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HÍREK 
' A HŐMÉRSÉKLET CSÖKKEN 

Mérsékelt, időnként élénk északnyugati, nyugati 
Szél, változó felhőzet, többfelé eső. A hőmérséklet még 
egy-két fokkal csőkken. 

A TISZA 11.5 FOK 
A Tisza igen alacsony vízállással Tokaj és Csong-

rád—Szeged közölt árad, máshol apad. Vizének hőmér-
séklete Szegednél 11.5 fok. Mai vízállások: Csongrád 
224 (9), Szeged 110 (9). 

NAPIREND: 
Csütörtök, október 21. 

Nemzeti Szinház este 7 óra-
kor: Csongor és Tünde. »S«-
bórlet. 

Belvárosi Mozi 4.- 6, 8 óra-
kor: Express szerelem. 

(Széchenyi Filmszínház 4, 6, 
8 órakor: Oro«z kérdés. 
Vadnyugati határvadászok. 

Korzó Mozi: 4, 6, 8 órakor: 
Győzedelmes visszatérés. 

Somogyi könyvtár nvltvü van: 
hétköznapokon 9 órától 19-lg. 

Egyetemi Könyvtár reggel 
8 órától esle 7 óráig van 
nyílva hétköznapokon. 

Szolgálatos gyógyszertárak; 
Gerle-Takács: Klauzál-tér 3; 

Just Frigves: Pelőfl Rándor-
sugárut 41/b: Török Márton: 
Usongrádf-sugYrut; Selmeczl 
Béla: Somogyilcíep IX. u. 489. 

o — 
(Jjabb háziipari fan-
folyamot indít a város 

A város háziipari tanfolya-
mai igen nagy jelentőségűek 
voltak a munkanélküliség le-
küzdése szempontjából, de 
ezenkívül ha=znos iparcikke-
ket is készitotfcek a tanfo-
lyam résztvevői. Most ujabb 
háziipari tanfolyam indul és 
ennek keretében három cso-
portot szerveznek mce. ósz-
szesen 480 munkanélküli nő 
kap majd foglalkoztatóst. A 
A szükséges anyagokat az 
épités- és "közmiinkaüsryi mi-
nisztérium bocsátja rendelke-
zésre. A törvényhatósági bi-
zottság kisgvülésének határo-
zatára 10 ezer forintot ál-
doz a város erre a célra. 

• 
— Pénteken törvényhatósági 

közgyűlés. Pénteken délelőtt a 
város törvényhatósági bizott-
sága közgyűlést tart,. A tárgy-
sorozat előkészít'sét szerdán 
végezte el a kisgyűlés. Ugyan-
akkor a 14 ponlbó! álló saját 
tárgysorozatot i3 megbeszélték, 
amelynek keretében az időszerű 
folyó ügyeket tárgyalták.' A 
kisgyűlés elfogadta Dobay Tál 
tanácsnok és dr. Pálfy György 
polgárme! t e helyettes nyugdíja-
zását. 

— Meglopta a barátját. Nyolc 
évet ült már lopásért, sikkasz-
tásért Dominik Gyula állásnél-
küli borbélysegéd. Legutóbb, 
amikor kiszabadult, elment a 

tőzfürdőbe, ahol egy barátja 
abinjában vetkőzött le. Mikor 

a szállásadó elaludt, Dominik 
kilopta kabátja zsebéből 200 
forintot tartalmazó pénztárcád 
ját. Utána elment a Parádi-
vendéglőbe, ahol evett-ivott, de 
nem fizetett, sőt belopódzott a 
vendéglős lakásába és ellopott 
egy tmbátot. A rendőrség a ja-
vithatatlau bűnözőt őrizetbe 
vette. 

x Az Állami Borpincészet 
megkezdte az uj borok vásár-
lását az Armegállapitó Bizott-
ság által megállapított árakon. 
Átvétel és felvilágosítás 8-tól 
18 óráig' a pincészetnél, Szö-
vetkezeti-utca 2. és a Szeged-
Alsóközponti, Királyhalmi, Ru-
zsajárási, Atokházi, Gátsaroki 
Földmüvess2ö vetkezetnél. 

x Halálozás. Szeretett édes-
anyánk, özv. Barna Mihályné 
született ödry Ida 70-ik élet-
évében elhunyt- Gyászmise 21-
én 9 órakor a belvárosi temp-
lomban. Temetése délután fél 
4 órakor az alsóvárosi teme-
tőben. A gyászoló család. 

x Köszönetnyilvánítás. Mind-
azon ismerősöknek, munkatár-
saknak és a szegedi kender-
gyári énekkarnak, akik felejt-
hetetlen jő édesapánk, id. Ia -
csán István elhunyta alkalmá-
val részvétüket fejezték ki, ez-
úton mondunk hálás köszöne-
tet. A gyászoló család. 

x Fllszerkiskereskedők figye-
lem t Ma, csütörtökön délután 
6 órakor a Lechner-téri szék-
ház,ban gazdasági gyűlés. 

Elegáns szabás 

x A Szegedi Tzr. Nőegylet 
szeretettel meghivja fagtársnőit 
és minden érdeklődő asszony-
testvérét október 21-ikén dél-
után 4 órai kezdettel Margit-
utca 20. alatt iskolás gyerme-
keinknek rendezendő Tóra-
örömünnep ünnepélyre. 

L e g ú j a b b II 
— Fegyverrejtegetés miatt 

őrizeti*) vette a rendőrség Már-
ki János röszkei földművest. 
Az udvarán, a szalmakazalban, 
z-úkba varrva vadászpuskát és 
töltényeket találtak. 

K o v $ c < s I b o l y á n á l | 
Hld-aica 6. 

— Négyhónapi fogházbünte-
tésre itélte a törvényszék Var-
ga József állástalan csavargót, 
mert Makk Etel ujsomogyite-
lepi lakásáról cipőt és ruhane-
műt lopott. 

Szegedi Állami Nemzeti Színház 
műsora 

Csütörtökön. 21-én 7 órakor: Csongor és Tünde. »S« bérlet 1. 
Pénteken. 22-én 7 órakor: Szöktetés a szerályból. D. bér-

let 2. előadása. Rendes helyárak. 
Szombaton, 23-án 7 órakor: Éva. »T« bérlet 2. előadása. 

.Vasárnap, 21-én 5 órakor: 

Hétfőn, 25-én 7 órakor: 

Kedden, 26-án: 
Szerdán, 27-én: 
Csütörtökön: 23-án: 

Pénteken, 29-én: 

Rendes helyárak. 
Hár'j János. Szabadművelődési 

előadás. Rendes helyárak. 
Szabad Forum. (Közönség 

kritika és sziinház vitaestje 
a Csongor és Tündéről.) 

Éva »I« bérlet, 2 előadása. 
Csongor és Tünde. >P« b. 2. 
Blanco Posnet színvallása. — 
Scapin csinyjeí. »U«. b. 2. 
Aida. Bemulatóbérlet 4. előad. 

Táfszínliűz mlisQfa: 
Október 22-én: Felsöközpont: SCAPIN CSrNYJEl 
Október 24-én: Makö: IDEGEN GYERMEK. 
November 5-én, Szőrcg: IDEGEN GYERMEK. 
November 12-én. Kiszombor: KÉNYESKEDŐK. 

H o l l e s z m a 
t a g g y ű l é s ? 

Oki. 21, csütörtök: MOSzK 
délután 6 órakor Havalecz Ist-
vánná, MAV fűtőház délután 3 
órakor Kedves András, Kisvas-
út délután fél 4 órakor Rozsos 
Ferenc, Gyufagyár délután fél 
5 órakor Lukics Andor, Kolró-
telep délután féA 4 órakor Dom-
bi Béla, Winler kefegyár dél-
ulán fél 4 órakor Sarnyai Ven-
cel, Szegedi Kender délulán 2 
órakor Márki András, Ujszege-
di Kendergyár délulán 2 óra-
kor Ladányi Benedek, Város 
délután 6 órakor Slrack János, 
Tűzoltók délután 6 órakor Ho-
mola János, MAV nyugdijasok 
délután 3 órakor Pipicz József, 
Posta délután 6 órakor Czi-
rok András, Szegedi Cipőgyár 
délulán 5 órakor Pamuk Ist-
ván, Villamosvasút este 9 óra-
kor Vereska András, Ujszegedi 
Ládagyár délután 4 órakor Pó-
sa Lajos, I.ippai fürésztelep 
délután 4 órakor Szőcityl Mi-
hály, Bőripari Szövetkezet dél-
ulán fél 5 órakor Székely Má-
tyás, Dohánygyár délután 5 
órakor Weber Béla, Honvéd-
kerület őrszázad délután fél 6 
órakor Farkas István, Egyelem 
délután 6 órakor Bódai Pál 

Az OTI orvosi 
tagszámlálásl fart 
Az Országos Társadalombiz-

tosító Intézet az egyes orvosi 
körzetekbe tartozó biztosítottak 
létszámának megállapítását ha-
tározta el. A népjóléti minisz-
ter ez ügyben kiadott rendelete 
alapján az Intézet alkalmazot-
tai október 25. és 30-ika között 
felkeresik a szükséges adatok 
beszerzése végett a munkáltató-
kat. Felhivjuk a munkáltatók 
figyelmét, hogy a közölt időben 
megjelenő intézeti alkalmazot-
taknak a szükséges adatokat 
saját érdekükben bocsássák 
rendelkezésükre. 

— A Szakszervezeti Világ-
szövetség Trygve Lienél, az 
Egyesült Nemzetek Szövetsége 
főtitkáránál, valamint Calda-
risz görög külügyminiszternél 
tiltakozott 34 görög szakszer ve-
zető perbefogása ellen. 

Elsőrendű 
szőrmeárii 

— A Kisgazdapárt balaton-
kenesei országos értekezletét a 
korábban kitűzött idő helyett 
október 28-án és 29-én tartják 
meg. 

— A csehszlovák köztársaság 
budapesti követe ma látogatást 
tett Darvas József épités- és 
közmunkáiigyi miniszternél. 

— A jogerősen halálraítélt 
Nádasdi Ferenc pécsi fuvaros 
— nyilas tömeggyilkost szerdán 
délután a gyűjtőfogház udva-
rán kivégezték. 

Fizess e lő a 
Délmaqyarorszápra 

„Nincs nálam a pénztárca44 

— ir ondta Nagy 
és éppen ez bizonyította, hogy nála van 

Tegnapi számunkban megír-
tuk, hogy őrizetbe vette a rend-
őrség Nagy József tápéi föld-
művest, mert kicsavarta Szá-
raz Pálné kezéből pénztárcáját 
és elrohant vele. Szerdai ki-
hallgatásán váltig hangoztatta 
ártatlanságát. Kihallgatták a 
kerékpáros üldözőket is, akik 

azt vallották, mikor utolérték 
Nagyot, azzal fogadta őket: 
»ninc® nálam a pénztárca*. Ka 
az elszólás lett a veszte, mert 
ha nem ő vitt® el, honnan 
tudta, hogy pénztárcát keres-
nek. A vizsgálóbíró rablás miatt 

1 letartóztatta. 

„Saját könyvemből T A N U L H A T O K " 
— Add kölcsön komán, leg-

alább néhány napra a Tájana-
tóniiádatl Nincs rá pénzem, 
hogy megvegyem. 

Nem egy ilyen kérést lehe-
léit hallani az orvostanhallga-
tók körében, akik közül bizony 
igen soknak nem tellett arra, 
hogy a drága medikus szak-
könyveket megvásárolják. Ezen 
a helyzeten igyekezett segíteni 
a MEFESz szegedi Medikus 
Köre. 

Uj könyvek sorakoznak most 
a MEFESz egyik helyiségében 
és a tömött könyvespolc előtt 
Sánlha László niedikus köri tag 
tevékenykedik, a könyvszolgá-
lat vezetője. 

— Budapesten az orvos szak-
szervezet, medikus könyvesl>oI-
tot tart fenn, — mondja. Tőle 
kaptunk könyveket, hogy Sze-
geden is megkönnyítsük a 

diákok tanulási lehetőségét. A 
könyvkereskedők kikapcsoláséi-
val, negyven százalék kedvez-
ménnyel tudjuk adni a köny-
veket, ami már maga is hatal-
mas támogatást jelent. Ezenkí-
vül azonban meg további ked-
vezmények is vannak. A Me-
dikus Kör szociális szakosztá-
lyának ajánlására az egészen 
szegénysorsualc még külön 30~ 
40 százalék engedményt kapnak. 
F.zt az anyagi különbséget a 
kultuszminisztérium téríti meg. 

Közben néhány diák érkezik. 
Előszedegetik a pénzt Vásárol-
nak. Egyikük boldogan ma-
gyarázza: 

— Te, most fogok először sa-
ját könyvemből lanuhii! 

Népi demokráciánk Igy Biz-
tosítja egyre inkább, hogy a 
tanulás szabadsága mellett meg-
legyen a tanulás lehetősége is .. 

Szakszervezet! hireh 
A Könyvnyomdai Munkások 

Szabad Szakszervezete szegedi 
csoportja vasárnap, 21-én dél-
ulán 4 órakor műsoros dél-
utánt rendez a szakszervezeti 
székház kullurlermében. 

A magánalkalmazottak szak-
szervezete értesiti azon tagjait, 
akik a kezdő és haladó gyors-
írásra jelentkeztek, 19-én dél-
után 6 órakor jelenjenek meg 
Katona Lászlóné iskolájában, 
Kölesei-utca 10. 

A házfelügyelők szakszerveze-
te csütörtökön este 6 órakor 
taggyűlést tart a szakszervezeti 
székházban. 

Október 21-ín, csütörtökön 
délután 5 órakor a szakszerve-
zeti székház nagytermében ősz-
szevont termelési értekezletet 
tartunk. F.lőadó: SSnyi Ferenc 
elvtárs az Országos Munkaver-
seny Iroda kiküldötte. Vállalat-
vezetőknek, fib. elnököknek. 0b. 
termelési felelősének, üzemi 
pártitkároknak, üzemi verseny-
bizottság titkáraínak, élmnnká-
soknak, tervmegbizottaknak és 
az egész bizalmi testületnek 
megjelenése kötelező. 

RIMAR 
s z ő r m e s z a l o n 

Kigyó-utca 1. II. em. 

A Magánalkalmazoltak Szak-
szervezetének »Muzsikabarátok 
Társaságai népszerű gramofon-
hangversenyei során pénteken, 
október 22-én este fel 8 óra-
kor a szakszervezeti székház-
ban Beethoven müveiből hang-
versenyt rendez. Műsor: Co-

riotán nyitány, Mondschein szo-
náta, V. szimfónia. Műsorve-
zető: dr. Godó Józser. Belépő-
díj nincs, érdeklődőket szíve-
sen látunk. 

Felhívjuk az üzemi kultur-
felelősök figyelmet, liogy a 
Klauzál-gimnáziumban a Peda-
gógus Szakszervezet állat ren-
dezett képzőművészeti tárlat 15-
logalását szervezzék meg. A 
tárlat nyitva október 21-ig. Na-
ponta üzemek részére 2—7-ig. A 
szakmaközi kulturlltkárság fel-
hívja a kullurfetelősök figvol-
met, hogy minél több 20—25-ős 
létszámból álló csoportot szer-
vezzenek. 

A Magánalkalmazottak Szak-
szervezete értesíti tagjait, átok 
a könyvviteli tanfolyamokra je-
lentkeztek, az alanti napoko* 
előadásra jelentkezzenek a ke-
reskedelmi leányiskola Mérey* 
utoai épületében: kezdők tan-
folyama 18-án délután 6 óra-
kor, hatadók tanfolyama 20 áa 
délután 6 órakor, mérlegképez 
tanfolyam 19-én délután 6-kor. 

Felhivjuk az üzemi és szik-
] mai kulturfelel ősöket, liogy a 
M a g y a r Múzsa részére kiadott) 

jegyekkel 23-án. szombaton dél-
ig számoljanak el a szakmaközi 
kulturtitkárságon. 

A vendéglátómunkások szak-
szervezete értesiti tagjait, hogy 
az október 21-re hirdetett tag-
gyűlés elmarad. Az október 
23-án. szombaton délután meg-
tartandó szakszervezeti nagy-
gyűlésre délután fél 3 órakor a 
tagok megjelenése a felvonu-
lásra kötelező. 

A s z e g e d i m o z i k m ű s o r a : 

B o l v á r o s i Telefon: 625. K o r z ó Telefon: 624. S z é c i s e n y i Telefon: 490 

Mától, október 21-től kezdő-
dőleg a szegedi Szovjet Ün-
nepi Filmnapok nagysikerű 
zenés SZÍNES vigjátéira. 
E X P R E S S Z SZSitELEEI 

Mi történt két állomás között? 
Egy vidám utazás története. 
Főszereplők: 

LÍDIA DRANOVSZKAJA 
LEON1D GALLISZ 

Azonkívül a legújabb UMFI 
HJRADÓ. 

Október 21—24-ig, csütörtök-
től vasárnapig. — Dimitcr, 
Silbcrg és Scjmnnu főszerep-
lésével: 

G y ő z e l m e s 

visszatérés 
Szerelmesek, akiket a háború 
szétszakít. Ami két hidrobbnn-
tás között történt. — Ezen-
kivül IIIRADÖ. 

Mától kezdve Szegeden foly-
tatja diadalutját Szimonov 
döbbenetes erejű filmdrámája 

J. KUZMINA és 
V. AKSZENOV 

művészi főszereplésével. 

Orosz kérdés 
Michail Romra mesteri ren-
dezése. — Műsort bo veteti 

UMFI VILÁG HÍRADÓ. 

Előadások kezdete 4 ö és 8 órakor Pénztárnyitás délelőtt II —12-ig, délután fel ) tii 


