
Kedd, 1919 május 10. 5 

HIREK 
FELHŐS, ESŐS IDŐ 

Mérsékelt, időnként élén-
kebb nyugati, északnyugati 
szél, változó felhőzet, több-
felé eső. A hőmérséklet alig 
változik. 

N A P l K E N D 

Kedd. niúi'TS 10. 

N«nr«tl Síínliár este té! 8 őrikor: 

Fii-arő házassági. »U« bérlet 17. 

i elvárost Mozi 4, 6 éa 8 őrakor 

D ,magya r . 

K rrró Mozi 4, » fe 8 őrakor: 

1 .'magyar. 

Széchenyi Mozi 4, 6 és 8 őrakor 

Valahol Európában. 

Mu/eum nyílva: hétköznap 9-től 14 

6 álg, yasár- ét ünnepnap 9-től 13 őréig 

somogyi könyvtár nvitva: hétkörnapo 

kon reggel 8 őritől este 7 óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva: reggel 8 

órától este 7 óráig. 

S z o l g á l n i a * j v A g v v e r t á r í ! . ' : 

Barcsay Károly: Tisra Lajos-körut 32. 

Bulcsu Barna: K .Ivírla-lér 7., Dr. Lőbl 

örök. B. Lázár Jenő: Klchelsberg-tér 4.. 

Se'meczy B ti: Somogvl'elep IX. 489. 

— o — 

— A Kózponti Választási Bi-
zottság felhívja a szavazat-
szedő bizottságok eiuökeinek fi-
g. elmét, hogy a szavazásnál 
azoknak a nevét, akik leszavaz-
tak, jelöljék meg. 

— N e l t y Karova. a szófiai 
6''.ami operaház művésznője ven-
dégszerepel pénteken a Szegedi 
Nemzeti Színházban. Puccini 
• bohémélet" cimü operájában 
Mimi szerepét énekli. A szóp-
hangu bolgár énekesnő 8-án és 
10-én a budapesti Állami Ope-
raházban vendégszerepel s Sze-
g "den fejezi be magyarországi 
vendégszereplését. A népszerű 
o; era főszerepeit Nelly Karova 
mellett Darvas Ibolya, Megyesi 
l á b Littasv György. Kassay Já-
nos, Hoyváth József és Nádas 
Tibor éneklik. Az előadás ber-
letszünettien megy, jegyek ren-
des helvárakkaJ a pénztárnál 
válthatók. 

x A Szegedi ügyvédi Kama-
rába május 11. napjának dél-
után 6 órájára hirdetett előadás 
elmarad. K g v b c D felhívjuk a jo-
jászság figyelmét arra, hogy a 
Magyar Jogász Szövetség sze-
gedi tagozata május 12-én, csü-
törtökön délután 7 órakor a 
Szegedi ügyvédi Kamara nagy-
termében választási gviilést 
tart. Eire Szeged jogászközön-
ségót ezúttal hívjuk meg. Veze-
tőség. 

x Mcghivá. Az Aszfalt és Kát 
rányipar Részvénytársaság sző-
regi cég 1919 május 18-án dél-
előtt 9 órai kezdettel tartja 
évi rendes közgyűlését Szege-
den, Tnry József hites könyv-
vizsgáló irodájában (Arany Já-
nos-utea 11). melyre a részvé-
nyeseket meghívja az igazgató-
ság. Tárgysorozat: 1. Az igaz-
gatóság jelentése. 2. Az 1918. 
évi mérleg és eredményszám-
lák bemutatása. 3. A felügyelő 
bizottság jelentése. 4. Felment-
vények megadása és határozat-
hozatal a nyereségfelosztásra 
és tiszta vagyon helyesbítésre 
nézve 5. Egy felügyelőbizottsági 
tag; választása 3 évre. Az 1948. 
évi mérleg a társaság irodájá-
ban (Budapest, V., Fannóma-
ut 24) közszemlére ki van téve. 

— Az MNDSz központban kedden dél-

utin 5 órakor városi kutturtelelősök Je-

lentenek mesr. 

x Árverési hirdetmény. Pk. 

11.188/1949. sz. Hdzibutorokat, 

rádiót, festményeket, facseme-

téket, szalmát és egyéb ingókat 

1949 május 10-én délelőtt 11 

órakor Szeged, Kölcsey-utca 11. 

szám alatt, folytatva Báró Jó-

sika-utca 30. szám alatt és 

folytatva Újszeged, Marostőben 

nyilvános birói árverésen el fo-

gom adui. Kuhn bir. végre-

hajtó. 

Párlhirek 

Ma. kedden este 7 órakor min-
den kerületi pártszervezetben ve-
zetőségi ülés, amelyre központi 
instruktorok mennek kl. 

S erdán dé után 5 erekor min-
den kerületi pártszervezetben az 
összes agitátorok részére érte-
kezletet tartunk, amelyen az 
üzemben dolgozó elvtársak ls je-
lenjenek meg lakóhelyük szerint 

Szerdán este 7 órakor taggyű-
lést tartunk az összes kerületek-
ben, amelyen azok az elvtár-
sak jelenjenek meg pontosan, 
akik meghivót kaptak 

Május 10-én (kedden) dél-
után 6 órakor falu járófelel ős 
értekezletet tartunk Kálvin-tér 
6. szám alatt a kisteremben. 

Csütörtökön Orbán László elvtárs beszél 

Szeged m k á s s á g á l i a z 

Csütörtökön délután fél 5 óra-

kor a Dohánygyárban Orbán 

László elvtárs, az MDP központi 

vezetősége agitációs osztályának 

vezetője üzemi gyűlést tart. A 

gyűlésen a dohánygyári munká-

sokon kivül résztvesznek a Gáz-

gyár, Winter-ke jegyár, MOSzK 

Hűtőház, zeged-Rókus, Konzerv-

gyár és a Villamosvasút munká-

sai is. 

A Kossylli Akadémia háromszáztagu műm, 
ének- és táncey/iiitese szerdán Szegedre látogat 

M M MUNKÁSOK Q R f M 

Bekerültek az első bérkategóriába 

Baját az nj kollektív keret-
szerződés a másoviik bérkategó-
riába sorolta. Az ipari dolgo-
zók ugy érezték, hogy hát-
rányba kerültek, mikor sokkal 
kisebb és iparában fejletlenebb 
városok nyertek az első bér. 
kategóriába való besorolást. 

Sérelmüket orvosolni a (Szak-
szervezeti Tanácshoz fordultak. 

Ma aztán megjött a válasz. 
Baja dolgozói ugyancsak az 
első bérkategóriáim nvertek be-
sorolást, ami tízszázalékos bér-
növekedést jelent. 

Lett nagy öröm. íme ez az 
eredmény — mondják —, ha 
dolgozók állanak dolgozókkal 
•zömben. Megértik egymást. De 
mást is mondanak. Mint pél-
dául ^ 

OOSTITZA MARGIT 

nyirógépcs a Posztóban: 

— Hát persze, hogv nagy 
w öröm. Most már több jut 
majd vásárlásra. Es ha mi me-
ló,-ok töblict tudunk költeni, a 
város gazdasági élete is meg-
érzi majd ezt. Bebizonyosodott 
ezúttal is, hogy a mi" kormá-
nyunk szivén viseli a dolgozók 
ügyét. Meg is fogjuk hálálni 
az*a], hogy lelkesedésünk foko 
sásával visszük győzelemre a 
pártunk-vezette Népfrontot. 

PETR1CH ANTAL 
gépmester a Posztóban. Munka-
közben érjük. 

— A bérkategória megvál-
toztatá -a életszínvonalunk eim-
kedését jelenti. De jelenti azt 
is. hogy ha dolgozó áll dolgo-
zóval s zeniten, azok minden 

kor megértik egymást. Az intéz 
kedés Inmniinket is kötelez. Kö 
telez nrra, hogy termelésünket 
az eddigieken felül fokozzuk, 
hogy amint a hároméves tervet 
a kitűzött idó előtt befejeztük, 
az ötéves torvet is idő előtt 
bevégezhessük. 

1HÓS SÁNDOR 
fütö a Szeszgyárban. Éppen a 
kazánt eteti. Megtörli verejté-
kező homlokát: 

— Hát bizony öröm. Nagy 
öröm. Van egy kis előlegem, 
hát azt most a többlet köny 
nyen kifizeti. Es ugy mondom, 
ahogy érezzük mi melósok. Ez 
a gyors intézkedés, mely Baja 
dolgozói felé megnyilvánult, 
bennünk szilárd és eltökélt el-
határozást váltott ki. Az öt-
éves terv során termelésünket 
még jobban fokozni. Hogy a mi 
munkánk révén is mindenkinek 
több jusson. Ez pedig hogy igy 
lesz, azt biztosítani fogja a mi 
munkánk és a Népfront győ-
zelme. 

BARKóCZY JÓZSEF 

desztiliátor a Szeszgyárban. 

Munkáját egy pillanatra sem 

hagyja abba. 

— Ez az intézkedés szociális 
felemelkedést jelent nekünk, 
bajai dolgozóknak. Afiut csa-
ládos embernél ez egy ruhával 
töblrct jelent gyermekeimnek. 
Köszönöm is magam és mun-
kástársaim nevében, hogy ké-
résünket ilyen gyorsan telje-
sítették. Tudjuk is, mi a kö-
telességünk. Mi ránk mindig 
számithat a népi demokrácia. 

Az olvasó i r f St 
Kedves szerkesztőség! 

Diákszövetségünk egyik veze-

tőségi gyűlésén felvetődött az a 

kérdés, hogy mig munkás- és 

paras zttest vérei nk szavazatukkal 

erősítik a Népfrontot, több- és 

jobblermeléssel erősitik demo-

kráciánkat, addig mi, diákok mi-

vel tehetnénk hitet a dépi de-

mokráciánkhoz. az MDP-hez való 

hűségünkről. Rövid megbeszélés 

után elhatároztuk, hogy 14-én, a 

választás előnapján minden tag-

társunk, aki fiatal kora miatt 

nem szavazhat, hatos és hetes 

feleletekkel tesz hitet a mellett 

a párt mellett, amrlv ösztöndí-

jakkal, tanulmányi segélyekkel 

támogat bennünket és remény-

teljes jövőt biztosit. Az ötlet 

mindnyájunknak nagyon tetszet'. 

Másnap azért kissé szorongó 

szívvel mentem be az egyik osz-

tályba, hogy a tagokkal tudas-

sam a dolgot, gondolva a gyön 

gibb tanulókra, azonban ez a 

szorongás nem várt derűre vál-

tozott. A tagság hatalmas lel-

kese léssel jogadta a bejelentést. 

Mindenki akart valamit mon-

dani,' a vitát végül Németh tag-

társ igy zárta le: Tagtársak, az 

ötéves tervben mérnökök, taná-

rok, vegyészek ezreire lesz 

szükség, természetes tehát, hogy 

mindnyájan jól fogunk felelni. 

Komoly csend fogadta ezeket a 

szavakat, a fiuk komoly arccal 

néztek maguk elé. Látták magu-

kat egy aj, nagy gyár rajzoló-

termében, látták magukat a ta-

nári katedrán, amint a jövő ifjú-

ságát tanítják. Láttam az arco-

kon, hogy a fiuk tudják, mit ad 

nekik a terv, tudták, hogy nem 

kelt nekik az érettségi után mun-

ka nélkül, lyukas cipőben talpal-

ni és megalázkodni nagytekin-

télyű 7>fönőkök* előtt, akik könv-

nyed — jöjjön el legközelebb in-

mét. — mondással döntenének jö-

vőjük felől. Látták, hogy it! ér-

demes tanulni, dolgozni, biztn-

sifék rá a hároméves terv hatal-

mas sikerei, de legnagyobb biz-

tosíték a jövőre nézve a magyar 

munkásosztály és annak hatal-

mas, erős pártja, élén vezetőié-

vel, mindnyájunk legnagyobb ta-

lilájával, Rákosi Mátvás elvtárs-

sal 

Nagy vári László, 

A Klauzál gimnázium tájékozta-

tási vezetőin 

Nagy művészi élményben 

less réssé Szegednek szerdán. 

A Kossuth Akadémia közel 

háromszáztagú zenekara, 

ének- és táncegyüttese láto-

gat le, hogy bemutassa kivé-

teles tudását. 

Az előadást este rendezik. 

Az előadás helyéi, pontos 

időpontját, részletes műsorát 

szerdai számunkban közöljük. 

MAÍ KISGYULESEK 
Kerületekben: 
Kedden délután 7 órakor: 

Belváros I : Püspök-utca 11. 
(Fenyő-ház), Fodor-utca 7, Va-
dász-utca 4/a. szám alatt. — 
Belváros I I I . : Batthyány-utca 
és Kazinczv-utea sarkán. — Bel-
város IV.: Polgár-utca 12, Kál-
vária-utca 11., Bns páter-utca 
17., Gutenberg János-utca 28., 
Jósika-utca 26—28. szám alatt. 
— Belváros V.—V.: Dugonics-
tér 11., Tisza Lajos-körut 58/7)., 
Tisza Lajos-korut 68., Petőfi 
Sándor-sugárul 14. Petőfi Sán-
dor-sugárut 10., Partizán-utca 
15. szám alatt. — Alsóváros 
1.: Bein tábornok-utca 10., Bor-
bás-utca 22., Jloldogasszony-
sugárut 43., 60., 58., Oldal-utca 
2. szám alatt. — Alsóváros I I . : 
Boszorkányszigct-utca 1- szám 
előtt- — Újszeged: Kikindai-
utca és Tárogató-utca sarok, 
Pillieh K.-utca és Kállai-utca 
sarok, Fürj-utca. Bakacsi-ven-
déglő. — Móraváros E.: Veres-
ács-utca és Hajnal-utca sarok. 
— Móraváros I.Í.: Ilernyós-utca 
és Széli-utca sarok. — Rókus 
I . : Hétvezér-utca és Bodzafa-
utca sarok. — Rókus It.: Kos-
suth Lajos-sugárut, 89. (ovoda). 
— Felsőváros I . : Kereszt-utca 
és Halász-utca sarok, Recsci-
utca és Gyik-utca sarok. — 
Felsőváros II . : Kemes-utca és 
Belek-utca sarok. — Józseftelep: 
Szeles-vendéglő, Szőregi-ut es 
Aranyos-utca sarok, józseftolepi 

iskola előtt. — Kecskéstelep: 
Kecskőstclepi iskolánál. Szabad-
kai-ut előtt, Szondi-utca sa-
rok. — Fodortelep. Máramarosi-
utca és Bárt fai-utca sarok, 
Rozsnyai-utca és Bártfai-utca 
sarok. — Gsomogyitelep I. fél 
8 órakor: V-ös utca 229. szám 
előtt, l es utca 10. szám előtt. 
— ősomogyitelep I I . 7 órakor: 
X-es utca 619. szám előtt. — 
Ujsomogvitelep: XXII I-as utca 
9o9. szám előtt. 

c í m e k b e n : 

Kedden délután 2 órakor: 

Szegedi Kender fon é)g vár; 3 óra-

kor: Köztisztasági telep: három-

negyed 4 órakor: Gyufagyár; 2 

órakor: Ujszegedi Kendergyár; 

2 órakor: Angol-Magyar Juta-

fonógyár: 4 órakor: Uiszegedi 

Gőzfürészüzem; fél 3 órakor: 

Vizmütelep: 3 órakor: Pick sza-

lámigyár: 4 órakor: Lippai Gőz-

fürészüzem. 

Hivatalokban: 

Kedden délután 2 órakor: 

Városháza (Közellátási Hivatal); 

6 órakor: VAOSz (Korzó Mozi 

felett), 2 órakor: Pénzügyigaz-

gatóság; 2 órakor: Egyetem 

(Élettan, Kórtan, Közeg); 3 

őrakor: Egyetem (Bőrgyógyá. 

szat); fél 2 órakor: Egyetem 

(Gyógyszertan és Gyógyszertár). 

Javul 
a szegedi közlekedés 

Rz ötéves terv során egyre fo-

Sznbályozták 

az á t l a t o h bélyegzését 

nz uievvs nrív su.au Felnőtt, vagy növendék 
kozódó beruházásokkal állítják szarvasmarhát, borjút csak a 
majd hclgre a szegedi utcák kö-j fején, az elülső lábon a felső 
vezetőt és az aszfaltburkolata-j száron, a szarván és a csülkén, 
kat Ugyanakkor kikövezik azo-, lovat vagy csikót csak a fején, 
kat a külterületi utcákat, amc- a nyaknak a fej felől eső (cliil-
lyeket a múltban elhanyagoltak[ső)fe!én és a pa'áján. juhot csak 
s nem köveztek ki. a szarván szabad tüzes vassal 

K<sz2niási eened&v 
Aszály, vagy hemyók i r foly-

tán történt vetéseknek Kiszán -
lásához a dülőbiztosok és Népi 
Bizottságok írásbeli igazolása 
alapján a területileg illetékes 
közigazgatási hatóságok kiszán-
tási és ujravelési engedélyt ad-
nak kl. 

Az ötéves terv során a belte-
rületi aszfaltburkolatok helyreál-
lítására egymillió 728 ezer fo-
rintot, a belterületi kocsiút kö-
vezések megjavítására egymillió 
780 ezer forintot, uj utcakövezé-
sekre pedig kétmillió 700 ezer 
forintot fordítunk. Ezáltal nem-
csak szebb tesz majd a város, 
hanem lényegesen megjavulnak 
a közlekedést viszonyok is. kü-
lönösen a mult rendszer alatt 
elhanyagolt külvárosokban. 

K i "övezik Deszken 

a V vuU utcát 

A multhéteu kezdték meg 
Deszk község Vas-uteájának ki-
kövezését. Az utca ktá;>verésé-
vel régi vágya valósul meg a 
környező utcák parasztjainak 
is, mert nem kell többé agyig-
érő sárba huzaíni kocsijaikat. 

bélyegezni és bárányoknak tü-
zes vassal való bélvcqzáse bár-
mily testrészen is tilos. 

A fenti rendelkezés megsze-

gőit pénzbüntetéssel sujlják. 

ÍV agy kommunista 

győzelem a cyprusi 

törvényhatósági 

választáson 

Cyprus szigetén vasárnap a 

törvényhalósági választás első 

menclében a kommunisták 

nagy győzelmet arattak. Igy 

például Morfuban, a legna-

gyobb vidéki törvényhatóság-

ban a nyoto mandátum közül 

hetet a kommunista párt szer-

zett meg. 

áxowi Nntyitósal a horelog, er»s, l i i g g e t l e i i Jlagyar-
orsiétréPt! ' SZAVAZZ A NÉPFRONTRA! 


