Csütörtök, 1949 junius 16.
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— PUSKIN ÜNNEPSÉGET
és könyvkiállítást rendez a MaSzerda, junius 15.
gyar-Szovjet Társaság a SoNemzeti Színház este fel : mogyi könyvtárral a
Mazeum
Makor: Un muri. »T/-bérlet 20. nagytermében. Az ünnepség 19Belvárosi Mozi. fel 6, fel l, én, lúsürnap délelőtt 72 órafel 9 ómkor: Varázskristály.
kor kezdődik. Az
ünnepélyes
Korzó Mozi: fel 6, tál i, tői megnyitón dr. Erdődi József,
t órakor: llőrők élén.
az MSzT szegedi elnöke mond
Széchenyi Mozi: Nyárt szünet
beszédet. Szőke Mihály, a .yü .
Mu/curn
sjpai
sítköznap
H
zeum könyvtárigazgatója Pus> r t t g , m l f » ít ü n n e p n a p / - t ó t 1 3 A r i i g
kin ételét és költészetét ismerSomogyi
Könyvtár
ivitva
n'tkötnana
teti. Ugyanekkor mutatja be a
ó n reggel 3 A r i r ó l ette I
Ariig,
Somogyi könyvtár a kőnyvnapi
egyetemi
Könyvtii
ryttva:
reggr
leitől
elte
I
Ifiig.
k'&dváryjokal *.«•
S/ni»aialn» (UtSTerrrtlrili
Barcsay Károly: Tisza Lajoskörut 32; iiulcsu Barna: Kálvária-tér 7; dr. Lóid örök: Klobclsberg-tér 4; SelmCczi Béla:
Somogyitclep X. utca 489.
— o—
x Gázgyár 30 százalékkal leszAllitotta a koksz árát julius
30-lg- Szerezz® üss téli tüzelölii) ligát.

' — A BOLYAI JÁNOS Matematikai Társulat 1919 junius
18-án, szombalon délulán fél
5 órai kezdettel a szegedi egyetemi Bolyai iníézet I. sz. tantermében (Szeged, Táncsics-u.
2. II. em.) előadó ülésén Rédei
László: A ferde szorzalrői tart
előadást Minden
érdeklődőt
szívesét lát a társulat vezetősége.

Páríhireh

„ B i z t o s és jó kezekbe került

Kerületi
kunui felelősök részére ma estw 6 órakor a Pártbizottság kulturosztályán értekezletet tartunk.

feihjvjnk az összes kerületi
szemináriumok vezetőit éa haligatóit, hogy a pénteki szemináriumok elmaradnak. Az öszszea szemináriumi hallgatók jelenjenek meg alapszerve zetuk
népnevelő értekezletén. Oktatási
osztály.
Felkérjük az összes alapszervezet és üzemi szervezet sajtófelelőseit, hogy a régi Szabad
Nép előfizetés*
blankettákkal
sürgősen számoljanak eí a Délmagyarország kiadóhivatalában.
Az uj másszinü 11 forintról szóló előfizetési blankettát ugyanott átvehet,ik. Sajtófelelős.

Puskin

- JUNIUS 18-án ünnepé- emléltiiiiRepélyi rendeznek
lyes keretek között osztják ki
a kozdiialmazQltiíi
a bizonyítványokat a szegedi
általános iskolákban. Ezalkai'uskiii emlékünnepélyt rendez
lommal 5S0 általános iskolai a Magyar Közalkalmazottak Ortanuló kap 40 forint segélyt. szágos' Szakszervezete szegedi
csoportja junius 16-án délelőtt
— A MAGYAR KÉMIKUSOK 11 órakor a Törvényszék kultúr- AZ ORSZÁGOS Tervhi- EGYESÜLETE pénteken
dél- termében. Az ünnepéllyel egiytvatal az ujszegedi szabadtéri után 6 óraker szakülést tart, idóben nyitják meg a könyvszinpaa továbbépítésére 120 melyen dr. Bognár Rezső mű- kiállítást is, amelyen Puskin váezer, r munkás partjürdöre 50 egyetemi tanár: »Zemplén Gé- logatott müveit dr. Trencsényi
ez6>, az Ujsomogyitelepen lévő za professzor és intézete tudo- Waldapfel Imre ismerteti.
A
központ- konyha bejejezésére mányos munkássága* és Felber- közalkaiinarottak szakszervezete
SOOii forintot utalt ki a terv mann Sára vegyészhallgató a a nagy orosz költő születésének
» Viz keménység
meghatározás százötven esztendős évfordulópc nzeböl.
trinátriumfoszfáttal* cimen tar- ja alkalmából »A szabadság eszméje Petőfinél és
Puskinnál*
— A MAGYAR-ROMÁN Tár- tanak előadást.
saság helyiségében (Vörösmarty- A DEMOKRÁCIA érien eimmcl versenypályázatot is hirutca) pénteken este jél 7 órakor
izgalott Tigulá György men- det. Az irás terjedelme hat gép i t oldal lehet, beadási határelőadást tartanak a román népdei lakos, A szqgedi
tör- idő Tasnádi Lajosnál a törvényköztársaság nemzetiségi kérdévényszék két és félévi bór- széken junius 27. Ugyanitt lehet
seiről.
tőnre itélle.
jelentkezni a szavaló versenyre.
— FEKETÉN váglak borjut
— A MAGYAR-SZOVJET
Művelődési Társaság kiskun- és üszőt Szabó Józsefed, IIux Árverési hirdetmény,
l'k.
dorozsmai csoportja vasárnap nyadi József, Nagymihály Mi- 13439/1949. sz. 2105 F t becsCsáki Istvánná órtékü pénztárszekrény, mázsák,
tartja meg Puskin ünnepsé- hály, özvegy
törvény, vastaligák, láda, víztartály, stb.
géi. Az ünnepség műsorának szegedi lakosok. A
Kistelek: Kossuth-u, 40. és Pekidolgozása most van folya- szék uzsoralanácsa Szabó Jó- tőt'i-tt. 50. sz. alatt 1949 junius
zsefnél
öt,
Hunyadi
Józsefet
maiban. Az ünnepség meg18-án délután negyed 6 órakor
rendezése iránt hatalmas ér- egy, özvegy Csáki Islvánnét há- elárvereztetnek. Kuhn bir. végredeklődés nyilvánul meg fa- romliónapi fogházra, Nagymii. hajtó.
luszorte és előrelő lliatólag háiy Mihályt pedig ezer forint
még a község tanyavilágának pénzbüntetésre ítélte,
parasztjai is
nagyszámban
— A KIVÁLÓ KULTURvesznek részt az ünnepségen.
CSOPORTOKNAK
a
Rul-

— A VAOSz SzlT szervezet
ízombaton este Íéí~8 órai kezdettel műsoros táncestet rendez
a VAOSz helyiségében, Széclienyi-tér 9. II. em. Minden érdeklődőt szívesen látnak.
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I elei on 40. ri
térin*.
.Mindennap szerdáig
a lengyel film yártás kimamguslo alkotása
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l eieto'i Aut. 33-44 "tértet.
Minuenuap szerdáig.
Szipokázóau szellemes viglalék

Far s... cs tavasz
isioiidabok hétköznap tét 7 és
fé! 9 órakor, vasárnap és ün- í
pepnap fél 5, fél 7 és fél í)-kor"
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turverseny Rendező Bizottság csütörtökön délelőtt tl
órakor osztja ki a díszokleveleket az Ipartestület nagytermébe"' Az ünnepségen a
győztes kulturgárdák
színmüveket, énekkari
müveket
és népi táncokat mutatnak
be- Betépődij nincs,
mindenkit szívesen lát a pendezőség— NEPEG ÉSZSÉGÖR felelősök igen fontos ügyben jelenjenek meg pénteken délután 6-kor
az MNDSz központban, Tisza
Lajos-körut 57.
— PLESZNIK FERENC
puszlaföidvári lakos volt hadifogolytábor
parancsnok a
cso]K>rijálioz tarloző
katonákat kínozta. A szegedi törvényszék négyévi kényszermunkára ítélte.
— A MINSz
székházban,
'volt Ipartestület) ma, csütörtökön este táncv Minden fiatalt
szeretettel várunk.
— A CSONGRÁDMEGYE)
néphivatal Nanjszeged területén Szeged város részére
100
közérdekű
házhelyei
utad ki.

izaászervezeii

híren

|
A Kereskedelmi Alkalmazottak S/akszei
watté értesíti tatjait, hogy pénteken este
fél 7 Arai kezdettel összevont taggyűlést
tart budiDesti elösdóvai a aukerervezeti

szekerének

KORMÁNYZÁSA"

Feleőfokn (kétéves) egyéni tanulók konferenciája
jnniue
Az egész ország dolgozó népe lelkes örömmel üdvözUa
19-én, vasárnap reggel fél ti Függetlenségi Népfront első kormányát. Szegeden munkások,
órakor leez ai oktatási osztá- parasztok, értelmiségiek, fiatalok és idősebbek egyaránt bíz*,
kodón tekintenek az uj kormány munkássága elé. . .
lyon.

— KEDDEN két gyapottal bélelt hálókocsi érkezett a dorozsmai gépállomásra. A jövő hét folyamán megérkezik a két teljesen «/ cséplSbercndezés, valamint a jól jelszerelt koiács- és
lakatosmühcly is.

— FEKETEVÁGÁSÉRT négyhónfipi fogházra Hélie a törvényszék
Tasnádi
Istvánt,
Vojner Sándort, két hónapra
Pannik Jánost, egy
hónapra
Szója Imrét, Czirok Jánost és
Csapó Józsefet.

az ország

Szegedi Állami Nemzeti Színház
műsora

Biztos és jó kezekbe került
az ország szekerének kormányzása — mondja Gáspár
Antal henies segéd, «
Pick
szalámigyár dolgozója. Nyugodtan rájuk bizzuk magunkat, mert bizunk bennük és
tudjuk, hogy a biztos
jelemelkedés, a jobb jövő felé
vezetnek bennünket. Biztosíték erre, hogy a kormány
tagjai
között ott
vannak,
akik nemrégen még
velünk
együtt dolgoztak• Mi, a Pick
szalámigyár dolgozói örömmel, minden igyekezetünkkel,
és tudásunkkal
támogatjuk
munkájukat,
hogy eredményesen fejezhessük be hároméves tervünk és utána az
öléves tervet is. Május 15-én
szaiflzalunkkal
bizonyítottuk, hogy a Magyar Dolgozók Pártja által
vezetett
Függetlenségi Népfront célkitűzéseit magunkévá tettük,
most
pedig azon teszünk,
hogy az uj kormány vezetésével meg is valósítsuk aztA Bem koTégíum tagjai újságolvasás közben az uj kormányról beszélgetnek. Minden

a

Junius

Vasárnap délelőtt ünnepélyes
keretek között tartották meg" az
ujszegedi Kendergyárban a szövőipari tanfolyam "záróvizsgáját.
A Dudapsti textilipari központ
részéről megjelent Németh Ernő
elvtárs mondott beszédet. Vázolta a textilipari
munkások
helyzetét a múltban és most.
Hangsúlyozta a tanulás lehetőségét, ismertette azokat a -tehetőségeket, amelyek a tanfolyam
hallgatói előtt állanak. Kifejtette, hogy mindazok, akik sikeresen végzik el ezt a tanfolyamot, további szakképzőtanfolyamokra, magasabbfoku iskolára mehetnek.
A hathónapig tartó tanfolyamon harminc munkás vett részt,
többnyire nő. Tantárgyuk főbb
p n t j a i többnyire a
szövéssel
kapsolatosak. Igy a kötéstan,
szövéstechnológia,
szövetelem-

19-én vasárnap
nyuik meg

Városi

( é r i i a k n a k

G Y Ó G Y -

Az uj kormány mega akulá-a
rendkívül sokat jelent
számunkra, — különösen kormányunk uj szerve, a népmüvevelósi minisztérium. Bizlosak
vagyunk abban, hogy ez
a
szerv belölti hivatásiát és kullurális színvonalon kiegészíti a
hiányosságokat. Népünk
művelődési szinvonalat
emelni
fogja és felfedjük venni a har.
oot a téves és ellenséges ideológjiá'kkal szemben. Biztosíték
erre Révai elvtárs személye.
— Nagy örömmel láltuk, —
szól közbe Fekete Mihály, —
hogy a kormányba nő is került*
a magyar történelemben
e*
még soha nem fordult elő. Ezeket a minisztereket mind mi
választoltuk, mi
választoltuk
meg Rákosi, Révai
elvtársakat, akik Pártunk többi vezetőjével együtt dolgoznak
majd
értünk, a magyar dolgozókkal

Szövőipari tsniolyam záróvizsgája
az Újszeged: Ken^erliei?

Junius 16-án, csütörtökön este
fél 8 órakor: Uri muri. >1*
bérlet 2 a
Junius 17-én, pénteken este fél
8 órakor: iíovanscsina. Bérletszünet.
Junius 18-án, szombaton este féi
8 órakor; Uri muri. »P« bérX Fodrászok! Szakosztályi halet 2L
/ tározat értelmében
Űrnapján
Junius 19-én, vasárnap délután zárva tartunk. Elnökség.
3 órakor: Carmen. »K-M« bérlet I L
x Árverési hirdetmény. Pk.
Junius 19-én, vasárnap este fél 25260/1948. sz. 4350 Ft becsér8 órakor: Un muri. Bérletssü- tékü házibutorok és zongora Szeded, Faragó-utca 22. szám alatt
net.
Junius 20-an, hettoa este rei o: 1949 junius 23-án délelőtt fél
10 órakar elárvereztetnek. Kuhn
Puskin-est.
Junius 21-én, kedden este fel bir. végreliajtó.
8 órakor: Rigoiettó. Palló Imx Árverési hirdetlnény. Pk.
re vendégteneptéveL
11722/1049. szám. 9000 F t becslutuus 22-en, szerdán este fél értékü házibutorok, személyautó,
8 órakor: Uri muri. »U* bérlet stráíkocsi és egyéb ingók Sze21. előadása,
ged, i'etőfi Sándor-sugáxut 81.
iumus 23-un, csütörtökön este szám alatt 1949 junius 17-én
fél 8 órakor: Különös házas- .délelőtt fél 12 órakor elárvereztetnek. Kuhn bir. végrehajtó.
ság. »SS« bérlet 21.

I I ] í f'|C(
•éwBisfe*

tanulónak öröm sugárzik arcáról, az uj kormány tagjai a
mi embereink, közülünk munkások és parasztok közül valók,
— mondja Héjjá Sándor, aa
egyik szövetkezet elnöke.
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Gozáürdőhen
és n ü k n e k

k ö z ö s

és S P O R K Y Í J R D O J E

ANNA-FORRÁS gyógyvizével töltött langyos és meleg
medencek. T U S O K . Büííé. Sport. Gyógyulás, izórikozásl
Nyitva naponta délelőtt 11-től délulau 19 órú;g Be épő egy 2,
tíz jegy ló, navi jegy 30 forint. Gyermekjegy 50 fillér.

zes, lOnajszámozás es géptan..
A szakmai vonalon kiviíi tár*
sadalomismereltei is foglalkoztak. A harminc tanfolyam hall*
gató közül kilencen kitűnő, trá
zcnnyolcan jó és hárman meg«
felelő osztályzatot nyertek.
fi

A MINSz százezer liiu száiMd
rendez taníolya.uoliai
az ifjúsági v lágtaláinozó
előkészítésére
A Magyai* iiju.>ug isepi 8zö>
velsége az ifjúsági világtalájj
kozó előkészítésére
mindé®
szervezetben tanfolyamot re®
dez. A tanfolyamok előadásai
során szó lesz a világtalálkozó
jelentőségéről, arról 4 mit jelent, hogy a magyai- népi dtlf
mokrácia fővárosában rend®
zik meg a világtalálkozót, h®
gyan harcol a világ ifjúsága 1
békéért, hogyan tudnak a mi®
gyár fiatalok jói leikészülni f
világtalálkozóra.
A budapesti ifjúsági világ
találkozó iránt még a legláv®
labbi országokban is napról?
napra fokozó/ló
érdekl--lé«
nyilvánul meg.
S z l T - t l I K E K
Csütörtök; Ujíiörtg e»te S Arakor: Ba4
Margit, JAzsci Attila telep este 8 Arakoi
Mison Adolf, Alaövároa este 8 Arakos
'Martonosi János. Uisomogyitetep este
órakor: HAdl Mihály, Újszeged dókiüh
3 órakor: Martonosi Jínoa, Fodmitiefl
este 8 órakor: Kopasz Lajos, Rókus est*
7 órakor: Szabó Imre

Felhívjuk a Déma es aa K M
Szegedi

Cipőgyár

ifju.muuLácsai

Ugy elmét, hogy csütörtökön dél*
előtt 10 órakor a Déma Cipő*
gyár kultúrtermében ötsszevoul
taggyüléat tartunk. Minden ifja*
niuukás ponton megjelenéséi*
számítunk-

A Magyar Kender, Len
Jutaipar NV ifjúmunkásai részé*
re (síitörtökön délelőtt fél l t
órákon a
MINSz-titkírságoa
(Horváth Mihály-utóa 3) tagé
gyűlést

tartunk.

