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párt hirek 

Taggytt lésok 
A heten ar. összes pártszcr-

vfielekfaen taggyűlést tartunk!, 
melyre ellenőröket küldünk kí. 

Augusztus 24, kedd: Vasirt 
forgalom délután tél 6 óra Sár-
vári György, Póló cipőüzem 
délután fél 5 óra Pintér Géza, 
Városi fürdő délután tét 7 óra 
Pipicz József. 

Augusztus 25, szerda: Köz-
úti hid délelőtt 12 óra Keme-
nce György, Gázgyár délután 
fél 4 óra Mosonyt György, Le-
mezgyár délután 2 óra Dani 
János, Orion délulán 3 Óra Sző-
czi Mihály, Rókus délulán 7 
óra Dombi Béla, Móravároa 
:délután 7 óra Dr. Bakos Géza, 
Felsöváros délután 7 óra Far-
kas István, Fodortelep délután 
fél 8 óra Kerepesi Ferenc, Al-
sóváros délután fél 8 óra Sir 
mon Béla, ósomogyt telep dél-
Bután fél 8 óra Forháth György 
Újszeged délután föl 8 óra Pin-
tér János, József telep délután 
rét 8 óra Kossá Béla. Relváros I. 
délután 7 óra Bódai Pál, Egye-
lem délután 6 óra Slrack Já-
nos, MÁV Rókus délután 8 óra 
Bakonyi Sándor, Ujsomogyí te-
leo délulán fél 8 óra Szilágyi 
Istvánná, Városi kertészei dél-
után fél 4 óra Mison Gusztáv, 
ORMA délután 4 óra Trischter 
Ferenc, Konzervgyár délután 4 
óra Tiszai Ferenc, Belváros II. 
délután 7 óra Pamuk .István, 
Kö/i'jatgatás délután G óra 
Farkas István, Angol-Mágyar 
Juta déhifán 2 óra Sfimyaft 
Vcnczet, Márkus fatelep dél-
Pián m 4 fira Vdhee Béla. Műv 
Pályftfenntartáa délután 3 óra 
Pintér Géza, Délmagyar napí-
km délutiln 4 óra Havafefiz Ist-
vánné. Mozik délulán 3 óra 
eü igyí istvánné, Bankok dét-
lűn 6 óra Berkes Ferenc, Bor-

ii vi délután 6 óra Petri Ferenc. 

Augusztus 2lí, csütörtök: Kis-
vasú í délulán 3 óra Mison 
Gusztáv, MOSzK délutón 4 fira 
Lukács Andor, Szegedi Kender 
dé'után 2 óra dr. Gát Tivadar, 
Város délulán 6 óra Bódai Pál, 
Máv Fűtőház délulán 8 Óra 
Kovács Ferenc, Dohánygyár 
délutón fét 5 óra Pamuk Ist-
ván, Tűzoltók déhifán 6 óra 
Tokai János, Lfnpai fűrész 
délután 4 óra Németh Latos, 
Kotró-leien délután 3 óra Klein 
Sándor, Tisza-malom délulán 

3 óra Kríer Péter, Máv nyugdi-
jasok délután 3 óra Czirok 
András, Újszeged! Kender dél-
ulán 2 óra Ladányi Benedek, 
Pósta délután fi óra Fábián Fe-
renc, Szegedi cíoőgyár délután 

4 fira Domb! Béla, iVitlanios. 
vasút esle 9 óra Simon Béla, 
Jugoszláv hadifopofvotlhon dél-
előtt 11 óra Pintér Géza. — 
Ujszeuertl Lemezgyár délután 4 
óra Sárvári Ovörgv, Városi sze-
retelház délután fi óra Szá'ágvi 
Istvánná, Bőripari Szóverkezet 
délután 5 óra Pászti Márta, Vá-
rosi kőzkórház délután fél 7 
óra Székelyhídi József. 

Augusztus 27, pén'ek: Pick 
5 a'ámigvár délulán S Óra Pa-
muk István, Köztisztaság tefop 
lók,Ián 3 óra Bakonyi Sándor, 

Vízmű telep délulán fét 3 óra 
Németh Lajos, Varga kötél-
gvár délután 2 óra Petri Fe-
renc, Vakok intézete délután 6 
óra Forbáth György. 

Augusztus 58. szombat: OTI 
dé! után l óra Kemenes György, 
MÁV ÜV délután 1 óra Szöezy 
Mihály, Kecskéstelep délután Í8 
óra Ablaka György. 

ÁúgAusztus 30, hélfói bőz-
vügőhíd délután fél 8 óra Far-
kas István, Győrt kefegyár dél-
után 2 óra Márld András. 

Előadói értekezlet hétfőn Oél 
után fél 8 órakor a Kálvin-tér 
6 szám alatti kis eiőftdóterenP 
bén. 
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p á r t s z e r v e z e t e 

t i tkárai f i gye lem! 

A jövőheti titkári értekezle-
tek szétbontva munfcaértekez-
Iet formájában lesznek meg-
tartva, a* alábbi megosztás sze-
rint: 

Hétfőn üzemi pártszervezetek 
titkárai részére G órai kezdet-
tel. 

Kedldeu kerületi pártszerveze-
tek titkárai részére 6 órai kez-
dtettél 

Szerdán hivatalok pártszerve-
zetei részére G órai kezdettel 

Üzemek: Orion Bőrgyár, 
Gázgyár, Kisvasút, Tb zama-
tom. Délmagyar Cipőgy ár, Pick 
Szalámigyár, Szegedi Kender-
fonógyár, Gyufagyár, Dohány-
gyár, Tisztasági lelop, Újszege-
di Kendergyár, Lemezgyár, 
Winter Kefegyár, UJszegedi 
Gőzfürész, Közúti hid, Lippai 
fűrésztelep, Angol-Magyar Ju-
ta fon Agyár, Villamosvasút, Vá-
rosi kertészet. Máv Fűtőház, 
Konzervgyár, Kotr/Kelep. Már-
kus gőzfürész. Varga kötélgyár, 
Vizniúlelep. FJső Szegedi Cipő-
gyár, Gőzfürdő. Közvágóhíd, 
Győrt kefagvár, MOSzK Barom-
fitelep, Póló-cipőgyár, Városi, 
nyomda, Szőrc0 Pelrólennv 
'rry-ár, Kiskunsági Szövőgyár,, 
líőnipari Szövetkezet. 

Kerületek: Belváros T„ Bel-
város I I , Rókus, Felsöváros. 
Móraváros, Alsóváros, Ujsae-
ged, Ujsomogyi-telep, ősomo-
gySlelep, Kecskéstelcp, József-
íelop. Fodorterep. 

Hivatalok: Városházit. Pósta. 
Színház, MOSzK., Máv Forga-
lom, Máv OV., Máv p. o„ Máv. 
Rókus p. u„ Máv nyugcKajsok, 
Egyetem, Egyetemi halig.. Tűz-
oltóság, Közigazgatás, Pénzin-
tézeti alk. üzemi pst., Pálya-
fenntartási almúhelv, OTT, Mo-
zik, Délmagvarorsrág, Honvftd-
ség, Máv Szőreg, Máv Algyő, 

"Propagandisták figyelem! 
Hétfőn délután: 6 órakw a Kál-
vin-téri székház kis előadóter-
mében a kerületi és üzemi pro-
pagandistáknak értekezletet 
tartunk. Pontos megjelenést ké-
rünk. 

Agitátor 'és fahijáró felelősök 
figyelem! Kedden délután 6-kor 
az összes pártszervezetek agitá-
torai és falu ráró felelősek szá-
mára értekezletet tartunk. 

A közfgaznatást pártszervezet 
minden tázalmija részére hét-
főn, 23-án este 7 Órakor érte-
kezletet tartunk a törvényszék 
épületében. MI. em.) A kimu-
tatásokat mindenki hozza mh-
gával. Pontos megejlenést ké-
rünk. 

Kizd-ds. Az MDP nagy szege-
di pártbizottsága Csaba János 
rendőrőrmester, lengvelkápol-
naí lakost a párt tagjai sorából 
kizárta, mert hivatalos hatal-
mát nem a közösség, hanem 
saját érdebei céljára használta 
fel. 

Ifinsági tl!tárok hétfőn esle 
5 őrára jelenjenek meg a titká-
rok értekezletére, Vőrösmarly-
ulca 5 s zám alá. 

SZIT HIREK 
A' héten mindenütt taggyűlés. 

A titkárok számoljanak be az 
eddig végzett munkájukról 

Hétfőn 6 órakor a szakszer-
vezeti székházban oktatási fele-
lősök részére szeminárium; 

Hétfőn esle 6 Órakor pártif-
Jusági titkári értekezlet. 

A móravárosl szervezet hét-
főn esle' 8 órakor taggyűlést 
tart. 

A vegyipari munkások szak-
szervezete 22-én, vasárnap dél-
előtt 9 órabor taggyűlést tart 
a szakszervezeti székházban. 

A bőripari munkások szak-
szervezete 23-án. hétfőn délután 
5 órakor taggyűlést tart a szak-
szervezeti székházban. Megjele-
nés kötelező. f 

A szakszervezeti üzemi és 
szakmai oktalúsfelelösek érte-
kezlete 23-án, hétfőn délután 6 
Órakor a szakszervezeti szék-
liáz1>atj. Megjelenés kőtelező. 

Felhívjuk az IV&z. tagjait, 
afcik szemináriumi előadóknak 
nyitván vannak tartva, hogy 
Iiéifőn délután 5 órakor fel-
tétlenül jelenjenek meg ti 
sraksierveaetben. Tárgy: az 
őszi ©ZemimLriumOt Itéosatása. 

A Vasas szakszerveiét hét-
főn délután 5 órakor veze-
tőségi ülést tárt * M&kszterré-
zeli székházban 

Hétfőn délután a hfrlflpt«f-
iesztö munfettsok: rés/Ate poli-
tikai tájékoztató eíőadSs lese 
s szakszervezeti székházban. 

A közalkalmazottak főcso-
portja. ÖssKvezte tőség! Áfást 
tart a szakszervez^ li »/ékh:te-
b m hétfőn .reggel 7 órakor. 

uj 3 váltós motorkerékpár 6, 
orvosoknak 12 havi résrt«lre. 

C y d5 rádiók, kerékiárov ttgFbS'SSSi 
Kelemen rtra H . KELEMEN MÁRTON* Nrtarcn-Btcs 11 

Szakszervezeti Hirek 

A •> Munkósszüvetiezet» sze-
gedi bej. cég 1948. évi augusz-
tus 30.-£n délután 5 órakor 
h szakszerve re lí székházban, 
Szieged, Kálvjárfcr-Ufca' 10.- «2. 
megtartandó aTapszabíIywótio:-
idtó 

Mzgyii Sésére 
Tárgysorozat: 

11'. E lnöki mtígpyiló. 
2. Halái'oza tiképc ssffg mteg-

áftapítósa, jegyzőkön vweze-
tő és hitelesítői: kijelölése. 

3. Alapsaabálymódositás. 
/Módosítandó az alapszabá-
lyoknak a cégszövcgre vonat-
kozó I. fejezet 1. g-a, továb-
bá a szövetkezet hirdetményé-
nek közzétételére vonatkozó II. 
fejezet 4. §-ff.) A módosítandó 
s az uj ttiapszatzílyok telies 
szövegte a szövetkezet iVzIelhe-
lyiségélicn az üzleti ói'ák alatt 
bdrkt áltat megtekinthető. Ti-
sza Lajos-kórul 4íf. 

A Szövetkezel vezetősége 
felkéri « szövetkezet tagjait, 
hogy h kitűzött közgyűlésen 
feltétlenül jelenjenek meg. 

Igazeatósfiá. 

f f i r a l o l o i Közleményei 

Mindent tehet vásárolni 

a Badapesti Őszi Vásároa 
! I Budapestről jelentik: Illetékes helytől nyert felhaialinn*) 
tíásra a szeptember 3-13 tózott incglaríaiidó Budapesti 
Gsati Vásár vezetősége elhalürozla", hogy ezen a Vásáron az 
eddiginél jóval szélesebb keretekben teszi lehetővé a k!i-
ö&hiybem í r ásítást és a kicsinyben! vásárlást. Igen nagy je-
len toségje van ennek, mert hiszen ugy a kísipajr, mint a 
gyáripai% de a mezőgazdaság is éppen azokat oe őszi és » 
téli liasználatra szánt újdonságokat Altttja ki, amelyekre 
most van a közönségnek smksóge. A közönség ezúttal ne 
Csak Lássa az árut, hanem -- ha kedve tartja, — módja 
legyen azt ott a vásáron mindjárt meg ís vásárolni. A fél-
áru utazási és sok egyéb kedvezmény igénybevételére jogo-
sító vásítrigazotvanyókat már országszerte drusitják és ilyet 
mindenki válthat magának a vásár vidéki 4b. képviseletei-
nél, valamint az IBUSz menetjegyiroda fiókjainát és ki-
rendeltségeinél. A féMrtl utazási kedvezmény augusztus lwí 
31-én lép érvénybe. 

Színház ^ cMűv eszet 

A s z e g e d i é ! m u n k á » ü k p r e m i e r M r l e ^ e r 

k a p t a k a z u ] s x i n l é v a d r a 

Ax MNDSz sikeres akciója» ax Hsszes tipuabérteCet eladták 

A ezegédl Nemzeti Színház az 
idén már végérvényesen a dob 
gőzök színháza lesz. Nem ke-
vesebb, mint ót teltházra való 
tipusbérlelet váltottak Szegőd 
fizikát és szellemi munkásai, 
ami azt jelenti, hogy amióta 
Szegeden színház játszik, soha 
ilyen érdeklődés nem nyilvá-
nult, min! az október " elején 
kezdődő előadások iránt. 

A bérletek lebonyolítását, 
mint Ismeretes, az MNDSz vég-
zi és akciójuk hatalmas ered^ 
méflyekra vezetett. Az MNDSz 
asszonyai fáradhalallanut jár-
ták 9 várost, toborozták a bér-
lőket és ma már az a helyzet, 
liogy a szegedi színháznak meg-
van a premier l>érlete az A) 
bérjet, az MNDSz három ttym^ 
bérlete, azonkívül kél tipusbér-
let; amelyek közül az egyikei n 
kőzalléalmazotlak szervezték 
teljes rikeiTc/, n masikat az 
egyetemisták, ugyancsak látit-
hő eredménnyel. Jefeuleg még 
a prentier és 'az A) bérlet saier-
vezése folyik, a régi tán-Iők 
nagy érdeklődéssel várják az 
u j kiegészített társulat bemutat-
kozását és a jelek arra mutat-
nak, hogy néhány nap mulya 
ugy: a premier, mint az A) bér-
letet i-s kiárulják. 

Rendkívül figye!emren>éltó, 
hogy a premierbéiiők kőzött 
most első alkalommal jelennek 

meg élmunkás elvtársaink, kik-
nek részére üzemeik váltották 
meg az egész évre szóló bérle-
tet. Élniunkűsaí részére az első 
bérlők között volt a Kózopnti 
Gáz- és Villamossági Rt., a 
Szegedi Kenderfonógyár, a Ma-
gyar Kender njszegedi gyára, a 
faipari vállalatok: a Szegedi 
Lemezgyár, az Uj.szegedi Gőz-; 

fürész. és a Lippai Gőzfürésr 
közösen bérellek ő(munkásai vé-
szére páholyt. A színház az éí-
munkás bérlőket nagy szercleí-
teí várja, páholyaikat feldisz't-
Ittk, csínos tábJácsl-ákat függesz-
tenek ki a páholyokra. Nem 
kétséges, hogv e jó ]>éldiín fef-
buzduTva, vaíainemiyl üzem a 
t>ériők sorába lép, liogy mun-
kásait a színház magasrendű 
kultúrájának élvezetéhez jut-
tassak 

Maga »z akciót lebonyolító 
MNDSz Ss a bérlők sorába lé-
pett í s pitliolvát az élmunkás-
nőknek ajánlotta fel, úgyhogy 
az Sdct évűdban az összes sze-
gccM éJnmukíbok és élmunkás-
inők premier Wrletben tekinthe-
tik meg a színház l>cmn!alóil 
Tekintettel arra, hogy az akció 
(oindőssz® kéthónap óta folyllt 
az eredmény a legvérmesebb 
várakozást ís feliitanulja. Belá-
zonvosodott, liogy Bolh Béla 
máris csatát nyert, művészt 
programjára a dolgozók bizal-
ma a válasz. 

F A L U O I -
fillanődan üzemben uan. 

/Lr&ékt is őröl. leisíc?: 442. 
SZEGED, 

Délibáb utca 

Iürdeimény. A Földműve-
lésügyi miniszter ur az őszi 
vetömagvaK kötelező vetés 
előtti tisztití át rendefte el. 
Mindenki, akinek birtokiában 
vetőmagtisztitó gép van (sze-
lektor, rosta, triör stb.) köte-
les azt legkésőbb szeptember 
t-ig bejelenteni, belterületiek 
Röszlke. Szentnr.liálytelek a 
közp. tenn. bfzottsáanái, kül-
területiek a körzetükben lévő 
term. bizottságoknál. akár 
üzemképes állapotban van, 
akár nem. Al i « bejelentési 
kötelezeti-égnek nem tesz ele-
get, annak gépe el Tesz koboz-
va és eljárás Ls Indul ellene. 
Lucerna és szöszösfsűkkönv ve-
tőmag megérkezett. Igénylés a 
közp term. bizottságnál Ter-
ntclfsl hbofteSjl 

A M a g y a r D o g o z ó k Enokknrainak Országos Szö-
vetsége délkerülcte lengyel minkás-fértlbórus ven-
dégszereplésével augusztus 24-éa este ,8 órakor 11 
Szakszervezeti -Székházban, kedvezőtlen :idü cselé* 
Sz Egyelem Aulájában 

H A M G Y E R S E N Y T 
icndez. Közreműködnek: h Szegedi Általános, a; 
Egyetem, sr Kendergyár, Kiskóous. MAV. szakszer-

1 vezeti és a MEMOSz dolgozó énekkarok, valamint 
a tápét népi tánccsoport. 

Jegyek elővételben 1 forintos áron a szakszervezeteknél, r 
propaganda vezetőknél, a pártszervczeteklien kaphatók. 

Szeged város 

Községi Temetkezési Iniézeíe 

í 

a legszebb kivileiben és legelőnyösebb feltételek mellett 
vállal minden igényt kielégítő dlszlemetést, egyszerű te-
metést ravatalozást és hullaszállitást. Intézetek és intéz• 

yek, klinikák, kórházak részére külön kedvezmény. ifiények 

Kőxsági Tcmetkcsési Intézd 

Szeged, Széchenyi-tér 9. (Zsótér-ház.) i 
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