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Pintet,

Kompot kérnek KígyS dolgozá paraszijai

H I R E K
A HŐMÉRSÉKLET EMELKEDIK
Gyenge nyugati, északnyugati szél, villózó felhőzet,
többfelé köd. "Helyenként kisebb havazás, vagy havaseső, a hőmérséklet fokozatosan tovább emelkedik.
*

A TISZA ARAD

A Tisza Tiszabecsnél. Tokajnál és Szegednél árad,
máshol apad. Vizének hőmérséklete Szegednél 1 fok.
Mai vízállások: Csongrád 171 (13), Szeged 70 (15).

1 9 t * flaWmbeT S.

Fdhivjuk
ÖÍSZCS
szeminárium vezetőinket, hogy soronkivül tegyenek jelentést arról,
milyen anyagot adtak le eddig,
milyen anyagbői tesz a követ
kező héten szeminárium! Ok.
látási osztály.

A7. EGYÍ-VIS
EGYÉNI
TANULOK
FIGYELMÉBE
Felhívjuk az egyéves egyéni tanulásban résztvevő elvtársakat, akik iegnap nem voltak
konzultáción,
hogy ma, pénteken délulán 4 órakor, vagy fél
Érkor fellétlen jelenfenek meg
az oktatási
osztályon.

Algyő mellett a Tiszán viszszavonuló fasiszta
csapatok
annakidején felrobbantották a
számukra semmiféle
jelentőséggel nem b i r ó kompot. Az
algyői
szegény
parasztokat
azonban nagyon
érzékenyen
érintette ez. Algyő határának
fele, körülbelül 0000
hold
ugyanis' a Tiszán tul feleszik ét
ezekről a földekről csak 6 kilométeres kerülővel a hidon
keresztül lehet betakarítani a
terményeket. Sáros időben a
nagy kerülő mell ott a sár is nehezíti a tiszántúli földekrőt a
behordást. Ezért m á r az elmúlt
évben gyűjtést indítottak, mely-

nek eredményeként 15.800 forintot össze is hoztak,
ami
azonban kevésnek
bizonyultEzt oz összegűt is a 3is- 'és LAzépparaszlok adták össze, a
kulúkok egy fillérrel sem akartak hozzájárulni S. komphoz.
Most a komp ügye ú j b ó l napirendre került Algyőu.
A
község költségvetésében ŐQQO
forinl készpénzt és fíOÓO forint
értékú faanyagot irányzóit
elő
a kompra. A nagyfai börtöngazdaság is előirányzott erre a
célra 8000 forintot. Az algyői
dolgozó parasztok remélik, hogy
tavaszra teljesül kívánságuk és
tiszántúli földjeiket
könnyen
elérhetik.

— Felhívás. Felhívjuk Molnár János volt honvédszakasz
Péntek, december 3.
vezető
hozzátartozóit,
akinek
Nemzeti Szinház este 7 áraédesanyja Méhes Viktória,. Állíkor: Aida. »I«-bérlet 5. Rentólag Szegeden lakott. Molnár
des h e l y i n k .
19í4-t>en körüllieliil 21 éves volt.
Belvárosi Mozi fái 4. fél G,
Felhívjuk szeminárium vezeIsmerőso v a g y hozzátartozó ja jefél S: Bognak a tárnák.
felelőseink
lentkezzen a rendőrpalota I. em. tőink és oktatási
Széchenvi Filmszínház fél 4,
figyelmét, hogy szombaton dél34. ajtószám atalt.
fél 6. fél" 8- ffjusá.nr.
— LUDAS
MATYI-ELÖADAS után fél 6 órai kezdettel a váKorzó Mozi fél 4. fél G, fél 8 :
termében
.4 DuqOnics-nlcai általános le- rosháza közgyűlési
Két asszony között.
Muzcnm
nyitvn:
hétköznap ányiskola Ultörö csapata szom- értekezletet tartunk.
Három sándorfalvi és egy sövényházi n a p s z á m o s
9-tól 14 óráig, vasár- és ünnep, baton délután 3 órakor a VáMa, pénteken délután 5 óraé l e t v e s z é l y e s sérü ése
nap 9-től 13 óráig.
sArhelyi-suqárutl Postás ottkor sajtófelelős értekezlet lesz
Somogyi könyvtár nyílva van: honban műsoros délutánt renGyémesi
Sándor
23 éves sán- éves
sándorfalvi
nanszámosl
a Batlhiánv-ulca 4. szám alatt.
hétköznapokon 9 órától 19-ig. dez. Ennek keretében az Úttödorfalvi napszámos a handházi tegnap
délben
Sövényházán
Megjelenés kötelező.
majorban falat, bontott. Munka ugyancsak bontási munkálatok
Csoportja
Egyetemi Könyvtár
reggel rő csapat színjátszó
közbeni a fal eldőlt és maga alá köztien egy tieomló fal bete8 órától este 7 óráig van a Ludas Matyit adja elő. A betemette Gyémesit és retróczi mette.
Farkas
koponyaalapi,
Hol lesz ma tajgyfllés?
vezetőt Dómján
Itozália
Vili.
nyílva hétköznapokon.
Antal 30 éves sándorfalvi nap- orrcsont-, knlescsont- és borda,
osztályú
tanuló
mondja.
MinDecember
3. péntek: Pick számost. is. Gyémesi combcsont- töréseket. Fekete .Tinos jedig
Szolgálatos gvft'vsirrláraln
den érdeklődői szívesen Iái- szalámigyár délután 3 Szalontal
törést, Petróczi pedig medence- agyrázkódást, lépizakadást ée
Gerle-Takács: Klauzál-tér 3 nakIstván. Rendőrtanosztálv dél- csonttörést szenvedett. Életve- felk;irtörést szenvedett. Fekete
.Tust Frigyes: Petőfi Sándor
—
A
BOLYAI
JÁNOS
MATEután fél 6 Róna Béla. Rendőr- szélyes állapotban szállították állapota élelve'z'lves. A ké*
•ngftrut 41/b: Török Márton
szerencsétlenül járt, embert beCsongrádi-sugá rut;
Selmerzi MATIKAI TÁRSULAT 4-én, ség délulán fél 5 Székelyhídi őket a szegedi közkórházba.
Béla: Somogyitelep I X . u. 489. szombaton délután pontosan 4 József, Köztisztasági telep délFarkas István 26 éves sö- szállították a sebészeti kliniórakor tart ja a következő elő- ulán 3 Komáromi István, Víz- vényházi és Fekete János 22 ka ra.
adó ülését a Bolyai Intézet I, mülelep délután fél 3 Mosonvi
„íróvá
ülik"
sz. tantermében (Baross Gá- György, Kunsági
szövőgyár
bor-u. 2., I I . em.) .Térgörbék
Nagy Sándor elvtársunkat
délután 2 Bogdán József, Varteljes görbülete'
címmel dr.
ga kőtélgyár délután fél 4 SzaA Könyvhivatai
érdelcs, Fárv István tanársegéd
tart
bó Teréz, Szőregi petróleumttjszerü szertartás bevezeté- előadást. Minden
érdeklődőt
gyár délután 4 SzAnlhő Margit.
sét határozta el. A fíatnlirók szívesen lát a társulat vezetőJózsef áttlls
Töbt) mint ezer középiskolás vegviipariskolás
első könyveinek
megjelené- sége.
diák gvült
össze csütörtökön verset szavalt. Az ünnepi besekor v>tröaia/ásh
rendez•
MEGÁLLAPÍTOTTAK
délben az Ady-tér!
egyetem szédet Kotlái László, a Biáknek. amc'y titán az iró hl
a k-arácsonyfayyerlya
árát. S*tnhi8-Film-Mávés*ei
nagy előadó termében,
hogy szöve'ség főtitkára
mondottava/aiosan is stróvá tesz*. A
A GF megállapította a karászegedi Hangoztatta, hogv a DiákszöS Papp Júlia az Aidában. ünnepeljék a legjobb
csonyfagyerlya
legmagasabb
szertartás pontos menetrendTanuljfoh*
A szegedi Nemzeti Szinház iskola tanulóit. A tanulmányi vetség által indított
fogyasztási
árát. Nettó 200
je hddig még nem ismeretes
keretében ban mozgalom« koilcktiu munma esti előadásán a címsze- munkaversenyek
gram paraf'n és kevert kaannyi bizonyos, hogy az avakitüntetik kálat, kollektív tanulással serácsoívjfagyertya
kariondorepet S. Papp Júlia énekli. A ugyanis országosan
Igydóknak különböző kérdéépítését.
bozva csomagolva 320, 50
szegedi zenekedvelő közönség és bázis iskolává léptetik elő piti elő a szocializmus
seket dd jel az avató tanács.
gram 4.70 forint.
érdeklődéssel várja a kiváló azokat a középiskolákat, ame- At MDP a legmesszebbmenőén,
Az első trónná;á.*l a közelfőr
tanulmányi támogatja
az ifjúság
tanulási
• énekesnő játékát ebben a sze lyeknek tagjai
vőben farija meg a Könyvhl— A Pedagógus Szakszervezet
előmenetelükkel és közösségi tehetőségeit és ezért a tanuló,
repben.
i mai Nagy Sándort, a Dél- Nőbizott-ágn kiráosonyi játékmunkájukkal a legjobb ered- ifjúságnak csak egy kötelessé•
magyarOtszá 7
munkalársd) és ajándékkészítő tanfolyamot
összesen ge van, hogy minél jobban é«
(*) Sirio Pioyesan hegedű- ményeket érik el.
»Az Ur jó viléze* cimü regé- tart. Érdeklődők még jelentkeza művész, a Bartók-vereeny győz- nyolc ilyen bázisiskola van az többet tanulva, a munkás é*
nye s Aczél Tamást »Éber- hetnek délután 5 órakor
országban- A szegcdi Diákszö- paraszt fiatalokkal együtt építség. hűségi cimü kö'ete meg- Mérey-utcai általános leányisko- tesének hegedüestje december
bizonyí- se a szocializmust.
4, szombat este fél S-kor a vetség jó munkájának
jelenése alkalmából
avatják lában.
Tiszában.
Zongorától
Hajdú téka, hogy cbhöl három iskola
—
Hamis
kalmár.
Eljárás
jel.
Kollai László beszéde u t i a
Szegeden i ,an. mégpedig a Klaindult özv. Nagy Mátyásné István. (Koncert.) ( x )
*
uzál
gimnázium, a i-'elsí,iparis- ünnepélyes, k e rtek között oszsz. Bittó Etel piaci ónis el(*)
A
Colleginm
Mn-icnm
I
I
I
— Biidipe-t pedngégn-ni solen, mert serpenyős mérle- bérleti hangverseny: Ág Magda kola és a Kereskedelmi leány- tották ki a Ingkönvveket.
A
rozatos gyűléseken tiltakoznak
gének egyik tányérja alá ól- zongoraestje decemier 10-én, iskola- Dicséretreméltó munkát megjelent diákság forró
hanga,
Mindszenty reakciós ténykedése
mot öntött és -ezáltal min- pénteken este 8 órakor a Kon- végzett még a tanítóképző fiú- latban, hosszan tűntetett Mindellen.
den mérés alkalmával negyed- zerve tóriumban. Ag Magda műiskola is.
szenty ellen és jelállva éltette
kilónkint öt dekával megká- során Bach-, Haydn-, Beetho—
HADIFOGOLY
IIIR
Szlúiin,
Ddkosl elvtársakat. A
rosította
a
vásárlókat.
A
mérven-,
Schnraan-,
Debussy.,
H
i
n
.
A Diákszövetség azzal jutalKresch Győző, Szögi Lajos és
leg utoljára 1911-ben
volt demith- és Bartók-miivek sze. mazta meg ezeket az iskolá- tagkönyvek kiosztása után dr.
Zádori István hozzátartozói jehitelesítve.
repelnek. .Tegyek a Konzerva- kat, hogy a tiszteletükre ren- Páti Ferenc főigazgató, Gallé
lentkezzenek az MDP központtóriumban válthatók, (x)
jában Balthvány-ulca 4. sz
— Veszedelmes betörőket fog'
dezett ünnepség keretében első- László és dr. Berki Imre igaz-"
Hadifogoly
hozzátartozóiktól tíik el l'nMonyán. Imre István
nek osztotta ki számukra a di- galók köszöntötlék az ifjúságot,
akik rövidesen hazatérnek, ér- és fiatalkorú társa Battonván
ákszöveíségi tagkönyveket. Rc- majd Bellák Árpád zárószaval
rengeteg betöréses lopást köA Táncszövefség h á k Árpád, a Diákszövetség sze- ulán a köztársasági indulóval
lerilés érkezett számukra.
vettek el. A fiatalkorú szüleitől
gedi elnöke üdvözölte a megje- ért a'éget a lelkes hangulata
felhívása
— Az alsóvárosi állami álta- még a beszolgáltatáshoz szüklenteket. m a j d Guczophi Lajos diákgyülés.
lános iskola fFöldinivel-utca) séges gabonát is ellopta. A batA Magyar Tánc?zövet3Óg nagytanulói • és úttörő csapata ma tonvai rendőrség bravúros nyoszegedi és csongrádmegyei titdélután 4 órakor miisoros mi- mozás után mindkét
betörőt kársága felhívja a Szegeden és
kulás délutánt és mikulás vá- elfogta és őrizetbe vette.
a megve területén működő ö?zsárt rendeznek az. iskola tor
x Uj tanfolyamok kezdődnek szes tanccsoportokat, iskolai és
nn termében.
december 1-én dr. llosenbergné üzemi csoportokat is. hogy nyilA Tiszaláj szerkesztősége iro- esetén megkapja a müvének
x Mu halvnesora a Serfőző- gyors- és gépiróiskolá jában, Dóvántartó
3
t>a
vétel
céljából
dedalmi
pályázatot hirdet riport- közléséért j á r ó tiszteletdíjat K
ven cl égi őt ;e n. Bol < lpgasszon v -s uzsa György-utca 2. Kultúrpalooember
7-ig
jelentsék
be
műköra.
amely
irodalmi színvonalon A Tiszatáj szerkesztősége ezp á n i t 20. szára.
tánál.
désüket a titkárságon. Jelentke- dolgozza fel egy üzem, szövet- zel a pályázattat fel akarja hívzési idő délután 2 és 3 óra kö- kezet, Iskola, tanyai közösség ni az irodalmi érzékkel rendelzött Vörösmarty-utca 5. szám mindennapi éleiének kérdéseit. kező dolgozók figyelmét orr*,
Egy ntunhás
U j f á é p ü é s l
alatt. A fenti idő alatt rera jehogy írásaikkal is szolgálják a
50 éves
jubileuma
lentkező qsoportokat a Tánc- Az irodalmi pályázat ríső dija
népi demokrácia és az építés
A moszkvai > Sarló és kaszövetség nem ves.-i figye'embe 250 forint, második cl íj 150
ügyét. Reméljük, hogy a páforint,
harmadik
d
í
j
100
folapács- vas- és fémipari gyái
és működésükre nem ad ki eaP E T Ő - n é l
rint, ezenkívül a szerző közlés lyázat révén számos írói tehetgedélvt.
dolgozói licnsöséges ünnepségre fogunk bukkanni a szeiésben részcsiteltélc
Szergej
gedi dolgozók soraiban.
Kuzmics Kuzmiu vasés
A pályázat ha a ideje: 1913
fémesztergályost, aki már 50
1
december 31. A pálvázalok a
esztendeje dolgozik ebben a
Tiszaláj szerkesztőségébe. Aradi
sza!cmában. Kuzmiu
magas ' Belvárost I H B Z Í reier. 625] Szécttenvi Wost Teief 4qd tffirZÖ R5fl*S Telefon f.74
Vérlanuk-ie e 3. szám alá külkora ellenére ma is elsőrangú
Csütörtöktől vasárnapig!
Áfától bemutatjuk a/,
Dee. 2 — 5-ig. csütörtöktől —
dendők ie'igésen. vagy névvel.
munkás és tevékeny
részi Az c ' o csch filmdrá-'u M,cy,irors'ácon!
évad
legérdekesebb
filmjét:
vasárnapig. Nagysikerű franA velencei tllmverseny nagydíjának
A pályázat eredményéi a Détvesz a munkásság társadalmi
Kél a s s z o n y
k ö z b M
nyertese.
cia filmkülönlege?ségt
m'aavaroi szag é* a Tiszaláj
éleiében is.
Egy
férfi
kettős
élete,
két
Simoné Simon brilliá.r.3 aía
Búgnák a tárnák
szerelmes asszony harca
a közli.
kitásával
férfiért. Fősz: P.erre Blarchír
Fősz.: M A R I E VASOVA és
Erre a filniilukre
különös
M I K U t Á S n A
I F J Ú S Á G
L A D I S L A V BOHAC.
K E D o i h u z á s !
nyomatékkal felhívjuk figyel- I t C r J y í í , h n r ' A " -sz
Ezenkívül: a szegedi hídava- Azonkívül: ;sákliamacslia
mét
közönségünknek.
Allamtorsjegyeht
P Cf Ö -fiélj tás és híradó.
és a legújabb línifi vilfigh raüó
tehérnsmií H O F L E HII«AUÓ

NAPIREND:

Két falomlás

- négy

Lelkes diáhgyülésen
a három szegedi

sebesált

ünnepelték

bázisiskolát

H T szatáj irodáéi pályázatot Irrdel

- Allamsorsjegv

A szegedi mozik

Főnyeremény: 6 0 . 0 0 0 ft

Az előadások kezdete fel 4. fél 6 és fél H órakor.

műsora

Pénztántyitá* délelőtt 11-12 ig, délután 3 érakor

