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HÍREK 
FUTÓ ESÖ 

Mérsékelt, helyenként élénk nyugati, északnyugati 
szél. változó felhőzet, többfelé kisebb futóeső. havas-
eső. esetleg futó havazás. Egy-két helyen reggeli köd. 
a hőmérséklet alig változik. 

A TISZA 4 FO! 

A Tisza Tiszafüredig árad. máshol apad, Igen ala-
csony vizállásU. Vizének hőmérséklete 4 fok. Mai víz-
állások: Csongrád 126 (17), Szeged 30 (19). 

M A P l U E N D i 

Kedd, november 23. 
Nemzeti Színház eete 7-kor: 

Aida. »T«-bérlet 4. Rendes hely. 
Arak. 

Belvárosi Mozi 4, 6. 8 órakor: 
Tüz. 

Széchenyi FilmstinhSí 4, 6, 
8 órakor: Francia lány. 

Korzó Mozi 4, 6, Ó órakor: 
Fogadó n keresztúton. 

Mruetun nyitva: hétköznap 
9-tól 14 óráig:, vasár- és ünnep, 
nap 9-től 13 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva van: 
hétköznapokon 9 órától 19-ig. 

Egyetemi Könyvtár reggel 
8 órától este 7 óráig van 
nyitva hétköznapokon. 

»<oi£2i;i{«» Aj egy szertárak: 

Franki JózseD SzcntGyörgy-
tér 8. Teniesváry József:"Kiaú-
zAJ-tér 9. Surjányl József: Kos-
suth i.aiovsngárul 31. 

—o— 

— Kinevezések. A kultuszmi-
niszter Mészöly Gedeon nyil-
vános rendes tanárt a szegedi 
.adomán vet; vetem bölcsé szeti, 
nvelv- és történettudományi ka-
rának prodékáni tiszt.ségélien 
megerősítette. A kultuszminisz-
ter dr. Horváth Róbert miskol-
ci jogakadémiai rendkivüii ta-
nárnak a szegedi tudomány-
egyetem jog- és államtudományi 
karán magántanárrá történő ki-
nevezését tudomásul vette és őt 
ehhen a minőségében megerősi-
totie. . . 

— A balástyai Kőzlegclő fá-
sítását a mai napon megkezdik 
a hároméves terv " keretében. 
Oüszcsen 86.500 akáocsemetét 
ültetnek el, hocrv ezzel a legelő 
értékét, használhatóságát nö-
veljék és vele minél jobb he-
lyezést érjenek el nz országos 
legelőversenvlien is. A fásitást 
november végéig befejezik. 

Jó családapat 

— A Fórum Cluh vezetősége 

értesiti tagjait, hogy november 

23ön, kedden este fél 9 órai 

kezdettel dr. Greguss Pál egye-

temi tanár tart előadást a »Nö-

vények szerelmi élete* cimen. 

Vendégeket is szívesen lát a ve-

teióség. 

x A Szegedi Izr. Nőegylet 
© heti összejövetelét 23-án, kod-
den délután B órai kezdettel 
tartja Margit-utca 20. sz. I. em. 
Különféle újítások és meglepe-
tések. Beszámoló a budapesti 
Wizo országos kongresszusról. 
Szeretettel várjuk és kérjük asz-
•zonytestvéreink miuél számo-
sabb megjelenésit. 

— CjszCntiván község la 
kossága 329.30 forintot ado-
mányozott a szegedi közúti 
hidat épitő munkások javára. 
Az összeget az MDP és a 
koalíciós pártok együttesen 
gyűjtötték össze. 
— Bszperantóhirek. A hód-

mezővásárhelyi eszpcrantisták 
vasárnap délelőtt tartották meg 
zászlóbontó ünnepélyes közgyű-
lésüket, amelypn a nagyszámú 
helybeli érdeklődőkön Kivül a 
délvidéki cszperantista megbí-
zottak is résztvettek. A szegedi 
eszperantistAknt Farkas Ernő 
egyetemi lektor képviselte. A 
negyedik eszperantó tan folyam 
nyilik meg városunklran 23-án. 
kedden esto 6 órakor a Mérey-
ntcai leány kereskedelmi iskolá-
ban (I. em. 1. sz,). Kezdő esz-
pcrantisták még jelentkezhet-
nek. • 

— FeketcvAgáfért három 
hónap. Perniczki Flórián Sze-
ged. Kismartoni.utca 27. ** 
nlatti lakost tötibizhcnl feke-
tevágásért háromhónnpl fog-
házra ítélte a biróság. 

— Szerencséé sserenesét'euaíg. 
Lfmbik Antal 34 éves fütőházi 
munkás az njszzgedi vasútállo-
máson leugrott a motoro-vonnt-
í'ól, a kerekek közé került, de 
szerencséjére csak a hátán és 
a lábán szenvedett kisebb hor-
zfolá-okat. 

— Lopott a kabinból. Do-
minik Gyula szegedi fodrász-
segéd a városi gőzfiirdől)en 
egy ismerőse kabinjából 200 
forintot, a Fnrádi-vendéglőben 
pedig egy télikabátot lopott. 
Egyhónapi fogházra ítélték. 

Népbiróság 

Ifj. Balázs Mihály batfonyai 
földművest izgatásért másfél évi 
börtönre ítélte a népbiróság. 

Mucsi József batfonyai ko-
vácsmestert izgatásért három-, 
feleségét pedig négyhónapi fog-
házra ítélte a népbiróság. 

Sutyi Emilia hettonyai la-
kost izgatásért nem jogerősen 
tizliónapi börtönre ítélte a nép-
biróság. 

Gondoskodik 

'V-rmeke nevelésiről. 

A Magyar Mérnökök és Tech-
nikusok Szabad Szakszervezeté-
nek helyi csoportja 28-áti a Fő. 
rum Clubban 6 őrai kezdettel 

e öedást fart 
Előadó Borbiró Virgil államlit-
kár »Városrendezés a tervgaz-
dálkodásban.* Kérjük tagjaink 
minél nagyobb számban való 
megjelenését.. Érdeklődőket 
szívesen látunk. 

Szegedi Altatni Nemzeti Színház 
műsora 

November 23-án este 7 órakor: 
November 2l-én 
November 25-én este 7 órakor: 

Aida- »T« bérlet 4. előadás. 
Nincs előadás. 

Tükör. »U« bérlet 5. előadás. 
November 2G-án este 7 tóra kor: A udndsort vig nök Bemulató 

bérlet 6. előadás. 
November 27-én d. u. 3 tórakor: Csongor is Tünde. Ifjúsági elő-

adás. 
November 27-én este 7 órákon Tükör. »S« bérlet 5. előadás. 

Rendes helyárak. 

Táfszinftáz ciiisofa: 
November 2fi-án, Vásárhelyen: Idegen gyermek. 

r Na felejtsen eljönni az 

A R V A Y-eakrászdába 
Szeged legrégibb cukrászdája. SíapliVB 18S4. A. l i t d u í c A b a n 
Szeged dolgozó közönségét szíre.'eltel várja békebeli cukrásza. Mérsek. Itárak 

Ma, kedden délután 5 éra-
kor a kerületi szervezési ak-
tíva értekezletet tart a Balt-
hvány-utcai székházban, a 
szervezési osztályon. 

Szerdán minden szeminárium, 
*a esti Iskolák előadásai az 
összevont pártnap miatt elma-
rad. 

Szavalnak a kollégisták 
A szegedi Mészáros Lőrinc 

népi kollégium kezdeményezé-
sére igen szépen sikerült sza-
valóverseny zajlott le a köz-
ponti egyetem aulájában. A 
versenyen a szegedi kollé-

S'umok legjobb aaavalól vet-
k részt. Ti zenkétéves álta-

lános iskolások. egyetemi 
hallgatók egyaránt léptek elő, 
hogy szabadon választott, ked-
venc költőik versét megszólal-
tassák. Egyikükben-máfiikuk-
ban egészen komoly színészi, 
vagy előadókészséget láthat-
tunk megcsillanni. A* első 
dijat méltán nyerte el Guczo-
ghl Lajos, aki a verseny ren-
dezője is volt. A második Do-
monkos György bölesészhail-

fató (Petőfi kollégium), a 
nrmndik: Kovács .Tnlia (Bem 

kollégium), negvedik: Strnck 
Anna (Bíró Szép Anna kol-
légium), ötödik: Szolai József 
(Kálinány kollégium), hato-
dik: Ménessy Mária (Kossuth 
Zsuzsanna kollégium) lett. 

MN3Sx hírek 
Ma délután 5 órakor a szak-

szervezeti székházban a peda-
gógus szakszervezet tagjainak és 
a magánalkalmazotlaknak a 
•Világkongresszusról* Nagy 
Eudréné előadást tart. 

A Vasutas Családvédelmi 
Egyesület számára szerdán d. 
u. 5 órakor a nagyáUomás kul-
túrtermében előadást lart Nagy 
Eudréné a »A nemzetkőzi nő-
szövetség budapesti világkong-
resszusáról* cimen. 

A felsővárosi csoport ma d. 
iu. fél 5 órakor tartja a taggyű-
lést. Előadó: Sallainé asszony-
társ, kózellá'ád tanácsnok. Min-
den tagtársat és érdeklődőt sze-
retettel várunk. 

A Magyar Mérnökök és 
Technikusok Szabad Szakszer, 
vezetének liclyi csoportja közli 
tagjaival, hogy 24-én délulán 3 
órakor 

f a g a y ü ' é s í 

tart budapesti előadóval. A tag-
gyűlés tárgya az ipari szervez-
kedés keresztülvitele. Tekintet-
tel a lárgy fontosságára, felkér-
jük tagjainkat, hogy minél na-
gyobb számban jelenjenek meg. 

HOGYAN? 

Hirdetmény. Szentes megyei 
város kezelésében levő két to-
ronyórának megjavítására ver-
senytárgyalást hirdetek. Felhí-
vom az ajánlattevőket, hogy a 
zártkörű versenytárgyalásra 
ajánlatukat decemlier 4. nap-
jának déli 12 órájáig Szentes 
megyei város polgármesteri hi-
vatalához nyújtsák be. Az aján-
lat vonatkozzon az evangélikus 
toronyóra egyszeri üzembehelye-
zésére és a felsőpárti reformá-
tus templom toronyórájának tel-
jes megjavítására. Szcutes m. 
város polgármestere. 

Kjfiinö fai&erok 
x Szemüveg Optifónál. OTI-, 

OTBA-szállitó, Szeged. Kárász-
utca 16. 

Eredményes 

a hirdefós 
a Délmagyarországban 

S885 forintot adtak eád'o a szepssSJ 
dolgozón a francia bányászoiinaH 

H. J . postás 16.75, Kotrótelep 
30.—, Honvédkórliáz 47.—, Ró-
kus I . pártszervezet 66.—, MDP 
Felsőváros I . szervezete 81.—, 
Köztisztasági telep és Városi 
gőzfürdő 224.—, Bozsó László 
50.-, Vajda László 10.-, Val-
kai éa Vass üzem 16.50, Szegedi 

bendergvár 127.—, Lippai gőz-
íürész 35.80, Magyar kender 
3143.69 forint. 

Gyűjtésünk eddigi eredni én va 
12.86t.96 forint, mely összeget 
a Szakszervezeti Tanácson ke-
resztül eljuttattunk a francia 
bánvászok részére. 

Autóbaszíorgatom 
Szeged és Újszeged hozott 
Tiszadobra viszik a teherponíoíxhidit 

Az uj közúti hid lehetővé 
leszi, hogy meginduljon a 
rendszeres aulóbuszforga-
lom is Szeged és Újszeged 
között. A városi autóbuszok 
bonyolítják le a forgalmat 
és naponta négyszer közle-
kednek. Az aulóbuszössze-
köttetés körjárat formájá-
ban történik a Vedres-utca. 
Szőregi országút, Temcsvá-
ri-körut és a Bethlen-utca 
vonalán. 

A két pontonhíd szélbon-
tását egyébként már a hét-
fői napon megkezdték. A te-
herpontonhidat Tiszadobra 
szállítják és otl állítják for-
galomba. A gyaloghíd továb-
t.a sorsáról a közlekedés-
ügyi minisztérium intézke-
dik. A kishidat Tápé község 
is kérte, de ebben az ügy-
ben még nem történt dön-
tés. 

Szakszervezeti hirek 
Felkérjük' mindazokat az 

ápolónőket, ápolókat, laborán-
sokat, asszisztenseket és asz-
szlsztcnsnőket, akik raimkanéL 
kül vannak, hogy okmányaik-
kal együtt nyilvántartás végett 
sürgősen jelentkezzenek az 
egészségügvi szakszervezet szer-
vező titkáránál délelőtt 8-2-ig 
az egyetemi alkalmazottak be-
szerzési csoportjában (Szemkli-
nika kis épület), vagy délulán 
4—8-ig az egyetemi központi 
üzemi bizottságban, ugyanab-
ban az épületben. 

Orvosok figyelmébe! A szak-
szervezet értesíti tagfait, hogy 
a keddi, (november 23) tovább-
képző tanfolyam nem a Bőr-
klinikán, hanem az egyetem 
aulájában délután 6 árakor 
lesz megtartva. Vezetőség. 

Szakszervezeti szemináriumi* 
bizalmiakat és az oktatási fele-
lősöket érteaitjiik, bopy a jövő-
ben a szeminárinmofc anyagát 
minden héten kedden, csütörtö-
kön és szombaton délután 5—7 
óráig Jehet átvenni a szakma-
közi titkárság oktatási osztá-
lyán. 

A magánalkalmazottak, keres-
kedelmi alkalmazottak, pedagó-
gus szakszervezet nőtagjai ré-
szőre ma délután 5 órakor ősz-
szevont nőnap lesz a szakszer-
vezeti székházban, 

Felliivjuk a szakszervezeti 
előadók figyelmét, hogy ma d'i-
után fél 5 órakor fontos meg-
beszélést tartunk a szakszer-
vezeti székházban. Megjelenés 
fegyelmi terhe melleit kőtelező. 

A mérnök szakszervezet szer-
dán délután 3 órakor Sá rkány 
né, dr. Duc Klára és Ettra 
László központi szervezési tit-
károk részvételével taggyűlési 
tart az ipari szervezéssel kap-
csolatban. A tagok megjelenés© 
kötelező. A gyűlés színhelye a 
szakszervezeti székház. 

A famunkás szakszervezet ma 
délután 5 órakor bizalmi ülést 
tart, 6 órakor vezetőségi ülést 
tart. Megjelenés kőtelező. 

Felszólítjuk a szakszervezeti 
napok előadóit és az üb. elnö-
köket, hogy amennyiben a tnult 
héten megtartott szakszervezeti 
napról a jelentést nem adták • 
le, ma estig feltétlenül adjáts 
io a szakmaközi tilicárságon. 

A házfelügyelők szakszerve-
zete csütörtökön délután 6 órai 
kezdettel taggyűlést tart buda-
pesti kiküldött részvételével 

K i s t o r s i & a d f ö R a v a t a 

Kii! nevelési bíz!osilás! 
Az állami érdekeltségű biztositónál. 

— fíODÖ JÓZSEF királyhal-
mz lakos a környékbeli korcs-
márosoklöl rendelést és előle-
get vett fel bor szállítására. Bö-
dönök sem szőtlűfe, sem bora 
nem volt. Letartóztatták. 

Téves rcviziös határozatok 
helyesbítése. Az érdekképviselet 
felhívja tagjainak figyelmét ar-
ra, hogy amennyiben az ipar-
revíziós eljárás során téves ha-
tározatot hoztak, ezek,helyesbí-
tését pótbeadványban kell kér-
ni, még.cáig az i dcjcR én viselet 
irodájában kapható űrlapon. 
Akiknek léhát a revíziós eljárás 
során ilyen természetű sérel-
mük van, szíveskedjenek az ér-
dekképviselet irodáját felke-
resni. 

x SoriörDAola előkészít sze-
nély- és tetiernnló. motorke-
rékpár vizsgára relelösséa mel-
lett. Müller Béla, Vár-utca 4, 
Főposta mellett leleíon 618, 

termelői kimérése 

o l c s ó n 

literen-
ként is Tábor-u.5| 
x A® Újszegedi Vigadó téli 

helyiség© megnyílt. 

Felhívjuk a textilkereskedők figyelmét, 
hogy a Délvidéknek 

T e x f i t a a g y k e r e s k e d i s H n H s t 
megnyitottuk. 
Csak riszontelariáh lészére I Tekintse meg raktárunkat! 

I1A4Í FÜLÖP *. FIAI 
S Z E G E D , Széchenyl-tér 15. Telefon: 2-67. 


