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n a p i r e n d 

Vasárnap. ss'|us fe 

Uemzetl Sznhá; esti iél 8 őrskor: 

fez Hegen g e niek. — H lón. Sportmu,or. 

Belvárosi Mozi <, t ts 1 őrskor: 

D szmsgvir 

Korzó Mozi fe « ás 1 őrakor 

XXvzmagvar. 

Széchenyi Mozi fe t áa S őrakor 

Valahol Európában. 

Múzeum i)iiva: hétköznap 9-tól 14 

í 'Slg. vasár- és Onnipnsp 9-től 13 óráig 

Simogvi könyvtár nvitva: hétkőznapo 

kon rrguel 8 órától este 7 óráig. 

Egvetemi könyvtár nyílva, reggel 8 

Őrálól ette f óráig. 

Ssttitiilalus gióíysrfir lárak: 
Ps'csav K.iro'y: Tisza Lajos-körut 32.. 

fin :su Barna: Kálvárla-iér 7 , Dr. Lőb' 

őt K. B. Lázár Jcnó: Klchelsbeig-tér 4. 

fie'meczv Béla: Somogyl.elep IX. 489. 

— 0 — 
— A Magyar Szovjet Társaság felhívja 

ta» ah. hogy a Nemzeti Színházban va-

ló -ap es:e lel 8 órakor szirtre kerülő 

sí '.i gen V ermeks citnü színdarabhoz ol-

tsó jegyek kaphatók a titkáriágon, Vörös-

raar'v.tttca 7. szám. 

— Az Allöldl Tudományos Intései va-

sárnap délelőtt 11 ótakor ez Embertani 

k- rétben (Központi Egyetem, löld-zint) 

•vilvános ülést tart. Ezen a Fehértó 

monográfia munkaközösség tervelnek meg-

Vv/elését folytatják é- a Fehértó talajtani, 

líri.gyl problémáit beszélik meg. Vendége-

kei szívesen látnak. 

— A nípblrőság a mult év decemberé-

srn hirdc.ett Ítéletet a békéscsabai de-

Siokráciaellenes összeesküvők népellcnes 

bűntettében. A NOT most az Ítéletet a 

következőképen váltóztstta meg: Aracky 

And is halálbüntetését 12 évi kényszer 

munkára változtatták. Zsíros Lásilót út-

iból , Pásztor Istvánt négyévi, Sztankó 

Páli és Pásztor Oyórgvöt pedig három-

Ki kényszermunkára Ítélték. Macák Pál 

lat.vi, Kvasz János pedig k.té'vi és ki-

teleli api fegyházbüntetést kapott. 

x Pollik Testvéreknél jól vá-
l ó r ó l hat férfiinget, férfisapkát. 
B-akkendőt, zsebkendőt, nád-
in tart. t, férfiöveket. Telefon: 
18-55.) 

a Klhlv.1t. Srend-ei Pál nagvlakl vasutál-

Köti sal azemhele.ó (üsztrüzlctét át klván-

Kk vennL Felhívjuk hite'e/óit, hogy kö-

tetei,-süket 8 napon belül, törvényei kö-

PetkczményeU terhével az alanti címre 

kkntsék be. Csongrádmegvel Népboit NV 

leéged, Széchcnyl-tér 3 

x Y&mlorinéhészck a külön-
lormtra és cukoros/táshoz je-
ktutkecé* hétfőn délutAn 6 őra-
1. sr a Rajc&i-Zsihnszky-utcai 
Bagolyvárban. Elnökség." 

t Halálozás. Ozv. dr. Simon 
ikosric május 6-án elhunyt. 
Temetése vafláraap délután fél 
6 órakor a f-el városi temetőben. 

x Divnt-elymek, legújabb len-
Vá-mak, nyári újdonságok, férfi 
Bioaáruhaváü-znak naponta ér-
keznek Joó és Hegedűs textil-
kereskedőnek, Szeged. Tisza ra-
jos, körút éa Mikszáth Kálmán-
ntca sarok. 

x esküvő. Koezka Erzsébet 
én Hatvani Jen 6 ma tartják 
esküvőjüket, (Minden külön ér-
tesítés helyett.) 

x Mester! Iz'gárs előkészítő tanfolyamra 

Ktíentkezrseket Veres Károly Ipartestületi 

jegyző, « tinfolvain helyi vezető elő-

jegvez. Jelentkezésnél be kell mutatni az 

•siv.skönyvl kivonatot, munkakönyvet éi se 

fédlevelet. 

x Aj. Izr. Nőegylet 9-én, hét-
főn délután fSi 6 órakor Mar. 
ffit-ntra 20. szám alatt zenei 
műsoros összejövetelt rendez. 
Erre minél számosabb megje-
lenést kérnek. 

— A rendőrzeneknr vasárnap 
déleltott tél 12-tól fel 1-ig tér-
zenét ad a Széchenyi-téren 
Varga Lehel karnagy vezény-
lésével. 

— Zászlőaratás Ufszendvánon. Nngy 

meg'epetéssel tette még nagvobb ünneppé 

a május 1-et az ujszentiváni MNDSz. Fel-

avatták Ic'kea ünnepség keretiben zászló-

inkat, melyet maguk himeztek, maguk 

készítettek cl. 

x Hajóárverés. A város hatósága a 

város tulajdonában lévő sS/abadsigs nevü 

homoks/ál.i ó hajót nyilvános árverés ut-

ján a legtöbbet igétót ek k'szpenzfizeiés 

1 eaében e adja. Az árverés május 13-

in , pénteken dne.öt: lü óra.ror lesz. Szé-

chenyi-tér 11. sz. I. em. 12. sz. szobá 

ban (városi gazddszi hiiaial). Az árve 

remi szándékozók k" cte-ek a kikiáltási 

átnak, 152X10 fortnnak 10 százalékát az 

átverés megkezdése előtt S-e;ed város 

600.001 sz. csckk-zámlijá a bánatpénz gya-

nánt beli/etni. A város hatósága fenntart-

ja s jogot, hogy megtelelő árajánlat be 

item érke.. e ese.én a hajó értékesítésétől 

elálljon, vagy azt szabad kézből értéke-

se. A hajó 75 köbméter űrtartalmú fa-

•c'tü és megtekinthető a tápéi kotrőtclsp 

kikötője ben. 

x ( sec.-en ŐUelengyét, selyem-
hari-nvát, női fehérneműt. sjiorf-
zoknikat, ernyőt, gvertnekharis-
uyakat. divarkendőket. irotirtö-
riilközöt PoUák Testvérektől. 
Telefon: 4855. 

x Vándorméh szckn.k a különvonatra éa 

cukor osztáshoz jelentkezés hétfőn délután 

6 órakor s Bajcsy-Zsüins/ky-utca. Bagoly-

várban. 

x Kös/önetnyilvánítás. Mind-
azoknak a rokonoknak, ismerő-
töknek, osztálytársaknak, akik 
Tóth Annuska temetésén jelen 
voltak és fájdalmunkat enyhí-
tem « \ ekeitek, ezután mond 
köszönetet a gyászoló család. 

r 
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Választási 
hirdetés 

Közhírre teszem, hogv a 108.230, 

1949. B.M. az. rendelet 15. {-a ér-

önében az a vá!a ztő, aki a válasz-

éi napján nem tartózkodik lakóhclvén. 

i lakása szerinti szava/óköi helyett 

.bhnn a szavazókőrben s/avazhal, ahol 

I választás napján tartózkodni fog. 

hhez trónban sz szükséges, hogy 

urnák a azavazókörnek a szavazatszc 

i bizottságától, amelynek névjegy-

éébe a választót lehették, névjegy-

nk-kivonatot kérjen és a kapott név 

-gvzékkivonattal lehet majd szavazni 

itt, ahol a választó, a választás 

•arján tartózkodik. Névjegyzék-kivo-

•aíot május 7-töl május 12-én déli 12 

• roig lehet Itémi attól a szavazaiszedó 

.ázo-.tságtól, amelynek területén a vá-

asztót t névjegyzékbe tehették. 

Ha valaki nem tudja személyesen 

Kérni a névjegyjékklvonat kiszolgálta-

isit , kérelmét meghatalmazottja h 

íterjesztheti Az Írásbeli meghatal-

mazást sajátkezűén kell aláhina és 

Két tanúval kell láttamoznia. 

POLGÁRMESTER 

K < » g yiilés&k 

ntajus 8 9 én 
VASAK-NAP: 

Kerületekben: 

Vasárnap délután T órakor: 
Alsóváros I. Szivárvány-utca és 
szentháromság-utca sarkán. Al-
sóváros II. Pásztor-utca és 
XyiJ-ntea sarkán. Móraváros f. 
Remény-utca és Alkony-utca 
sarkán. Mőraváros ff. Katona-
utca és Gép-utca sarkán. Felső-
város f. Gyik-atca és Csaba-
utca sarkán. Felsőváros II. Szt. 
László-utca és Kecskeméti-utca 
sarkán. 6 órakor: Rókus II. 
Boros Józsel-utca 11. szám 
alatt, vendéglő. 6 órakor: Ró-
kus III . Gyulatelep. Zöldi-ven-
déglő. 7 órakor: Belváros [V. 
Margit-utca 11; Fodorteiep Bör-
tönőrteh p; ö oraogyitelep II. 
8-as ut-a 447. szám alatt. 5 óra-
kor Ujromotyitelep Oncsatelep. 
ártézi kútnál" 

Hivatalokban: 
Vasárnap dé'előti xo Pmkor 

3. ker. honvéd par., Honvéd-
kórház. 

Í I ÍTFO: 

Kerületekben: 

Hétfőn délulán 7 ómkor: Bel-
város I. Madách-utca. polgári 
iskola. Belváros II. Pick sza-
lámigyár, Maros-utcai bejárat. 
Belváros I I I . Széchenyi.tér, 
Jernei-ház. Belváros IV. Jfaiyit-
utca 20. sz.ám alatt. Belváros 
V.—VI. Bzéehenvi-tér 15. sz.ám 
alatt- Belváros V.—VI. Kígyó-
utca 3. szűm alatt. Alsóváros" í. 
Apáca-utoa és SzivSrvánv-utco 
sarkán. Alsóváros II. Váradi-
ntca és Nv ij - utca sarkán. Újsze-
ged Tanítóképzőién Móraváros 
I. Korda-sor és Alkony-utca 
sarkán. Móraváros I I Katona-
utca és Rákóczi-utca sarkán. 
Rókus I. Tündér-utca és 
Gyöngylyuk-utca sarkán. Rókus 
II. Francia-utca 13., vendég-
lőben Felsőváros L Kemes-
utca és Hattyú utca sarkán 
Felsőváros If." Sándor.utca és 
Brüsszeli körút sarkán és az 
Frdő-utca és Etelka-sor sarkán 
Ujsomodvitelep 34-cs utca 1011 
szím ajatt. 

P remek ben: 
Hétfőn délután fél 3 őrakor 

Gém a cip'Vyár: 2 őrakor An 
20' Magyar Juta fonógyár. 

II va'álohban: 
Hétfőn reggel fél 8 érakor 

V"áro9, mérnöki hivala!: délután 
1 órakor: L velem, szemklinika 
délelőtt 11 órakor: Jú'yetem, fi-
zika. 

í Sztáad Héü SKklwz 
fel t ' é s re len abban s kővetkező fehián 
lások érk.ztek: 
Dohány kkárnsok 1000 Ft. 
MAV dolgozói 2518 Ft. 
fosta dolgozói 1250 Ft. 
Tűzoltók 110 Ft. 
3eIváros 1. 249 F t 
ügyetemi dolgozók 237 F t 
MOSzK 160 Ft. 

jszrgedl kendergvár dolgoz® 300 Ft. 
Rókus II. 205 Ft. 
'-Ippai gőzfürész i pozől 351 Ft. 
O L n hírgyár dolgozói 110 Ft. 
Belváros IV. 719 Ft. 
Lcndürlanosztály 562 Ft. 
Fclsöváros II. 350 Ft. 
Ga/daságl yas'Jt dolgoz® 260 Ft. 
OTI 836 Ft. 
Belváros II. 305 Ft. 
Vézhizei alkamazork 314 F. 
Gőzfürdő dolgozói 50 Ft. 
jóxsettelep 26 Ft. 
Kistcmplomtanya 24 Ft. j 
Közli z'asígi telep dolgoz® 78 Ft. 
Kotrőtclsp dolgozói 76 F t . ' 
Baromfiért, ' k s i l ű dolgoz® 14 Ft, 
Ujsomogyllelep 54 Ft. 

Összesen: 10 157 Ft. 

Hérfon délalán 4 órakor tesz 
a na tyszegedi összakt va ülés 

Szombaton szerte a városba és a szesjedkörnvéki fal-
vakba kimentek a megnivók, amelsek meghívják az elv-
társakat a hétfői összaktiva ülésre Hétfőn délulán 4 óra-
kor ugyanis nagy összaktiva ülésl tart az MUP nagysze-
gedi pártbizottsága a Kálvin tér 6. szám alatti székházban. 
Mindenki, aki meghívót ka[> tartsa köte e!-,é ének a meg. 
jelenést mert rendkívül fontos kérdé-ekről le-z szó. Mcg-
be>/é!ésre kerül a választásokkal knp -o' itos nin len leen-
dő és probléma, valamint hároméves le: v nk e,edméiiyeL 
az ötéves terv hata'mas lehetősőcei 

A betpyópyászati kim ka 

350 3 m fór nos le szerslás kaaoü 

Parih-rek 

Az MDP Nagyszegedi Párt-
bizottsága m.ájtis 9-én délután 
4 órai ke/detté| összaktiva-
értekezietet tart a Kálvin-tt'-ri 
székházban A meghívottak ré-
szére a megjelenés kötelező. 
A hclépésre a meghívó és a 
tagsági könyv szolgál. 

A kó egészségügy i kormány, 
hatalmas beruházásokkal biz 
tosilja a dolgozó nép egész 
ségvédelmét Ennok a nagy-
aránvu támogalásnak egyik 
legdöntőbb hi onyi éka szere 
di viszonylatban a belgyógyá 
szati klinika röntgen laltora 
tó itt ának e! e e és<* a e" 

35a000 fo intos beruházássa l 

.észült el. 
Az uj rőntgcnlaboratérinrtt 

feli® sül hetei len se il ;éget je-
•ent a tulierkulóziss és a rák 
él'eni küzde emlien. Ugyanak-
kor lei.e;ő égol nvuit az or . 
vosi kut i lémunkában és a 
s7Rkoosképzé l>cn is. 

Népnevelőink munkában 

s^i iVéffrom h'rei 

A Függellen é j i Népfront 
nagyszegedi választási irodája 
közli a nagyszegedi választék-
kal, bel'efü'e'en a kerülctekliez 
tcr'ozó körzeteket, száin szerint 
fellüntetve. | 

Az alapszert'eze'ekhez lartozó 
választókerületek és a váiasz-
iék létszáma: 

Ke ü'et: Váliszlékerületek: 
Belvá os I . 21, 22, 23. 34 
Belváros II. 8, 9, 20, 23, 
Belváros II I . 1, 2. 
Belváros IV. 35, 36- 37, 
Belvá "os V. 49, 50 51, 
Belváros VI. 3, 4, 18, 
Felsőváros I. 10, 11, 12, 13, 
Felsővá "os II . 14, 24, 25, 
Alsóváros I. 52. 53, 54. 55, 
Alsóváros II . 57, 58. 59, G0,5G 
Bókus I. 26, 27. 29, 
Bófcus ITT. 28. 41, 42, 
Rókus II I . 30, 32, 
Osoniogyi'elep I. 45, 
(Vomogvitelep II . 16, I7< 
IJjsomogvitelep 18, 
József'o'ep 7, 
Uiszcccd 5, 6, 

Móraváros T, 38. 39. 40 43.44 
Móra város II . 45, 46, 47, 
Fottor'elcp 19. 31, 
Kecskés'e'en 59. 

Felhívjuk a kerületi és vidéki 
választási iroda vezetőit, hőre 
a nagi'szc"e<i'i vá'asz'ási irodá-
val haladéktalanul vegyék fel 
a kaocso'a'ot, hogy megkap-
hassák a sznk'é -es információ-
kat, továbbá azért, hogv min-
den olvan vi'ás üdvben, mclv-
ben nem tudnak felvilároriiást 
adni a szavazóknak, azokra á 
kérdésefee a válasz'ási irodá-
tól a felv'lárori'ást megkap-
hassák. A Közponli Választási 
Troda helvi é *e. Vörösmarty-u. 
3. sz. (Be'ke es'e ielml Irazga-
tó ág épületében.) Telefon 
35 25. 

Felhivjuk a válzsz'ási Iroda 
vezetőit, hogy a választás! tör-
vényeket a'anosan tanulmá-
•ivozzák ák hogy a szavazóknak 
mcfeielő választ tudjanak adni 
•í'ás fureekben. 

fírl esbiés. Má 'us 1-én « 

ajtóban lévesen közölt Relvá-
-os V.—VI. választási iro/iák 
helyéről. Belváros V. kerület 
áiasztási irtxlája nem Eötvős-
dea 2. hanem az OTI énüle-
'ében (Ti=za Lajos-körut 91\ 
Belváros VT. nem Rerirh-'ér 1. 
záirt, hanem Kárász-ulcü 14 
zám aia',1 van. 

il'nden szavazaiszedó b':n't-

Jz küldjön b" haladék nélkül 

a Köznnn.'i Vd'asz'A t Nádéba a 

válasz ási tudnivalókért. 

Ezelőtt egy Héttel Indul'ak el 

népnevelőink, hogy Szeged és 

környéke választóival elbeszél-

get e ek eddig' eredményeinkről, 

eélkitü léseinkről, békénk és lüg-

geilenst gink megvédésének kér-

déséről. Nincs egyetlen ház, la-

kás vagy tanya, ahol népneve-

lőink legalább kétszer ne láto-

gatták volna meg Szeged válasz-

tóit, 

A ie'entésck százaibál kitűnik, 

hogy akárhová mentek be nép-

nevelőink, mindenütt a legna-

gyobb tisztelettel és szerete t l 

fogadták őket. A bel árosi bér-

házakban éppen agy, mint a kül-

városi munkáslakásokban, vagv 

a sze edkörnvéki tanyákon. Kü-

lö ö en az öté es tervünk célki-

tűzéseitől várnak sokat Szeged 

és környéke választói. 

De mindennél ékesebben be-

szél az az egyszerű külvárosi 

munkásasszony — őzv. llaska 

Anta'né Somogyite'ep VIII. utcai 

kilenccsaládos anya, akinek két 

családja a Horthy-rcakció há-

borúidban veszett el. örömmel 

mondta népnevelönknrk, hogy 19 

éves lánya most Budapesten 6 

hónapos textiltanfolyamon van. 

a most épülő fonóüzem első mun-

kiiscsoportjával. Most már tátin, 

hogy az ötéves terv valóban fel-

számolta a munkanélküli éget, hi-

szen fia szabó, akinek n m 

kell j l tle a munkanélküliség ré-

mitől, mert amire felszabadul, 

inkább munkaerőhiány lesz Sze-

geden, mint munkanélküliség. 

Az értelmiségiek közötti lá-

togatás során népnevelőink a 

legnagyobb szimpátiát tapasztal-

ják Pártank és a Népfront iránt, 

föl tótja az értelmiség is, hogy 

mennyire nem volt igaza a nagy-

ferenci reakciónak, amikor ar-

ról beszélt, hogy az értelmiséget 

háttérbe szorítják. Erre legjob-

ban mutatott rá egy szegedi ál-

latorvos felesége, aki elmondta 

népnevelőnknek, hogy férje olyan 

ál'ást kanott, amit a mul' rend-

szerben még 30 eves munka után 

sem nyerhetett volna el. Népi 

demokráciánk nemcsak megbe-

csüli és nagyraértéketl, hanem 

méltó helyet is biztosit a tu-

dósnak. 

Egyik népnevelőnk elmondja, 

hogy bement egy házba, idősebb 

parasztemberhez aki először ide-

Mi az ötéves ie-rért. 
a bégéért d t'gazunk, 

ezért a FthssMenxéai Uipircntra 
Bz-noazunht 

VARGA 
MIHÁLY 
kötél és hálógyár 

d o l g o z ó i 

genkedve fogadta. A heszflgriis 

során azonban ugy jetmelege-

dett a hangulat, hogy a szom-

széd házakból is átjöttek a na-

rasztok 15 -20-an. és a végén egy 

jóhangulatu ktigvülés alakult ki. 

Arra kérték népnevelőnket, ez 

a beszélgetés necsak a vá'asz• 

fásokig tartson, hanem azután 

is látogassa meg őket, meri 

omost látjuk csak, hogy milyen 

nagy szükségünk van arra, hogy 

az ország sorsát meg'eszéljük, 

mert bírjuk most már, hogy az 

ország sorsa és a mi sorsunk 

nem külön ö:ő valami, hanem 

azonos dolog.* 

A.kárme re nékünk, akármilyen 

társadalmi réteghez fordulunk — 

tudatos el'enségeinken kívül 

mindenből a le 'nagyobb megér-

tésre és 'e'kesedésre taláhc k. 

Iga a van annak a somogyi'c ol 

ku ikosnak, aki azt mondta, hot y 

nin s ebben ce> országban bersü-

le'es em'-er, aU ne a Népjront-

ra szo azna. 

A p á r t o * é p í t e d , 

ha 3 P3riS3;í3l 
e r ő s H f i d ! 

* Alami Zál i és Árverési Csarnok 

XV fiókja (Szeged, Oroszlin-ulca 4. sz. 

Árverési csarnokban) a legköze'eLbi árve-

rését 1919 május 19-én délelőtt 10 óra-

kor tar'ja. Árverésre kerül ck az 1949 

március 31-ig lejárt, de nem rendezett 

Us/er és ingó zálogtárgyak. A k^nyszer-

irveréjsel egyi lejfileg árverésre kerülnek 

íz önk'n'csen fehjáoott kiilö- I le tárgyak. 

Tárgyfelvétel naponta 8—3 órái;. Az ár-

verésre keridő tárgvak az árverés napján 

8 és 10 őra között megtekinthetők. 

x Ossz ánc a Postásotthonban ma és 

nlndcn vasárnap. Minden szerdán tarifás. 

— Nvdas különítmény tagja volt Bn-

dapes'en Szabó Mihály szegedi szobafestő. 

Részt.ctt a deportállak megkin/ásában. 

Szabó Mihályt a szegedi népügyészség le-

artóztatta. 

lele'nn 40.»5 
Í7 

" M e ' . 

Mindennap S7.eid.ng 
Üj mntiyar film! 

D í s x m m y a r 

Kösz.:Benkő Gyalu B á n k i Z s a r s a 

Előadások : fél 5. fél 7, fél 9. 

K Ö H Z Ü 
l elefon A ui 3 3 - 4 4 

216 a 
ké r l e l 

ólindeun ip 4, ü es 
a lecuiabb mag>ar 

D U z m n q i 

Fősz.: S e n k i G n u í a . B á 

3 órakor 
f i lmi 

f a r 
1 IZS IDSA 

vZcCHíi/VY* 
Telefon Aul 14-77 

t a S G 

tór eb 

Mindennap keddig 
l o s i l o , á r lur , f tánhy Zsa : * s , Gáltor 
Miklós éa 25 srác főszeren.éséeej 

/ tafto E u r o o a b a n 
Nagysikerű magyar lilm-

Elöaldso'; 4, fi és 8 draVor-


