békéért, 
hanem 54 ország több mint 
50 millió asszonya, össze Kell 
'ormunk a béketábort meg 

kell erősítenünk nekünk is 

szavazatunkkal, hogy minden 
országnak békét, szabadságot, 
jólétet biztosítsunk. Nekünk 
kell harcolnunk e?ért, akik 
noli ikailag szabad, gazdasá-
gilag gazdag, békés orsza? 
isszonyai vagyunk. 

Kara Anna beszédét több-
^zör hatalmas taps és éljen-
~és szakította félbe. A Nép-
frontot. a békét, de főként 
annak erős őrét, a Szovjet-
uniót éltették. 

— Minden anya a békére 
szavaz! — hangzott beszéde 
rorán a közbekiáltás. 

A beszéd után Keresztes 
Jánosné kendergyári élmun-
kás szólalt fel. Rámutatott 
arra, hogy míg 1938-ban hat-
vanórás munka után 10—12 
oengőt kapott, addig ma 48 

munkaóra után 120 forintot 
kap. 

— A férfiakkal egyformán 

dolgozunk, tehát egyformán 

izetnek bennünket — mon-

dotta. — Minden munkás ré-
tzére biztosított a népi demo 
krácia 25 napi fizetett sza-
badságot is. 

Úttörő kiriánvok mondtak 
azután köszöneteket az édes-
•nyáknak harcos munkájukér.. 

Csokrot adtak át Kara An-

nanak, vaiamint az élmunkás 
Keresztesnónek és a több. 
MNDSz vezetőségi asszony-
nak. Egy ú törő kislány Csó-
kási Mihály újszegedi ken-
dergyári munkás versét sza-
valta el. 

Végül egy úttörő arra kérte 
az édesanyákat, hogy tovább-
ra is így harcoljanak a békés, 
zabad hazánkért, a szocialis-
a Magyarország megterem-

téséért 

Munkások és parasztok 
A a n g i e g t f e f c t a - i z o l n a l l 

— írjon kérem egy két-

nyolcados fiszll 

Gál Ferenc nyomdászségéd 

áll a Szegedi Állami Zene-

tconzervatórium egyik tanter-

mében a táblánál s rögtön 

rajzolja is a hangjegyekel. 

Tizennégy munkás és pa-

raszt figyel a padokban, hogy 

bizonyságot tegyen a felké-

szültségéről, az MDP pro-

gramja szellemében lezajlott 

kórusvezetőképző élőtanfolya-

mon leadott anyagból. Ugy 

beszélnek a ko' tárói, mint 

valami új ismerősről. 

— Hogy Írja azt le, hogy 

erősen t — kérdezi Vaszi 

Viktor. 

— Forte — hangzik rögtön 

a válasz. 

Mindegyik résztvevő Igy, 

szinte gondolkozás nélkül fe-
1el a kérdésekre, bizonyítva, 

hogy menyire komolyan vet-

ik a munkát. 

— Alig várom, hogy egy 

birgád-énekkarrál a falun 

'aníthassam a mozgalmi és 

népdalokat — mondja Gál 

Ferenc. 

Nemcsak az elméleti, de a 

gyakorlati anyagból is komo-

lyan felkészült mindenki. 

— Ne maradjon le a fel-

sőbb szólam! — hangzik Ker-

tész István városházi ál iszt 

erélyes figyelmeztetése. 

Ugy állott a rögtönzött kó-

rus előtt, úgy vezényel, mint-

ha mindig is ezt csinál'a 

volna. Pedig ... 

— A múlt rendszerben — 

mondja Kertész István — 

nem foglalkozhattam a zené-

vel, drága volt a tandíj, ke-

nyérre kelle't a pénz. Most 

végre a hároméves terv ke 

retében alkalom nyílt a tanu-

lásra. 

— Szeptemberben újabb, 

teljesen ingyenes tanfolyamot 

nyi'nuk — mondja dr Bárá-

nyi János elvtárs, konzerva-

tóriumi igazgató. — Erre 

még fokozottabb mértékben 

kívánjuk bevonni a munkás 

és paraszt dolgozókat. 

Lá'szik az arcokon, hogy 

minden résztvevő tisztában 

van a feladatával: gyárakban, 

falvakban tanítani, mind szé-

kesebb rétegben terjesz'eni az 

ötéves terv keretében a zene-

kulúrát. (k. I.) 

fa öléves ierv biztosit a LepyertáDoJm és Domaszé'* 
ejészségisyi ellátását 

ötéves tervünk során Len-
gyel ká o'nán és Don/széken 
is mealesznek minda ok az 
egészségügvi és s'-o.iílis in'é:-
mények, amelyek biztosítják 
a dolaozó parasztság boldo-
gabb és kényelmesebb éle'ét. 

Már a terv első évében 
Leng-ell<ápo'"ára is be e e ik 
a villinyt. Napközi otthonok, 
bölcsődék könnyítik meg a 
szülök számára a gyermekne-

velést. Egészségház, népfürdő 
biztosítja majd a do'gozó pa 
ras'lság eaéw.sé e ebb é'et 
módját. Nem kell ma d ho szu 
ki'orr.éteie'ret Ire'árni, hogy 
be'e.gség ese'.én o'vo ra talál-
ton k , me t mindkét kő sé ben 
felépítik az orvoslakást. Meg-
iavul Lenqvelkápolna vi ellá-
tása is. Három ui ártézikutat 
fivnnk. a meglévőket pedig 
ki isztitiák és átépítik. 

M a i k U q y á l é s e k 

Kerületekben: 
Pénteken délután 7 órakor: 

Belváros £. Bus páter-utca 3. 
szám alatt. Belváros II. ' az 
Orion bőrgyár előtt. Belváros 
III. Kiss Ernő-utca 3. szám 
alatt. Belváros IV. Moszkvai-
körűt 20. szám alatt. Be' «.os 
V. Kölcgey-utca 9. szám a,att. 
Belváros VI. Aradi-utca 5. szám 
alatt. Alsóváros f. Alföldi- és 

gyiipan iskolában. FelsővSros 1. 
Liget-utca és Gál-utca sarkán. 
Felsőváros II. Betek- és Bihari-
utca sarkán. Fodortelep Lom-
niczi-utca és Belső-Csongrádi-
sugárut sarkán. Ujsomogyitelep 
24-es és a 34-es utca sarkán, 
ösomogyitelep fi. a 12- és a 
34-es utca sarkán. 

Üzemekben: 
Pénteken délután 2 Őrakor: 

LIIHM,. /X1SOVCJ1LT5 1 • rniwiui- i tu i — 
Faragő-utca sarkán. Alsóváros Szegedi Kenderfonógyár, 2 óra 
II. klebelstargteiepi általános 
iskolában. Újszeged Bethlen-ut-
ca 20. szám alatt. Mőraváros 1. 
Menhely-utca és Kálvária-tér 
sarkán. Móraváros II. Kormá-
nyos-utca 30. szám alatt. Rólrus 
f. Klapka-téren. Rókus II. ve-

kor: Cjszegecti Kendergyár, 4 
órakor: Ujs/regedi Gőzfürész, fél 
7 órakor: Ga/gyár. 

Hivatalokban. 
Pénteken délután 2 órakor: 

Adóhivatal. 7 őrakor: Cson-
grádi Bank, 4 órakor: Szinház. 

Szombaton fél 8 órako* az a szegedi szabadtéri színpad 

1500 ülőhely. Be'épődii nincs. A miuor t rossz idő esetén 

a Szegedi Nemzeti Színházban tartják me?. Belópődi ott smcs. 

Pár*H*re11 

Belváros V- VI. pártszervé-
zetijen, Aradi vértanuk tere 3. 
szára alatt a 10-es ce * rt fe-
lelősök. agitátorok. koivetfeJe-
lősök és népnevelők pénteken, 
május 6-án este 7 órára jelen-
enek meg fontos megbeszé-
lésre 

Üzemi, kerületi és hivatafl 
pörlszervezetek kád'reseine'- fr-
ekezlete 7-én- szomt»nt->n dél-

után 5 Cmkoi a Batthvánv-utoa 
I- szám a'art » Pártközpontban. 
Feltét-to:. t| maguk a káderesek 
iplenienek meg pontosan. 

HiKEti 

v á l ' i h t \|t 

Pintek. máj:n 6. 
Nem/etti S.irhá/ c . c f/1 8 ür.ikor: 

Fljará há-assá:«. »P« bérlet 17. 

tfeivárosi Mozi 4, a e» d árakor: 

Crázmagvar. 

Karrá Mozi 4, 6 éa 8 árakor: 

tafc.-magvar. 

Sréchenvi Mozi 4, 6 éj 8 árakor: 

Caáküj hurrárok. 

Muri-uni va sétkázi.ap á-tái 14 

iráig. va-fr- W ünnepnap 0-tfll 13 áráig. 

Somogyi kánvvtar nvitva né'káznapo. 

«on rrs>/e 3 árálá' este 1 áraik 

egyetemi kónvviár nvitva reggtl I 

vitái ;.te 1 áráig 

Sroijélano »»vs.'ert»r»fc: 
Barcsa v Káro'v: Ti»'» Lajos-kárut 32, 

flulcsn Barna: K.ilvj-ia-ér 7, Dr. Lübt 

árok. B. Lá2á: Jenő: Klebelaberg-tér 4 , 

Stimeczy Bch: Somogyi e'ep IX 430. 
- » -

— Kilenc, tanyaközpont kílzségesité*. 

A hivatalos '«p csiitőrtáki srfin.-ib.in meg-

jelent a belügyminiszter ren.'e'c e kilenc 

aregeéi tanyaközpont kőzsc eúl-.'sérál. Igy 

Kisiemplom:anyának, Aisákőzpont- a'<, Vá. 

rostanvának, Ruzsa|irlrnak, Rrszkénck, 

Lengyelkínolnának. S-a.ymaznak, relsőkőz-

pontnak és Csengelének mortmir önfllá 

közigazgatása lesz. 

— A ICIdrcform ellen izgatott dr. Se-

bestyén Péter gyulai ügyvéd. A népbird-

ság kétévi börtönre és híromévi hivatali 

és puli lkai legy es rtésre Ité'te. 

— Állatvásár. Szegvár községben május 

14 és 15. napjaira kitűzött országot 

állat és kirakoddvásárt május 21- ét 

22-én tartiák meg. 

— Sz g.d Vasu a telepi H1 helyigénylök 

igényjogosultságának megállapítására ki-

adott 3008n_10iQ. II. sz. véghatirozatl 

május 20-ig megtekinthető, bírház II. 

em. 19. f Báránv Pálné trodatis/tnél.) 

— Dolgozd nö — maga készítheti el 

dl.-atos nvárl r híját. V.íhasza ki a mo-

dell a legújabb Párisi Divat, vagy H4-

zlvarránő dlvatlapbál. A kiválasztott mó-

déi szabásmintáját me {küldi a Párisi Di-

vat kiadóhivatala, Budapest. VI. Andrássy-

ut 7. Csekkszámlaszám: 93Ö.519. 

— Az nme lkai (chér S'ttülepke meg-

jelenését a s.e cdi hatá.ban továbbra ii 

ngve'.emme ked fei érni. A polgármes'er 

te'.hivja rá a ligye met. hogy ha valahol 

ez a kártevő rovar feltűnne, azonnal 

jelentsék a mezőgazdasági igazgatóságon, 

Széchenvl-tér 15. szám alatt. 

— A Magsar K .n i k t s k Egyeli"I te sze-

gedi osztálya pén ekre ki űzött eoadását, 

melynek eőa.lői dr. Szabó Zoltán egye-

temi tanár, dr. Bertalan Jőzsel vegyész-

mérnök, közbejött akadályok eniatt májút 

13-ára, péntekre halaerto'ta el. 

— »Az id.gsn gyeimsk- cimü nagysi-

kerű vígjáték szerepei vasárnap a szin-

ház műsorán. Ezt a daiahot játszotta a 

szinház május 1-én a dolgozóknak és 

mivel az előadásnak őriási sikere volt, 

most olcsó 1 és 2 forintos helyárak-

kai tűzte újra műsorára. A darah ló-

szerepeit Rajz János. KAmives röErzsi, 

Sugár Mih ily. Márki Qvza, Szatmári Ist-

ván, Horkits Erzsébet, Rajnay Elly, Hottl 

f-va. Gáti Pál játszák 

— pignicky ügyvédet itúCék el. Április 

21-t számunkban hirt adtunk arról, hogy 

a szegedi törvénysz k háromévi fogházra 

itélte Bartucz I ász'ó kisteleki lakost uzso-

ráért. Közöljük, hogy nem Bartucr Lajost, 

tianem Pignirzky Sándor volt kisteleki 

ügyvédet ítél e el a szegedi törvényszék. 

Bigniczky ugvanis azt a valótlan hirt ter-

jesztette, hogy Ba-tucz lovát igénybe ve-

szi ÍZ ál'am s ó 700 lorintért elintézi, 

nogy Bartuez lovát ne vegvék igénybe. 

Bartucz Lajos azonban hamarosan rájött 

a szélhámosságra. A szegedi törvényszék 

a szélhámos Pignicky Sándor volt kiste-

leki ügyvéde* háromhavi fogházra ítélte. 

— A vasárnapi magyar-oszt-
rák labdarugomérkőzés első fél-
idejét l i ora 30 perces kezdettel 
a Petőfi Rádió, második félide. 
jét 18 óra 30 perces kezdettel 
a Kossuth Rádió közvetíti. 

» MEGHIVö A Sz.gvdi Z» ió Hit-

község 1949. évi május 9-án, vasárnap 

délelőtt t i ó-akor a hl községi axékház-

diszterm- b.n írtekezlztct rcn ltz Ez a 

Tombdcz tmre a Magyar FüggeHensé:;! 

Front negvszegedl ii z t vá r nak tj 'k'ra 

tájékozta ist nyújt a zsidiVágot is érintő 

problémákrdl A tárgy rendkívüli fontns-

tgára valö teklr,letel az értekezlete* 

a'ndm hi t s vé ünk mefj l.néa t kirjük. 

Szegedi Zsidö Hitközség clólUrém.Wa. 


