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Szolgálatos gyógyszertárak 

Takáts István Klauzál-tér 3., hu-
száry Keresztes Béla dr., Petőfi Sándor-
sugárut 41 b., Török Márton, Csongrádi-
tugárut 14 
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_ Betörés a törvényszék bilnfel-
ftamrájába. A betörők már a törvény-
kezés házát sem kimélik : a törvényszék 
épületébe törtek be, ahol a bünjel-
kamrát fosztották ki. A II. emeleten 
levő helyiségből nagymennyiségű ruha-
nemüeket, tőbbezer cigarettát és gyufát 
vittek el a betörők. Az ellopott holmik 
értéke föbbmillió pengő. A rendőrség 
megindította az erélyes nyomozást. 

— Cbanokka-ünnepély a zsinagó-
gában vasárnap délután 3 órakor, 
beszédet tart Gártner Sándor hitköz-
ségi elnökhelyettes, Írásmagyarázatot 
mond dr. Frenkel Jenő főrabbi. 

— A szegedi egyetemi és főiskolai 
hallgatók szabadszervezetének tudomá-
nyos szocialista munkaközössége va-
sárnap délelőtt tiz órakor a női klinika 
előadótermében nyilvános vilát rendez. 
A vita tárgya: Á polgári élei forma. 
Minden érdeklődőt szivesen lát a veze-
tőség. 

— Országosan szabályozták a bor-
bélyüzletek zárórái,:!. Budapestről je-
lenlik: A kereskedelemügyi miniszter 
rendeletet adott ki, amelynek alapján 
az egész ország területén a borbély- és 
fodrászüzletek mindennap, szombaton 
is, resgel 8 órától este fél 6 óráig egy-
folytában tarthatják nyitva üzleteiket. 
(MTI) 

A Kommunista Párt 
szombaton este avatja fel 
belváros! szervezetének aj 

székházát 

(Szeged, november 30) A Magyar 
iommunista Párt szegedi belvárosi 
pártszervezete uj helyiséghez jutott. Az 
aj helyiség a Kárász-utca G. szám alatt 
» II. emeleten van és eddig a Magyar 
Cserkészszövetség V. kerületének ottho-
na volt, de a cserkészek a Városi Nyom-
da fölött levő helyiségükbe költöztek 
5t. Az uj párlszervezeti otthon felava-
tási ünnepsége szombaton délután hat 
árakor lesz és erre a pártvezetőség 
minél nagyobb számban szeretettel 
várja tagjainkat. A megnyitó ünnepsé-
gen rövid műsorral, zenével és tánccat 
szórakozhatnak a megjelentek és lehe-
löség szerint olcsó büffé áll majd ren-
delkezésükre Ezt a pártszervezet i he-
lyiséget a Magyar Kommunista Párt 
a kulturális élet egyik központjává sze-
relné kiépíteni és olvasótermek, külön-
böző játéklehetőségek (sakk, dominó) 
megteremtésével, valamint előadások 
tartásával tagjainak kulturális és klub-
életet akar teremteni. 

ftfozi i missora 
Korzó Mozi 

áfa és mindennap Charles Boyer és 
Katherine Hepburn szenzációs alakítá-
sával: Eszményi asszony. Azonkívül: 
A legfrisebb Heti Siirelr. Előadások 
kezdete fél 3, negyed 5 és 6 órakor. 
Telefon: 6-24. 

Sleivárasi Mozi 

Ma ás a következő napokon a leg-
vidámabb magyar f i lm: itmtai cn'fc-
ríszda. Főszereplök: Somlay Artúr, 
Gázon Gyula, Berezel Zita, Perényi, 
Kabos. Előadások kezdeie: fél 3, ne-
gyed 5 és 6 órakor. Telefon: 6 23. 

Jönl a legszebb filmremek Jön! 

A Manderley ház 
asszonya! 

Széchenyi Filmszínház 

Ma és mindennap bemutatásra kerül 
az izgalmas amerikai f i lm: A nagy 
riport. Főszereplők: Franchot Tone és 
Ann Sothern. Azonkívül a kisérömüsor. 
Előadások kezdete: fél 3, negyed 5 és 
6 órakor. 

Jön l december 6-tól Jön I 

P E S T I É J S Z A K A 
Danielle Darieux. 

Egy 5 lámpás univerzális PliiFps-
rádió. egy lemezjátszó villanygép, 
F?V varrógép, csónakos, egy p v 
41 -os cugoscipő két gyapjupókróc éíc-
lemérl cserélhető. Megtekinthetők: 
délelőtt, Kálvária-ut 42, I . 

Újszeged a téli hónapokra el lesz 
vágva Szegedtől? 

Megkezdték a felsőtiszaparti pontonhíd szétbontását 

(Szeged, november 30) Csütörtökön 
a városi műszaki ügyosztály mun-
kásai megkezdték a Felsőtiszaparfon, 
a körút és a Bertalan-emlékruü kö-
zött felállított pontonhid szétbontását. 
A hideg idő beálltával ugyanis szá-
mitani lehet rá, hogy a Tisza vize 
bármely napon befagyhat, ez pedig 
veszélyessé válnék a hidra, mért el? 
sodorná a jégzajlás. 

A Jiid szétbontása azt jetenti, öogy 
megszűnt a hidon való járiniUorga-
!om Szeged és Újszeged bűzött és 
csütörtöktől kezdve csak a szétbon-
tás alatt levő Ilid melletti komp szál-

lít jármüveket. A gyalogforgafo-n lo-
vábhra is a felrobbantolt közúti tód 
mellett levő áljárón bonyolódik le. 
Nagy kérdés azonban, '-ogy meddig 
larthaló fenn a kompjárat és a gya-
logforgalom lebonyolításának ez a 
módja? Azok a hidépitósi tervek, ame 
lycket a kereskedelemügyi miniszté-
rium ígért, csak Ígéretek maradtak, 
a városnak pedig nincsen pénze sok 
milliárdos hidépilkezésre, ezért Sze-
ged és Újszeged téli összeköttetése 
a legkilátástalanabb. Lehet, hogy Új-
szeged a téli hónapokra teljesen el 
lesz vágva a várostól. 

B zsíüáiarir&H áiíal 
iegasüvánvaiHiói meg?osz!oti 
gváovszerészflk v'sszakapjáli 

g y ó g y s z e r l á r u k a i 

(Szeged, november 30) Nemrég kor-
mányrendelet jelent meg a zsidótör-
vény következtében elvesztett gyógy-
szertári jogosítványok visszaadása, 
illetve a zsidótulajdonu patikáknak a 
régi iulajdonos birtokába való vissza-
juttatása tárgyában. A rendelet intéz-
kedik, hogy azok a gyógyszerészek, 
akik a zsidótörvény következtében 
vesztették el gyógyszertárukat olyan 
módon, hogy átadták azt bizonyos vé-
telár ellenében a zsidótörvény hatálya 
alá nem eső személynek, most vissza-
vásárolhatják patikájukat. A rendelet 
intézkedése szerint az uj tulajdonos, 
aki a zsidótörvény jóvoltából jutott a 
gyógyszertárhoz, nyomban köteles el-
hagyni a patikái és addig is, amig a 
visszavásárlás megtörténik, hatósági 
kezelő vezeti ezeket a gyógyszertárakat 

Szegeden három palika van, amely-
től a zsidótörvény kőzelkezlében volt 
kénytelen megválni a tulajdonosa: a 
Kárász-ulcai Gerle-patika a Szent 
György-utcai Franki-féle gyógyszertár 
és Just Frigyes iMő f i Sándor-sugárúti 
gyógyszertára. Ezeket a gyógyszertára-
kat már át is adták hatósági kezelő-
nek, majd régi tulajdonosaik: Gerle 
Imre, Franki József és Just Frigyes 
fogják visszaváltani. A visszaváltás ugy 
történik, hogy megállapítják, hogyan 
aránylott a vételár az áruraktárnak az 
átadáskor képviselt ériékéhez. Ennek 
az aránynak megfelelően kell kifizetni 
a visszaváltási árat a jelenlegi árurak-
tár forgalmi értékéhez képest. 

i l é r l s z ü r n k m m a z É G I S 

Ivanovics professzor és dr Díczfaiussy 
Egon a megszüntetés okairól 

(Szeged, november 30) Lapunk teg-
napi számában foglalkozlunk az Egye-
temi Gyógyszerüzem Rt (ÉGIS) ügyével 
Megírtuk, hogy az üzem megszűnik, 
illetve, munkatársainak egyrésze Buda-
pesten viszi tovább az üzemet más for-
mában és inás néven s ezzel Szeged 
elveszti egyik szépen fejlődő gyárszer-
üzemét, amely nemcsak egészségügyi, 
de közgazdasági szempontból is jelentős 
tényezője a városnak. Ezzel kapcsolat-
ban dr. Ivanovics György egyetemi ta-
nár a következőket mondotta: 

— Az ÉGIS megszüntetésének első-
sorban gazdasági okai vannak — mon-
dotta a professzor. — Megfetelő helyiség 
hiánya és a költségek előteremtésének 
állandó gondja miatt kénytelen az üzein 
felszámolni. 

Az EGIS-nek ugyanis nem volt saját 
helyisége, együtt dolgozott más egye-
temi intezetekkel az egyetem épületé-
ben. FIosszu időn keresztül én adtam 
az üzemnek helyet és segítettem mun-
kájában. Az egyetemiül külön három 
laboratóriumot is kapott nemrégen, 
de most az egyetemnek van szüksége 
ezekre a termekre és igy a gyógyszer-
üzemnek vissza kell adnia, En magam 
egy idő óta kénvlelen voltam kikap-
csolódni az ÉGIS munkájában való 
közvetlen vészvételb >1, mert egyrészt 
a Magyar Tudományos Akadémián, 
másrészt egyetemi tanárságom követ-
keztében oivan fontos feladatok várlak 
rám, amik tehetetlenné tetté? a gyógy-
szerűzeinmet való foglalkozást. 

Dr. Diczfahissy Egon egyetemi tanár-
segéd, az ÉGIS ügyvezető igazgatója 
ugyanezekkel az okokkal magyarázza 
az üzem megszüntetését. 

— Az üzem alkalmazottai egyrészé-
nek sikerült máshol alkalmazást talál-
nunk — mondotta Diczfalussv tanár-
segéd — és minden lehetőt elkövetünk, 
hogy a többi alkalmazott se maradjon 
a mai nehéz időkben állás nélkül. Ma-
gát az üzemet azonban, sajnos, anyagi 
okok miatt kénytelenek vagyunk meg-
szüntetni. 

Truman elnöh ellene van 
annak, hogy zsidó nép-

szövetség létesüljön 
Palesztinában 

(Newyork, november 30) Angtia és 
az Egyesült Államok megállapodtak, 
hogy a palesztinai kérdés kivizsgálására 
közös bizottságot létesitenek. A bizott-
ságnak angol és amerikai részről 5—5 
tagja lesz, de ezek egyike sem lesz arab, 
vagy zsidószármazásu. Truman elnök 
kijelentette ezzel kapcso'.aiban, hogy 
nem pártolja a kongresszus elé terjesz-
tett határozati javaslatot, amely arra 
törekszik, hogy zsidó népközösséget léte-
sítsen Palesztinában. 

Piiísburg 6QÚezer fémipari 
munkása d sztrájk mellett 

döntött 
(Newyork, november 30) Pittsburg 

ipari és acélműveinek 000.000 munkása 
túlnyomó többséggel szavazás utján az 
általános sztrájk mellett döntölt Az 
amerikai rádió a fémipari szlrájkkal 
foglalkozva mcgállapilja, soha nem 
fordult még elő, hogy ilyen nagyszámú 
munkás a munka beszüntetése mellett 
döntött volna. 

A m i az újjáépítésnél 
is fonlosabb 
és sürgősebb t 

Szegény ússzon yok küldöttsége 
járt ma a szerkesztőségben. Leve-
let hoztak, tegyük ki az ajságba, 
hogy a Sokgyermekes családanyák 
kétségbeejtő helyzetben vannak, 
mert képtelenek az infláció-okozta 
csillagászati árakat megfizetni és 
igy a legszükségesebbekkel sem 
tudják ellátni a gyermekeket Nincs 
élelem, ruha, tüzelő, szappan és a 
gycrme'kek napról napra soványod-
nak, salnyulnak Már semmi ellen-
állóképességük nincs a betegségek-
kel szemben és télen bizony ka-
tasztrófálisan nagy lesz a gyermek-
halandósági arányszám a perifériá-
kon. 

Sokat szavalunk hatósági és jó-
tékonysági segélyakcióról, munkás-
szolidaritásról, a társadalom áldo-
zatkészségéről, közben pedig a kül-
városok és falvak nyomortanyáin 
elpusztulnak a gyermekek, akikéri 
most nagy garral az uj, demokra-
tikus Magyarőrszágot próbáljuk 
építgetni. Azt hiszem, még az újjá-
építésnél is fontosabb, hogy ezek-
nek a gyermekeknek az életét 
megmentsük, mert ha ez igy tart 
tovább és a közeledő tél beleharap 
a szerencsétlen, ványadt munkás-
gyermekekbe, hovatovább nem lesz 
kinek újjáépíteni ezt az országot. 

Minden más munkát és feladatot 
félretéve forduljunk tehát arccal a 
külvárosi munkásgyermekek felé és 
ne okoskodjunk sokat. Segíteni kell 
gyorsan és alaposan, Amig nem 
késői Hatóságok, jótékonysági in-
tézmények, üzemek és hivatalok, 
kereskedők és termelők fogjanak 
össze és rohammunkával vigyenek 
élelmiszert, ruhát, tüzelőt, szap' 
pynt. orvosságot a külvárosok sok-
gyermekes anyáinak, akik kétség-
beesetten, tehetetlenül nézik, há-
gván hervad a sir felé az uj, de-
mokratikus Magyarország (jövendő 
munkásnemzedéke, az állami és 
társadalmi élét legerősebb pilléré. 

Nincs idő a tétovázásra, mert itt 
a tél, a fagy, az éhség, a betegség 
és a külvárosi nyomortanyák kör 
nyékén naponta sok kis gyermek-
koporsót helyezitek a fö l ibe i 

R á d i ó n v t e o r 

Szombat, december í . 

0 45: Hirek, műsorismertetés. 7. 
Reggeli zene. 8: A közellátási minisz-
térium előadása. S.15: Hanglemezek. 
3: A rendőrzenekar játszik. 10: Hi-
rek. 12: Déli harangszó, hi-ek. 1?.15: 
A rádió egykor és most. Előadás 
12 30- »20 év elolt . . .* A -égi idők-
lő l beszélnek a rádió régi munka-
társai 13: Ányos Irén énekel. 13.45. 
Rendeletek ismertetése. 11: Hirek. 
14.10- A Nemzetközi Vöröskereszt 
közleményei. 16: Hirek. — 1610: 
Könyvszemle. 16.25: A renditttctellen 
ólomkatona. Hangjáték Andor sem me-
séjéből. 17: A munka hiralSjn. 17.10: 
Solvmos Péter zongorázik Paulovits 
kamarakórus énekei 18: Hirek. — 
IS 05: A Nemzetközi Vó.őskercszt 
közleményei. 18.15: A magyar rá-
dió megindulása. Előadás. 18 33: 
• Megálmodtam réges-régen. .* Em-
lékezés a magyar rádió e!;ő operett-
előadására. 20: Hirek, sporth-Vek — 
20.20- Hanglemezek 20 15- A ma-
cvar rádió 20 éve. Ortutay Gyula 
e'öcdása 21: Műsorismertetés. 21.05 
V Ncmzelkőzi Vöröskereszt közlemé-
nyei. 21.15: Bemondóink bemutat-
koznak. 21.30: íP.ümusgyöngvöK-
Hanglemezek. 22: Hirek. — 22.15 
Liszt miivek 23: Ilirek és krónika 
oro^z, angol és francia nyelven. — 
23.20: Kodály-, Barlök müvek 
aasjsg.-aagRgfi'wiw rom ' l a v r u r r a a n a i 

Kártolás! vállalok. Vűsárnelyi su-
gárul .48, földszint 3. 

A Ma ivar Kommunista i 'ár l Városi 
Alkalmazottak Szakszervezete decem-
ber l- m délután 4 órakor a Kálvin-
téri székházban taggyűlést tart. Aa 
összes párttagok megjelenése kötelező, 
Pártkönyvét mindenki hozza magával 

A Magyar Kommunista Párt belvá-
rosi szervezete december !-án, hélfőn 
este 5 órakor taggyűlést tart a Kálvin-
téri székházban. Me jelenés kölelezö. 

A Magyar Kommunista Párt város-
tanyai szervezete vasárnap délelőtt 10 
órakor szemináriumi előadást rendez. 
Előadó: Tóth Róbert. Vendégeket szi-
vesen látunk. 

A Maivar Kommunista Párt alsó-
központi szervezete vasárnap délelőtt 
10 órakor szemináriumi előidást ren-
dez Eíőadó: Komócsin Zoltán. Vendé-
geket szívesen látunk. 

A Magyar Kommunista Párt doma-
széki szervezete vasárnap délelőtt 10 
órasor szemináriumi előadást rendez, 
Előadó: Pászti Mária. Vendégeket szi-
vesen látunk. 

A Magyar Kommunista Párt decem-
ber 1-én, szombaton déluláu 5 órakor 
a Kálvin téri székházban ifjúsági szer-
vező értekezletet tart. A kerületi és 
üzemi pártszervezetek ifjúsági szerve-
zőinek megjelenése kötelező. 

A M i var Kommunista P írt vasán 
nap délelőtt M órakor ifjúsági aktíva-
ülést lart, a 24 éven aluli tagok meg-
jelenése kötelező. 

A Ma*,var Kommunista Párt hélfőn 
este 5 órakor szakszervezeti ifjúsági 
aktivaúlést tart. A párttag tanoncok 
megjelenése kötelező. 

\ Magyar Komitauisla Párt bel vb 
rosi szervezete december M in, hót főn 
este 5 órakor taggyűlést lari. Megjele-
nés kötelező. 

A Magyar Kommunista SU.r! ujsz* 
gedi szervezete vasárnap, december 2 ái* 


