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H I R E K 

Idő. 

H A V A S E S Ö , H ó 

Mérsékelt északi, északnyugati szél, jobbára borii1! 
i, helyenként köd, többfelé, főként keleten havazás, 

havaseső. A hőmérséklet átmeneti emelkedés után, új-
ból süllyed. 

A TISZA APAI) 

A Tisza igen alacsony vízállással végig apad. Vi-
zének hőmérséklete Szegednél 2 5 fok. Mai vízállások: 
Csongrád 1 19 (t.V, Szeged 53 (17\ 

IS U M R C M ) : 

Vasárnap, novemter 28. 

Nemzeti Éziubáx délntán 3 
érakor: Blanoo Posnet sz in val-
lóra. iTC»-bérlet 1. Rendes hely-
árak. Este 7 érakor: A vrindsori 
vig nők. Bérleiszünet. Rendes 
helyárak. 

Belvárosi Mo*t 4, 6. 8 órakor 
Teneerészhecsfilet. 

8/kohenri Fib»«zinMr 4, 6. 
8 érakor: Támadás 6.2'i-kor. 

Korzó Mozi 4, 6, 8 órakor: 
Győztes ország egy napja. 

Mnzenm nvitv*: hétköznap 
•-tő] 14 óráig, vacár- és ünnep, 
nap fl-tól 13 óráig. 

Egyelemi Kónw l á r reggel 
8 órától este 7 óráig van 
nvitva hétköznapokon. 

MeUftla'es í ívsíerlúraV: 

Gerle—Takács: Klauzál-tér 3; 
Just Frigves: Petőfi Sándor-
tngámt 41/b: Törők Márton 
Oongrádi-sugárut; Selmeezi 
P/la: Somogyilelep IX . n. 489. 

—o— 

— A népjóléti mlnt-ztérlum 
ívndbehozatta a deszki állami 
wanatóriumot. A íznnntórmm 
december elsején nyilik meg. 
("Vont- és izületi giimőkóros 
gyermekeket vesznek fel. Ilcly 
e étén felnőtteket Is ápolnak. 
A szanafórinmban szegénységi 
hizonyilváar alapján díjmente-
se u közeinek. 

— Az OT] rendelőiben a szop-
tató anyákat, csecsemőket és n 
bárom évet m 'g be nem töltött 
gvermekeket P„ vitamin keze-
lésben részesitik. A kezelésre 
sz anyák n nőgvóovászaton, a 
pvprmekpkkel pedig a (rrermek-
gyógyásznton jelentkezzenek. 

— A Pedagógus Psakszerrrz.ft 
aőWzotteÓCT december 1-(rtl ka-
tácsonvi jót ék- ós •Undókkó-
Bzjtő tanfolyamot rendez. Ér-
deklődők jelentkezzenek napon-
ta 8—l-ig a szegedi Mérey-
fcteni Állami általános ledny-
bkoln irodájában. 

x Házassá?-. Szűcs Erz.-ótjet és 
Dékány András ma déltjen fél 
1 órakor tart ják esküvőjüket a 
somogyitelepi rk. templomban 

— Az MNDSz felsővárosi cso-
portja vasárnap esto 6 órakor 
* rókusi MNDSz-csnporttal 
szemtan indított munkavorse-
nye keretében tarlrvestet rendez 
a szegény gyermekek felsegé-
Ivetésére a I'ostásotthonban. 
Utána éjfélig tánc. Mindenkit 
szeretettél várnak. 

— Az MNDSz deszki szer-
vezete remek ta készült ötágú 
csillagot ajándékozott Gerő Er-
nő elvtársnak o, közúti Ilid fel-
avatásának emlékére. A csilla-
got Otta Nándorné, Fulai JA-
nosné és Herozeg József né bú-
rom napon át készítette. 

— Knlturfilm bemntntó. Hét-
főn esto 7 órakor a MKFESz-
mozilon szines knltnrfilmekct 
mutatnak be. Belépődíj nincs. 

— Ilamls tanuzis gyanúja 
miatt letartóztatta a nípbiró-
•fig Szőke István, Rózsa Fe-
renc és Nagy Ernő hódmező-
vásárhelyi lakosokat. 

X Zseb- és karórákat keresek 
megvételre, magas árat fizetek. 
Fischer ékszerész, Klauzál-tér 3. 

— IRODAI.MI EST. Ma, va-
sárnap este C órai kezdettel Ső-
tér István: »IrodaImi realiz-
mus* cisnen tart előadást az 
Ady-téri égve: cin nagy előadó 
termében Az irodalmi esten dr 
Szeghy Endre vezénylésével 
szerepel több számmal a Fő-
iskolai Kamarakórus is. Az 
előadás ingyenes. Ponlos meg-
jelenést kér a rendezőség an-
nál is inkább, mert a későn 
jövőknek nem jut ülőhely. 

— A Volt Hadifoglyok Baj-
társi SzűveWgc november 30-án 
este fél 6 órai kezdettel nagy-
gyűlést tart a rókusi kulturhiíz 
nagytermében. A helyi csoport 
tagságát felhívjak a pontos 
megjelenésre. 

— A Fórnm Club vezetősége 
értesiti tagjait, hogy kedden 
éste fél 9 órai kezdettel dr. 
Fodor Gábor egyetemi m. ta-
nár tart előadást »A kémia leg-
újabb eredményci« cimmel. Ven-
dégeket is szívesen lát a veze-
tőség. 

— Vasárnap e*te 6 órakor az 
Ady-téri egyetem auditórium 
maximumában Sőtér István 
egyetemi tanár, iró Az irodalmi 
realizmus cimmel előadást tart. 
Az előadást szavalatok tarkítják 
és a Főiskolai Kóru9 szerepel 
Szeghy Endre vezényletével. 
Belépés díjtalan. 

x nalálozáa. Fájdalmas szív-
vel jelentem, hogy drága felesé-
gem, dr. Vinczi Kárólvué Bá-
rányi Mária november 27-én el-
hunyt. Temetése 29-én, hétfőn 
délután fél 3 órakor az ujsze-
gedi református temetőben. A 
gyászoló család. 

x Iparosok figyelmébe. No-
vember 30-án, kedden 6 órakor 
az ipartestület nagytermében dr. 
Ikrényi Bertalan körzeti titkár 
•Kisipar helyzete és a KIOSz 
munkája* cimmel beszámolót 
tart. Minden kisiparost szíve-
sen látunk. KlOSz-vezetőség. 

x Ipcrosasezonyok figyelmébe! 
November 80-án délután 6 óra-
kor tartjuk az ipartestület eme-
leti üléstermében az iparosasz-
szonyok MNDSz csoportjának 
alakuló ülését. Kérjük asszony-
társainkat, hogy minél nagyobb 
számban jelenjenek meg. Ven-
dégekot szivesen látunk. Veze-
tőség. 

— Itémhtr mint kocsmacégér. 
Rákos Sándorué hódmezővásár-
helyi kocsmárosné vendégeit a 
legfrissebb rémhírekkel igyeke-
zett kocsmájába csalogatni. 
Népbiróság elé került és most 
nyolc hónapig gondolkozhat hí-
réi valódisága felől a fogház-
ban. 

— Totóeredmény: Portsmouth 
—Arsenal 4:1 (1). 

— A földreform ellen izgatott 
Szatmári Imre almáskaniarási 
földműves. Letartóztatták. 

— A közalkalmazottak szak-
szerVezeténck szegedi főcsoport-
ja december 2-ím avatja mű-
vészi műsor keretélien a tör-
vényszék épületében levő szak-
szervezeti helyiségét, amely 
egyben az MDP pártszervezet 
helyisége is lesz. 

x Cftídlgan pullovCrkötés mér-
ték után. Iteichel, Margitra. 30. 

Ar „UJ Vi!ág" 

a Magyar Szovjet Művelődési 
Társaság politikai és társadal-
mi hetilapjának legújabb szá-
mában Dobi István irt vezér-
cikket «Munka a népért, harc 
a reakció ellen* cimmel Kassai 
Géza a világ demokratikus asz-
szonyainak a békéért folytatott 
küzdelméről irt. A szocializmus 
országának asszonyairól Nina 
Popova a budapesti nőkön* 
grésszusra érkező szovjet asz-
szonyküldöttség vcelőjének cik-
két olvashattuk. Mégismerhct-
jük a lapból Csu-De a kinai 
demokratikus néphadsereg ve-
zérkari főnökéi, népszerű tudo-
mányos cikk keretében pedig 
a Szovjetunió nagy tudó-
sának, a természetet átalakító 
Micsurirtnak növény- és gyü-
mölcskisérle eit olvashatjuk. Ér-
dekes regény folytatás, színes 
novella, részletek Lenin és 
Sztálin tanításaiból, gazdag mű-
vészeti színház, film, zenero-
vat egészili ki a lapot, amely 
átfogó képét adja a hét bel-
politikájának és külpolitikai 
eseményének ij. 

P á r t h í v e 

SzöUooítvány 
Sokezer darab elsőosztályu, priraa minőségű sző-
lőoltvány kerül eladásra, faj nagy választékban. 
Ripárfa, PortáÜsz, tcrlandéri, Manlichula amerikai 
vadalanyokra oltva. Postán, vasúton, utánvéttel, 
szakszerű csomagolásban szállítjuk. 

Ismertető jegyzéket ingyen hü :d 

Petes szöllőíe'epitc, Abnsúr. Te!.: 6. 

S a k k 
-

November. 25-én Budapesten 
a MADOS közponlban tartották 
meg nagyfontosságú értekezle-
tüket a vidék képviseletében 
megjelent kerületi vezetők és 
megbízottak. 

Felkay Imre elnök (Debre-
cen) megválasztása után a kö-
zeljövőben meginduló Népi Csa-
patbajnokság szervezési kérdé-
seivel foglalkoztak Méreteiben 
hatalmas versenyt ax OSII nagy 
támogatása teszi lehetővé. A 
versrtiy 6-os csapatokkal ín* 
duh 10-cs csoportokba osztva-
Igy adódnak.a Körzeti, megyei, 
kerületi bajnokcsapatok, illetve 
Magyarország ez évi Népi 
Csapatbajnoka. 

Az OSII a dí jazása, szegény 
sakkcsoportoknak készletekéi 
való ellátására, 5000 sakkgar-
nitura, oktatásra, valamint az 
adminisztrációs költségek elő-
irányzására, benyújtott MADOS 
költségvetést elfogadta. A ver-
seny a közeljövőben kiírásra 
kerüL 

Má jus végéig befe jezik a bajnok 
ságokai, az egyéni versenyeket 
az egyesületek a téli hónapok-
ban fejezzék be, hogy végül 
a kerületi egyéni bajnokság ju-
nius végéig befejezést nyerjen. 

A játékosok kategorizálására 
dr. Bán Jenő vidéki főtitkár 
kitűnő tervezetét fogadiák el, 
mely szerint lesz mesterjelölt, 
I., /!., III. osztályú valamint 
kezdő osztályú játékos. 

F A N D S z h í r a d ó 
A felsővárosi csoport hétfőn 

délután 5 órakor vezetőségi 
gyűlést tart. Kedden délután 
taggyűlést rendeznek. Előadó 
Nagy Endréné. A gyűléseket a 
Vásarhelyi-sugáruti átmeneti 
fiuotthonban tartják. Csengő 
jobbra-. 

A fodortetepi csoport hétfőn 
este rendes nőnapot tart köz-
ponti előadóval. Kérik az asz-
ozony társakat, hogy textilliul-
ladíkot, tűt, cérnát, ollót hoz-
zanak magukkal. 

A rókusi csoport hétfőn dél-
után fél 6 órakor vezetőségi, 
6 órakor nőnapot tart a rókusi 
iskolában. Előadó Jets Antal. 

A móravárosi csoport hétfőn 
este nőnnnot. tart.. 

A belvárosi csoport hétfőn 
délután. 5 órakor a Fórnm Club-
ban kultur nőnapot rendez. Elő-
adó dr. Drégely Józsefné. Utána 
taggyűlés. 

Az ó somogyi telepi csoport 
hétfőn este taggyűlést tart. 

M e g n y í l t a K t i z p o n i l 

alatt, ahol I r. ló- és esikóhus' 
finom kolbász és felvágottak 

állandóan kaphatók. 

Hétfőn fél 5 órakor az ösz-
szcs felülvizsgáló bizottsági 
tagoknak és ellenőröknek 
értekezletet tarlunk Batt-
bvány-utca 4. szám alatt. 
Tárgy: az eddigi felülvizsgá-
lási munka kiértékelése. 

Népnevető (agitációs) felelő-
sök fahijárőfeleiödik hétfőn 
este 6 órakor a Kálvin-tér 6. 
szám alatti nagyteremben tar-
tanak értekezletet. 

Móraváros /. pártmunkásai és 
párIbizalmijai vasd nap reggel 8 
órakor jelenjenek meg a Móra-
utca 3• sz. alalli piriházban. 

üétfőn este 6 órakor propa-
gondavezetők értekezlete a Kál-
vin-tér 0. szám alatt a kiste-
remben. 

Hétfőn délután fél 5 órakor 
Batikiáuy-ulcai székházban elő-
adói .értekezletet tartunk, me-
lyen kérjük az elvtársak pontos 
megjelenését. 

Hétfőn délután 6 őrnkor íkz-
szevont titkári értekezletet ter-
tnnk a Batfliyőny-ntcni szék-
házban. Kérjük nz elvtársak 
pontos megjelenését. 

* 

E hólon összes szervezeteink-
ben taggyűléseket tarlunk, 
melyre megfigyelőket küldünk 
ki. 

November 30, kedd: MAV 
forgalom déltilán 6 Kókíti Já-
nos, Polő cipőgyár délu'án főt 
5 Fényszárosi I(á olvné, Városi 
gőzfürdő délulán fél 7 Tóth 
I.ajos, Nemzeti Szinház délután 
negyed 5 dr. Bakos Géza. 

December 1, szerda: Közúti 
hidépilés délulán 4 Nyilasi Pé-
ler, Orion bőrgyár délulán 3 
Szaszkó István, I.emezg- á • dél-
ulán 2 Bartha Béla, MÁV pá-
fyafcnnlariás délulán 3 Ilomo-
la János, MÁV oszíálymémök-
ség délulán 3 Czirok András, 
MAV Rő'ais délután 3 Doklor 
Lajos, DÉMA dpőgvár déluláa 
fél 5 Nagy I.ászló, Dclmágyar-
ország délulán 3 Bóna Béla, 
Konzervgyár délulán fél 3 
Fényszárosi Károlyné, Angol-
Magyar Jutafonó délután 2 
Tóih Béla, Közigazgatás dél-
ulán 6 Ritfer József, Városi 
kertészet délután 6 Tóvölgy i Je-
nő, Mozik délután fél 3 Klein 
Sándor, Bankok délután 6 Szé-
kely Mátyás, Belváros I. dél-
után fél 7 LuMts Andor, Bel-
város II. délulán m 7 Kiss Mi-
hály, Belváros IV. délulán fél 
7 Bódai Pál, Belváros V-VI . 
délulán fél 7 Pintér Géza, Mó-
raváros I. délulán fél 7 Berkes 
Ferenc, Móraváros II. délután 

. fél 7 Simovits Mihály, Alsóvá-
| ros I. délután fél 7 dr. Jurtifc 
Ferenc, A búváros II. délulán 
fél 7 Mária András, ösomogyi* 
telep I délulán fél 7 Pipicz Jó-
zsef, Osomogviielcp II. dél-
után fél 7 Szilágyi Istvánué, 
Ujsomogvi'elep délután féi 7 
Relkcs István, Fodorle'ep dél-
ulán fél 7 Nyéki Ferenc. Újsze-
ged délután fél 7 Tombácz Im-
re, Józseficlep délután fél 7 
Sallai Ferenc né, Rókus I. dél-
ulán fél 7 Gera Piroska, Rókus 
I I—III . dé'Iu'án fél 7 Ifartai Er-
nő, Felsőváros I. déhüári fél 7 
Sándor János, Fe'sőváros f i . 
délután fél 7 órakor Vincze An» 
taL 

December 2. csütörtök: MAV 
fűtőház délu'án 3 Pc'ri Ferenc, 
Kisvasút délulán fél 4 Nagy 
László, MOSzK délu'án 6 Ha-
vaiecz Islvánné, Első S/ííjctH 
Cipőgyár délulán 5 Szántó Mar-
git, Bőripari Szövetkezet dél-
után fél 5 Má-ki András. Gyu-
fagyár délu'án RT 5 Prágai 
György, Kolró e'co délután fél 
4 Krier Péter, Wintcr kcfegs'ár 
délután fél 4 Vereska András, 
Szegedi Kender délután 2 Far-
kas Miklós, Ujszccdi Kender 
délu'án 2 Erdős János, Város 
délulán 6 Tokaji János, MAV 
nyugdíjasok délután 3 Peri'sl 
Károly, Posla délu'án 6 Né-
meth Lajos, Gázgyár délutáu 
fél 4 Strack Adám. 

December 2, csütörtök: Vil-
lamosvasút este 9 Pintér Péter, 
Ujszegedi Ládagyár délután 4 
Bérezi József, Lippai fatelep 
délután 4 Olajos* Gyula, Do-
hánygyár délulán 5 Bába Já-
nos, Honvéd ker. őrsz. délután 
fél 6 Kedves András, Egyetem 
délután 6 órakor Strack János. 

December 3, péntek: Pirk 
szalámigyár délután 3 Szalontai 
István, Rcndőrtanosztálv dél-
után fél 6 Róna Béla, Rendőr-
ség délután fél 5 Szét elyhiill 
József, Köztisztasági telep dél-
után 3 Komáromi István, Viz-
mü'ciep délután fél 3 MosonvJ 
György, Kunsági sző végvár 
délután 2 Bogdán József, Var-
ga hötélgj'ár délután fé! 4 Sza-
bó Teréz, Szőicgi petróleum-
gyár délután 4 Szúnthó Margit. 

December 1, szombat: OTI 
délulán 1 Gyenge Kálmán, 
MAV CV délután i Székelv Bé-
la, Közvágóhíd délu'án 1 Boda 
JózscL Kerskéste'ep délulán lé) 
7 órakor Krier Péter. 

x Leppzebb ajándékok leszállí-
tott árban Dudás illatszertár, 
Széchenyi-tér, Tisza-szállónál. 
Okvetlen nézze meg dúsan fel-
szerelt kirakatom. 

x Iparosok figyelmébe! Iparo-
sok részére nehéz benzin-utal vár 
nvok az ipartestületben kapha-
tók. 

x C j tanfolyamok kezdődnek 
december 1-én dr. Rosenbergué 
gyors- és gépiróiskolájálian, Dó-
zsa Györ-gy-utoa 2. Kultúrpalo-
tánál. 

x Ujszegedi Vigadó téli he-
lyisége megnyílt. Disznótoros és 
nyúl vacsora. 

x Mestervizsgára előkészítő 
tanfolj-amot rendez a szegetli 
ipartestület. Jelentkezni lehet 
decetnlKír 6 ig tiezárólag Hor-
váth Mihály-utca 3., délelőtti 
8—2 ig. Jelentkezők munka-
könyvét, seffédlevelet és szüle-
tési anyakönyvi kivonatot hoz-
zanak magukkal. 

P áE f i * z o ' J q'jtohflst 
f a v l l t a s s a 
k é s z l l l e s s e 

•nál. Tisza La'os kör-
ut 46, az udvarban. 

Szeged Dolgozós! 

Ma, vasárnap délelőtt 11 órakor 

a Hungária-szálló nagytermében 

nyílik. I l ivjuk és várjuk erre 

Szeged minden dolgozóját. 

Szakmaközi bizottság 


