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H I R E K 
Saelgalalas gyógyszertárak 

0re Nyilassy Agostoaaé, Római-
körut 22. Barcsav Károly, Tisza 
Ijijo.s-üörut 32, Buícsu Barna, Kálvá-
ria-tér 7.. Iteinzinger Pál, Horváth Mi-
hály-utca !>., Dr l.öbl Imre gyógyszer-
tára Szeged, Gróf Klehclsberg-tér 4. 

—oOo— 
— A Nemzeti Segély karársanyi 

ajindékaszf* íianeprtye. A Nemzeti 
SegNy meghívja elnökségének, titkár-
sáifitiak cs fel ügyel öt) izottságáaak tag-
jait derember Ib-án, vasárnap délelőtt 
fél It óraknr a Nemzeti Segély szék-
házában tartandó ünnepélyére, melynek 
keretében a Nemzeti Segély hadigon-
dozottul karácsonyi ajándékcsomagot 
kapnak 

Elloplak egy gyermekkarai ! éa 
egy kerékpárt. Hódi Tamás vaskeres-
kedő jelenlelle a rendőrségen, hogy a 
Gyertyános-utca 6 szám alatti ház lép-
csőházából ismeretlen tettes ellopta a 
tnlajdaaát képezi gyermekkocsit. Kára 
XMMM) pengő. — Ormos l'ál a kiskun-
dorozsmai rendőrség alhadnagya Do-
rozsmaitól kerékpáron bejött Szegedre, 
hogv meglátogassa Tilt lakó barátját 
A Tisza (.ajos-körut 45. számú házban 
felkereste barátját és amig annak laká-
sában járt, biciklijét a lépcsőházban 
hagyta Mire visszatért a biciklije el-
túni Kára hárommillió pengő. Alrend-
őrség mindkét esetben megindította a 
-nyomozást. 

Istentisztelet a zsinagógában pén-
teken délután fét 4 órakor. Prédikál 
dr. (renkel Jenő főrabbi. Szombaton 
ar. elemi iskola termében reggel 8 óra-
kor 

FrlgynHatla naaga alatt az Agyat 
11 turya Árpád Bocskai-utca 4 szára 
alatti lakos villanypúrnával melegítette 
ágyát. Közben elszenderedett és nem 
veile észre, hogv a melegítő annyira 
áttüzesedett, hogy az ágynemű lángot 
fogott. Csak nagy üggyel-bajjal, kisebb 
égési sebek árán tudott menekülni a 
lángoló ágyból. A tűzoltóság segítségét 
kellett igéay bevenni, hogy az ágy tüzet 
eloltsák. A tűzoltók percek alatt loka-
lizálták a tüzet. 

— Avtgrilkoasógi kísértet. Úzv. Kó-
szó Andrásáé. Othalom-utca 35. szám 
alatti lakost mérgezési tünetekkel vitték 
a kóekórhazba. Kiderült, hogy Kószóné 
öngyilkossági szándékból lúgot ivott, 
állapota súlyos, de nem életveszélyes. 
Ae öngyilkosság okára nézve még nem 
tudták kihallgatni. 

— I.etartáltattak egy lo lvaj c s e l é i -
leány!. Terhes Anna tápéi leány Fiala 
Tódor Molnár-utca 7. szara alatti lakos-
nál dolgozott. Az elmúlt napokban 
eltávozott munkahelyéről és ellopott 
három férfiinget. Ar. ingeket eladta, a 
pénzt elköltötte A rendőrség letartóz-
tatta a tolvaj cselédleányt. 

D e l é n e k egy eipéazftzletbe. A 
csütörtökre virradó éjszakán ismeret-
lenek betörtek Szűcs Pál cipészmester-
nek a Fodor-ulca és az Osztrovszky-
utca. tarkán levő cipészüzletébe. A tet-
tettek a lakat lefeszitése utján halottak 
be a helyiségbe, ahonnan löbb darab 
javításra vállait cipőt és készülőben 
levő oj cipőt vittek el. A rendőrség 
megindította a nyomozást. 

I Magyar Kammaista Párt szegedi szervezete 
december l«á-án délelőtt fél II éraker a Kelvárosi Meiiban 
T O M B Á C Z I M R E e l v t ü r s , nemzetgyűlési képviselő 
- _ © _ _ „ a x 4 tarl, melyre minden de-
D C S Z £ k m O l O I mokratlkus gondolkozású 
férfit és nőt meghív a MKP szegedi szervezetének vezetősége. 

Kivégezték az uividéhi bünper 
halálraítélt vádlottjait 

(Belgrád, december 13) A III jugo-
szláv hadsereg hadbírósága az újvidéki 
vérengzés előkészítése és végrehajtása 
miatt háborús bűntett cimén golyó 
általi halálra ítélte dr. Deák U ó volt 
zonábori főispánt, Popovics Milán nem-
zetgyűlési képviselőt. Zomhory Gyula 
újvidéki rendőrfőnököt, Krámer Gyula 

i újvidéki gvárost, a felsóház tagját. Ilií-
lori Géza es Kónyöky József rendőr-
tisztviselőket kötél általi halálra ítélte 
A kegvelmi kérrénvt november 22-éu 
elutasították, Ar ítéletet november 26-án. 
hétfőn, e bűnper valamennyi vádlottján 
végrehajtották. 
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Szétszedték az ujszegedi 
gyalogjáróhidat 

Mólói kezdve csak a vasúti hídon lehel közlekedni 
Újszegeddel 

a* 
(Szeged, december 13) Ma reggel kiderült, hogy a Tisza közepén erő jelentették Dénes Le* elvtárs polgár-

mesternek, hogy a Rudelf-téri Szeged 
és Újszeged közötti gyalogjáró hid a 
fagy következtében megrongálódott és 
középen elszakadt. Dénes Leó polgár-
mester azonnal intézkedett, hogy a hi-
dat vagy hozák rendbe, vagy szedjék 
szét, .nehogy a faalkatrészek cs a pon-
tonok tönkremenjenek. A déli órákban 

sodrása van a víznek és a gyaiogjáró-
hid lovábbi fenntartása lehetetlen. Ép-
pen ezért a város mérnöki hivatala a 
pontonokat ósszoszedte és az ujszegedi 
oldalon helyezte el. Mától kezdve tehát 
Szeged és Újszeged között kizárólag a 
közlekedés a vasúti hid tegnap elké-
szült gyalogjáróján történik. 

OQO 

Szinház :-? Művészei 

Mozik műsora 
S o r t é Maii 
Ma és iniudrnnap bemutatjuk Ka-

bos-Gócon, Ráday Imre—Turay Ida 
együttes főszereplésével Méretne! mese. 
Azonkívül: Réka koma esete a Cslbl 
kével, zenés, rajzosfüm Az előadások 
kezdete fél 3, negyei! 5 és 6 órakor. 
Telefen 6-24 

BeHáreai Mezi 
Ma és mindennap Marlene Dittrieh 

vdágfdinje Sanghaj eipress. Izgalmak-
A bünügvi történet. Fő-

R ^ C t ^ ^ ^ 0 M a r l e n e Dittrieh ós Clive 
Brook hat megelőzi Szárnyai ember 

Ntérheayi F i l m . i í n h á z 
^."Jip^naap bemutatjuk az ui 

-, é*yjHek Algírban! 
k S ^ V i , \ k ' S é r ö Előadások 

. negyed Si és 6 órakor. 

Hungária - szálló 
é l l e r m é b c n 

kC-Z?.*:*1'^^* " B o d a p o o t í 
'ToltéUmtjm 

« s za lon - í é e c z e n é J T 

Kivúlé művészek a vasárnap 
bemutatkozó filharmonikus 

zenekarban 
Megtörve a napokig tartó szörnyű 

téli vagonutazástól, de töretlen művé-
szi hévvel dolgozik a szegedi állami 
szinház nagy zenekarában hatvan bu-
dapesti művész. 

Most jöttek tele ambícióval és sze-
retettel uj otthonukba Szegedre, ahol 
barátságosan, 'megértéssel fogadták a 
kiváló művészembereket Mind a hat-
van kiváló a uiaga neméhen, első klasz-
szisu muzsikosok, akiket (a budapesti 
Operaház és még több kiváló fővárosi 
zenekarból hóditolt el Vaszy Viktor 
karnagy-igazgató. 

Néhány röpke próba utáu már ki-
rajzolódott a teljes kép : olyan művészi 
együttesi kapott Szeged, amely méltó ri-
válisa les: a budapesti Operaház eddig 
legelső zenekarának. 

Minden pult mögött érdekes, jelleg-
zetes müvészfejei tatunk. A neveiket 
még nem tudtuk megjegyezni, de né-
hány kimagasló, gyönyörű hang-
és dallammiutázás újra meg újra 
megütötte fülünket Szerdahelyi László 
első koncertmester hegedűjéből álom-
szerű fények, meleg lira lopakodik elő. 
Csuka Bela szintén országosan ismert 
kapacitás nemkülönben mestere a csel-
lónak. Ugy szól a hangszere, mint az 
orgonabugás. A másik csellista, Kertész 
Tibor Parisban C.asals növendékénél 
tanult. 

Tökéletes (hangzás, tökéletes össz-
játék, tökéletes hangszerek jellemzik az 
uj zenekart, amellyel Szeged ténylege-
sen nem az ország második, hanem 
másik fővárosává lépett elő és vezető-
szerepe lesz a zeneélet terén. 

Vaizv Viktor ízig-vérig muzsikus. 
Szuggerál és amikor a zenekar meg-
szólal, valósággal transzba esik Viszi, 
ragadja magával az egész nagy appará-
tust. Szívvel és tehetséggel kormá-
nyozza muzsikusait, akik elismerik és 
rajongással követik fantáziáját. 

Ezael a zenekarral már az elsó 
koncerten, december Ifi-in olyan él-
ménye lesz a szegedi közönségnek, 
amelyhez hasonlóban még nem volt 
része (|. 

OOO 
A Szegedi Allaaai Nemzet) Szinház 

együttese a megalakítandó színházi 
m«n«a javára december tli-án, vasárnap 
délntán 5 órakor a Nemzeti Színházban 
müvészestét tart, melyen a szinház 
opera, operett, balett és prózai együt-
tesének tagjai magánuámokkat és az 
operai zenekar közreműködésével vesz-

nek részt Jegyek a szinház pénztáránál 
délelőtt 11 — X óráig és délután 3—5 
óráig kaphatók. 

— o — 
A fllharmoaifcns zenekar december 

15-én. szombaton délelőtt 11 órakor 
az állami színházban kizárólag diákok 
számára ifjúsági hangversenyt rendez 
a nagy koncertek programjával. A mű-
sorszámokat ismerteti Váradi Pál, a 
szinház operakarnagya.'Azok a diákok, 
akik nem jutottak jegyekhez, még né-
néhány jegyet á}vehetnek a hangver-
seny előtt a pénztárnál. 

A Filharmónia hangversenysorozata 
iránt megnyilvánuló példátlan arányú 
érdeklődés "arra készteti az egyesületet, 
hogy december 17-én. héttőn délután 
1 órakor a vasárnapi hangversenyét 
azouos programmal második bérleti 
hangversenyt endezzen. A Filharmónia 
ezúton kéri bérlőit, haladéktalanul fog-
lalják Ir jegyeikel a hétfői hangver-
senyre a Délmagyarország és a Nép-
szava kiadóhivatalaillan, hogy minden 
tag hozzájuthasson kiválasztott, állandó 
bérletéhez 

o o o 
Francia—Magyar irodalmi 

délután az UJságiréolthonban 
A Szegedi Újságírók és Művészek 

Otthona vasárnap 4 órakor a Magyar-
Francia Társasaggal karöltve, irodalmi 
délutánt rendez. 

A nagyjelentőségű kultureseményen 
a francia irodalom remekei kerülnek 
előadásra magyar költök művészi tol-
mácsolásában Szerepelnek: lehotay 
Árpád, a Nemzeti Szinház igazgatója, 
Majláth Mária, Petur Ilka, Benkő Mik-
lós, Gáti Pál és Ruttkay Iván, a Nem-
zeti Szinház művészei A francia költé-
szetről bevezető előudást tart dr. Jfa-
dársy László, a Magyar—Francia Tár-
sasig főtitkára. Belépés csak tagoknak 
és hozzátartozóiknak, vendégek nem 
hozhatók 

Az okmánybélyeg 
egy idő óta teljesen eltúnl a postáról 
és a trafikokból. Tisztiban vngyunk 
azzal, hogv a mai nehéz viszonyok 
kózótt esetleg nem lebet nagyabb 
mennyiségben előállítani a szükséges 
bélyegeket, de akkor legalább arról 
gondoskodhatna n pénzügyigazgató-
ság. hogy minél egyszerűbb és gyor-
sabb e l já rásul történhessék meg a 
pénzügyi illeték lerovása. Ma ugyanis 
az egész városban csak rgy helyen, 
a pénzügyigazgatóság épületében le-
het az okmányilletéket kifizetni és 
ilt is csak egy tisztviselő végzi ezt a 
munkát. Igy azután a tisztviselő leg-
jobb igyekezete mellett is érthető 
h*gv hosszú sorban állnak itt az 
emberek. A gyors elintézést még ne-
hezebbé teszi' az oktalanul körülmé-
nyes bürokratikus rendelkezés, amelv 
szerint mindenkinek bevezetik nevé 
lakáscímét egv könyvbe, és még 
ráadásul aláírást is kérnek tőle. Csak 
ezután kapja meg okmányára a bé-
lyeget helyettesítő bélyegző: egyikét 
Ezzel azonban még az eljárás nincs 
elintézve, mert az illeték kifizetésére 
még átküldik egy másik szobába az 
embert. Itt természetesen elölről 
kezdődik a sorbanállás, a névbeirás 
és a többi huza-vona. 

A mai rohanó világban, amikar 
az embereknek úgyis annyi elintézni-
valója van, nem lehet kívánni éppen 
azoktól, akik bizonyosan fontos 
ügyüket szerelnék elintézni, hogy 
ilyen hosszú idői fecséreljenek el 
hiábavaló várakozásokkal. A pénz-
ügyigazgatóságnak meg kell találni a 
modot arra, hogv egyszerűsítse ezt 
az eljárást például löbb tisztvaselő 
munkába állításával vagy esetleg az-
zal, hogy az illeték lefizetése ugyan-
abban a szobában történjék és nr 
kelljen kétszeres sorbanállással töl-
teni a sokkal hasznosabb munkára 
fordítandó időt. 

- Elhelyezték a Kassnlh híd ntalaé-
rlélli pillérét B u d a p e s t r ő l j e l en t ik , h o g y 
a mosl épülő Kossuth-hid utolsóelőtti 
ivét most helyezték el a pillérre. A 
most felszerelt vasanyag 40 tonna. Az 
építkezésnek ezt az érdekes mozzana-
tát megtekintette Gerő elvtárs, közleke-
dési miniszter is. 

Adventi délntán a KaleHkns 
Házban. December 16-án, vasárnap dél-
után 4 órakor kezdődik a belvárosi 
egyházközség és a Katolikus Kör ren-
dezéséhen a harmadik adventi délután, 
amelynek előadója dr. Somogyi József 
egyetemi r. L tanár, aki „Közoktatá-
sunk demokratikus átszervezése" cimen 
ad elő A kísérő műsort a piarista gim-
názium ifjúsága szolgáltatja. 

Muakáskenyhát 
állítanak fel a rókusi 

pályandvarnn 
(Szeged, december 14) A rókusi pá-

lyaudvaron levő vasúti munkásság és 
személyzet a mai nehéz viszonyok kö-
zött igen nehezen tudja előteremteni a 
hosszú szolgálat idejére szükséges napi 
élelmet. Az üzemi bizottságok főként a 
vasutas elvtársak segítségével Szeged-
Tisza pályafenntartási műhelynél*és a 
Szeged-Rendezőnél levő fűtőháznál ét-
keztetési akciónak megteremtése és 
fenntartása különösen a szegedi Kon-
zum-szövetkezet vezetőjének .Báhr Jó-
zsef elvtársnak köszönhető. Ez a Koa-
zum-szővetkrzel látja el ugyanis a 
megfelelő élelemmel a munkasétkező-
helyekeL 

Most az üzemi b i zo t t s ág m e g b í z á s á -
ból (römőry László elvtárs, MÁV tiszt 
hozzáfogott, hogy a rókusi pályaudva-
ron is ilyen akciói létesítsen. Csütörtö-
kön felvette az érintkezést Báhr Józser 
elvtárssal, aki készséggel megígérte, 
hogy a Konzum-szövetkezetből öi mázsa 
babot kiutal nyolcszáz pengős egység-
árbani addig is, amig további élelmi-
szerrel tudja támogatni az ebédakciót. 
Ezenkívül megígérte, hogy a szövetke-
zet kocsiját mindenkor rendelkezésre 
bocsátja a bevásárlásokhoz és a köz-
pantilag kirendelt élelmet elsősorban 
a munkiskonvhik rendelkezésére bo-
csátani. Minden továbbiban is a leg-
messsebbmanö támogatását ígérte meg. 

Gömöry László elvtárstól megtud-
tuk, hogv mintegy háromszáz ember 
fog ezáltal a rókusi pályaudvaron ebéd-
hez jutni és a pályafenntartási munkás-
ság, a szertári és állomási személyzet 
igy olcsó ebédet kap. A többi munkás-
konyhához hasonlóan ezt is ugy akar-
ják megszervezni, hogy az olt étkezői 
hétdeci tartalmas ételt kapjanak kél-
százpenpös árban. Szeles István elv-
társ, főpálvamesler vezetésével a ró-
kusi pályaudvaron már meg is indul-
tak az építési munkálatok és rövid 
idón belül az ebédeltetési akció is 
megindul. 

Szaloncukor 
karácsonyi függelék 

S Z EREDAI-nöl, 
Cserzy Mihály-utca 3. s t i m 
és Kárász-utca 10. szám. 
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