
DELMIGYARORSZAG 

HIREK 
GYENGE SZÉL 

Gyenge s.z<?L kevés felhős, száraz idő, éjszakai 
fagy. reggel helyenként köd. A nappali hőmérséklet 5 
tok körül. 

A TISZA - 2 2 (19) 
A Tisza Tokajig apad, lejjebb árad. Vizének hő-

mérséklete Szegednél 8 fok. Mai vízállások: Csongrád 91 
(19), Szeged 22 (19) 

\ \P t s |»: 
Vasárnap, november 14. 

Nemzeti Fzinliáz délután S 
érakor: Csongor és Tiindo. Este 
7 órakor: Tükör. »l«-l/rlet- Hét-
főn: Eva. Bérletazünet, 

Belvárosi Mozi 4. 6, 8 órakor: 
Fantasztikus szimfónia. Hét-
főn: Külvárosi fink. 

Széchenyi Filmszínház 4, 6. 
€ órakor: A madonna titka. 
Hétfőn: Szivárvány. 

Korzó Mozi 4 6, 8 órakor 
gziltóriai rapszódia. Hétfőn is. 

U jszegedi Mozi (a tanítóképző 
mollgtti kuHurhSz.lfln) 3, 6 7: 
Földalatti szindikátus. 

Somogyi könyvtár avttva van 
neiköznapoxon b orátói 19-lg. 

Egyetemi Könyvtár reggel 
ü órálói es!e 7 rtrála van 
nvltva hétköznapokon 

*/<>t~Ais'o* <» n«»-lertarsS. 
Rarcsay Károtv l'lsza I® 

jos-körút 32 Bulcsn Barna 
Kálvária-tér 7 ur Lőbl örök 
b lAzár Jenő Meiielsberg-tér 
* Selineczy Béla Soniógyi-
talor i \ utca 4Pb 

—o 
Az országgyűlés ked-

den déli 12 órakor illést tart. 
E gv a további leendőkről 
intézkedjék 

- Szántó Béta, Magyaror-
szág ú j o n n a n kinevezett var-
rni köve te pénteken meg-
érkezet t á l lomáshelyére . 

Ma zárul « szovjet könyv-
kiállítás. A \ itrnsj tfnraimkn 
levő szovjet könyvkiállítás már 
t--ik ina. vasárnap délig trkint-
hrtö meg. A nagyon érdekes ós 
tonnl-ágo© kiátiilitoru fi'lliivjuk 
s iiö-r.naég figyelmét. 

GONDATLANSÁGBÓL 
OKOZOTT EMBERÖLÉS miatt 
I adóztatta az államügyészség 
Konkoly János somogyile'epl 
lai ost és feleségét. Konkolyéi: 
a kuhikgódrökbcn egy döglött 
disznói talállak és annak ha-
sából adlak a szomszédságuk-
ban lakó l.akalos családnak A 
l akatos család minden tagja 
„ o.e'p.'eclett a romlott luis-
ló' és két éves kisfiúk bele is 
h-t'1 a hiismérgezésbe. 

Jő csatádapai 
\ Iparosok figyelmébe! Ismé-

telten felhívjuk ifiarosoink fi-
gyelmét, hocv a régi, l>e néni 
váltott nehézt>enzin-utalványai-
kat három nnpon tjeiül hozzák I 
bc érvénvetité* végett, mert kü-• 
lőnben érvényüket vesztik. 

x n.iifllozás. Batki Antalné I 
BaMz Eszter 13-ón elhunyt. Te-
metése 15-én délután 3 óra-
kor a Dugonics-temetőben. 

— Lehullott az első hő. 
Pénteken a dóli órákban 
Nyíregyházán és környékén 
havazott. 

— Orvosi előadás. Dr. Ivano-
vics György egyetemi tanár, 
Kossuth-dijús tudós beszámolót 
tart. a szovjet- orvostudomány 
legujabb kutatásairól a mikro-
biológia terén, a Magyar-Szov-
jet Művelődési Társaság orvos-
csoportja és a Szegedi Orvosok 
Szakszervezete rendezésében, 
vasárnap, 14-én délelőtt Héra-
kor a Széchenyi Moziban. Elő-
adás után bemutatásra kerül 
»A mesterséges gégecső* cimü 
szovjet tudományos film. Bolé-
pődij nincs. 

— Egységesítik a holtfányil-
vánitási eljárást. Az eddig ér-
vényben volt különböző holt-
tányilvánítási eljárások egyesi-
tés'ro az ignzságiigyminiszter 
rendelettervezetet, készített. El 
szerint, mindazokat a személve-
ket akik 1939 szeptember 2-a 
és 19tő december 31-e között 
eltűntek, holttá lehet nyilvá-
nítani. A holltányilvánitást az 
eltűnt házastársa, örököse, vagy 
a gyámhatóság által részérc ki-
rendelt gondnok, illetve olyan 
személy kérheti, akinek jogri ér-
deke fűződik nz eltűntnek liolt-
tányilvánitásához. Ez az eljárás 
a járásbíróság hatáskörébe tar-
tozik. 

SZAVALÓVERSENY AZ 
EGYETEMEN. A MSFESz 
szegedi Bölcsész Kőre szom-
baton délulán az Adv-léri 
cg' e'emen nagv évle'dfídés 
mellett rendezte meg szavaló-
és énekverscn.vét. A szavaló-
verseny eLső három diját Do-
monkos György, Honli Klá-
ra és Tiszai Eriit kapta, az 
énekverseny eLső két helye-
Zeitje pedig Bar!ók Cecília és 
Csiszár Judit lelt. 
— A Pedagógus Szakszervezet 

Xóbizottaágft karácsonyi játék-
és ajándékkészítő tanfolvamot 
rendez. A fcanfoivam kezdete de-
cemlcr 1. Jelentkezés novcmlier 
15-től 8 és 12 óra között a 
Mérey-ntcai állami általános 
leányiskola irodá jában. 

— Totóeredmények: Chelsea— 
Manchester United 1:1 (x), New 
Castle United—Dertiy Countv 
3:0 él). 

Gondoshs&it csaíádjárái 

— A Szegedi Gazdasági VaSut 
knlturgárdája hétfőn délután S 
órakor a Madách-utcai általá-
nos iskoláim n a szegényaorsu 
gyermekek felsegélyezésére mű-
soros előadást rendez. Belépő-
díj 1 forint. 

8ft Népswer rádéra 
Legújabb rádiók, kerókpárok, 
r é s * f e í p » I s . 0 

SSSttg P E R Y 

varrógépek 
Dr. Kiss M. n. 3. 
Telefon: 741.sz 

SÍkSJXÜ.TO' 

Együtí a békéért 
és jótétért! 

A Magyar Nők Demo-
kratikus Szövetségének 
nagyszegedi szervezetei 
ma, vasárnap délelőtt a 
városháza tanácstermében 
tartják első, átfogó, nagy-
szegedi konferenciájukat. 
A varos különböző kerü-
leteiben működő MNDSz-
csoportok, a falusi és ta-
nyai MNI)Sz-!ömörü!ések 

- asszonyai ülnek össze, 
hogy megbeszéljék a nő-
mozgalom legaktuálisabb 
kérdéseit. A Demokrati-
kus Nők Világszövetségé-
nek közeljövőben, Buda-
pesten megtartandó II. vi-
lágkonferenciájának elő-
készületei állnak e kon-
ferencia középpontjában. 
Nagyszeged munkás-, pa-
raszt- és haladó értelmi-
ségi asszonyai máris átér-
zik e konferencia nemzet-
közi jelentőségéi és bel-
politikai súlyát, minden 
Igyekezel ükkel azon van-
nak: e konferencia a lo-
holöségekhoz képest a'Ieg-
{obban sikerüljön, ország-
viiág előíl sugározza a 
nemzetközi női szolidari-
tást, a nők elszántságát a 
béke megvédésében, kiál-
lását a haladás melleit. 

A Magyar Nőit Demo-
kratikus Szövetségének 
mai nagyszöged! konfe-
renciáin — Együtt a te-
kéért és a jólétért — jel-
szóval kezdi meg tanács-
kozását. 

Vasárnap, 1948 november 14. 

f£is'*«í£sÍHií!3:i Rovata 
Felkérjük a kortársakat, hogy 

a Szabad Nép és az októberi 
szocialista forradalom ünnepé-
ivé alkalmával a disziléshca 
használt és a kirakatban elhe-
lyezett piaicátokat, miután a 
diszilőverseny határideje már 
lejárt, kirakataikból szedjék be 

Vasárnap déli 12 órakor a 
Hunyadi-téri pálván á KISOSz 
futballcsapata mérkőzik a Ken-
dergyár csapatával. Kérjük a 
kiskereskedő karlársakat, hogv 
a mérkőzésen minél nagvobh 
számban jelenjenek meg Belé-
pés díjtalan. 

- RADICS BALÁZS szentesi 
lakos napszámosai előtt izgatott 
a demokrácia ellen. Radics ki-
jelentései megbántották a nap-
számosok munkásöntndatát és 
az izgatót feljelentenék. A nép-
ügyészség Radicsot kihallga-
tása után letartóztatta. 

HOGYAN? 
- A FÖRUM-KLU BBAN 

kedden este 9 órakor dr. Ba-
tizfalug János egyetemi tanát 
tárt érdekesnek Ígérkező elő-
adást tldőszald változások a 
nő életében« címmel. Ezalka-
lommal vendégeket w szívesen 
látnak. 

A 
Kaptuk és közreadjuk az 

alábbi levelet: 
A Délmagyarország 
szerkesztőségének, 

Szeged 
Lapjukban megjelent felhí-

vásra, hogy adakozzunk a híd-
építő munkások megjutalmazá-
sára, bejelentem, hogy mint 
bortermelő egy hektoliter bort 
ajánlok fel• Azok érdemük meg 
legjobban a támogatást, akik 
lerongyolt országunk közleke-
dési útjait, összekötő hidjain-
kat nehéz, küzdelmes és életve-
szélyes munkájukkal újjáépítet-
ték. 

Gerő miniszter elvtárssal a\ 
élen, éljenek a derék hídverő 
munkásaink! 

Barátság! 
Németh József Balástya. 

Ezenkívül a: Országos Gyógy-
szerész Egyesület szegedi cso-
portja 250.—, Farkas Imre, 
Szeged 20.—, dr. Korényi Ele-
mér 10— forintot juttatott et 
kiadóhivatalunkhoz a hidmun-
kások részére. Szász Lajos t 
szürke féifisapkát adománya-
toll 

A kőbányai serfőző alkalma-
zottai: Kamenszky Elemér 5, 
Mosonyl Béla 5, Lévay Sándor 
5, Tóth Erzsébet 5, Koesárdi 
László 5, Dosztűl András 5, 
Kocsó László 5, Somogyi Sán-
dor 5, Jójárt JuÜa 3, Rózsa Má. 
ria 3, Ilajdo Dezső 3, Mihók 
János 3, Pál Ferenc 3 foriu-
lot adott. 

Nem akart termelni a dolgozóknak 
— l e á a r i ó z t a í i á k 

Szilágyi Ernő 52 holdas 
hódmezővásárhelyi kul4k a 
Népi Bizottság többszöri 
felszólítására sem volt haj-
tandó megkezdeni a szán-
tási-vetési munkálatokat. Ki-
jelentette. hogy a földjeit in-
kább parlagon hagyja, de 
azon nem termel kenyeret 

a dolgozóknak Többek dőlt 
dcmokráciaellenes kijelenté-
seket is telt és izgatott Azt 
híresztelte szomszédjainak, 
hogy úgyis elveszik az egész 
termést, nem érdemes vet-
ni A szabotáló és izgató ku-
lákot a népügyészség letar-
tóztatta. 

P á r í h i r e k 
E héten az üzemi és hivatali 

szervezeteinkben szakszervezeti 
napokat tartunk. 

E héten a kerületi szerveze-
teinkbe^ pártnapokat tartunk. 

November 17, szerda; Alsó-
város II. (FöUlmüves-u. 17. sz.) 
délután Tél 7 Márki András, 
Alsóváros I. (Bem tábornok-n.) 
délután fél 7 Róna Béla, Belvá-
ros I.—III. délután fét 7 dr. 
Kis Dezső, Belváros II. délulán 
fél 7 Pipicz József, Belváros IV 
délalán fél 7 Sárvári István 
Belváros V-VI. délután féi 7 
Gyenge Kálmán, Felsöváros 1. 
délulán fél 7 Nagv László, Fel-
sőváros II. délután fél 7 Szé-
kelyhídi József, Fodortelcp dél-
után fél 7 Pintér Péter, József-
telep délután fél 7 Bartha Bé-
la, Móraváros I. délután fél 7 
Tombácz Imre, Móraváros 11. 
délután fél 7 Tóvölgyi János, 
Ösomogyitelep délután fél 7 
Koltai László, ősomogyitetep 
II. délután fél 7 Pintér Géza, 
Rókus I. délután fél 7 Kedves 
András, Rókus II.—III. délután 
fél 7 Farkas István, Uj somogyi-
telep délután fél 7 Czirok And-
rás, Újszeged délután fél 7 Pcr-
jési Károly. 

Kát iKjfüSási biztosítást 
Az áüami érdekeltségű biztositónál. 

November 18. csütörtök: 
Honvédség délután 4 Farkas 
Miklós, Honvéd ker. őrszázad 
délután 4 Kövi Béla. 

November 19, péntek Ren-
dőrtanosztály délután fél 5 
dr. Bakos Géza, Rendőrség dél-
után fél 6 Dénes Leó. 

November 20. szombat. Kecs, 
késtélep délután fél 7 Havasi 
Antal. 

Hétfőn délután 8 órakoi 
titkári értekezlet a Ball-
hyány-uteat székházban. 

Hétfőn délután fél 6 óra ; 
kor a városháza közgvülési 
termében szemináriumi ve-
zetőink részére értekezletet 
t a r tunk . Okta tás i osztá'y 

Pronagandavezctők hét-
főn délulán 8 órakor tarta-
nak ertekezletet a Kálvin-
tér 8. szám átáll. (Kisterem) 

Hétfőn délután fél 5 órakor 
Batthvány-utcai székházunk 
előadótermében előadói érte-
kezletet tartunk. Kérjük az elv-
társak pontos megjelenését. 

Agitációs népnevelő fele-
lősök és falu táró felelősök 
hétfőn délután 8 órakor a 
Kálvin-tér 6. szám alatti 
székház nagytermében tar-
tanak értekezletet. 

Nem luxus hely 
a R A F F A Y - E l t e r e s n és K á v é b á z 

hol esténként O SODY humoros zsonglőr 
és revütársulata vendégszerepel. 

Belépődíj nincs! Záróra 5 órakor * 
\ MJtiöfiskolH előkészít sze-

maty- fis tetierautó, motorke-
l"éti>Ar vtzsgérn telelös-fic mel-
lett Möíier Béla, Vér-utca 4. 
|«vw.o i . mHtaU leleten 648. 

ftSikuiás sírul 
nagyban és kicsinyben 

K o v á c s i , W -

Ö n f á t i c r m é s l l 

bor e!adásS! 
roegkezdfem 

Kecskeméti Emil, Galaoib-u'ca 3. 

áQÍ7írQ3!ffiezt Telefon 625 
Ma, vasárnap utoljára! 
Bector Berlioz a nagy zene-
költő- életének éa szerelmének 
trgy filmje: 

FANTASZTIKUS SZIMFÓNIA 
A filmben előfordul a költö 
legnagyobb alkotása a Rákóczi 
induló is. Eaenkivül híradók. 
Hétfőtől, fWrddig! 
A mellékutcától a világhírigt 
KÜLVÁROSI FIU 
Főszerepben: A Saamollov és 
T. Oknyovezkája. 
Ezenkívül: n Fcjnélköll lovas 
trflkk film és világhiradő. 

Előadások kezdete 4, 6 és 

hJtéS&fcBYIÍ;- 02.1 Teleion 496 
Ma, vasárnap utoljára adjuk 

FRANCIS LEDEIIER és 
ANN RUTHERFORD 

főszereplésével 
A MADONNA TITKA 
Szerelem, rejtély, izgalmas 
fordulatoki 
Hétfőtől szerdáig! Bátorság és 
és hősiesség filmjei Művészi 
orosz film az igazi ellenállás 
róll — UZSVIJ és LISZAN 
SZKAJA szenzációs főszerep 
léséveL 
S z i v á r v á n y 

'8 érakor Pén/tárnyitás délelőtt 

l 9 r s 0 K E 0 2 1 Telefon: 624 
Mától szerdáig szerepel mű-
sorunkon a szezon legkiemel-
kedőbb filmje: 

Sz ibér ia i 
rapszédfa 

színes, zenés, énekes, ragyogó 
filmköltemény. A nemzetközi 
filmverseny abszolút győz-
tese. Sztálin nagydíj nyer-
tese. — Rendezte: I- Pürjcv. 
Főszereplők: M. Ladinyina és 
V. Druzsnyikov- — Hiradó. 

11-12-ig, délulán fél 4-től. 

x Kallós Károly né értesiti a 
hölgyközönséget, hogy kozme-
tikai intézetét újból megnyitot-
ta Kelemen-utca 8. szám alatt. 

A vasárnap 
délelőttre 

\ a tSzihériai rapszódia ,-bői 
'tervezett előadás elmarad. — 

Hétfőn, kedden, szerdán dél 
bon 12 órakor azonban az if-
júsági előadásokat megtartjuk 
a Szibériai rapszátíiáfeál 

a Korzó Moziban 
niii iiiimiiism imii iii'ii minis 


