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A HŐMÉRSÉKLET NEM VÁLTOZIK 
Mérsékeli szél, felhőátvonulások, holnap egy-két 

helyen. Inkább csak nyugaton Wsebli eső lehet. A hő-
mérséklet alig változik. 

A TISZA 19 FOK 
A Tiszti Tiszabecsnél, Tokaj és Szeged között árad, 

inóshol apad. Vizének hőmérséklete Szegednél 19 tok. 
Mai vízállások: Csongrád 443 (62), Szegeit 449 (59.) 

S A I ' I K L M t 

Szerda, junius 16. 

Nemzeti Színház este fél 8 
Arakor: Gül baba. 

Belvárosi Mozi fej 6, féi 5, 
léi 9 órakor: Hazugság nélkül. 

Széchenyi Filmszínház f«L 5. 
léi 7, fél "9 ómkor: A tenger! 
karvaly. 

Korzó Mozi fél 5. fét 7, fél 
9 órakor Örvény szálén. 

Muzeum: szépművészeti és 
Ősrégészeti osztály nyitva 9—2 
Óráíg. 

Egyetemi kön wtár nyitva 
9—7 óráig. 

Somogyi fcónvvtár nvitvf 
9—7 óróic 

Szalssialo* gyógyszertárak: 

Gerle-Takács: Klauzál-tér 3: 
Just Frigyes: Petőfi Sándor-
•ugárut 59; Török Márton: 
Csoncrródi-snaárut 14; Solme-
etó Púin- Somoevitelep IX. 
utca 489 

Helyesbítés. Lapunk 
tegnap' számában közöltük 
az MDP központi vezetősé-
gének névsorát. A Magyar 
Távirati Troda hiányos " je-
lentése nyomán kimaradt. 
Horváth Márton. Kállai 
Gvuln. Keresztes Mihály, 
Kiss Károly. Kossá tstváhv 
Kovács István neve 

— Értekezlet a közigazga-
tási nuinkaversenyről. Ró-
na Béla tanácsnok szerdán 
délután 1 órára az összes 
hivatalok vezetőit, jegyzőit 
értekezletre hívta össze a 
városháza közgyűlési ter-
mében a közigazgatási mun-
kaverseny ügyéhen. 

— Takarékosság a város-
házán. A városi hivatalok 
részére eddig 48 hivatalos 
közlönyt járattak. A tanárs 
elrendelte! hogv ezt a szá-
mot csökkentsék le 25-re. A 
nieglu 1-n'lilás évi 8100 forin-
té! lo-z k i 

Aratják n rozsot. A vá-
ros halárában megkezdődött 
a rozs aratása. Á szokatla-
nul korán kezdődő aratás a 
nagy szárazság következmé-
nye A keddi közigazgatási 
bizoltság ülésén felhívták a 
közellátási felügyelőségei. 
,tegyen meg mindén előké-
születet a néhány hét múlva 
kezdődő cséplésre. 

— tz újszeged! kender-
gvár. nöbizottsága a testvé-
rül fogadott újszeged! álta-
lános iskola legjobb tanulóit 
vasárnap kirándulásra vitte 
Gyopárosfürdőre. A gyár 
feldíszített hatalmas teher-
autóját zsúfolásig töltötte 
meg hatvan kisdiák. A ki-
rándulók az egész napot a 
fürdőn töltötték, bőségesei-
látásukról a nöbizottsag tag-
jai gondoskodtak. 

\ l'Hrolenmtftzft, kerékpár, 
fccrókpárgumit dolgozóknak 
Készletre száliát Markovtcs mű-
szaki telet, Tisza Lajos-kör-
flt 44. 

— Vásárnaptár. Pénteken 
és szombaton Makón, hét-
főn Békéscsabán lesz orszá-
gos állat- és kirakodóvásár. 

— A® MNDSz központban 
egészségőri tanfolyamra je-
lentkezettek részére közli a 
Nőszövetség, hogy a tanfo-
lyam a Nőszövetség székhá-
zában (Tisza Lajos-körut 57. 
sz alatt) junius hó 16-án 
este 6 órakor kezdődik. 
Kérjük a pontos megjele-
nést 

x Háztartást cikkek HnugárUi 
Edényház, Dsza L'.-körut 55. 

— A hódmezővásárhelyi 
izraelita hitközség deportá-
táshan és munkaszolgálat-
ban elupsztult testvérei em-
lékének megörökítésére a 
templom előcsarnokában 
emléktáblát állit.' A felavató 
ünnepség Vasárnlp délután 
5 órakor lesz. Szegediek a 
délután félkettőkor Róklis-
állomásról Induló vonattal 
utazhatnak Hódmezővá-
sárhelyre. 

x Evőeszközök ITungáida 
Edlényliáz. 

— Az alsőközponlí Ipa-
roskör választmánya gyfi-
lést tartol!. A gyűlésen ha-
tározatot hoztak, mely sze-
rint az* egész választmány 
belép a Magyar Dolgozók 
partjftfrá: ' ' 

x Alnmin Hímedén v Ilim Jár fa 
Edényház 

— Megalakult a volt ha-
difoglyok szövetségének he-
lyi csoportja Vlsóközpon-
ton. Az alakuló gyűlésen a 
demokratikus pártok ls kép-
viseltették magukat. A 
VHBSz megvet "szervezete 
részéről Grhalnii Sándor 
beszólt 

x Mindent Takarékossági 
Könwre a Hungária edénv-
házban, Tisza Lajos-köret 55. 

— Üzemi verseny-propa-
gandisták látogatása Buda-
pesten. A szegedi üzemek 
versenybizottságának pro-
pagandistái Budapesten vol-
tak és megtekintették a 
Szaktanács által rendezett 
munka versen v eredni ény -
tábla kiállítását és a Nem-
zetközi Vásárt. A propagan-
disták a kiállításon tapasz-
taltokat értékesíteni fogják 
a szegedi munkaversenyek 
propagálásánál. A kirándu-
láson a szegedi Szakmaközi 
Bizottság részéről Hatvani 
Jenő inunk a verseny-titkár 
vett részt. 

x Zománcedény 
Edónvház. 

Hungária 

— Fórum Club naptár. Boti) 
Béla szerdán este 9 órakor 
előadást tart a Fórum Clubban 
»A Szegcdi Miami Nemzeti 
Színház Jövő évi tervei * cím-
mel. A tagokat és H tagok ven-
dégett szívesen látja az elnük-
s ég. 1 

x Tüzhetvek Hungária Edény-
ház. 

x Ctaiivállalat, Feketctas-
UtCH 10. 1 

Hí iskslák álfamositása melleit 
foglaltak állást a szegedi sziilO 

Javullak a szegedvidéki terméskilátások — Szatymaz vezet 
a mezőgazdasági munkaversenyben 

A közigazgatási bizottság 
kedden délelőtt Gyáni Imre 
elnökletével tartotta rendes 
havi ülését. A polgármester 
Jelentését Baráti Pál tanács-
nok terjesztette a bizottság 
elé. Múlt hónapban 28.688 
forint folyt be társadalmi 
segélyakcióra. A város 20.000 
forint tervhitelt kapott nap-
közi otthonok létesitésére 
és 20.000 forintot gyermek-
menhely céljaira. Az állam-
épitészetl hivatal vezetőié-
nek, Tavaszi Ferencnek je-
lentése után dr. Fábián Fe-
renc bizottsági tag a külvá-
rosi ulcáknak kövezését 
szorgalmazta. 

Dénes Leó polgármester 
elmondotta, hogy a tbc el-
leni küzdelem teljes erővel 
megindult. A Kolozsvári-
teret feltöltik és a napokban 
felszerelik, a Rákóczi-tér 
gyermek játszószereit. Dr. 
Kertész Béla kérésére a pol-
gármester elrendeli, hogv 
az utcaseprést a kora haj-
nali órákfí'an végezzék és a 

Biacokat pedig fellocsolják, 
'r. Hamar Sámuel pénz-

ügyicazgaló jelentése után 
István Béla közölte, hogy 
junius hónapban 120 mázsa 
étolajat oszlanak ki. 

felügyelő jelentéséből fei-
lünt, hogy az utóbbi ua* 
pok hatalmas esőzése 
rendkívül kedvezően be-
folyásolta a terméskilátá-
sokat. 

A pártok közös kérésére a 
közigazgatási bizottság felir 
a kormányhoz, hogy necsak 
a szőlő és gyümölcsösökben 
fagykártszenvedett gazdák-
nak adjon a kormány adó-
könnyítéseket, hanem azok-
nak a gazdáknak is, akiknek 
gabonájában pusztított a 
fagy. A gazdasági felügyelő 
bejelentette, hogy. 

Szeged közigazgatási te-
rületén a mezőgazdasági 

munkaversenyben Szaty-
niaz vezet. 

Seres Jenő tanfelügyelő 
közölte, hogy 

az iskolák államosításá-
val kapcsolatban megtar-
tott összes szülői értekez-
letek egy kivételével egy-
hangúkig az államosítás 
melleit foglallak állást. 

A tisztifőorvosi hivatal je-
lentésében dr. Völgyesi Já-
nos előadta, hogy a város 
május havi közegészségügyi 
helyzete jó, rosszabbodás 
csupán csak a folyton emel-
kedő gümőkóros megbete-
gedések és halálozások to-
rén mutatkozik. 

ü o r i 

A btirgonyacllálás szeiu-
ponljából kedvezően ala-
kul a helyzet Szegeden, 
meri burgonyával ezer 
holddal lőbbet vetellek be 
nzidéu. mint tavaly. Dr. 
Tbati&z Lajos gazdasági 

.Szombaton jálsszák le az 
SzMTE—Gohllierger bajnokit 

' .i Szeged-Salgótarján mér-
kőzés koUkurrenciája miatt a 
szegedi munkásegyesület veze-
tősége megegyezett a már baj-
nok ' Goklberger vezetőségéve I, 
hogy a vasárnapi mérkőzést 
szombaton játszók lc. A talál-
kozó színhelye a Hunyadi-té-
ren lesz délután 6 órakor. 
Előtte 4 órakor a Színház-
Pénzügy üzemK bajnokit jálsz-
szák le. Tárgyalásban van az 
MTB >rióg egy leiömérkőzés 
rendelése 'érdekében a Magyar 
Ivcncürci Amennyiben a két 
egVé'áüfé'1 niegégvézifc. féi 3-
ko:- az MFUMTÉ-SzMTE ití-
rJnga'fó" vezeti be ft niüsórf. 

— Helyei a fiataloknak. 
A szakszervezetek átírtak a 
város tanácsához, hogy azo-
cat a városi alkalmazottai-
cat. akiknek szolgálati ide-
fik letelt, vagy elérték a-
torhatári, nyugdíjazzák A 
tedd! tanácsülés behatóan 
'ogl nlkozott a kérdéssel ós 
megállapította, hogy a Vá-
rosnál mindössze öt ilyen 
alkalmazol tról van szó. A 
szakszervezetek kérésükkel 
a fiatalság gyorsabb elhe-
lyezkedését kívánják elő-
mozdítani 

x IH. Máthé kelme-, fonál-
festő és vegytisztitó üzeme jót-
állással legolcsóbban és leg-
szebben fest. tisztit. Bajcsi Zsi-
linsz!ky-utca 18. (Volt Fekete-
sas-utca.) 

— A Vöröskereszt keresi 
Németh Jánost, szrűl Szege-
den 1922. január 1-én, ref. 
vallású és 1944. évben So-
roksáron volt csapatával. 
Ezenkívül Kovács Évát aki 
1ÍM4. évben dr. Unghvárv 
Miklós orv. zászlóssal köze-
lebbi Ismeretségben volt. 
Keresi még Spitzcr Sándor 
volt musz és Nacsn István 
családját. Ha valaki fent-
nevezettekről tud valamit, 
uay jelentse azl a Magyar 
Vöröskereszt Csongrád-
megyei Titkárságának Iro-
dájában (Széchenyi-lér 16., 
I. em.). 

X Kád! óh- erősítők pontos, 
gyors és olcsó javítása és köl-
csönzése Szaniszlőnál. Uj cim: 
KlauzAI-Iér 7.. telefon: 14-24. 

— A magánalkalmazottak 
nőbizottsűgának Ismerkedé-
si eslje. A magánalkalma-
zottak szakszervezetének 
nöbizottsága a szakszerve-
zeti székházban ismerkedési 
összejövetelt rendezett. Az 
ismerkedési esten vállalat-
vezetők, fizikai dolgozók, a 
szakmák képviselői jelenlek 
meg és a legjobb hangulat-
ban szórakoztak. Az est ke-
retében dr. Endrődy Fe-
renc Temesváry Margit, 
Törköly Rózstka és Nagy-
gvőrgy Mária lépett fel nagy 
sikerrel. 

x rasxeriáüskeresíkedék fi 
^yelcin! 17-én, csütörtökön dél-
ulán 6 Arakor a Lccbiior-téri 
székházban gazdasági érlekez-
Ict, megjelenés kötelező. 

x Rádiót bizalommal Sza-
niszlónál vásárolhat. Uj tóm: 
Klauzál-tér 7., telefon: 14-24. 

x Nyárt szabadságát vagy 
hétvégi pihenőjét töltse Ka-
kasszéken. ahol nemcsak ki-
piheni magát, hanem meg 1s 
gyógyul. 

x Soffőrlskoia előkészít sze-
mély- és teherautó, motorke-
rékpár vizsgára felelősség mel-
leit. Miller Béla. Vár-ulca 4. 
Főposta mellett. Telefon: 648. 

x C'ánvállalat: Kálváris-u. 30. 

X Legújabb tlpusu rádiók 
Színtisztánál. Csere, vétel, el-
adás. UJ rím: Klauzál-tér 7., 
telefon: 14-24. 

x Fontos, hogy tudja: aSzé-
csén-veudéglő (Vár-utca sarolt) 
kerthelyisége a legkelleme-
sebb. Ebéd, vacsora, zem^ Te-
lefon: 3-19. 

A Szeget és a Tisza ejjy pá-
lyán Játszik vasárnap 

A vasárnapi vereségokoztn 
Izgalmak már lecsiilapulóbon 
vannak a piros-feketék tábo-
riban. A vereséget néhány já-
tékos klülüsözö formán aluli 
szereplésének tulajdonítják. A 
Salgótarján elleni ialálkozó elé 
bizakodással lehintenek. Ez a 
találkozó ugyanis az utolsó le-
hetőségét nyújtja az NB 1.-ben 
maradásnak, éppen ezérl a 
csapató' ezutlai olyanokból ál-
lítják össze, akiik szívvel és 
léjckjci tudnak küzdeni az 
egyesi led és; Szeged becsüle-
téért is A Szeged—SalBfC 
mérkőzés a stadionban vasár-
nap f> érakor kezdődik, amit 
bevazet a negyed 5-kov kez-
dődő Tiszr.—Gyula Nb II. já-
ték 

Jiiit.as 27: NcuizelViízi piiuijr-
verstnj Szegeden 

A vendéglátóinari szakszer-
vezet szegedi csóporlja vnsír-
napboz egy hétre román, ju-
goszláv, bolgár, budapesti és 
szegcdi pincérek részvételével 
nemzetközi pincér, ügyes sí'; i 
és távversenyt rendez a Sió 
chenyi-téren." A verseny távjai 
100 m„ 200 m., 2000' m., Ax 
400 m. váltóból állnak. Ugyan-
ezen napon kerül sor a Buda-
pest— Szegeo pinc.érvá I ogn' .itt 
labdarugómérkőzés lejátszásá-
ra a Hunyadi-téren, amelynek 
kisérelében szabadtéri magyar 
nóta, cigányzenekart bnngvor-
seny és népi táucvcrsenvék 
kerülnek bemutatásra. 

Égerben ,"s vereséget szen* esd-
tek v'zflalidázúitnb. 

Egri SzTK-SzMTE 7:0(4:0), 
A nnilt évben nagy sikeprej 
szerepelt szegedi viztínbdagúr-
d!a nem1 tud magára találni. Ez-
úttal a kiiváló tonnában játszó 
egriekkel kerüllek szembe lar-
taléikosan és szenvedték el ve-
reségüket. 

Üzemi bajnokság inat mű-
sora. Hunyadi-tér fél 5: Kis-
vasút—lemezgyár, fél 7: Gáz-
gyár—DEMA. Cserepes-sor fél 
7: Malomipar—Rendőr. Új-
szeged féi 7: Magyar Kender 
—Postás. Szabadság-tér 6 óra: 
Márkus—Villamos. Stadion fél 
7: Szikra—Konzerv. 

A Húsos FC ma délután 6 
óraikor Ifllabdarngő toborzó*, 
tart a vágóhídon. Csak1 azon-
nal igazolható és más egyesü-
letnél. le nem igazolt ifikor-
ban lévő játékosok jetentkez-
helnefc Alettván János intéző-
nél. 

Révai Jóssef szombaton délután 6 óra kor a Szakszervezeti 
Székház udvarán összevoi\i pártnapot t a r t 


