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— Magántanárt íképesilés. Dr Fo-

dor Gábor egyetemi adjunktusnak a 
szegedi egyetem mathematikai és ter-
mészettudományi karán a gyógyhatású 
s z é n v e g y ü l e t e k kémiája c . tárgykörhöi 
történt magántanári képesítését a kul-
tuszminisztérium jóváhagyta és neve-
zettet ebbeli minőségben megerősítette, 

— Az fiztetek aranyvasárnapi zár-
•rája- Budapestről jelentik: Illetékes 
tiolyröi felhívják a figyelmet arra, 
hogv 23-án, vásárnap az éleliniszer-
űzietek 8 órától 2 óráig, egyéb üz-
lete® í» órától 2 'óráig tarthatnak 
uvitv'y. ha akarnak, de a nyitvatar-
tás .-sem kötelező. Ezen az időpon'.on 
tul hyttvátartani nem lehet. A nyit-
vatartási időre az alkalmazottaknak 
a Kollektív szerződésben megállapí-
tott kid ön juttatást kell adni. (MTI) 

— MtffhftKsnbMteUáfc » MÁV arc-
képes igazolványainak érvényét . Bu-
dapestről jelentik- A MAV igazgató-
sága közszolgálati alkalmazottak ré-
szére 1915. "évre kiadott arcképes 
igazoícSnyofc érvényét 1946 február 
végéig meghosszabbította. Az arcké-
pes igazolványoknak 1946-ra való ér-
vényesítése tekintetében nz igazgató-
s á g ' k é s ő b b intézkedik. (MTI) 

\ Kös/iinetnyllvánilés. Mindazoknak 
a rokonoknak, ismerősöknek és mun-
ka táisakiiak, akik felejthetetlen drága 
halottunk temetéséu részvétükkel és 
virágadom'ányaikkal fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek, ezúton mond kö-
szönetet a Hernádi- és Dobó-család. 

— A Nemzeti Segély ezúton is 
érleií t i az ingyenes ambulanciájára 
bejáró betegeit, hogy a rendelés de-
eember 24-től január 4-ig szünetel. 

— Betörtek egy Marx téri fttszer-
fcereskedésbe. A péntekre virradó éj-
szakán betörő járt a Marx-téri Beck-

' féle füszerkereskedésben. A betörő ugy 
hatott bc az üzlethelyiségbe, hogy | le-
verte a redőny lakalját. Az üzletből 
ket mázsa sót és harminc Tkiló zsirt 
vitt el. Ugy a zsir, mini a só a közélel-
mezési hivatal tulajdona volt. A rénd-
érség megindította a uvomozást. 

x Gyors- és gépfrétanfoTyamok krz-
dődnHi dr. Rosenbergpé Grüinvald 
Klára gyors- és gépiróiskolájában, Dó-
zsa György-ulca 2. Kultúrpalotánál. 

— Az orvosok éjjeli beteglátoga-
tása A Szegedi Orvosok Szabad Szak-
szervezete értesiti a nagyközönséget, 
hogy az államrendőrség szegcdi veze-
tője elrendelte, hogy éjjel az orvosok 
beteglátogatásához 'rendőrszemély kí-
sérete bizlosittassék. Felhívjuk az ér-
dekelteket. hogy kihívás esetén a leg-
közelebbi őrszöbáról rendőri kiseretet 
vegyenek igénvbe cs az orvoshoz már 
rendőrrel menjenek 

Megalakult Szegeden 
szabad közművelődési tanács 

A közeli napokban száz tanyai iskolában megkezdődik 
a munkás- és parasztiljak oktatása 

gátéi elsősorban munkás- és paraszt-
inak. A tiüiács tagjai közül dr . Cserzy 
Mihálv. a kereskedelmi és iparlca-

Dr. Madácsv László tanár, Szeged 
népművelési titkára hivatalba lépése 
óta élénk aktivitást fejt ki a város 
művelődésének fokozására. E munka-
program keretében szombaton Délelőtt 
9 órára összehívta a pártok, testüle-
tek képviselőit, akikből nyombau meg-
alakította a közművelődési tanácsot. 
Az alakuló gyűlésen Pálfy György 
főispán elnökölt, ma jd a tanács meg-
választotta a tisztikart. Elnök lett 
dr. Pálfy György főispán, alelnök dr. 
Straub Ferenc Brúnó egyetemi taftár, 
jegyző dr. Matöcsv László tanár ,nép-
művelési titkár. 

Dr. Madácsy László ismerletlc a 
közművelődési tanács feladatát és l>e-
jeleiiletle, hogy a népművelési titkár-
ság Alsó- és FelsőközDonlon. Város 
tanyán és RösZkén szövőtanfolyamot 
létesitelt és a közeli napokban nríM 
tanyai iskolában megindul a szabaá-
raüvelődési tanfolyam. Ennek halla-

m a r a ' főtitkára felajánlotta segítségét, 
hogv a gazdasági oktatás munkájával 
összhangba Icliet hozni a közműve-
lődés tevékenységét. Dr. Halász Pál 
kanonok a papság csatlakozását je-
lentette "be, dr Kanyó Béla egyetemi 
tanár egészségvédelmi intézkedések 
fontosságára hivta fel a figyelmet. 
Dénes Leó elvtárs, polgármester be-
jelentette, hogy a varos lakossága a 
legteljesebb mértékben támogatja a 
közművelődési tanács munkásságát. 
Hajós Tibor felszólalásában rendel 
kezesre bocsátotta a MaDISz egész 
szervezetét és helyiségét. Dr. Pálfy 
György főispán, elnök megköszönte 
a hozzászólásokát és bejelentette a 
tanács munkásságának azonnali meg-
indilását. 
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M o z i h műsora 
Széchenyi Filmszínház 
Ma cs mindennap bemutatásra ke-

rül ragyogó karácsonyi műsor kere-
tében a két világsztár együttes szerep-
lésével a szirtes amerikai filmcsoda: 
Allah ker t je . Főszereplők: Marlent 
Dietrich é- Charles fíorjer. Rendezte: 
Richárd Roleslawsky. (United Artists 
'Iechnikolor-film.) Azonkívül: XIII. sz. 
Malirl Krumka és a 2 k sz. orosz hír-
adó. Előadások kezdete fél 3, negved 5 
és C órakor. 

Jón a nagy szilveszteri és újévi 
műsor december 27-tól; Táncolj és 
szeress. Ginper Rogers és Frcd Aslaire. 

Korzó Mozi 
Karácsony fejejtlietetlen műsora! 

Ma és mindennap a hatalmas világ-
fi'.m: Amerikai sas. Az amerikai hősi 
repülők győzelmi éposza. Még soha 
nem látott idegfeszítő élmény. A elő-
adások kezdete: fél 3, negyed 5 és 6 
orakor. Telefon: 6-24. 

Belvárosi Mozi 
Ma és mindennap az RKO amerikai 

filmgyár világszenzációja: Gangailin. 
Rudyard Kipling világhírű költeménye 
nyomáu. I-ószereplők: Victor Mc Lag-
len, Douglas Fairbanks, és Garry 
i«rant. Előadások kezai te : léi 3 ao-
gyed15 és ü órakor. Telefon: 6-aV 

Ujé r i e : Jeanetle Gayner pompás 
-.zmen h ímje : l'J csillag születeti. 

Leszállítják a só és a dohány árát 
(Budapest, december 22) A kor-1 

mány a széles néprétegek érdekében | 
napról-napra fontos gazdasági ren-, 
(leletet jelentet meg Hivatalos hely-1 
ről szerzett értesülés szerint a kor-I 
mány foglalkozott n só és dohány J 
hivatalos árával és elbatározta, hogy 1 

ezeknek a cikkeknek árait revízió 
alá veszi A dőnlés értelmében a 
pénzügyminiszter a dohány és a só 
hivatalos árát leszállítja. Az erre vo-
natkozó rendelet a kővetkező na-
pokban jelenik meg. 
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Karácsonyi eliadások 
Minden gyermcli ell Iegven 

a MNDSz karácsonyf ünnepstégén! 

A Magyar "Nők Demokratikus Szö-
vetségének nagyszabású karácsonyi 
ünnepsége hétfőn, karácsony délután-
ján 3 órakor lesz a Szegedi Nemzeti 
Szinház jólfútött nézőterén. A kar.V 
csoifyi ünnepség örvendetesen kibő-
vült Csuka Béla, a "kitűnő gordonka-
művész játékávái, Zsedényi Károly, a 
szegedi operatársulat balettmesteré-
nek és Lakatos Gabriella láncmüvész-
nőnek gyönyörű tánckettősével; Va-
szyné Kovács Ilonka, Pogány Zsüzsa 
és Erdélyi Kató énekszámai, valamint 
FttWy Zsuzsa és a F«M*s—Franki-
iskola tagjainak táncszámai, ezenkívül 
az operatársulat kórusából alakult 
együttes énekszáma szerepel még a 
karácsonyi ünnepség műsorán, ame-
lyet Bcreyné Csánvi Piroska konfe-
rál . 

Külön ki kéli emelni, hogy a Ma-
gyar Nők Demokratikus Szövetségé-
nek sikerült megnyernie Balázs Ré-
lát, a kiváló költőt arra, hogy szintén 
szerepeljen a karácsonyi ünnepségen. 
A költő valószínűleg egyik szép, poé-
tikus meséjét mondja el a jó gyer-
mekeknek. A karácsonyi ünnepségen 
Vörüs József, a karácsonyi akció ve-
zetője és Dénes I.có polgármester 
mondanak beszédet, az egyházak és a 
honvédség képviselői csomagot osz-
tanak ki. Minden gyermeknek ott 
kell lennie a MNDSz karácsonyi ün-
nepségén ! 

Karácsonyi művészdtélntán 
az UJsájfiróotlhonban 

A Szegééi Újságírók és Művészek 
Otthona nia, vasárnap délután 4 óra-
kor karácsonyi müvészdélulánt ren-
dez. Beszédet mond Magyar László 
felelős szerkesztő. Holt! Éva Ady Ka-
rácsony cimü versét szavalja. Brahms, 
Schubert, Gounod hárfára, hegedűre, 
brácsára, zongorára és énekre irt mü-
veit VáradV László, Pál Román, Sán-
dor András, Erdélyi Kató, dr. Ko-
rényl Elemérné adják elő. Belépés 
csak tagoknak és hozzátartozóiknak. 
Vendégek nem hozhatók. 

Karácsonyi est a MaDiSz-ban 

A MaDISz alsóvárosi szervezete 
26-án, szerdán 5 órai kezdettel mű-
soros karácsonyi estet rendez az al-
sóvárosi kultúrházban. Egyúttal kiosz-
tásra kerül az alsóvárosi szegény kis-
gyermekek között a szervezet által 
összegyűjtött ajándék. Mindenkit^sze-
retettel vár a vezetőség. 

m o s t 

vásároljon! 
Arjegyzéki árainkból 25 százalék 

árengedmény. 

P á r i s i Nagyáruház Rt. 

— Vadas Pál Édesipari Gvár és 
alkalmazottai a MNDsz. karácsonyi 
akciójára 10 doboz karácsonyi süte-
mény-függeléket adományozott, amit 
rendeltetési helyére jultattunk. 

— Karácsonyi ajándekkiosztá* a 
MNDSz-nél. \ Magvar Nők Demokra-
tikus Szövetsége nagy karacsonyi kö-
zös akciójának kerületi ajándékkiosz-
tása a következő helyeken tör ténik: 
A Belvárosban vasárnap délelőtti) óra-
kor a városházán, Bókuson a rókusi 
elemi iskolában színien vasárnap dél-
előtt 9 órakor. Felsővároson vásárnap 
délután fél 3 órakor a postásotthonban 
(Vásárhelvi-sugárut), Móraváros, Alsó-
város és Újszeged összevonva, vasár-
nap délelőtt II órakor veheti át az 
ajándékokat a móravárosi kultúrház-
ban (Kálvár iasor 16.) Somgvilelepen 
szintén vasárnap, december 23-án dél-
előtt 9 órakor lesz a csomagosztás az 
V. utcai óvodában. Felkérünk minden-
kit, aki e fenti kerületekhez tartozik 
és utalványt kapott, a jelzett időben és 
helyen jelenjen meg a csomagok át-
vételéért. 

Pesti Magvar 
Kereskedelmi 

Bank 
szegedi fiókja 

Foglalkozik a banközle! 
m nrien ágával 

Szaloncukor 
fiarácsonyi függelék 

SZERED AI-nál, 
Cserzy Mihály-utca 3. szám 

és Kárász-utca 10 szám. 

Végre elkészül 
a vasúti hid gyalogiárófa 
és teherforgalmi padozata 

(Szeged, december 22) Hosszas huza-
vona után ugylátszik, mégis elkészül 
a szegedi vasúti hid gyalogjárója és 
teherforgalmi padozata. Az újjáépítési 
minisztérium közölte a város ha tósá-
gával, hogy a hid elkészítésére három-
százótven millió pengőt bocsát rendel-
kezésére. A munkálatokhoz azonnal 
hozzákezdenek és remélhetőleg mielőbb 
elkészül a vasúti hid gyalogjárója és a 
hídon megindulhat a teherforgalom is. 

Nagyszabása razzia volt 
Budapesten 

Bndapest, december 22. (Sajót tadó-
sitónk telefonjelentése) A budapest i 
rendőrség karácsony előtti nagy razziát 
tartott a fővárosban. A razzia péntek 
délelőttől szombaton hajnalig tartott . 
A kora délelőtti órákban Budapest va-
lamennyi kerületében raj taütésszerűén 
kezdődött meg az igazoltatás. Különö-
sen a külső városrészekben folytatták 
nagy szigorúsággal az igazoltatásokat 
és kutatták át az egyes házakat a be-
jelentés nélkül ott tartózkodók után 
Szombaton reggelig háromszázótven 
férfit, száznyolcvan nőt és tizennégy 
fiatalkorút áilitott elő a rendőrség a 
toloncházba. 

SPORT 
Vasárnap: SzAK—Elektromos 

Vasárnap délután 1 ó rakor kerül 
lejátszásra a Vasutas-stadionban a 
SzAK Elektromos mérkőzés. Délelőtt 
11 órakor előmérkőzés lesz a SzAK és 
a SzFIE ifjúsági csapatai között az 
ifjúsági bajnokságért. 

A szezon utolsó országos bajnoki 
meccsén nagy küzdelem várható Szeged 
és az Elektromos között. A SzAK-nak 
nem fqjtszik az Elektromos játékstílusa, 
aminek oka a rendszerek közötti kü-
lönbségben keresendő. A budapesti 
csapat ugyanis ötcsatáros rendszerben 
játszik. Az eddigi mérkőzések során a 
SzAK csak egyszer győzött az Elektro-
mos ellen és három döntetlent rát el. 

A többi alkalommal mindig az 
Elektromos került ki győztesként a 
küzdelemből. A :<zAK erősen fogadko-
zik, hogy ezúttal biztosan legyőzi ne-
héz ellenfelét, mert csak igy tndja 
megszerezni az őszi harmadik helyet 
Az Elektromos szombaton délntán 
autón megérkezett Szegedre, vezetői 
kijelentették, hogy győzni akarnak 

A nagy összecsapásra a SzAK a 
következő összeállításban indu l : Al-
berti — Galgóczi, Gyuris — Kolozsi 
Kakuszi, Szőcs — Báló, Hernádi, Vö-
rös, Harangozó, Nagy. 
A Tisza atlétáinak előkelő he lyezése 

az országsa r ang l i s t á i 
A Magyar Atlétikai Szövetségken 

összeállították a magyar atléták idei 
ranglistáját. A harminc nevet tartal-
mazó listán a szegedi Tisza atlétái 
elöke Irt helyezést biztosítottak maguk-
nak, amennyiben Márton 100 méteres 
síkfutásba n 117 másodperces ideiével 
a 13 ik helyen áll az országos sorrend-
ben, ugyancsak 6 kétszáz méteren 23*3 
tizeddel második, Varea pedig 23*ó-el 
negyedik. Négyszázméteren Varga 
52 9-el második, 5000 méteren Szűcsi 
17:'4-el huszadik, 10.000 méteren Szécsi 
36:04-el kilencedik, Gyetvai 3!ü58-nl 
lizenhatodik. 

íj Belváros!, Korzó és Széchenyi filmszínházak 
24-en, hétfőn nem tartanak etfadást! 

Pénztár sem tart szolgálatot! 


