Szombat, 1949 május 28J

A gázgyár íiz dolgozójának átadták
a nyereségrészesedésből származó
jutalmakat
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— FELHÍVÁS! Az összes
munkanélküli kádárok jelent*
JUájus 28. szombatfeez/.enek az OJ1H szegedi kiNemzeti Színház: délután fői
rendeltségénél, Marx-tér 20.
1: Különös házasság. MLNSz iffiz e!s3 ne^yeűévlsen iő ersűmé^valtel értsk 0! a m t t ú
— A MAGYAR
KÖNYVRAJ
júsági bérlet. I.
RÁTOK
Kulturegyesületének
Tegnap délután a Gázgyárban után az üzem dolgozói szólaltakEste fél 8-kor: Különös há1300 tagja látogat el vasárnap
Romola János elvtárs megtar- fel és nagy lelkesedéssel kinyil- zasság. »U» bérlet 18.
Htotta vállalatvezetői értekez- vánították akaratukat: tovább
Sze edre, hogy megismerkedjen
Belvárosi
Mozi.
4,
8,
8,
Jaletét, majd utána átadták az csökkentik a költségeket, véga várossal• A pestiék délelőtt 10
özem dolgozóinak a nyereségré- zik a munkaversenyt, a még- nika.
Arakor, különvonattal érkezenk
jobb eredményekért. Balázs BéKorzó Mozi: fél 5, fél 7, fél
szesedéseket.
meg. Zárt sorokban
vonulnak
la
elvtárs
a
vasas
szakszervezet
>:
Janika.
A gázgvári kulturház termét
be
az
Aradi-vértanuk
terére,
kiküldötte,
a
vasasok
üdvözlefeldíszítették. Az üzem minden
Szécehnvi Mozi: fél 5, fél 7,
— BŐZSÖ JÁNOS mélykúti ahonnan városbemulató sétádra
dolgozója: asszony és férfi ott tét tolmácsolta. Utána a Gáz- "él 9: Arató asszony.
lakos
az
elmúlt
év
nyarán
egy
volt a vállalatvezetői beszámo- gyár tiz dolgozójának átadták
Wuzeun,
,>iva:
nítkVznap 9-Mt 14 iraktora',bntrészt
javítás céljá- ndulnak. Megtekintik n MuzeMolnlr
lón és hozzászólásaikkal bizo- a nyereségrészesedést.
fajár- la ünnepnap 9-től 13 őráig
ból
Budapestre
vitt.
A trak- umot és Sze ed nevezetessége'
nyították, hogy résztvesznek a József 310, Dobra Kálmán 285
S ü n o ^ A kSnyvt ír nyitva: hétkőtnap>
tor
tulajdonosától
összesen
5000 <t. majd ebéd után.'a Zenekonr
termelés irányításában, a gyár Orosz Mihály 240, László Pál
,n rejgjel 3 órától aate 1 óráig.
zervatórium nagyterm b n iroforintot
vett
eb
holoít
a
javíügyeiben, az "üzemi demokrácia 320, Sciymes Imre 300. Kalapi
Eijyeteipi könyvtár
ayitvat
reggel 3 tás 900 toriníba
került.
A jatmi és zenei délutánt hallgatL legteljesebb mértékben érvé- Menyhért 280, Nógrádi Béla 200
ától est e I óráig.
pénzt Budapesten szórakozásra nak végig. Az esi órákban, elnyesül a Gázgyárnál. A Köztár- Frigyes Sebes ivén 250, Málik
költötte. Amikor
elszámolásra utazás előtt még autóbusz körMargit
220,
Bcllovai
Antal
20í
lásági indulót a gázgyári zeneSietjítaSas ®yőíy szer tárak:
kerüU a sor, azt állította, hogy
torint
nyereségrészesedést
kaéiül rendeznek a. részükre.
kar játszotta, majd iíomola JáBorbélv örök. b. JLferv L : Ti- a pénzt a vonatban ellopták
f
nos elvtárs megtartotta a vál- pott.
— NAGY ENDRÉN© lép
tőle.
A
szegedi
törvény;
•
áza Lajos-körut 20. Leskó Villalatvezetői beszámolóját.
A megjutalmazottak nevében mos: Újszeged, Vedres-utca 1. uzsoraegyes tanácsa Bőzsó JáÁbrahám Istvánná
szegedi
Az első negyedévben a
Orosz Mihály beszélt és hang- Vagy örök. k. dr. Hangay: Bol- nost hathőnapi börtönre ítélte.
lakosok a tél folyamán a
villanytelep 4.0 százalékkal,
súlyozta, hogy a jövőben mée dogasszony-sugárut 31. Zakar
Haladás nyomdából nagyobb
e viiianvíclep elocztő ré— A TISZATÁJ cimü fofokozottabb mértékben végzik 8. örök. k. Máthé Mihály: Va
mennyiségű papirt és
raeze 16.4'százalékkal túltellyóirat
köré
csoportosuló
írói
munkájukat és azon
lesznek, őria-tér 1.
gasztót loptak. Nagy Enctjesítette az előirányzatot. A
munkaközösség a jövőben hahogy eddigi üzemi tapasztala-1
rénét ölhónapi,
Ábrahám
erén felhasználásánál
a
vonként egyszer a Dolgozók
taikat átadják a többieknek.
Farkas István elvtársat,
a
Gázgyár dolgozói 19.090 foKlubjában irodalmi délntánt
Istvánn'él
négyhónapi
fogA lelkes értekezlet az Inter- mnnkásmozgaltfm régi harcosát,
rintot takarítottak meg.
rendez. Az első ilyen délutánházra ítéllek.
nacionálé
eléneklésével
ért
véala hosszú ideig a lapunkat
A vállalatvezetői
beszámoló
ra jnnias első felében kerül
— LOPOTT tárgyakat vett
get.
előáHitó nyomdában tevékenysor.
át eladásra özv. Somogyi Jókedett, a szegedi Postaigazga— EGÉSZNAPOS
fun'á'ist zsefné. Orgazdaságért öi hóna pl
! óság I I . jogügyi és vizsgálati
• osztályának vezetőjévé nevezték rendez junius 5-én, pünkősd- fogházra Ítélték.
— KET kabátot
lopott
'.o ái-napfán a Magyar Dolgozók
Mezőhegyesen ifj. Nagv IstPártjának R.-gárdájn az ujsze— A
MEZŐGAZDASÁGI gedi lige'bzn. A nagy népünneván tápéi lakos.
Öthőuapi
igazgató-ág me/kezdte a bo- pélyre kivonulnak a szegedi
fogházra Ítélték.
rok felülvizsgálását- Szigorú- üzemek dolgozói. A szabadtéri
x A S/fegod-á!!«enáson elan ügyelnek arra, hogy azok színpadon kullurgárdák szere- veszett W i m e r Benő' utóda,
országnak.
A
Földtani
IntézetA szegedi Tudományegye.
a borok, amelyek közfogyasz- pelnek, ° honvéd zenekar mu- Salgó Dezsöné felírású cégbéffcm Földtani Inlézele országos ben tol- tátott ki é letek ennerí
tásra nerrt aHxtlmasak. ne ke- zsikál. Délután és este <* vigadó- 1 végző. Kérek mindenkit, kijelentőségű eredményeket ért a tetemes összegnek a meglarülhessenek forgalombanél ilyen bélvegzős nyomással
ban táncmulatságot tartanak.
ti a timföld ipari fölhaszná- karilását jelentik, sőt jelentékiszolgáltatásért valaki jelent- A TERMÉNYFORGALMI
lása terén, ami nagymértékben keny expo; Lehetőségét is Ígér— A SZEGEDI ÜGYVÉDI kezik, azt értesítésem mellett
megkönnyíti és olcsóbbá teszi nek. Az ubajta gá-tis litő-mas NEMZETI VÁLLALAT szegedi
KAMARA fegyelmi bírósági tagadja meg Wizjier
Benő
kirendeltsége
a
hét
folyamán
fc hazai gázgyártást. Gúzgyára- sat az intézet munkaközössége
most tárgyalta Kasza
Fe- u lód a.
feíknak az utóbbi időt,en prob- kísérletezte ki. Ezt a fontos -ezdte meg a kereskedők, földrenc ügyvéd ügyét, aki a
— VASARN\P délelőtt 11
lémát okozott a magas kéntar- anyagot timföldből állítják e'ő .nüvesszövetkezetek elszámolmúltban fasisztabarát volt
tatását.
Az
elszámoltatásokkal
órakor
ünnepélyes
keretek
talmú hazai szenek kéflíe'érii- Á vizsgálatok most abban az
Az ügyvédi kamara fegyelmi
kapcsolatosan minden osztály
kőzött nyitják meg ° volt
lése, mert az ehhez szükséges irányban folynak tovább, hogy
bírósága
Kasza
Ferencet
kimegkezdte
az
1918-as és
Népszava Kárrász-atcai heúgynevezett lux-massa
kifo- az uj gáztiszlitó-massa álía!
zárta az ügyvédi fealmara
1919-es mérlegének felállítályiségében megnyíló •Háziis
lyóban van. s külföldről nem elnyelt kén mennyisége
táagjai sorából, örökre eltilsát is. A kirendeltséghez taripari KiátVtási.« A kiállítást
trerezlielő be. Az eddig kül- visszaszerezhető legyen, ami- tozó raktárépületek rendbehotották ügyvédi gyakorlatáSzeged város h aíős iga és a
lőidről importált
gáztisztitó ből Magyarország teljes kén- :ását is megkezdték, hogy az
tól.
szegedi Építésügyi Igazgatópassa évi 1 és fél millió de- szükségletét is biztosítani le- idei termés befogadására al. — A J ö MAGYAR BESZÉD
ság megrendezésében tartják
»jza veszteséget jelentett az het majd.
versenyének dönfőjére
junius
kalmasak legyenek.
meg május 29-től junius 6Jg.
1-én délután fél 4-kor kerül sor
— AZ ÁLLAMI felsőipar- az Ady-téri egyetemeri. Minden
— ARATÁSI ÉRTEKEZLET.
ískolában (Kálvária-tér) kes- versenyző egy két és félper- Junius 4-én az ara'ási és csépkenyfilm vetítőgép
kezelői ces kötött szöveget, Rákosi elv- iési munkákká! kapcsolalban a
tanfolyam indul junius 1-én társ április 19-i
beszédének DÉFOSz sze ert titkárságán érdélután
5 órakor. Részvételi részletét és szabadon választott
1
íá
di] 150 forint. Tartalma négy szöveget olvas föl A nyertesek 'ekezletet tartanak. Az értekezle en az irodavezetőknek, litkáhét.
a e o torint jutalmat kapnak.
rroknak,
bizalmiaknak és tera
jólétnek
megvalósítását,
meBecker Vendel apátkanonok,
* Jnnína 12-í M a g y a r — O l a s z
x PetO György hegedüe tje az
tói a választások előtt aláirta lyet lelkesedéssel ígér.
válogatott labdarugómérkőzésre Izraelita Nőegylet jótékonvcélu melési feletősöknek felí'étlenüJ
meg kell jclenniök.
Szívesen elismerem
magyar sport-különvonat indivi. RészvéI katolikus egyházi étet számos
hangversenyének keretében mádemokratikus
kormányzatunk
teli
dij,
állóhelyre
érvényes
beA SZEGEDI FÖT.DMŰrezetőjével együtt a választási részéről azt a jóindulatu megjus 30-án, hétfőn este 8 órakor
lépőjeggyel együtt 33 forint. Je a hitközség dísztermében. KözVESSZÖVETKEZET 29-éjtr,
felhívást, a napokban
egyik értést, melyet a panság anyagi tentkezéseket
'a részvételi
dij
vaasárnap délelőtt 10 óra•budapesti barátjától*
levelet ellatásanak biztosítása iránt és ocvideiü befizetésével junius 2 reműködik Gál Klára (zongora).
egyidejű befizetésével junius 2 Műsoron Bach, Corelli, Caesar
kor a szakszervezeti székkapott. A levélíró, aki ,Csodál- megrongált, soklielyen rornba- ig fogadéi az IEUSZ-MAV. IIIV
házban (Kálvária-utca l O j
kozó barátod*, aláírással küldte dölt templomaink helyreállítá- Menetjegyiroda, Klauzál-tér 2. Branck, stb. müvek. Ilelyigénylés Déry gépüzletben.
taggyűlést tart.
íl a levelet, többek között meg- sának segélyezése iránt .mutat.
— AZ ORVOS EGÉSZSÉG— A
MAGYAR-SZOVJET
lllapilja, hogy az apátkanonok Bízom benne, hogy demokra— ENGEDÉLY NÉLKÜL váazáltal, hogy a vá!a ztást felhí- tikus kormányzatunk irántunk, ÜGYI szakszerrezet sebész szeik-TÁRSASÁG kertmozijának fel- gott ki fákat Nagy Sándor sökatolikus
papok
és
hívek
iránt
|c.sonor
íja
pünkösdkor
Szegeden
avatását, amely a rossz időjárás vényházi lakos.
vást aláirta, elfordult az egyEgyhónapi
akkor is jóindulatu megértést Srendezi első t i éld vándorgyü- miatt elmaradt.
szombaton,
háztól. Becker Vendel apátka- tauusit, amikor Egyházunk és i,
28-án este 8 órai
kezdettel fogházra ítéli ék.
-lésre
ém
A vdn y
i en
Conok ismeretlenségbe burko- ddemokratikus
— A SZEGEDI és győri
emokratikus
kkormányzatunk
ormarívzatnnk 1
,
, ,
, ,, ,
tartja a Vőrösmaty-utca 7. szám
lódzó barátjának az alábbi le- között igazságos megegyezésről sokan érkeznek a fővárosból és alatti székház kerthelyiségében.
zenekonzervató iumok
köve'et írta és megkérte a sajtói iárey;u Püspöki Karunk és de- az orszáj maj'nen
zötti tanulmányi
versenyek
minden oá A vetítés előtt a honvédzenekar
1
a levél közlésére:
mokratikus kormányunk. Ezen rosából a vezelő sebészek kö- hangversenyez. A kertmozi avapén'e en este befejeződtek. A
zül. A vendégek pünkösd szom- tásra M S z í tagjainkat, vendékülönböző osztályok legjobAláírásod
nélkül
levelet megegyezés alapja a kölcsönös
me- batján este a menetrendszerű geinket és az érdeklődőket szeküldtél és tudakolót, miért ir- tisztelet és megbecsülés,
ban szereplő növendékei ma
lyet egyrészt a katolikus pap- gyorsvonathoz csatolt különko- retettel várjuk.
ka
délután 5 órakor és este fél 9
ság
és
hivek
a
demokratikus
csin jönnek Szegedre. A vánm alá a Népfront-választó &
— A JUNIUS 15—19-e kö- órakor a ze ekonzervalórium
fetti kapcsolatban a katolikus hí- kormányzattal és intézmények- dorgyűlés résztvevői két napig
nagytermeben
hangversenyt
zött megrendezett könyvn°kel szemben, másrészt az 1944 '°rtózkodnak Szegeden és ezvekhez intézett felhívást?
rendeznek. A dijak átadására
pokra a sze.edi könyvkeresMagyarorElőrebocsátom,
hogy
még óta rombadöntött
alatt a sebészeli klinika tanteris itt kerül sor.
kedők
számos meglepetést
gondolatlan sem
óhajtottam szág újjáépítéséért kemény küzegyházunk tanításától
eltérni. delmet vivő magyar demokrácia mében igen gazdag és változatartogatnak a könyvbarátok— VILÁGHÍRŰ fizikus tart
híveivel, tos előadások keretében beszéd
Őszintén
megvallom
Neked, egyházunk jogaival,
nak. A Szikra Mikszáth Kál- ma előadást Szegeden. Ma d.
örültem Püspöki karunk a vá- törvényeivel és intézményeivel tik meg a korszerű magyar se
mán és Móricz Zsigmond no- e. 11 órakor az egyelem kilasztással kapcsolatos állásfog- szemben viseltetik.
bészei problémáit.
Vasárnap
velláit 1 forintos áron árusít- sérteti, fizikai tantermében dr,
lalásának. örültem a magvar
Ettől az igazságos megegye- délután a rendezőség a. Dolgoja majd ki- Elsejétől kezdve Jánossy Lajos, a magyar szárdemokrácia katolikus
magyar zestől reméljük mind katolikus, zók Klubiában műsoros estet
a könyvkereskedések
már mazásu, világhírű fizikus, g
népünknek sikerének, melyeket Egyházi életünk, mind demo- ad a vendégek tiszteletére
veszne p fe i előjegyzésekel a dublini egvelem
az ország újjáépítése köriÜ ki- kratikus állami életünk további
professzora
leitett. Magara is szívesen tá- — most már harmonikus fejlő- azon a szegedi Nemzeti S-Jnhái
könyvnapi könyve're.
tart előadást a kozmikus suművészei
és
a
Zenekonzervatómogatom azokat a törekvése- dését.
X Kar- és zsebórákat, régi gárzásról. Az előadást bérki
rium tanárai szerepelnek.
A
ket, melyek az ország javát és
Ebben a meggyőződésben irezüstöt
macras árban
veszek. meghallgathat ja,
természetemagyar népünk életszínvonalá- tuk alá én, katolikus paptársa- vándorgyűlés
résztvevői hétfő
nak emelését szolgáliák. Általá- im és — feltételezem — kato- délutánig maradnak Szegeden Fischer ékszerész Szeged, Klau- sen teljesen díjtalanul.
zál-tér 3.
ban örömmel állapítom meg a
— VASÁRNAP délelőtt 11
x Pollák Testvéreknél jól váx Csecseniőhclcncyít, selvem
magyar demokrácia becsületes likus hivek is a választási felórakor
I engyetkápolnán, Táhívást.
aarisnyát, női fehérneműt, zseb- sárolhat (Csekonics-utca 6) férerőfeszítését rombadöntött orpén, Dorozsmán,
öszeszéke
Csodálkozó Barátomnak: kendőt, divatsálakat, esernyőt fikalapot, férfifehérnemüt, férszágunk talpraáilitása
körül.
pedig délután fél háromkor
Becker Vendel
jól vásárolhat Pollák Testvérek- fisapkát, nyakkendőt, nadrágP. zn lommal várom az
ötéves
DÉFOSz taggyűlést tartanafe.
apátkanonok.
tariófe harisnyát* nyári inget.
terv végrehajtása során annak /
nél) Csekonics-utca
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— A SZEGEDI
mezőgazdasági vegykisérteti intézet megkezdte á rendelkezésére álló 12
fajta gyapottal a kísérletezési
munkákat. A kísérletezés célja,
hogy ° meg'évő gyapotfajtából
kiválasszák azt, amely a muryarországi éghajlatnak legjobban megfelel s amelynek terméshozama a lehető
legnagyobb.

