DELMAGTAKÜltSZAQ

Csütörtök, 1919 február 17.

Szovjet művészeket várnak
^fl KENDEFGY
A szegcdi kcndcrjonőgyárban
nagg napra
készülődnek.
I ,en kedves vendégeket várnak, igaz barátokat: a
Szovjetunió
művészeit. Szombaton
érkezik ugyanis Szegedre Galina Ulanova és Mihail Gabovics, a moszkvai állami nagyopera világhírű balleltáncosnője
és ballettáncosa. Szeged nagy
müvészvendégei még Szombat délelőtt meglátogatják a
kenderfonógyár dolgozóit, hogy ezzel is kidomborítsák:
látogatásuk elsősorban az üzemi
mmkásságnakszól.
A kendergyár munkásai kö- zel is kifejezzük hálánkat és
szeretetünket a Szovjet kultura
zölt szerdán
tutótü2ként terjedt el képviselői iránt. Nagy szerelettel várjuk és nagy örömmel foa Látogatás hire és nagy érdek- gadjuk őket.
lődéssel tárgyalták az örvendeA gombolyitóosztályon
tes eseményt. Bosnvákovics elvtársnő, a nőbizottság tagja
a
már készitlk Is
hirre boldogan jelentette
ki, a nemzetiszínű
kendergombohogy igy legalább közvetlen kö- lyagokat, a faesztergályosok pezelről láthatják a híres művészeket, akiket egyébként,
nem
mindannyian nézhettek
volna Februárhavi teendők
meg a Színházban.
a gyümölcsösben
— A szombati balletcstre kiadott jegyeket ugyanis
szinte
Február hónap fagymentes
napjaiban a gyümölcsfák kopercek alatt elkapkodták és nem
ronaápolási munkáit végezzük
is juthatott belőle
mindenkiel.
nek, — magyarázza Nagygyörgy
A koronaápolásnál elsősorMária elvtársnö, az özem igazban le kell szedni a hernyógatója. — Annái nagyobb volt
fészkeket és a monilia-fertőezért az öröm, amikor meghalzés
következtében a fán malották, hogy
rad' u. n. gyiimölcsmumiákat.
A gvümölcsinumiák eltávolítáe várva várt művészek
sánál a fertőzött múmiákat
iHalogatnak üzemükbe.
legalább 10 cm. hosszú ágrésszel együtt kell eltávolí— Én láttam a »Táncosnő?
tani.
cimü szovjet filmet és azöfa
mindig vágytam látni a híres
El kell távolítani a száraz,
szovjet hallettáncosokat, — kapbeteg ágrészeket és ha a korona sürü, azokat az egészcsolódik bele a
beszélgetésbe
séges ágakat is, amelyek a
csillogó szemmel Pósa Jánosné
koronát sűrűvé teszik. Ezáltal
elvtársnő, a vizesfonó munkása kilombosodoit korona elenője. — Nem is mertem volna
gendő levegőhöz és napfényazonban remélni, hogy éppen
hez jut.
iti az üzemünkben
Az ágak
eltávolitásánáJ
ügyeljünk arra, hogy a fán
üdvözölhetem
6kct (s éppen a
csőn kok ne maradjanak, mert
leghíresebb táncosnőt.
Útanova
a csonkok nem forrnak be,
elvtárs nőt.
hanem bekorhadnak. A korHasonlóan nagy örömmel behadás az egészséges
8grészél Kis Istvánné elvtársnő isszekre is átterjed és a gyü— Elhatároztuk, hogy virágmölcsfa időelőtti kivénülését.
elpusztulását okozhatja. Az
csokorra: várjuk őket, hogy ezágak eltávolításánál keletkezett, forintnál nagyobb sebeket, a seb széleinek éles késsel való lesimitása után főzött kátránnyal, vagy világos17 e l ő a d á s o k n e g v e i l 4 .
szinü, ásványmentes olajfesnenyeti 6,
tékkel vékonyan kenjük be,
hogv minél gyorsabban beforn e g y e d 8,
radjon és a kártevők elől »
sebéket elzárjuk. Nagy hibát
követünk el akkor, ha a rita d á s o k háromnegyed 4 ,
kítást egyszerre végezzük el.
Ilyenkor sok és felesleges u. n.
h á r o m n e g y e d 6.
vizhajtást kapunk, amelyek
háromnegyed 8
árnyékban fejlődve zsenge állományúak és ezért a gomba
órakor kezdődnek.
és rovarkártevők legjobb tcnvésztelepeit képezik. Ennek
6.
elkerülésére a ritkítást évenleleten
w
kint 2—3 vastagabb ég eltávolításával végezzük el.
Ma csütörtökön és a következő napokon uj magyar film I
Munkaközben a fákról lekerülő beteg növényi részeket
a helyszínen azonnal el kell
égetni.
E!9adásoV 'A 4. 'A 6 és "«8-kor,

A Belváros ban

a Korzóban Pi el-
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Hcgnos Miska
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Telefon 124

203.
bérlet.
Csütörtöktől mi is bemutatjuk
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Előadások aA 4, 3 1 6 és "A 8 kor.
406/b
SZÉCHÉNYI
hér r.t.
Telefon 400.
Szerda, csütörtök, péntek:
A gyógyító szerelem filmje I
Virág a v i h a r b á n
MARIÉ I.OUlSElőszerenlé'évei
Előadások fél 4. léi 6, fél 8 - k o r .

8 volt

GTBS-tagok

(híveimébe
A volt OTBA betegek körzeti
kezelőorvosi és
fogszakorvosi
ellátása egyelőre
változattan
marad. A volt OTBA
tagok
szakorvosi ellátása 1949 február
hó 16-tól kezdődően a szegedi
kerületi pénztár
rendelésein
történik az OTI tagokkal együttesen. A szakrendelések ideje
és helye a gyógyszertárakban és
az OTI rendelőintézeteiben tudható meg. Ügyvezető.

fl Szegedi Szakmaközi Nőbizottság Egészségügyi Akadémiájának első előadássorozata február 19-ón, szombaton délután 6 órakor lesz a szakszervezeti székházban.
Dr. Batizfalvy János' egyetemi ny. r. tanár tart előadást

küzdelem

a méhráh

címmel. Vendégeket szivesen látunk. Az előadást
hallgathatják végig.

ellen
csak

nők

S a b c m o i ; szovjet
közegészségügyi
miniszterhelyettes
Oriataynál

ÁRIAK

dig ízléses állványt
faragnak
hozzá, amelyeket
ajándékul
nyújtanak át a kedves vendégeknek.
— Az üzem minden
dolgozója, munkások
és
értelmiségiek

Sabanov szovjet közegészségügyi miniszterhelyettes, a Budapesten tartózkodó szovjet kulturális küldöttség vezetője, szerdán délelőtt felkereste hivatalában Ortutay Gyula vallás- és
közoktatásügyi minisztert. Ortutay és Sabanov közel egy óra

egyforma várakozással
és örömmel
készülődnek
vendégeink
fogadására, — teszi még hozzá Gáspár István elvtárs, üzemi versenytitkár. — Ott leszünk valamennyien üzemünk kapujában,
hogy igaz szívbői
köszöntsük
őket és ezzel is hitet tegyünk
a szovjet-magyar barátság mellett.

Rendielei
a csiilagfiirtnemesités és
a minőségi csillagfürimag
termssztés biztosításéról
R Magyar Közlöny február
16-iki száma közli a földművelésügyi miniszter rendeletét,
amely szerint a csillagfürtfajták közül a nemesítés és
a vetőmagtermesztés biztosítására csak sárga, fehér vagy
kékvirágu csillagfürtöt szabad
termeszteni az erre a célra
zárt körzetté nyilvánított területen. R fehér, vagy kékvirágu csillagfürt termesztése
esetén a sárgavirágu csillagfürt mellett elválasztó növényt
kell alkalmazni, fl sárgavirágu csillagfürt csak a minőségi vetőmagtermelő nemzeti
vállalattal
kötött termelési
szerződés alapján termeszthető és ez esetben a zárt területet övező 500 méteres körzeten belül fehér, vagy kékvirágu csillagfürtöt csak zöldtrágyázás céljaira szabad termeszteni és azt még virágzása
előtt alá kell szántani.

- fl MAGYAR
TIPUSCIPÖKET Angliában
luxuscipőként árusítják, flz angol importőrök szinte könyörögnek ujabb
szállítmányokért, de az
angol
kormány az USA
parancsára
bojkottálni próbálja Magyarországot és nem engedélyezi a
behozatali kvóta bővítését.

hosszat tartó baráti eszmecserét
folytatott, amelynek során Sabanov nagy elismeréssel nyilatkozott a Szovjetunióban tanuló magyar ösztöndijasok munkájáról,
akik a szovjet tudományos körök véleménye szerint Is kiváló
tudományos tevékenységet fejtenek ki.

Korszeri! gépekkel lássák el
a házffparosoka?
fl hároméves terv keretében
az iparügyi kormányzat fokozott
gondot fordít a háziipar fejlesztésére is. A háziivarosok
most
termelőszö vetkezetekbe
tömörülnek és szövetkezetek utján történő értékesítéssel kapják meg
munkájuk teljes ellenértékét, fl
hároméves terv keretében kor-

szerű gépekkel látják el a háziipart és a gépeket telfesen ingyen használatra adják át a háH'pari terme'ös-ö etk z hek. Elsősorban a harisnya-, kesztyűés pullovcrkötő, valamint kosárkötő háziipart látják el megfelelő gépekkel.

Február 18-án. pénteken délntán 5 órakor a •zakszcrvezpl
Székházban szakmai vezetőségek, üb. tagok és bizalmiak részére üss/vezetőségi Ülést tartnnk. Az összvezetőségin a felsoroltaknak megjelenése kőtelező.

Vasárnap avatják
a pedagógusok szegedi otthonát
Művészi miisor a Balvárosi Moziban a d e b r e c e n i
psdatjóguskiildöttsóg j e l e n l é t é b e n
A pedagógus
szakszervezet
szegedi csoportja vasárnap délelőtt 11 órakor a Belvárosi Mo'ziban a debreceni pedagógusok,
kai folyó kuRurvcrscny keretetón nagyszabású művészi műsort rendez. Néhány héttel ezelőtt a szegedi pedagógusok vettek részt debreceni kartársaik
műsorán. Debrecenből most előx Paprikakikészitők figyelem!
Értesibem a paprikakikészitőket,
hogy 1919 február 15-ike után
— 1948 október 1-től 1949 február 15-ig megminősitett paprika mennyiségének 20, azaz
husz százalékát őröltethetik ineg
1949 március 31-ig terjedő időben. Saját érdekükben hívjuk
fel a kikészitőket arra a körülményre, bogy a malmok erős
paprikát őrlésre csali 1949 február 25-ig fogadhatnak el. Kérjük a kikészitőket, hogy február
15-ike után lehetőleg jóminőségü és kidolgozású őrleményeknek megfelelő
féltermékeket
szállítsanak a malmokba. Az
elnökség.

rcláthatóan népes pedagógusküldöttséggel viszonozzák a látogatást.
Ugyancsak vasárnap délután
5 órakor avatják fel ünnepélyes keretek között a pedagógus
szakszervezet szegedi otthonát a
Klauzál Gábor gimnáziumban.
Az
avatóünnepségen
í.ukárs
Sándor elvtárs, a
pedagógus
szakszervezet országos, titkára
tart előadást és egyben megbeszélik az első nevelési munkaversennyel kapcsolatos kérdéseket.

NylUlér'
Simon János volt ujszegedi
UFOSz elnök ellen rágalmazó
kijelentésem valótlanok. Visszavonom és megkövetem őt.
Dobó S. Lajos.
(• K rovatban
közöltekért
sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal felelősséget
nem
vállai

tásokon, észszeriisitéseken és a
termelés fokozásán törjük a lejünket. — A brigádvezető elgondolkozva beszél tovább — a
a szocalista ts-muiési formához a LippaMürészteiep magam életén tudom, hogy az
életszínvonal emelkedése szorogyorsan, san összefügg ezekkel a kérdéA HAJNALI NAP első su- néhány nappal egy
garai bearanyozzák az államo- összehívott röpgvülésen még er- sekkel.
sított Lippai cőzfürésztelep gép- ről az 5 százalékról is lemon— DE LATJUK a termelési
házának ablakait. A hatalmas dott, hogy ezzel is hozzájárul- csata nagyobb távlatait is —
üzem 250 lóerős gőzgépe duru0
éS s a j á t
^ ^ o S t ó
n j r a T tószéTzsolva nekilendül, megindulnak i n V é , e / ^
Ü t é s b e Józsa Lajos ü. b. ela zakatoló keret-fűrészek és a építéséhez.
- DE NEM ELÉGEDTÜNK i nők
tudjak jól. hogv as
harsogó cirkulák, a Tisza felöl
pedig begurulnak a gömbfák- MEG még ezzel a duplán meg-, eddigi munkánk gyümölcsét nem
kal megrakott nyikorgó csillék. szigorított normával sem — élhetjük fel. hanem a haszoamondja Soros Ferenc elvtársiból tovább kell fejleszteni neAZ ÜZEM 130 munkása se- a keretfúrészesek brigádvezető- j hé/iparunkat. A telep munkárényen dolgozik. Józsa Lajos je —, amint az elmúlt bér-1 saiban ez a fontos kérdés &
elvtárs, ü. b. elnök és Daróezi hét adatai mutatják, még ezt felülvizsgálások után fokozatoJános elvtárs, élmunkás,
ai
ua- tv.-.-,„„
fürész- j s túlteljesítettük és átlagosan - ? a n tudatosodik. A Ma "var Dol1 . . W . U 110
11,, százalékot
1X1.., értünk
, " 1_ el
_1 , gozók
. . Pártja
.. . .
. .
.. , soraimester irányítják a termeié? kerek
kirostálta
menetét, a szakmunkások és a a termelésben.
ból azokat az elemeket, akik
segédmunkások
egytől-egyig
AZ ÖT DOnOGÓ »gatter«-nál helytelenül viszonyultak a terszívvel-lélekkel munkálkodnak, 22-en dolgoznak, 22-en látják melőmunkához.
építenek.
el anyaggal a gépeket. A nagy
a l i p p a i f ű r é s z t e l e p az
— AZ UJ KOLLEKTÍV szer- csarnok állandóan remeg, a ha- elmúlt hetekben a felülvizsgáződés óta, az uj normák beve- talmas gömbfák szinte másod- latok hatására és a normaszükizetése óta sokkal jobb nálunk peroenkint zökkennek a recés tés liatására egy lépéssel köa munkafegyelem — mondja hengerek alatt a keretfürészek zelebb került a szocialista teraz ü. b. elnök —. az elvtársak torkába. Szitál a fürészpor, a melési formához. a dolgozók
rájöttek arra, hogy a termelés dolgozó fürgén mozognak a ren- között kialakult uj munkaszelfokozása nemcsak országos ér- geteg szálfa között.
lem meghozta a maga gyümöldek, hanem minden dolgozó— NAGYON MEGSZÍVLEL- cseit. a tudományos normákat
nak egyéni érdeke is.
TÜK a több- és jobbtermelés alig vezették be, a munkásság
A GÖZFÜP.ESZTELEPEN aa kérdéseit — mondja Körmöczv nefcigyürkőzött és öntudatosan,
eredetileg 115 százalékos átla- Ferenc elvtárs, a rönk-tér bri- lendületesen már is túlhaladta.
gos termelési eredményt a nor- gádvezetője —, minden ebéd- Ezzel hozzájárult a jövő uj mamarendező bizottság 105 száza- szünetben összeülünk és átol- ryor társadalmának felépitésélékra szállította le, a munkás- vassuk a Szabad Nép cikkeit, 1j rez.
a. i. t .
ság azonban a rendezés után de mi magunk is állandóan ujiA norma-szükiiés

hatására

egy lépéssel

közelebb

kerüli
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