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Diák-klab a kazánházban 

A diákról, különösen az <?gye!cmi 
d á t é l ' t , különösen nz egye iemL 
tfiákéiri mindig küzdelmes volt, de 
s raaí Időkben tnlán még az ed-
digieknél is nagyobb nehézségek 
lomvosuinnk a diákok elé. Mér ré-
gen* befejeződölt az idei tanév első 
fölére, de még mindig igen sofcm 
vannak, akik kénytelenek itt tölteni 
katttrsoiiyi szünidejüket az egye-
temi városban. Bizony elég nagy 
megpróhaHalast jeleni ez számukra, 
dohát az igazi diák sohasem vesz-
tette él találékonyságát és élelmes 
sóght. Most is ugv oldották meg, 
legalább részben, nz" illmadnrás ne-
héz problémáját, bogy addig-addig 
kutattak meleg hajlék után - meri 
bizony a kollégiumok és bútorozott 
szobák fűtetlenek bogy rátalál-
tak a klinikák kazánházaira. Ezek 
közéit is a női klinika kazánháza 
a legnépszerűbb. Ut van ugyanis az 
egyeleini rnchza is és Igy az élel-
« r a diákság va lóságos kis klubot 
• M ú l o t t U a klinika kazánházában. 
Székeket, asztalokat vittek be ma-
giénak oda és a kazánok kellemes 
melegénél egész nap vígan folyhat 
» tanulás, beszélgetés egyaránt. 
Csendes belenyugvással, a háboru 
rtfcöztn nélkülözésekbe való bele-
törődéssel húzódik meg olt a Uács.-
fcábót, Bánátból, sőt még a Székely-
földről ideszakadt diákság. Jólenne, 
h:v 'illetékes helyen legalább ka-
xársonykor könnyebbé tennék ezt 
a nehéz diáksorsot és a lehetőségek 
szerint., segítenének ezeken az em-
bereken, akik nemsókára az. ország 
szellemi vezetőivé válnak. 
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- Hétfőn klvalaUzü*el lesz a vá-

rosházán. Dénes Leó elvtárs polgár-
mester csütörtökön elrendelte, hogy 
december 24-én hétfőn, a városházán 
hivatalszünetet tartsanak. A szünet 
ellenére a szokásos heti tanácsülést 
iraqtaftják. Az ünnepek, alalt a város-
házán, a polgármesteri hivatalban, 
Tal&cnint az iktató és leíró hivatalok-
ban. ügyeletes szolgátat lesz. 

— Kél hétre betiltották az AHffMi 
lljnógol. Budapestről jelentik : A bel-
ügyonaiszter a Grarza János felelős 
szrekesztésében megjelenő Alföldi Új-
ság citnú Hódmezővásárhelyen meg-
jelenő szociáldemokrata lap megjele-
nését a november 15-i számában meg-
jelent és az ország gazdasági erdekeit 
veszélyeztető közleményé miatt két 
hétre betiltotta. (MTI; 

A város vezetősége rendet teremt 
a tüzelö-bonton 

A hónap végén mintegy 300 vagon tüzelőfa érkezik 
a városba 

Mozik műsora 
Belvárost Mosi 
Ma és a következő napokon a leg-

szebb Tnagyar filmek sorozatából: 
Martba. Szívderítő, szemet-lelket gyö-
eyörködtető magyar filmvígjáték. A 
főszerepekben Pérczel Zittn, Szepes 
Lla ói Jávor Pál. Előadások kezdete: 
fél 3, negyed 3 és 6 órakor. 

Jön a legnagyobb amerikai film-
csoda: Gaagadin. Viktor Mc. Luglcn. 

Korzó Mozi 
Mu és mindennap bemutatjuk Mó-

ricz Zsigmond gyónvörü regényének 
filmváltozatát, Jávor Pál, Csortos Gyula, 
iígry Mária, Mihályi Ernő, Berky Lili, 
Benkő Gyula és Lehotay Árpád fősze-
replésével : Kerek Ferkó. Az előadások 
kezdete fél 3, negyed 3 és 6 órakor, 

vzéehenyi Filmszínház 
Ma és mindennap bemutatásra ke-

rül ragyogó karácsonyi müaor kere-
ti ben a két világsztár együlteí szerep-
Ibsével a színes amerikai hluicsoda-. 
Akah kertje. Főszerej.lök: Marlent 
fhetruh és Charles Boyer. Rendezte: 
Richárd Boleslawskv. /United Artists 
rcchnikolor-film.) Azonkívül: XIII. sz. 
Matirt Krónika ós a sz. orosz bír-
od® Előadások kezdete: fél 3, negved 5 
ós G órakor. 

lön a nagy szilveszteri és újévi 
műsor december 27-től- Táncolj éa 
••eveos. Ginger Kogers és Fred Astaire. 

Kéotovni megy, hu karücsonyrá 
Vigti t-V-rcvic utód'; cégnél vasáról. 
MrniPrx van Piros porté! 

/Szeged." december 20: Sfridgyl 
Imre gazdasági tanácsnokot bízta meg 
Dóan Leó elvtárs, polgánnestcr az-
zal, hogy Szegeden rendet teremt-
sen a fafronton. Somogyi tanácsnok 
kedden és szerdán kintjárt Sándor-
falván, Kclebián és Kisszálláson és 
előkészítet le a fakitermelésre vonat-
kozó intézkedéseket. A kitermelést 
Sándorfaiván december 27-én kezdik 
meg és miMMjp már s/átlHJáfc Sze-
gedre teherautókon a ráI az ellátatlan 
lakosság számáré. Somogyi Imre ta-
nácsnok becslése szerint sziz-százhusz 
vagon fa kitermelése és beszállítása 
válik lehetségessé kuarácsony után a 

Palié viei ni-erdőből. A kélebiai erdő 
kitermeiéséliez december 28-án kez-
denek hozzá cs január első napjaiban 
megkezdik a fa Szegedre szállítását, 
luarn száz vagonnyi Iá kté-ttl a vá-
rosba. Ugyancsák dcccmber 28-án 
kezdik incg a kisszálkísi erdő kilcr-
mclését, ahonnan ugyancsak sráz va-
gon fúl kapunk. Az igy kitermelt meny-
nyiség nagyban hozzájárul majd a 
város dolgozóinak tüzelöellátásához. 
Dénes Leó polgármester intézkedé-
sére a fát elsősorban a dolgozó mun-
kásság kőzött oszija kl a közellátási 
h h a l a i . 

—oOo— 

Balázs Béla Szegeden 
A nagy magyar iré három előadási lart 
a Mmgyar-Szovjet Művelődési Társa-

ságban 
(Szeged, december 20) Balázs Béla, 

a magyar irodalom legmarkánsabb 
egyénisége Szegedre érkezett és néhány, 
hétig városunkban tartózkodik, ahol' 
befejezi szegedi tárgvu regényét. A nagy 
magyar írót szegedi tartózkodása alatt 
• város látja vendégül. A Magyar-
Szovjet Művelődési Társaság szegcdi 
titkársága érintkezést keresett a Kiváló 
Íróval és sikerült megnyernie arra hogy 
három rendkívül érdekes előadást larl-
son a Maguar-Szou/el Művelődési Tár-
saság rendezésében. 

Az első előadás december 23-án, 
vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a vá-
rosháza közgVúiési termében. Az elő-
adás cime: „középázsiai népköltészet" 
A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság 
titkársága az előadásra szívesen látja 
nemcsak a társaság tagjait, hanem a 
város minden dolgozóját. Balázs Béla 
következő két előadásának időpontját 
és az előadások cimét a napisajtóban 
ismertetni fogjuk. 

Felhívás a nyugállományú 
honvéd tisztekhez 

A honvédelmi minisztérium rende-
lete értelmében minden nyugállomá-
nyt! honvéd tiszt köteles legkésőbb 
ezév december 3i-ig igazolását kérni 

E, rendelettel kapcsolatban felszólí-
tom az összes nyugállományú honvéd-
tiszteket, bogy igazoló jelentésüket az 
illetékes igazoló bizottsághoz azonnal 
nyuitsúk be, mert 194u április 1-től 
nyugellátást csak az a honvédtisat kap-
hat, aki igazoló jelenlését december 
végéig benyújtotta. 

Ez a kötelezettség kizárólag a nyug-
állományú liouvéd tisztekre vonatkozik, 
nem vonatkozik a honvéd nyugdija-
sokra, a ny. honvéd tiszthelyettesekre, 
honvéd tiszti és tiszthelyettesi özve-
gyekre és a katonai ellátásban álló 
polgári nyugdíjasokra, járadékosokra 
es ezek özvegyeire. 

I>r. Tatupar Jenü sk , 
bonvédelmi miniszter. 

Karácaaayi segélyt kannak a 
várad alkalmazottak Róna Béla elv-
társ, pénzügyi tanácsnok csütörtökön 
ugy rendelkezett, hogy a városi tiszt-
viselők és munkások azonnal megkap-
ják a karácsonyi segéiyt. Ugyancsak a 
pénteki nap folyamán kifizetik a mun-
kásokat is. A város iiymódon kétszáz-
millió pengőt fizet ki, természetesen 
bélyeges pénzben. A városnak ez a 
gesztusa nagyban hozzájárul ahhoz, 
liogy a devalvációval előállott nyugta-
lanság lecsillapodjék s a dolgozok ön-
maguktót is rájöjjenek arra. hogy a 
kormányintézkedés az ő érdekükben 
történt a spekuláció és jogtalan meg-
gazdagodás letörésére. 

— Bereyaé Csáayi Piroska novellái 
a Magyar Rádióban. Vasárnap, 23-án 
délben 12 óra 40 perces kezdettel ér-
dekes, szegedi vonatkozású felolvasás 
hangzik el a Magyar nádióban. Bereyné 
Csánvi Piroska Háfia és Cesia cimü 
novelláit közvetíti a rádió Budapest I. 
hullámhosszán. Szegeden bizonyára 
sokan hallgatják meg a szegedi újság-
írónő karácsonyi novelláit, amennyi-
ben lesz villamosáramszolgáltatás. 

— iladiíognly-levclrzőiap érkezeit! 
Akik levelezni akarnak oroszországi 
hadifogoly-liozzáluríozóikkal. levelező-
lapot díjtalanul kaphatnak a Magyar] 
Kommunista Párt Kálvin-téri székbá-| 
zábau. 

— Hazajén üwíiíü Viluio* elviára. 
Stockholmból jelentik: Stockholmból 
érkezett hirek szerint Bőhm Vilmos 
elvtárs, a Károlyi-kormány volt had-
ügyminisztere. akinek az emigrációban 
kifejteit politikai és a magyar nép 
szorult helyzetén enyhítő tevékenysé-
géről a magyar sajtó több izben be-
számolt, vasárnap repülőgépen Ma-
gyarországra indul. Érkezése a jövő 
héten várható. 

— Vörös József vezeti le a főispáni 
nvoniorenvltifö akciói. Dr. Pálfy György 
főispán felkérte Vörös József ny. főis-
pánt, hogy a régebben megkezdett 
uyomorenyhilő akciói ö bonyolítsa le. 
A főispáni uyomorenyhitő akcióra be-
folyt adományokat vasárnap délelőtt 
9 orakor osztják ki a városháza köz-
gyűlési termében 

— Statárium t Miskolcról jelentik : 
Király Antal és Pallagi János behatol-
tak egy idegen lakásba és onnan kü-
lönböző ingóságokat loptak el. A mis-
kolci rüglöoitélö hiróság hétfőn, egész 
napon at tartó tárgyalás után mind-
keltőjüket bűnösnek mondotta ki be-
töréses lopás bűntettében és ezért 
kötél általi halálra ítélték őket. Az el-
itéltek kegyelmot kértek (MTI) 

Sul kap Szeged. Dénes Leó elv-
társ polgármester csütörtökön délelőtt 
telefonon érintkezésbe lépett Mátéffy 
közellátási államtitkárral és a szegedi 
ellátatlanok részérc azonnali sókiutalást 
kért. Mátéffy államtitkár ígéretet tett, 
hogy «< szegedi dolgozók sóigényét 
nyomban teljesíti s igy remény van 
arra. bogy a napokban nagyobbmeny-
nyiségü só érkezik a szegedi ellátatla-
nok számúra, 

— A vadvízül veszélyezteieft térd-
leien azonnal meg ball lisztitanl a 
lefolyó csatornákat. Dénes Leó elvtárs 
polgármester csütörtökön délelőtt ren-
deletet adott ki a gazdáknak, bogy a 
vadvíztől veszélyeztetett területeken a 
lefolyó csatornákat azonnal tisztítsák 
ki. Az etrautt szomorú tapasztalatán 
okulva, minden gazdaérdekeltségnek 
nemcsak kötelessége, de érdeke is, hogy 
a vízlevezető csatornák tiszták legyenek 
és a jégtorlaszokat eltávolítsák, külön-
ben megismétlődik az 1941-es vadviz-
áradat, amely Szeged környékén és a 
város tanyavilágában közel százezer 
hold földet borított el és kapcsolt ki a 
termelésből. 

— Szlovákul kell irni a magyar 
neveket Csehszlovákiában. Pozsonyból 
jelentik : A csehszlovák hatóságok el-
rendelték, bogy a magyar hangzású 
neveket ozcntii! szlovákul, illetve szlo-
vák helyesírással kell használni. Ez a 
kereszt- és vezetéknevekre egyaránt 
vonatkozik. 

— A szegedi rendőrség elfogoll egy 
makói Inlvajnöl Vági Aranka 21 éves 
háztartási alkalmazott Orosháza, Szta-
lingrád-utca 1. száin alatti lakos Béh 
György makói főpincérnél vendégeske-
dett néhány napig. Amig a főpincér 
távol volt "hazulról, Vági Aranka fel-
feszítette szekrényét és ellopott belőle 
több ruharemüt ós 27.000 pengőt. A 
zsákmánnyal Szegedre jött, itt azonban 
Benkő tlonn nevü ismerőse, aki tudott 
makói esetéről, felismerte és feljelen-
tette a rendőrségen. Vági Arankát, akit 
a szegedi rendőrség makói körözés 
alapján éppen keresett, őrizetbe vették. 
At fogják kisérni Makóra, hogy ott von-
ják felelősségre lopás miatt. 

Pellengér 
Recskéstclepról érkeztek ho/zánk 

panaszok, hogy az ottani iskola I —IV. 
osztályainak tanítónője kegyetlenül 
üti a gyermekekrt. Vau olvan gyér 
inek, amelyiknek a szemhéja szakadt 
fel, másiknak a f i lé t repesztette b 
Megkérdezzük Fetti .Iónoméi, hol él 
tulajdonképpen 1 Es mit képzel a 
népoktatásról f Őnagysága szerint u 
pedagógiai módszerek közé tartozik 
a gyermekek véresre verése. Felhív-
juk a figyelmét arra, hogv ehnnlt az 
a világ, amikor büntetettem!! lehet 
munká.xgyermekekct véresre verni 
Azok a tnunkásszülők, akik abban a 
hiszemben mennek el dolgozni, hogv 
gyermekük jó helyen van az iskolá-
ban, megdöbbenéssel és megbotrán-
kozással veszik tudomásul, hogy 
akad tanítónő, aki ma is brutalitás-
sal akarja a gyermekeket „megne-
velni". Dc nem állhatunk meg a 
megbotránkozásnál 

Tovább kell mennünk a gyermekek 
és a tanitói kar érdekében egyaránt 
A gyermekek érdekében a tanfelügye-
lőség feladata szigorú vizsgálatot in-
dítani és példás büntetéssel ítéletet 
mondani a kegyetlenkedő tanítónő 
felett. A tanítói kar, a pedagógusok 
szakszervezetének érdeke, hogy ki-
söpörje soraiból a nem odavaló ele-
meket. Tudomásunk szerint van elég 
kinevezellen, valóban demokratiku-
san gondolkodó és raelekvő tanító, 
akiknek igénybevételével lehetségessé 
válhat, hogy a Fettiné-féle őnagysá-
gát másutt próbáljanak hasznára 
válni a demokráciának. Et végül sze-
retnénk, ha ez a pellengér intő figyel-
meztetésül szolgálna a közoktatásunk-
ban másutt is, más formában meg-
található nem odavaló elemeknek. 

— Isfenliszlrlel a korona-utca 6. 
sz. székház fűtött emeleti helyiségé-
ben pénteken délután 1 órakor. Prédi-
kál dr. Frenkcl Jenő főrabbi. Szomba-
ton reggel 8 órakor. 

— Egy kisteleki ügvvéri igazolási 
ügyének aklait ültették á t ügyészségre. 
A népbiróság Margita-fanácsa csütörtó 
kön tárgyalta Sinóros-Szabó Emil kis 
teleki ügyvéd igazolási ügyének felleb-
bezését. Sinóros ügyvedet az igazoló 
bizottság örökre eltiltotta az úgyvédi 
gyakorlat folytatásától. A népbiróság 
nem tárgyalta érdemben a fellebbezés 
ügyét, hanem az iratokat áttette a nép-
ügyészséghez a fennforogni látszó nép-
ellenes bűntett miatti eljárás esetleges 
megindítása végett. Hasonló határoza-
tot hozott a népbiróság Bittó József 
hódmezővásárhelyi bankigazgató ügyé-
ben. 

— ' .rtrsilrm a váras közSnségét. 
hogy der. 22-én. szombaton reggel 6 
órától a Roosevelt-tér /Rudolf-tér) és 
Torontál-tér kőzött a Tisza folyón át 
a kompforgalom megkezdődik. A kom-
pon csak gyalogosok közlekedhetnek. 
A vasúti hídon a gyalogközlekedés de-
cember 21-én este ti órától a további 
intézkedésig megszüntetem. Dénes, pol-
gármester. 

— Lapjak az élőfákat. A csütörtök-
re virradó éj«zaka szolgálatot teljesítő 
rendőrök előállítottak több embert, 
akiket falopáson értek tetten. Ilyen 
tettenérés történt a Szent Syörgy-téren. 
ahol egy hat-hét mázsányi sulvu akác-
fát fürészelt éppen az egyik közeli la-
kos. Tettenérés esete történt a Rigó-
utcában is, ahol három kisfát vágott 
ki egy ember. Megindítják ellenük az 
eljárást lopás miatt. A rendőrség min-
den esetben szigorú megtorlást alkal-
maz az utcai élőfák pusztítói ellen. 

A SzIM 
szegedi szervezete 
26-án, karácsony második napján 
délelőtt Tél 11 árakor a Korzó Morfba* 

Irodalmi Matinét 
rendez. 

A műsoron: Ady-, Petőfi-, József At-
tila-, Karinthy Frigyes, Kassák La-
jos-, Juhász Gyula-, Erich Küstuer-

és G. Rernard Shaw-müvek. 
Közreműködnek: a Szegedi Nemzeti 
Szinház művészéi és az 'Általános 

Munkás Dalárda. 
Jegyek elővételben a Szegedi Nép-
szava kiadóhivatalában, a Szociálde-
mokrata Párt központjában, a NsIM 
kerületi szervezeteinél éo aa Irpid-
ayorada popirkeve*keltésében (Felre-
hwao-wtra 22. íróm afatu Vaphaftók. 


