
4 PELMAGTA110RSZÁG Szerda, 1949 feKruSf 

HIREK 
ALIG VÁLTOZIK A HŐMÉRSÉKLET 

Mérsékelt nyugati, délnyugati szél, felhőátvonulások. Hol-
nap többfelé köd, egyikét helyen, főleg északon kisebb eső, 
« hegyekben kisebb havazás. Az éjszakai fagy mérséklődik, a 
nappali hőmérséklet alig változik. 
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NAPIREND 

Szerda, február 1G. 
Nemzeti Szinház este 7 

kor: Vitézek és hősük, 
bérlet 12. 

Ke.rjrori Mezt fel 1. fél 
fél 8: A szenvedély rabjai, 

Szeehe'ivi Mozi fél 4. fél 
fél 8: Virág a viharban. 

borzé Aloz.i fel 4, fél 6, fél 8 : 
Kíváncsi vőlegény. 

Muzeum nyitva hétköznap 
9-től 14 VMg. mtór- és iiunep. 
nap 9-től 13 óráig. 

Somovvi könyvtár nvitva van 
hétkör napokon 9 Arától 19-ig. 

Eirv,térni könyvtár reggel 
8 órától este 7-ic van nyitva 
hétköznapokon 

szolgálatos gyógyszertáruk: 
Franki Józseí SzentGvörgy-

tér ö l'emesvárv József Klau-
zál-tér íl. Surjányt József Kos-
suth LaiovsuQárul 31 

o— 
- Uj ve/!'(öséjet választ az, 

alsóvárosi MNDSz a. Földmű-
ves-uteni iskolában, 17-én, csü-
törtökön délután G órakor a 
központi ügyvezető jelenlétében. 

- AZ ÖTÉVES TERV kcrc-
téheu vidéken tipusfürdöket lé-
tesítenek a dolgozók számára a 
gyógyforrások mentén. Legkö-
zelebb a baranyamegyei Kom-
Jón és n somogymegyei Csoko-
nyavlsontán lévő meleg forrá-
sok mellett létesitenek tipus-
fürdöket 

AZ ANGOL SZÍNÉSZEK 
szakszervezetének végrehajtó 
bizottsága leszavazta azt a ja-
vaslatot. amely a kommunista 
párttagoknak mcgtdtolta volna, 
hogy helyet foglalhassanak a 
sziuész szakszervezet vezetősé-
gében 

- Takarmányozás! célra cu-
korgyár! melasz Igényelhető az 
állattenyésztő egyesületnél (vá-
rosi bérház I., 14.). A melasz 
ára mázsánként 24 forint, utnl-
ványdij mázsánként 1.20 forint, 
szállítási költség mázsánként 8 
forint. A fenti összegeket az 
igénylés alkalmával az állatte-
nyésztő egyesületnél azonnal ki 
kelt fizetni. Azok Is. akik már 
igényeltek mciaszt. a kifizetés 
végett sürgősen jelentkezzenek. 
Igényléseket március 13-ig fo-
gadnak el. 

- A NÉPBIRGSAG Ember 
Sándor volt NÉP képviselőt tá-
vollétében 10 évi fegyházra, ál-
lásvesztésre, vagyonelkobzásra 
és 10 évi politikai jogvesztésre 
ítélte 

- A EÖLDM1VF.T.ÉSCGYI 
MINISZTER rendeletet adott kt 
a esillagtürtnemesités niagter-
meszld* biztosításáról. 

x Cn id igán _ pullover — 
Uabr éa gyermek kötöttáruk 
mérték után is Reiehel gép-
be tói par, Margit-utca 

— A Szovjet kultura hő-
nupjánok keretében a Ma-
gyar-Szovjet Művelődési Tár-
saság szegedi csoportja Vö-
rösiuuríy-utca 7. szám alatti 
központi Székházában kiállí-
tási rendez, a társaság kiadó-
jának. nz Uj Magyar Könyv-
kiadóuak eddig megjelent ö;»-
szes kiadványaibői. A klálli-
tiVs ünnepélyes megnyitása 
csütörtökön (17-én) délelőtt 
11 órakor lesz. A kiállítás na-
ponta délelőtt i) órától dél-
után 7 óráig áll a közönség 
rendelkező/érc. 

PEKINGBEN megnyitották a 
tömeg előtt a császári városne-
gyedei. amelybe eddig közön-
séges halandónak nem volt sza-
bad belépni. 

Előadás Kínáról 
Az MNDSz központ rende-

zésében Kínáról és Kina mü. 
vészetrről tart érdekes elő 
adást Tak.its Zoltán egyetemi 
tanár, műtörténész az egye-
tem aulájában február 17-én 
délután 5 őrakor. 

Tálcát s Zoltán Kínában 
szerzett személyes élményeit 
vetített képekkel kíséri. Ven-
dégeket szívesen látunk. 

— A vas- és fémipari ki.« 
ipari szövet ke/etek munkával 
való ellátása tárgyában J4-én 
a kerületi szövetkezetügyi fő-
felügyelő hivatalában értekez-
letet (arloltak. Az értekezleten 
résztveit az OKISz központi 
kiküldöttje is. A szegedi állami 
vállalatok ígéretet lettek,, hogy 
megrendeléseikkel elsősorban a 
kisipari szövetkezeteket látják 
el. Az értekezlet eredményekép-
pen, a szövetkezetbe tömörült 
vas- és fémkisíparosok, egész 
évi munkája biztosítva lesz. 

x Karórákat, zsebórákat ve 
szek. Fischer órás, ékszerész, 
Szeged, Klauzál-tér 3. 

— A legutóbbi fotó főnye-
reményt ismét szegcdi nyerte. 
Simon dános postaaltiszt, oki 
harmadmagával játszott, 12 
találatot ért el. A szerencsés 
postái és két társa 4890 fo-
rintot- Icap majd a Lottójö-
védőktől. 
— A FRANCIA községi pót-

választásokon a Norde-megyei 
bányavidéken Guesnaiban a KP 
a szavazatok GS százalékát kap-
ta. 

— KÉTTAGÚ SZOVJET kül-
döttség érkezett Stockholmba 
hogy tanulmányozza a jéghoki 
világbajnokság rendezését. 

x Pászknhirdetmány. Csak 
a'-ok pászkaszükségletéről gon-
doskodhat a, hitközség, akik kg. 
kint G forint előleget február 
25-ig a hitközségi pénztárnál 
befizetnek. Igényelhető febru-
ári. márciusi kenyérjegy beszól, 
gáltatásával vngv kenyérjegy 
nélküli szabad piszka,' illetve 
pászkatlnra. A végleges árat ké-
sőbb állapitiák meg. Egy kg. 
pászkálioz 1.50 kg. kenyérjegy 
adandó be. A szabad pászka 
i forinttal lesz (ftiágábli. 

Szegedi Állami Nemzeti Szinház 
m ű s o r a 

Február ló án este 7 órakor: 
Február J7.?n este 7 órakor: 
Február 18-án este 7 órakor: 

Február 19-éu este fél 3 órakor: 

Február 2 0 - Ó D délután 3-kor: 

Február L'0-án este 7 órakor: 

Vitézek é.s hősök. bérlet 11. 
Csárdáskirálynő, sí'* bérlet 11. 
Vitézek éi hősök. sS« bérlet 11. 

előadás. Rendes helyárak. 
B«llet e-t, a Szovjet Kultura 

Hónapja keretében. 
Csárdáskirálynő. *K« és »M« 

bérlet ő. előadása. 
Paraszfbeesiilete. Tavaszi ko-

média. Diótörő. Bérletszünet. 

íájszinliáz műsora: 
Forráskút, február 19-tot A7. IDEGEN GYERMEK. 
í'aJsőköepont, febr. 20-án: AZ ÁLSZENT. (Tartuffe) 
Sövényháza, február 22-én; az ÁLSZENT. (Tartuffe) 
Algyó, tehruár 27.6a: AZ ÁLSZENT. (Tartuffs) 

Párthirek 
— • • * 

Ma délután 6 órakor falujáró 
kulturfelelösök részére értekezle 
tet tarlunk a Pártbizottság kul 
lurosztálgán, Batthyáuy-u. 4. 

Felhívjuk az 1 éves egyéni 
tanulásban résztvevő elvtársak 
figyelmét, hogy a soron követ 
kező konzultációt 18-án, pente 
ken délután 4 és fél 8 órakoir 
tartjuk az oktatási osztályon. 

Oktatásfeleiösök figyelem! 
Felhívjuk az összes üzemi ós 
közületi oktatásfeleiösök fi-
gyelmét, hogy 19-én, szombaton 
délután 5 órakor, a Kálvin-tér 
6. szám alatt tartandó értekez-
letén feltétlenül jelenjenek meg, 

Megérkeztek Rákosi: »Népi 
demokráciánk néhány problé-
májáról a é3 Révai: /Lenin ut-
ján* című brossurák. Áruk 50-
ö0 fillér. A »8árga Könyv« 1.50 
forintos árban, az MDP pro-
gramnyilatkozata és szervezeti 
szabói v/.afca szép kivitelű könyv 
formájában 2 foriut. Alapszer. 
vezetőink átvehetik este G és 8 
óra között a sajtóosztályon. 

Púrímunhűsárlekezletek 
éa taggyűlések 

Szerdán, lG-án: 
Lemezgyár délután 2 óra: 

Sári István, Angol-Magyar Ju-
lafonó délután 2 óra: Nyilasi 
I'étér, Mozik déíután 2 óra: 
Rarek István. Konzervgyár dél-
után fét 3 óra: Széli Sámuel 
MÁV Rókus délután 3 óra: Ba-
logh István, MÁV oszt. mér-
nökség délután 3 óra: Sarnyai 
Vencel. Orion d. u. 3 Bogdán 
Imre. MAV pályafenntartás d. 
u 3 óra: ifj. Márki Mihály, Déi-
magyar napilap délután fél 
óra: Székelyhídi József, Váro-
si kertészet délután 4 óra: Klein 
Sándor. Hídépítés délután 4 óra 
Dani János, Déma cipőgyár d. 
u. féí 5 óra: Bozsó László, 
Bankok délután fi óra: Nagy 
László III., Közigazgatás dél-
után 6 óra: Larkirs Andor, Al-
sóváros I. délután fél 7 óra: 
Tomliácz Imre, Alsóváros II. 
délután fél 7 óra: Dénes Leó, 
Belváros I. délután fél 7 óra: 
Farkas Miklós, Belváros Jf. d. 
u. fét 7 Óra: Pclri Ferenc,Bel-
város IV. délután féx 7 óra : 
dr. Bakos Géza, Befváros V.-VI. 
délután fél 7 óra: Lodnictt Pál, 
Felsőváros 1. délután fél 7 óra; 
Kuli Richárd, Felsőváros II. 
délután fél 7 óra: Székely Béla, 
Fodortctép délután fél 7 óra-
Róna Béla, Józseftcfep délután 
fét 7 óra: Olajos Gyula, Móra-
város L délután fái 7 óra: Tó-
völgyi Jenő, Móraváros II. d. 
u. fét 7 óra: Komócsin Balázs, 
ósomogyitéfcp 1. délután fél 7 
óra: Prágai György, ösomogyi-
letép II. délután fel 7 óra: Tóth 
Béla, Rókus I. délután fái 7 óra 
Varga Pál, Rókus II., III. dél-
után fét 7 óra: Mison Gusztáv, 
Újszeged délután fét 7 óra: 
Szilágyi István, Ujsomogyitctép 
délután fél 7 óra.- Strak János, 
Belváros III. délután fői 7 óra: 
Farkas István. 

Március elsején megkezd] miikidését 
Szegeden 

a FsidmüveiésSgyi Igazgatóság 
Ülés! tartott a közigazgatási bizottság 

Szeged város közigazgatási bi-
zottsága kedden délelőtt tartot-
ta szokásos havi ülését. Gyónl 
Imre főispán megnyitó szaval 
után ismertették a polgármes-
teri, az árvaszéki, rendőrségi éi 
tisztiföorvosl hivatal jelentéseit. 
A bizottság a jeleniéseket tudb-
másul vette. 

l\ tanfelügyelőség jelentésé-
ben beszámolt az iskolaétkez'e-
tési akcióról, amely a szegény-
sorait gyermekek szamára Ingyen 
ebédet biztosit. Az államépité-
szetl hivatal vezetője Ismertei te 
az ut karbantartási munkálato-
kat. l\ Gazdasági Felügyelőség 
jelentésében utalt arra, hogy a 
hideg idő kedvezőtlen kihatás-
sal volt a hótakarónélküli velő-
sekre s a vetések sok helyen 
felfagytak. Közölték, hogy a ta-
vaszi mezőgazdasági munkála-
tokhoz 40 vagon vetőmagra lesz 
szükség. A Gazdasági Felügye-
lőség bejelentette még, hogy a 
Föld mii velésügyl Igazgatóság 
előreláthatóan március 1-én meg-
kezdi működését és igy az ösz-
szes földművelésügyi szakhiva-
talukat az igazgatóság kereté-

ben egyesítik. 
Dénes Leó elvtárs, polgárme* 

ter Indítványozta, hogy a köz-
Igazgatási bizottság Írjon fel • 
földművelésügyi minisztériumhoz 
a két szegedi gazdajegyzői ál-
lás betöltése érdekében. A bi-
zottság az Indítványt elfogadta, 

A közellátási felügyelőség je-
lentésében utalt arra, hogy a 
zsirellátás megoldása érdekében 
a közigazgatási bzottság utasí-
totta a felügyelőséget, kövessen 
el mindent a feketevágások meg-
akadályozása érdekében. Ebbe a 
munkába bevonják a gazdasági 
rendőrséget és a közigazgatást 
hatóságokat is. 

A pénzügyigazgatóság jelenté-
séből kitűnt, hogy az adómorál 
a multévl eredményekhez viszo-
nyítva javult Szegeden. A mező-
gazdasági fejlesztést járuléknak 
90 százaléka befolyt és ugyan-
csak 92 százalékos eredmény 
mutatkozik a búzaföldödé terén 
is. Bejelentette továbbá a pénz-
ügyigazgatóság. hogy Csanád-
megyéből nagyobb területet a 
szegedi pénzügylgazgatósághoz 
csatoltak, igy Makó városát is. 

Február 18-án, pinteken délután 5 órakor a szakszervezeti 
3zékházban szakmai vezetéségek, üb. tagok és bizalmiak ré-
szére összvezetőségi iUést tartunk. Az iisszvezetőségin a fel-
soroltaknak megjelenése kőtelező. 

UHrán állam! könyvtár 
m ó v é s íé)m Illó kateífei 

Az Ukrán Szovjet Szocialista 
Köztársaság minisztertanácsa 
rendeletet adott ki, mely szerint 
az ukrán Tudományos Akadé-
mia könyvtára alapján, amely 
rendkívül ga-dag /tö/iywíWo-1 paprikát, ebből a területből kó-
ntánnffül rendelkezik, meyszer- rülbclöl háromezer hoki a rCcw-
vezik Ukrajna nyilvános állami kei és szoatiiiihálytdeld fél 
könyvtárát. Azuj állami Icönyv-
Idr könyvállománya több mint 
négy és félmillió kölctct tartal-
maz. 

áflézihutaStai k é m ; * 
aröszke iés szsn lmíhá lv -

teleki pisrikaterme Sk 
A tavaszt vetésterv szerint 

Sí eged térületén 3G00 k tasz-
Irúlis holdon termelnek föszer-

Rádióközveiiíés 
az anlarhtíszrói 

Moszkvai újságok levelezői 
rádióéi fékezést létesitetlek a 
zovjet antarktiszi cctvadász 

expedícióval. A. Szoljanik kapi-
tány beszámolt a cetvadászat 
eredményeiről az antarktiszi 
oceánon. Az expedíció csaknem 
tízezer mérföldnyire van Mosz-
kvától. 

A cetvadászat nehéz feltéte-
lek mellett ts kielégítően ha,ad. 

expedíció jelentős mértékben 
túlteljesítette eredeti tervét gyó-
gyászati, élelmezési és ipari té-
ren egyaránt. Különösen nagy-
jelentőségű a koncentrált A-vi-
tamin, melyet a cethal májából 
vonnak Id. 

F e l h - v á s 
A szegedi Szakmaközi Mun-

kaközvetítő Hivatal felkéri a 
asipari szakcso]>ort!ioz tartozó 

szakmunkás, felsői poriskoLit 
végzett technikus, valamint a 
vegyipari szakcsoporthoz tarto-
zó szakmunkás munkanélkülie-
ket, akik a fenti hivatal állal 
nyilvántartva vannak, hogy ösz-
szeirás végett saját érdekükben 
jelentkezzenek. 

Szeged, 1949 február 14. 
Szakszervezeti üdvözlettel: 

l'ies; György, hivatalvezető. 

A k a r t a l á t n i a 

Mágnás M l s k á t ? 
Váltsa meg jegyét előre 
a Belvirotl Moziban 

féistafssüedűH R o v a t ó 
A piaci kötött, szövött, rövid-

és bazórárukereskedök csoportjá-
nak kulturgárdája csütörtökön 
délután 6 órai kezdettel mű-
soros délutánt rendez Szcche-
nyl-tér 13., I. emeleti helyiség-
ben. Kérjük a tagok minél na-
gyobb számban való megjelené-
séi. 

Vásár U i i o í s o l c s o n y á s a r o l h a t 

az EXCELSIOR mHiSMYim 'zBm 
16!*, férfi- és gyermskclUték aMtnkor ntav választékban 

dekre jut. A rőszkei és szent-
miliályteleki termelőit kérés-
sel fordultak a város vezetősé-
géhez, hogy a paprikafühlcken 
fúrasson 8 árt éri lm tat, mert a 
jó termés érdekében elengedhe-
tetlenül szükséges a palánták 
locsolása. A rendszeres locso-
lást azonban vízhiány miatt 
nem fehet mindenütt megvaló-
sítani. 

A város vezetősége a pap-
rikatcrmelők kérését a Gazda-
sági Főtanács elé terjesztette. 

Tanulás — Eevs ezés se ! 
tl groznijl olajiparnak körül-

belül száz sztahanovlstája ét 
üzemvezetöja tanul at P.zisbe-
kovról elnevezett azorbaj'izsán 
ipari intézetnek ezon az osztá-
lyán, amely levelezés utján ta-
nltja növendékeit. H »levelez8 
tanulók? szabályosan beiratko-
zott diákját as intézetnek, d* 
nem kelt klkapcsolódniok a ter-
melési munkából, sőt még csak 
előadásokat sem kel! hallgat-
nlok, mert az intézet rendsze-
resen, megfelelő magyarázatok-
kai együtt, megküld! nekik a 
tananyagot. A tanulók dolgoza-
talkat beküldik az Intézetbe, ahot 
minden egyes dolgozatot ala-
posan átnéznek és érdeme sze-
rint bírálnak felül. A tanulás-
nak ez a módja rendkívül nép-
szerű az egész Szovjetunióban. 

— A NEMZETKÖZI ATT .ETI-
KAI SZÖVETSÉG hitelesíteti a 
Nina Dumbadze 52.72 méteres 
díszkoszvetés és Androjevf 
14.39 méteres stdylókő világ-
csúcs eredményeit. Mindketten 
szovjet attétanők. 

— A 19 ORGOVÁNYI GYIL' 
KOS ügyében • népbírfoáf 
szerdán kezdi m«g a tárgya* 
lást, miután a NOT uj eljárás-
ra utasította • népbiróaágot. 


