
BMrtts, április K." 

Párthirek 

Felhívás! Április 8-án, pén-

teken délután 5 órakor sajtó-

felei ósók részére értekezletet 

•ártunk a Battyányl-utca 4. sz. 

Hatt, Minden alapszervezeti 

tajtófelelős feltétlenül jelen-

jen meg. i : ; 

MDP Felsováros I. szerve-

ret értesiti tagjait, hogy a ke-

jrülcti taggyűlést ma a volt 

katolikus szókházban, a felső-

városi SzlT nagytermél>en 

•árt ja meg. A taggyűlés dél-

után fél 7 órakor kezdődik. 

Az össze* falujárófelclősök 
t-ószére értekezletet tartunk 7-
Vn, csütörtökön délután 6 óra-
kor, Kálvin-tér G. szám alatt, 
kisteremben. Feltétlen és pon 
|os megjelenést kérünk. 

Falujává kulturfc'e'ősők ré-
szére ma délután 6 órakor ér-
tekezletet tartunk, Ballyánvi-
htca 4. szám alatt., kulturosz-
jályon. 

Kerületi kulfurfclelősök ré-

izére csütörtökön tartunk ér-

tekezletet délután 6 órakor, 

feattyányi-utca 4. szám alatt 
• kulturosztályon. 

Felhívjuk összes alapsxerve-
letcink figyelmét, hogv április 
10-ig a sajtóosztálynál fenn. 
1116 összes tartozásaikat rendez-
ték. 

— o— 

Ezen n héten összes párl-
liervezeteinkhen taggyűléseket 
•ártunk. Ezekre megfigyelőket 
• ül.lünk ki: 

S/eráán, 6-án: 

lemezgyár délután 2 óra: 
Németh Lajos, Angol-Magjar 
putafonó délután J ó r a : Kerne-
l e s György, Mozik délután 2 
Bra: Retkes István, Konzerv-
Vyár délután fél 3 óra: Led-
hiczki Pál, MAV Bókus délután 
í óra: Strack János, MÁVOsz-

Ítlymérnökség délután 3 óra : 
lémeth Lajos, Orion bőr-
yár délután 3 óra: Klein Sán-
or, MAV Pályarenntartás dél-

htán 3 óra: Varga Pál, Dél-
magyar napilap délután 3 óra : 
frintér Géza, Városi kertészet 
tiéiután 4 óra: Perjés Károly, 
jDéma cipőgyár délután fél 5 
Iára: Snllai Fcrencné, Bünte-
tőin tézet (börtön) déluán 6 óra 
Gyenge Kálmán, Bankok dél-
után 6 óra: Luklcs Andor, 
l'én iigylgazg. (adóhivatal) dói . 
ti! ín 6 óra: Róna Béla, Igaz-
lágügvi alcsoport (törv. szék.) 
délután 6 óra: Salamon Fe-
renc, Alsóváros I. délután fél 
7 óra: Nvéki Ferenc, Alsóvá-
ros II. délután fél 7 óra: Kut i 
Richárd, Belváros I. délután 
fél 7 óra: Nagy László III. . 
Belváros II . délután fél 7 óra: 
Ha\a'ecz Istvánná^ Belváros 
II I . délután fél 7 óra: Bossá-
nyi György, Belváros IV. dél-
után fél 7 óh i : I lomola János, 
Belváros V.-VI . délután fél 7 
óra: Sándor János, Felsőrá-
kos I. délután fél 7 óra : Ba-
kos Géza, Felsőváros II . dél-
után fél 7 óra: Simon Béla, 
Fodortelep délután fél 7 óra: 
Pamuk István, Józsertelep dél-
után fél 7 óra : Komócsin Ba-
lázs, Móraváros I. délután fél 
7 óra: Kedves András. Móra-
város I I . délután fél 7 óra: 
Lovász István, Osomogyitelep 
I- délután fél 7 óra : Tóth Bé-
la, Osomogyitelep I I . délután 
fél 7 óra:" Imre László, Ró-
kus J. délután fél 7 óra: Lövi 
Edit, Rókús IL—II I . délután 
fél 7 óra: Riiter József, Új-
szeged délután fél 7 óra : Sza- j 
lontai István, Ujsomogyite'ep i 
délután fél 7 ó ra : Dani János. 

6 DJ l f f iS 707.593 FORINT MES ÍMf l S iT f l S 
( Jó! dolgoznak a Szegedi Lemezgyár ujitói ) 

Jelentős összeget, pontosan 
707 593 forinlot takarít meg a 
szegedi Lemezgyár hat munkás, 
újítója évente a magyar dolgo-

zók államának. A budapesti Fa-
ipari Központ kiküldötte és a 
lemezgyári ujitóblzottság tagjai 
nz elmúlt napokban értékelték 
ki és fogadták el az üzem hat 
dolgozójának újítását. 

A Lemezgyár dolgozói közül 
nap-mint nap ujabb Cs ujabb 
munkásujitók kerülnek ki. Az 
üzein dolgozóiban hatalmad újí-
tási láz ég. Már a most elmúlt 
kiértékelések óta három érté-
kes újítást jelentettek be. 

Uj ragasztási eljárás 

Maurits I-ászló, az üzem 
cgvik vegyésze nagyszerű ujitá-
sával 700 000 forinlot takarít 
meg az üzemnek évente. Mau-

Versenytárgyalási hirdetmény 
A városi útfenntartási mun-

kákhoz szükséges építési anya-

gok fuvarozására 1919 április 

11-én déli 12 órakor a város 

gazdasági ügyosztálya Szeged, 

Széchenyi-tér ' 11., I I . em. 21., 

nyilvános versenytárgyalást tart, 

s a beérkezett ajánlatokat 

ugyanezen napon és időben fel-

bontja. Ajánlati minta, válla-

lati és szerződési feltételek a 

műszaki ügyosztályon Szeged, 

Széchenyi-tér 11., I I . em. 3. 

(mérnöki hivatal) díjmentesen 

átvehetők. Az aláirt ajánlato-

kat sértetlen borítékban elhe-

lyezve és pecséttel lezárva fenti 

időpontig? a városi műszaki ügy-

osztály iktató hivatalába kell 

benyújtani. Az ajánlat boríték-

ját a következő felirattal kell 

ellátni: »Ajánlat a 10.709/1949. 

I. sz. verseny tárgyalási hirdet-

ményben közölt kőfuvarozásra*. 

rjts László ujitása nemcsak újí-

tás, hanem nagyszerű, találmány 

is. A lemezgyáriáshoz felhasz-

nált kazein ragasztőenyvhez öt-

ven százalék általa elkészített 

idegen anyagot adott s ezzel 

nemcsak nagymennyiségű eny-

vet takarított meg, hanem1 a le-

mez minősége több százalékkal 

megjavult. 

Szabó István az üzem újító 

megbízottjának véleménye sze-

rint a Maurits-féle ragasztó-

enyv niég sokkal nagyobb ex-

portot biztosit az üzem részére 

az eddiginél, mert tökéleteseid) 

árut lehet előállítani. 

Hulladék visszacsúsztató asztalka 
Fodor István fürészmunkás 

sorozatfürész gépe mellé hulla-
dékvisszacsuszlatö asztalt sze-
relt, és így a gép egyedül végzi 
el azt a munkát, amit ezelőtt 
kézzel kellelt elvégezni. Ez az 
ujifás évi 1000 forint megtaka-
rítást jelent. ' 

A harmadik újítást Karácso-
nyi Mihály enyvezőmunkás vé-
[gezle. Karácsonyi Mihály az 
enyvezőedényt tu enyvező szek-
rénybe lette át és igv az enyv 
nem fagy meg olyan hamar, 
nem kell olyan süriín ujrame. 
logiteni. Időmegtakarítást és 333 
forint önköltség csökkenté t je-
lent. 

Kevesebb üres iáral 
Czirok István gépolajozó a 

hengerszárilógéphez olyan t ;sz. 
fitószerszáuiot készített, amclv-
Iyel 30 százalékkal le fudta 
csökkenteni a gép üres járatá-
nak idejét. Ez évi 1360 forint 
haszon. 

Kiss Antal István a csiszoló-
gép mellett lévő porszivógépet 
tökéletesítette, amelynek ered-
ménye az lelt, hogy a gép még 
tökéletesebben portalanítja a 
levegőt és Így munkatársai 

egészségi állapotát nagyon biz 
tosltja. 

Munka díj, reszetómeg'.akaritás 
Bccski Lajos körfürészniun-

ikás a körfürész lapok élesítésé-
ben vezetett be ujitást, úgyhogy 
a reszeléshez a lapokat nem 
függőlegesen fogja be, hanem 
körülbelül harminc fokos szög-
ben hátrafelé megdöntve és így 
a reszelést hamarabb és sok-
kal tökéletesebben végzi el. 
Becski Lajos ujitása' nagymeny-
nyiségü munkaidőt és reszelőt 
lakarit meg 4800 forint évi ér-
lékben. 

A szegedi Lemezgyár ninn-
kásujüói újításaiért értékes 
pénzjutalomban részesültek. Az 
uiilásaik által megtakarított 
pénzösszeg 10-10 százalékát 
kapták meg. 

Csütörtökön Gorkij 
bemutató 

A színház legközelebbi bemu-

tatója, Maxim Gorkijnak, a 

szocialista, realizmus megterem-

tőjének társadalmi színmüve, a 

•Kispolgárok*, amelyet Buda-

pesten az állami Madách Szín-

ház matatott be. Szegeden a 

darabot Horváth Jenő rendezi, 

a főszerepeket pedig Deák Sán-

dor, Moőry I.ucy, Kőmives Er-

zsi, Kiss Ilona, Horváth Júlia, 

Hotti Eva, Gáti Pál, Szatmári 

István, Bakos Gyula. Bessenyei 

Ferenc játsszák. A Kispolgárok 

tükörkép, amelyben a régi vi-

lág széthulló osztálya és annak 

különböző típusai éppúgy felis-

merhetik magukat, mint az uj 

világ u j emberei. A Gorkij-da-

rab csütörtökön a »Bcmutató«-

bérlet, szombaton az »A«-bérIet, 

hétfőn a »T«-bérlet előadása-

ként kerül szinre. 

PAVLOV 

Felavatta uj oltliQnát 
a Magyar-Román Művelődési Társaság 

szegedi csoporttá 
Szombaton rendezte meg a 

Magyar-Román Művelődési Tár-
saság helyiségavató ünnepségét 
Vörüsmarty-utca 1. szám alatti 
u j otthonában. Az ünnepi be-
szódét Várnai Alfonz elvtárs, a 
Magyar.Román Művelődési Tár-
saság szegedmegyei titkára mon-
dotta. 

— Szükséges a két nép kö-
zötti barátság éppen ma, ami-
kor az imperialista államok a 
népi demokráciák országai el* 
len ujabb merényletre készü-
lödnek, — jelentette ki a többi 
között. — Célunk és feladatunk, 
hogy a magyar és román nép 
közötti mesterségesen szított faj-
gyűlöletet megsemmisítsük és e 
két ország dolgozói szorosan 
együttműködve építhessék bol-

OSZTÁLY-
SORSJEGYET 

O S V Á T H I S T V Á N - t ó l 
SZEGED, T3B0R-UIC! 3. 

(Városi adóhivatal) 

H u z á s p é n t e k e n ! 

Ár leszá l l í t ás ! LUCZ4 
K e l m e t c s i ő — v e g y í t t z t t t ó 

i í P e m ' o " * , 4 , K a z i n " M » ! c a 14, lUeieJsSeru-íéí 3. 
(r.v! GO«IIa 1„r> 

dog, szocialista Jövőjüket. 
Az,ünnepi beszédl után, a Ma-

gyar.Roműn Művelődési Társa-
ság kullui'cso portja és a 
MEFESz tánccsoportja magyar 
és román népi táncokat, nép-
dalokat adott elő. Pásztor Emil 
a Magyar.Román Művelődési 
Társaság tagja Nagy István »És 
minket még sein lehet megtör. 
ni« című novelláját olvasta fel. 
A műsort a SzÍT ifjúságának 
tánccsoportja tarkitolta. 

— LEESETT A LÉTRÁRÓL. 
Kedden délután Béder Antal 8 
éves Dorozema, Zrinyi-utca 33. 
sz. alatti kisgyegrek leesett egy 
létráról, és eltörte az álkapcsát. 
A sebészeti klinikára szállítot-
ták be. , 

— Bajat anyakönyvi hlrck. 
Születtek: Bartók Zoltán és Ri-
zsányi Máriának Géza. Felvi-
déki István és dr. Rónai Idá-
nak István, Simon György és 
Zécz Máriának György, Lorencz 
Antal és Andrási Ilonának Ist-
ván, Bock Dezső és Kovács Má-
riának Dezső. Dombovári Já-
nos és Kis Teréziának Sándor 
nevü fink, illetve leánvuk. — 
Házasságot kötöttek: ifj. Vinkó 
István Balogh Erzsébettel, Gás-
pár Kálmán Rozgonyi Máriával, 
Alregi Dezső Nádas Irénnel, Al-
mAsí Gergely Bohák Rozáliá-
val, Vásári János Jeszenovics 
Annával, Tóth Abonyi József 
Síkén Jolánnal, Szalai Sándor 
Milasin Rozáliával, Horváth Ká-
roly Jakó Máriával. Taub An-
tal"-Szirnon Hotiávah , 

H I R E K 
SOKFELÉ F.SÖ 

Déli, délnyugati, később élén-

kebb nyugati szél. Nyugat felöl 

felhőátvonulások. Többfelé - fő-

leg a Dunántul — eső, néhány 

helyen esetleg zivatar. A hő-

mérséklet kissé csökken. 

NAI'IUKND 

Szerda, április 6. 

Nemzeti Színház este 7 óra-
kor: Szabin nők elrablása »U« 
bérlet 14. 

Belvárosi Mozi 4, G, 8 órakor: 
Rió Escondido. 

Korzó Mozi 4, 6, 8 ó r a k o r : 
Idegen köl tő . 

Széchenyi Mozi: 4, 6, 8 óra-
kor: Pilótaszerelem. 

Mnzíntn nyitva: Hétköznap 
9-tői 14 óráig, vasár- ts ünnep, 
nap 9-től 13 óniig. 

Somogyi könyvtár nyitva Tan 
hétköznapokon 9 órától 19-ig. 

Egyetemi könyvtár reggel 
8 órától este 7-ig van nyitva 
hétköznapokon. 

j ! - O -

— HANGSZÓRÓKON A BCG-
RÖL. Ma délelőtt háromne-
gyed 11 órakor dr. Imre Mi-
hály tisztiorvos tájékoztató elő-
adást tart a hangos híradóban 
a BCG oltásokról. 

x Fé r l l a l apo t , férfiinget, 
nyakkendőt, férfisapkát, haris-
nyát, keztyüt, pvjamát , zseb-
kendőt: Pollák Testvérektől. 

x Csecsemölictensyét, se-
lyemharisnyát, divatkendől, 
e: ernyőt, gyermekharisnyát, 
nöifehérnemüt. rövidárut. Pol-
lák Testvérektől 

Az emberiség hősei nemcsak 
nagy államférfiak, hadvezérek, 
hanem tudósok is, akik akár-
csak a nagy utazók, ismeretlvn 
területeket hóditotlak meg az 
emberi tudás számára. 

Az idegrendszer mükcdá.é'.cn 
még ma is hatalmas felfedezet-
len területek varrnak. Pavlov, ez 
a nagy orosz t idós, ne.n rudt 
vissza az ismeretlentől. Kora 
természettudósai annyit már tud-
tak, hogy a legegyszerűbb egy-
sejtű is lud reagálni a környezet 
hatásaira, de a szervezet vála-
szát ezekre a külső ingerekre 
mereven, mechanikusan fogták 
fel. Éppen ezért az ember bo-
nyolult tudata és a primitiv lé-
nyek elemi reflexei között semmi 
kapcsolatot nem láttak. Pavlov 
ugy gondolta, hogy az elemi ref-
lexekről magasabb reflexek ré-
tegeződnek s igy jutunk el a 
magasabbrendü élőlényeken át 
melyeknek már bonyolult öszfön-
világuk van, a fejtett tudattal 
rendelkező emberig, aki már sa-
.át szolgálatába tudja állítani 
a természetet. 

Pavlov nem szerette n sok 
beszédet és rögtön a cselekvés-
hez látott. Be akarta bizonyítani, 
hogy a feltétlen, tehát az egyén 
öröklött, az egyéni étet tanasz-
lalésailó! függetlenül Is létező 
reflexein Uivül léteznek más ref-
lexek is és ezeket a reflexeket 
kísérletileg Is elő tehet állítani. 

Pavlov zsenialitása éopen ab-
ban állt, hogy ennek bizonyítá-
sára megtalálta a " legegysze-
rűbb módot. Közismert tény, 
hogy ágiikor az ember valami 
inycnc fata„tat megpillant az asz-
talon. akaratlanul megindul a 
mjá'e'vé'a tisa. Nearsak ez -un-
beméi, nz állatokn il is igy van 
s ez minden esetben bekövetke-
zik. Ezt a tapasztalatai használ-
ta fel Pavlov. Kísérteti célra 
szolgáló kutyák etetése előtt köz-
vetlenül csengőt szólaltatott meg. 
fl táplálék felmutatására a ku-
tyákban természetszerűen re-
flexes nyál Ivála :lás indult neg, 
Azt tapasztalta, hogy a csenge-
téssel összekötött ele'és ha'ásá-
ra, bizonyos idő után, már étel 
felmula'ása nélkül is megindult 
a nyátelválasztás, vagyis a fél-
té len reflexhez feltételes reflex 
társult, tehát olyan refle, amely 
a kutyákban veleszületetten nincs 
meg s csak egy öröklött reflex-
hez kapcsolódva, a tapasztalattól 
függően lépett fel. Ha a kutya 
nyelőcsövét kivarrták a nyak bő-
rére s igy mintegy mesterséges 
sipolyt csináltak, akkor a csen-
getésre megindult elválasztott 
nyálai felfoghatták s a feltételes 
reflex hatását mérni tudták. 

Pavlov köré a tanítványok se-
rege gyűlt s a Szovjetunió né-
pének telkes támogatásával ma 
számtalan tudós és kutat Intézet 
Fejleszti tovább Pavlov tanítá-
sait. 

Csak beteg, széltörött fa 
kivágásóra adnak 

engedélyt 

A polgármester ismételten 
felhívja a figyelmet, hogy a 
2040/Í949. Korm. sz. rendeleb 
értelmében élőfát hatósági en-
gedély nélkül kitermelni, kivág-
ni 'nem szabad. A hatóság esnie 
utánpótlás kötelezettségének ki-
kötésével és csak beteg, szél-
törött, száradásnak indult, vagy 
a további fenntartásra más ok-
ból nem alkalmas fa kitermelé-
sére adhat engedélyt. Ot, vagy) 
ennél kevesebb fa kivágására aa 
engedély iránti kérelmet a terü-
letileg illetékes közigazgatási 
hatóságoknál, ennél több fa kii, 
termelése esetén pedig a kér-
vényt a szegedi állami Erdőfel-
úgyelőségnéí kell benyújtani. A 
fakitermelést a polgármester el-
lenőrizteti és a rendelkezés meg-
szegői ellen a kihágási eljárást) 
megindítja, egyidejűleg a kiter-
melt fát is elkobozza. 


