
VASÁRNAP, 1961 SZEPTEMBER 1« 328 

Négyórás értékes vitával ért véget 
a Városi Tanács pénteki ölése 

A Vároá Tanács péntek délutáni 
ülésén, a napirendi pontokban sze 
replo jelentések után szélios vita 
indult meg az egyei feladatok meg-
oldása terén eddig mutatkozó hiá-
nyosságok kiküszöbölésére. 

A VB munkájával kapcsolatos 
jelentés és a begyűjtésre vonatko-
zo beszámoló fölött együttes vita 
indult meg, amelynek során tizen 
kilenc tanácstag vett részt a vitá-
ban. Elsőnek Vass László jelentke-
zett szólásra, aki a begyűjtési ál-
landó bizottság munkáját bírálta, 
ulána Simovics Mihály vázolta a 
dolgozó parasztság fokozott fel 
adatát, kitérve az egyeseknél ta-
pasztalható lemaradásokra. Komó-
csin Antal a piaci spekuláció hál-
terére mutatott rá, amelynek kikü 
ezöbölése részben nevelő munkával, 
részben pedig fokozott ellenőrzéssel 
érhető el. Zápori Dezső az egész-
régügyi osztálynak a kerületi ren-
delők létesítésére vonatkozó javas-
latát ismertet ta, amelynek megöl 
dása jelentős mértékben megköny-
nyíti majd az orvosod; munkáját és 
eredményesebb kezelést biztosít a 
bal egek részére. 

Farkas Istvánné a sokgyerme-
kes anyák még fokozottabb megbe-
csülését célzó javaslatot terjesztett 
elő. Hevesi Erzsébet a pedagógu 
erik továbbképzésével kapcsolatos 
szempontokat ismertette. Reszta 
Miklós a begyűjtéssel, valamint a 
tszoj-mozgalómmal kapcsolatos nép-
nevelő munka hiányosságait telte 
Bióvá, majd rámulalott az őszi me-
zőgazdasági feladatok sürgő® el-
végzésének rendkívül nagy fontos-
ságára. Makra János felhívta a 
.tanácstagoJral, hogy konkrétebb for-

mában vegyenek részt a begyűjtési 
agilációban és legyenek példamuta-
tók tevékenységük egésiz területén, 
így ki lehet küszöbölni a jövőben 
a lemaradásokat. Makra János és 
Dunai József után Lődi Ferenc a 
könyvnapok alkalmával tapasztalt 
szervezetlenségre és az írók foko 
zotiabb támogatására hívta fel a 
VB figyelmét. 

Szirián Gábor és Csűri Mihály 
felszólalását követően Szili Antal 
a VB munkája területén tapasztal-
ható passzivitás kérdésével foglal-
kozott, kihangsúlyozva az egyes 
feladatokkal kapcsolatos munkáik-
nak egy meghatározott személyre 
való kiosztás szükségességét. Szó 
vátette a lakásdeiulátások körüli hu-
zavonákat, majd kitért a mezőgaz-
dasági osztály állandó bizottságának 
munkahiányosságaira. 

Nyári Klára volt a következő fel. 
szólaló, majd Kövesdi Pál jelent 
kezet t szólásra, aki a dolgozok ál-
tal előjegyzett téli tüzelőanyagszál-
lításra vonatkozólag tett javaslatot. 
Simon Györgyné, Bálint Jánosné 
és Bán Béla felszólalása után a ta-
nács meghallgatta a város jövőévi 
köl leégve lésének részié les ismerteié 
sét, amelyhez Simovics Mihály és 
Kószó Lajos szóltak hozzá. 

Ezuión Miaon Gusztáv elvtárs, a 
Városi Tanács titkára a város új 
versenybe való bekapcsolódását is-
mertette. Felszólalása után véget 
ért a tanács négyórás értékes vi-
tája. amely alatt a teremben levők 
többször lelkesen ünnepel lék Sztá-
lin elvtársat, a népek és béke nagy 
barátját és a Magyar Dolgozók 
Pártját, valamint Rálrosi Mátyás 
elvtársat. 

7fiútáqi et&tdásdc a t x i q i d i Vtem<ziti SxíhU&xIoh 

Szeged ifjúságinak régi kíván-
sága volt, hogy a, szinház számukra 
külön kedvezményes előadásokat 
rendezzen, mert az előadott darabok 
nemcsak szórakozást nyújtanak 
számukra, de jelentősen hozzásegí-
tik őket tanulmányaik minél mé-
lyebb elsajátításához ts. A Szegedi 
Nemzeti Szinház igazgatósága ez-
ért most elhatározta, hogy az idei 
évadban a műsoron szereplő dara. 
bókból délutáni előadásokat rendez 
külön az ifjúság számára. Az ifjú-
sági előadásokra szombatonként 

délután 3 órakor kerül sor• Annak 
érdekében, hogy a színházlátogatás 
a fiatalok számára minél elérhe-
tőbb legyen, külön 35 százalékos 
kedvezménnyel ifjúsági bérleteket 
bocsátanak ki, amelyek IS előadás-
ra szóltuik. A bérlet árát, hasonló-
képpen a többi bérlelezéshez, nyolr 
hónap alatt kell kifizetni. Az ifjú-
ság közölt a DISZ-szervezetek bo-
nyolítják le a bérletezést. az iskolá-
ban pedig egy-egy pedagógus tölti 
be a szinház felelősi megbízatást. 

» P a r í k i r e k 

Figyelem! A felsőfokú konferen-
ciavazetök szeptember 23 án dél-
előtt 9 órára hirdetett módszertani 
konferenciáját szeptember 24-én, 
hétfőn délután 6 órakor tartják a 
Hódmezővásárhelyi Megyei Párt-
oktatás Házában. A konferencia 
vezető elvtársak alaposan készülje-
nek fed a konferenciára. 

Megyei agit. prop. osztály. 

N A P i K E N D 
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MOZI 

S/abadsúg-nozh fél 5, fél 7 fél 9: 
A szevillai borbély (szeptember 22 
-28-ig). 

VörŐBS Csillag-mozi: fél 5, fél, 
7, fél 9: Egy Igaz ember (szeptem-
ber 22—26-ig). 

Fáklya-mozi: 4,6,8: Heten a bó 
ellen (ma utoljára). Ezerarcú h«s 
(szeptember 24-től 26-ig). 

• 

SZÍNHÁZ 

Szeptember 23.. vasárnap délután 
fél 4 óra: Titkos háború. „Fagye-
jev"-bérlet (1). 

Szeptember 23., vasárnap este fél 
8 óra: Travtata. Bérletszünet. 

A múzeum nyitva keddtől pén-
tekig délelőtt 9-től délután 3-ig, 
szombat és vasárnap délelőtt 9-tőt 
l-ig. 

• 
A Somogyi-könyvtár nyitva köz-

napokon délelőtt 10 órától délután 
5 óráig. 

* 

Egyetemi könyvtár nyfrva min-
den munkanapon reggel 9 óráié1 

este 7 óráig Könyvkötcsönzés reg-
gel 9 órától délulán 1 óráig. 

• 
IDŐJARASJELENTÉS. Várható 

időjárás vasárnap estig: Változó 
felhőzet néhány helyen, inkább 
csak keleten záporeső lehet. Mér-
sékelI szél, erős éjszakai lehűlés. A 
nappali hőmérséklet lassan emelke-
dik. 

A mai nap kimagasló sporteseménye 

Nemzetközi ökölvivómérkőzós 
a szegedi sz ínházban 

Ma délelőtt 10 órakor nagysza-
bású sportesemény színhelye lesz 
a Szegedi Nemzeti Színház. A bot 
gár honvéd válogatott őkölvívócsa-
pat méri össze erejéi Szeged város 
válogatott ökölvívóival. A nagy ér-
deklődéssel várt nemzetközi ököl-
vívómérkőzésen 12 pár küzdelmét 
nézhetik végig Szeged dolgozói. 
Szeged válogatott csapa iát már 
részben össze is állították: Lég-
súlyban Fejes, harmatsúly Balázs, 

pehelysúly I. Aradi, pehelysúly n . 
Olasz. A harmadik pehelysúlyú ver-
senyző és a könnyűsúly két induló-
ja még nem érkezett meg. Kisvál. 
tósúly Kaposi, váltósúly Fekete, 
nagyváltósúly Maróti, középsúly 
Kocsis és kisnehéz Fodor. Az iz-
galmasnak és színvonalasnak ígér-
kező ökölvívómérkőzéseo — mivel 
a bolgárok jó játékerőt képvisel-
nek — hatalmas küzdelem várha-
tó 

Ma Szegedi Honvéd—Szombathelyi Lohomotiv 
JSB. l-es mérkőzés 

A Lokomotiv-sportpályán ma dél-
után fél 4 kor játsszák le a Szege-
di Honvéd—Szombathelyi Lokomo-
tiv NB I.-es labdarugómérkőzést. 
Az izgalmasnak ígérkező összecsa-
pásra a Szegedi Honvéd a kővet-
kező csapatösszeállításban áll fel: 
Palotai—Sípos, Mednyán&zki, Ko-
vács—Rábai, Fodor—Böjiös, Barát, 

Rózsavölgyi, Kofász, Forgács. Cse-
rejátékosok: Bohus és Cziráki. Ha a 
Szegedi Honvéd olyan erőbedobás-
sal és lelkesedéssel küzd, mint az 
előző mérkőzésein, akkor Szegeden 
marad a két pont. 

Előmérkőzés fél 2-kor Szegedi 
Lokomotív—Kiskunfélegyházi Vasas 
NB Il-es labdarugómérkőzés. 

Mi a célja 

a kisiparosok jelentkezésének? 
Az érvényfbenlévő ipartörvény 

a jogosítvánnyal rendelkező kis-
iparosok részére különféle be-
jelentési kötelezettségeket ír 
elő. 

Ennek alapján köteles az ipar. 
fizó üzletének áthelyezését, 
iparának özvegyijogon való 
folytatását, üzletvezetőjének 
változását, iparának szünetel-
tetését, annnk megszüntetésiét 
Btfo. a tanácsok Ipari osztályai-
nak 8 napon belül bejelenteni. 
A tanácsok megalakulásuk 
óta napirenden tartották e kér-
déseiket és a kisiparosok tö-
megszervezetén keresztül több 
ízben felhívták a kisiparosokat, 
hogy ezen bejelentési kötele-
zettségeiknek maradéktalanul 
tegyenek eleget. 

Feltétlenül szükség van arra. 

hogy a jelenleg működő kis-

tása legyen a tanácsoknak, de 
a kisiparosok érdekeit is szol-
gálja az, hogy részükre bizto-
sított kiutalásra kerülő anya-
gokat csak azok az iparosok 
kapják meg. akik iparukat 
ténylegesen gyakorolják. 

A suttogó reakció igyekszik 
a kisiparosok között elterjesz-
teni azt a hírt, hogy ez a jelent-
kezés munkájuk további gya-
korlásában gátolja őket, holott 
a jelentkezés kizárólag a kis. 
ipari nyilvántartás tényleges 
állapotának rendezése céljá-
ból szükséges. 

A városi tanács meg akarja 
állapítani, hogy nyilvántartott 
kisiparosai közül kik azok, akik 
iparukat valóban folytatják. 

A suttogó propagandára a 
kisiparos azzal mér csapást, ha 
jelentkezési kötelezettségének a 
hirdetményben közölt időpont-

iparosokről pontos nyilvántar. I ban eleget tesz. 

KÉTLÁNGU barna gázrezsó eladó. 
Szent Antal-utca 8. 
GYERMEKKOCSI eladó. Sztáldn. 
körút 58/a. házfelügyelő. 
BŐRKABÁT, nagyméretű, teljesen 
új, báránybíléssel eladó. Sztálin 
körül 46., III . emelőt 16. 
EGY strapa férfikerékpár ó* egy 
szobaaszial eladó. Tölgyes u. 4. 
ELADÓ 2000 kéve szár Nagyfeke-
tén, Haltyaseor 19. ez. 
MÉLY gyermekikocsi, tangóharmo-
llika eladó, ölhalom-utca 44. 
ELADÓ négykerekű kézikocsi, ösz. 
ozeosukhaló vaságy matracokkal, 
fürdókád, biztonsági vasrács, ab 
Jiklold'.al, konyliokagyló. függő-
lámipa. Saenlhárwniágr-utca 13, 
balra. 
SCHAFFHAUSENI zsebóra eladó, 
45-ös bürgeriért, csizmáért elcse-
rélhető. Bővebbet a Vass cukrász 
t Iában. 
ELVESZETT Tanács János névre 
ozóló nagyon fontos igazolványok. 
Kérem a beejüietes megtalálót, ad-
ja le a kindeban. 
MACSKÁT veszünk, Gyógyszertani 
Intézet. Dóm-lór. 
JORKSHIREI süldők és bergsíiirei 
v Jasztósi malacok eladók Puskás-
utca 1. szám. 
KÉTSZEMÉLYES tiszta rc,komiét 
ágynemű'artóval vennék. Kigyó-u. 
1. szóm, I. emelet. 

NAGYMÉRETŰ mézes és tejes, 
kannákat, vagy étolaj tárolására 
alkalmas vashordókat megvételre 
keres a Szegedi Kenyérgyár Marx-
tér 20. Telefon 34-70. 
FEHÉRNEMŰT, fűzőt, melltartót, 
gyógyhasiötőt mérlék szerint ho 
zoit anyagból is készít Pauluszné, 
Kölcsey-utca 3. 

LACZKÖ őrá® Széchenyi-tér 9, 
Zsótérház, jó árat fizetek kar-, 
zeib- és ébresztő órákért és szerke 
ze lekért. 
ÁGY matrac, hat darab eladó. 
Moszkvai-kőrút 29. emelet l/a. 
TÍZHETES pulikutya és egy jó 
tűzhely sürgősen eladó. Béke-u. 4. 
EGY fehér mély gyermekkocsi el-
adó. Zákány-utca 11/b. 
EGYEZER darab új tégla eladó. 
Tahin-utca 12. szám. 
KIS Singer-varrógép eladó. Feiaő 
liszapart 28. 
EGY teljesen új parasztkocsd eladó 
Pásztor-utca 6. 
TIZHÓNAPOS fajtiszta hím far-
kaskutya eladó. Cím: Jósika-utca 
27. I. em. 
KIFOGÁSTALAN sportkocsi eladó 
Gólya ulca 24/b. 
KÉTÉVES hasas üsző eladó. Föld-
műves-utca 45. Alsóváros. 
KUTYÁKAT magas áron vesz az 
Élettani Intézet, Dóm-tér 2/d. 

RÁDIÓ MAI MŰSORA: 

Vasárnap, 1951. szeptember 23. 

Koasutb-rádió 

7 Zenés reggel. 8 Hírek, lap-
szemle. 8.30 A Néphadsereg hír-
adója. 9 Egy fala — egy nóta. 9 
óra 30 Zenés előadás. 10.30 Béke. 
rn'isor. 11 Regényrészlet. 11.25 Ze-
nekari hangverseny. 13 Zenés pos-
ta. 13.30 Hangos újság. 14.40 Ze-
nés vasárnap. 15.30 Külügyi ne-
gyedóra. 15.45 Magyar népzene. 16 
Előadás. 16.30 Rádiózenekar. 17 
Előadás. 17.20 Tánczene. 17.40 
K.ncses kalendárium. 19 Zenés 
műsor. 20.20 Színmű. 21.20 Sport 
hangképek. 22.10 Tánczenekar. 23 
oia 15 A Rádiózenekar. 

PetőH-rádtó 

S Magyar népdalok. 8.30 Falurá-
dió 9 ("állásos félóra. 9.30 Islcn. 
iisz:elet. 10.15 Hanglemezek. tt 
Lemezes láda. 11.30 Előadás. 12 
óra 05 Vitézi dalok. 13 Datmő-
részletek. 14 Hangverseny. 14.50 
Hanglemez. 15 Tudományos fej-
törő. 15.20 Énekkar. 15.45 Gyer-
meksziuház. 16.40 Sztv kü'.di szív-
nek. 17 Előadás. 17.40 Zenekari 
muzsika. 18 Szórakoztató zene. 19 
óra 30 Tánczene. 21.30 Népi zene. 
2Í..30 Zongoraszámok. 22.35 Opera-
részletek. 

Ma a Vörös Meteor zónadöntő 
spartakiádja 

A Hunyadi-téri sportpályán reg-
gel 8 órától rendezik meg a Vörös 
Meteor zónadönitő spartakiádját. A 
versenyek atlétikai számokból, röp-
labda, asztalitenisz és kerékpár-
versenyekből állanak. A spartakiá-
don Csongrád, Szolnok, Békés és 
Bács-Kiskun megye legjobb Vörös 
Meteor sportolói vesznek részt. 

Ma Pest megye válogatott 

teniszcsapato Szegeden 

Ma délután 2 órai kezdettel az 
újszegedi teniszpályán Pest megye 
válogatott teniszcsapata mérkőzik 

a Szegedi Kerületi Rendelő Intézet 
teniszcsapata ellen- A szegediek 
Ábrahám, Dóci dr., Büchelbauer, 
Pataki összeállításiban játszanak. 

Ma Sz. Honvéd II.—Mindszent 
megyei bajnoki 

A felsővárosi Honvéd pályán ma 
délelőtt fél 10-kor tartják meg a z 

Sz. Honvéd II.—Mindszent megyei 
' bajnoki labdarugó mérkőzést. 

A Szegedi Petőfi 
szombaton délután Budapesten le-
játszott NB l-e® mérkőzésén 7:2 
arányban vereséget szenvedett a 
bajnokjelölt Bp. Bástyától. 

A VÁROSI TANÁCS HÍREI 

MSZT-HIREK 

A Magyar-Szovjet Társaság sze-
gedi szervezetének székházában 
(Horváth Mihály-u. 3. sz.) alatt 
25-én, kedden este '6 órai kezdettel 
titkári értekezletet tartunk. A tit-
kár elvtársak megjelenésére feltét-
len számítunk, 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 
MÁV nyugdíjasok és egyéb 

nyugdijasok, OTI járulékosok és 
segélyesek részére nagy összevont 
taggyűlést tartunk Szeged, Tolbu-
cbin (Kálvária) sugárút 14 szám 
alatt 26-án délután 3 órakor. Pon-
tos megjelenést kérünk. 

A munkaerőtartalékok hivatalának 

felhívása a férfi és nöi 

munkavállalókhoz 

Helyben és vidéki munkára férfi 

és női segédmunkára tehet jelent-

kezni a Munkaerőtartalékok Hiva-

talánál. Marx-tér 20. I. em., aho, 

bővebb felvilágosítást kapnak a 

munkára jelentkezők. 

14 évtől 18 évig lányok jelent-
kezzenek vasipari tanulónak Bu. 
dapestre, ahol otthonba nyernek 
ethelyezést, azonkívül teljes ellá-

] fást biztosítunk részükre. A jelen'i-
I kezőknek bővebb felvilágosítási ad 
a Munkaerőtartalékok Hivatala. 

5250—902/1951. IV. 
A városi tanács végrehajtóbizott-

sága felhívja Szeged város belte-
rületén lakó kisiparosokat, hogy az 
alant felsorolt időpontban a hiva-
talos órák alatt 9—12-ig a tanács 
ipari osztályán (Bérház, II. em. 
214. ajtó) iparjogosítványukkal 
együtt jelenjenek meg. 

Jelentkezési időpontok: 
Szeptember 24-én, 25-én, 26-án: 

arany-ozüstműves, képkeretező, asz-
talos. autószerelő, ács, bádogos, 
bércséplő, bérkocsis, böröndös, mü-
kökészítő, címfestő, cipész, cukrász, 
cserepező, esztergályos, fazekas, 
kályhás, fehérneműkészítő és fény. 
képész. 

Szeptember 27-én, 28-án, 29-én: 
fémhegesztő, féregirtó, férfiszabó, 
fésűs, fodrász, fogműves, fuvaros. 

Október l-én, 2-án, 3-án: ffiző-
készítő, galvanizáló, garage, gáz-
szerelő, gombkötő, paszományos. 
gumijavító, hangszerkészítő, hordár, 
játékárukészítő, férfikalapos, kap-
tafakészítő, kádár, kárpitos, kefe-
kötő, kelmefestő, vegytisztftó. kssz. 
tyűs, késes, kézimunkakészítő, ko-
sárfonó, művirágkészítő, kocsi-
gyártó bognár, kovács, kőfaragó, 
kőműves, könyvkötő, köt szövő. 

Október 4-én, 5-én, 6-án: köteles, 
kövező, takatos, látszerész, mázoló, 
mérlegkészíiö, mézeskalácsos, mé-
száros és hentes, molnár, motoros-
favágó, műhtinzö, m(Rzorész, er-
nyőkészítő, női kalapos, női szabó. 

Október 8-án, 9-én. 10-én: órás, 
papucsos, paplanos, pipakészítö, re. 

fiunmi PRVHRZRI 
VÁSÁROLJON 
őszre kész ruhát! 
Nőt, férfi, gyermekkahátok, 
ruhák nagy választékban. 

szelővágó, rézműves, rézöntő, sap-
kákészítő,' seprőkötő, sütő, szeszes-
italok előállítása, sokszorosító, 
szikvízeiőáltító, szobafestő, szőnyeg, 
készítő, szűcs, takács, talicskaké-
S7.ltő' timár, tolifeldolgozó, villany, 
szerető, vízvezetékszerelő, tűelőállí-
tö, üveges, vasöntő, vésnök éa 
egyéb. 

Aki a jejentkezési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, az ellen a 
kihágási eljárást megindítom. 

VB-emök. 
Közhírré teszem, hogy a Szegedi 

SertézhízlaJó Vállalat kérelme 
ügyében a vízjogi engedélyezési el-
járás lefolytatására a VB. VIII. 
építésii és közlekedési osztálynál 
(Bérház, II. em. 229. sz. a.) 1951. 
évi szeptember 24-én délelőtt 10 
órakor tárgyalást tartanak. 

A vál'alat által benyújtott kére-
lem mejlékletét képező műszaki 
lerv egy példánya a Hódmezővá-
sárhelyi Kultúrmérnöki és Belvíz-
rendező Hivatal engedélyezési fel-
tételeivel f. évi október hó 9. nap-
jáig a fonti számú hivatali hely-
ségben hivatalos órák alatt megte-
kinthető. A felmerii't észrevételeket 
írásban vagy szóban ieritésőbb a 
helyszíni tárgyaláson kell előadni, 
mert a később benyújtott észrevé-
teleket a hatóság figyelembe nem 

veszi. 

FELHÍVÁS 

Felhívom az érdekeiteket, hogy 
»z fér'árpá! «zeo:emb*r 25-tg fel-
tétlenül vessék el. Azok cilcn, akik 
«z újabb határ'dcre az árnat nem 
ve'tit eb az eljárást a VB meg-
indítja. 

VB-elnök. 

MNDSZ HIREK. 

MNDSZ nőnevelők figyelem. 24-
én, hétfőn délután 5 órakor titkár-
ságunkon összevont üzemi és ke-
rületi nönevelő értekezletet tar-
tunk. Kérjük a munkatársak feltét, 
len megjelenését. 

IBUSZ KÜLÖNVONAT BU-
DAPESTRE. IX. 30 án in-
dul fi. 10-kor, 20.4fl'itor vlsz-
sza. Jelentkezni lehet 2fi-áu 

délig. 

EGY kisfia® fejőstehén eiadó. Ró-
kusi feke leföldel; 105. (Eszes-
telep ) 
3+1-es Tetefun-ken rádió etadó. 
Hajnal-utca 34. sz. Érdeklődni 9-töl 
2 jg . 
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