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.1 Délmagyarország szerkesztősége 
fi kiadóhivatala 

bo l dog ujesztendői kivált 

mmden előfizetőjének, olvasójának, a 
Magyar Kommunista Párt tagjainak 
és minden jóakaratú, demokratikus 
szegedi polgárnak. 

• 

Értesítjük t. olvasóinkat és el5-
fízeiőinket. hogy a Magyar Lapki-
adók Szövetsége a napilapok árát 
1946 jannár l-löl 500 pengőben 
állapította meg. Lapunk előfizetési 
di ja a január l-löl 6,ig terjedő 
hétre 2500 pengő. 

—oOo— 
Lapunk legközelebbi száma Újév 
ünnepe miatt csülörtökön reggel 
a rendes időben jelenik meg. 

—O— 
— Dr. Viola György városi tiszti 

főorvos kinevezése Dr. Viola Györ-
gyöt, Szeged város tiszti főorvosát — 
mint Budapestről jelentik — tiszti fő-
orvosi állásában illetékes helyen meg-
erősítették és az V. fizetési osztályba 
léptették elő. A véglegesítés osztailan 
megelégedést kellett városszerte, mert 
dr. Viola György munkásságát és hoz-
záértését a tiszti főorvosi hivatal élén 
mindenki elismeri. 

Dr. Korányi András cimzeles 
egyetemi nyilvános rendkívüli lanár. 
A szombati minisztertanács jóváhagyta 
a szegedi egyetem tanácsának előter-
jesztését és dr. Korányi Andrást, a 
nasytudásu fiatal belgyógyász magán-
tanárt cimzeles egyetemi nyilvános 
rendkívüli tanárrá nevezte ki. A kine-
vezés őszinte örömet kelt városszerte, 
mert a demokratikus magatartásáról 
ismert, rokonszenves fiatat professzor 
tudományos érdemeinek elismerését 
jelenti. Tudományos körök szerint 
dr. Korányi Andrásra a jövőben nagy 
feladatok várnak a rflagyar orvostudo-
mány és az orvosképzés terén. 

— Megérkeztek Szegedre a rendőr-
ségi kinevezések. A Magyar Kommu-
nista Párt szegedi szervezete — mint 
ismeretes — a szegedi rendőrségnél 
előállott kinevezési sérelmekel közbe-
vette és ennek eredményeképpen 
Vagy Imre elvtárs, belügyminiszter a 
szegedi rendőrlegénység létszámát 
550 főre emelte fel. A kinevezések 
foganatosítása ügyében dr. Csillag 
Sándor rendőrőrnagy Budapesten járt 
és magával hozta 189 rendőr kineve-
zését és annük a 17 rendőrnek őr-
mesteri előléptetését, akik a négv-
hónapos rendőri iskolát elvégezték. 
A rendőrkapitányság elnöki osztályán 
most folyik a kinevezések feldolgo-
zása és előreláthatóan ' január 5-én 
« főkapitány parancsTian közli a ki-
nevezésekét, illetve előléptetéseket. 

Hfozih műsora 
Széchenyi Filmszínház 
Ma és mindennap bemutatásra ke-

rül a remek szilveszteri és újévi mü-
tor: Táncolj és szeress. A látványos, 
táncos amerikai revüfilm főszerepét 
a világhírű tánccsillag: Ginger Rogers 
és Gred Aslaire játsza. Azonkívül: 
21. sz orosz hiradó. Előadások kez-
dete fél 3, negyed 5 és 6 órakor. 

Jön január 3-tól a nagy szines 
orosz sportrevü: Szépség ünnepe 

Korzó Mozi 
Ma indul a szilveszteri és újévi 

műsorunk! Kacagás! Izgalom! Kalan-
dok! 1. Stan és Pan a múzsák ked-
vence falrengető bohózat. 2. Az nj 
sheriff, vadnyugati kalandorregény. 
8. Műkedvelő cowboy, vígjáték. Az 
előadások kezdete: fél 3, negyed 5 
és 6 órakor. Telefon: 6-24." 

Belvárosi Mozi 
Ma és mindennap bemutatjuk az 

United Artists világfilmjét: Uj csillag 
sziilelell. Egy tündöklő karrier törté-
nete. Énekes táncos nagykiállitásu 
szines filmcsoda. Főszereplők : Jenaeüe 
Gaynor és Frederic Marsch Előadások 
kezdete: fél 3, negyed 5 és 6 órakor. 
Telefon : 6-25. 

Ujabb beszerzési segélyt kapnak 
a munkások és tisztviselők 

Budapest, december 31. (Saját tudó-
sítónk telefonjelent^se) A legújabb kor-
mánvrendelet szerint minden olyan 
munkavállaló, aki december folyamán 
a munkáltatótól karácsonyi segélyén 
felül kétheti keresetét, illetve havi illet-
ménye esetében ezek felerészének meg-
felelő illetményét meghaladó segélyben, 
ajándékban nem részesült, azoknak 
az 1915. évi december 23-át követő bér-
fizetésnél egyheti keresetének, havi 
illetmények esetében ezek negyedrészé-

nek megfelelő összegű egyszeri beszer-
zési segélyt kell folyósítani. 

A rendeletben megállapított beszer-
zési segélyen felül a december 30-át 
követendő első bérfizetésnél a kollektív 
szerződések hatálya alá tartozó minden 
szellemi és testi munkavállalónak, úgy-
szintén közszolgálati alkalmazottnak és 
nyugellátás alá eső tisztviselőnek, havi 
illetményének egynegyed részét kell 
kifizetni egyszeri beszerzési segély cí-
mén. A rendelet azonnal hatályba lép 

Heti előjegyzési naptár 
~ B. U. É. K. mmbiiTTÍ 

Papiriru, 

írószer, 

Iskolacikkek 

nagy raktára, 

nyomtatványok 

S z ű c s 
p a p l r d z l e t , 

Feketesas-utca 24. 

Régi árainkból 
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— UJévi köszöntések. Szombaton 
reggel dr. Pálfy György főispán, Dénes 
Leó elvtárs, polgármester megjelentek 
Hamvas Endre csanádi püspöknél, ahol 
ugy a saj.it, mint a város közönsége 
nevében újévi kívánságukat fejezték ki 
a főpásztornak. — A városházán a 
hétfői tanácsülés előtt dr. Antalffy 
György helyettes polgármester a város 
szellemi és" fizikai dolgozói nevében 
köszöntötte Újév alkalmával Dénes Leó 
polgármestert. — Panov ezredes, az 
ellenőrző bizottság szentesi kirendelt-
ségének vezetője szombaton délelőtt 
fejezte ki jókívánságait Pálfy György 
főispánnak és Dénes Leó elvtárs pol-
gármesternek, valamint a város egész 
közönségének. 

x Gyors- és gépiróiskolai beiralások 
a januári kezdő- és haladó tanfolya-
mokra Dózsa György-utca 2. Kultúr-
palotával szemben. 

— A Szeged-Felsővárosi Zöldkeresz-
tes Egészségvédelmi Körnél (Teleki-
utcai óvódában) a tanácsadás a jövő-
ben kedden és pénteken délután fél 
1—fél 2 óráig lesz. Tiszti főorvosi hi-
vatal, 

— B. U. É. K. Lapkihordók és 
árasok 

x Halálozás Fájdalomtól megtört 
szívvel tudatjuk, hogy Szegedi (Schiffer) 
Ferencné hosszas szenvedés után vissza-
adta lelkét Teremtőjének. Temetése 
szerdán délután 2 órakor lesz a bel-
városi temető kupolac-;>r okából, 

x Halálozás. Összetöri szívvel jelent-
jük, hogy a jó édesanyánk, őzv. Takáts 
Istvánné Adok Anna hosszas szenvedés 
után elhunyt. Temetése december 31-én 
délután fél 3 órakor a Dugonics-teme-
tőben. Engesztelő szentmise a fogadalmi 
templomban január 2-án 8 órakor lesz 
megtartva. Takáts-család. 

x Eljegyzés. Ozv. Gyarmati Sándorné 
Fekete Ilonát eljegyezte Osváth László, 
a Pető Bankház társtulajdonosa. 

x Eljegyzés. Dobó József állami 
felsőipariskolai oktató eljegyezte Hódi 
Marikát. 

x Ilásasság. Szántó Elza és Hárs 
Ferenc december 28-án házasságot kö-
töttek. (Minden külön értesítés helyett.) 

— Szabadiábra helyezel! az ügyész-
ség egv jogerősen elitéit SS-kaionát. 
Nátly Gyula szegedi fiatalember meg-
bukott az érettségin, ezért abban a 
reményben, hogy majd a németek 
keresztülsegitik a vizsgán, beállott az 
SS-bc. A szegedi népbiróság Nátlyt 
hathónapi börtönbüntetésre ítélte. Az 
ítélet jogerős lett, Nátly megkezdte 
büntetésének kitöltését, amelybe a 
vizsgálati fogsággal közel három hó-
napot beszámítottak. Amint értesü-
lünk, a népügyészség a jogerősen el-
itéit, büntetését töltő Nátlyt az el-
múlt mrpokban meglepetésszerűen 
szabad'ábra helyezte. Ugyancsak sza-
badlábon van a rémhírterjesztésért 
letartóztatott Miklós Gyula, a nyilasok 
ismert rajzolója is. Remélhetőleg a 
rendőrség politikai osztályának fi-
gyelmét nem fogja elkerülni a jog-
erős büntetését töltő Nátly Gyula és 
a nyilasok uszító propagandafestőjé-
nck szubadláLrahciyczcsc. 

— Az árbéjelenlési halárfdő meg-
hosszabbítása. A közellátásügyi mi-
niszler rendelete értelmében minden 
iparos és kereskedő köteles a decem-
ber 15-i árait három példánybaji jegy-
zékbe foglalni és egeket a jegyzékeket 
postabélyegzővel ellálva égy példány-
ban a közellátási felügyelőséghez be-
adni, egy példányban árusilási helyi-
ségében kifüggeszíeni, egy példány-
ban pedig megőrizni. A december 
31-i határidő rövidsége miatt a ke-
reskedelmi és iparkamara" interven-
ciójára a közellátásügyi miniszter hoz-
zájárult ahhoz, hogy a szóban levő 
árbejelentéseket 1946 január 6. nap-
jáig lehet eszközölni. 

— Az egycieini és főiskolai hallga-
tók szabadszervezeiének kérésére Le-
hotay Árpád, a Szegedi Nemzeli Szín-
ház igazgatója 50 százalékos kedvez-
ményt engedélyezett az egyetemi és 
főiskolai hallgatók számára a színház 
előadásaihoz. A kedvezményes jegy 
váltásához ' szolgáló utalványok átve-
hetők minden csütörtökön délelőtt 
10 órától 12-ig a szabadszerveze! hi-
vatalos helyiségében '(Köznonti egye-
lem, fóldsz*int). 

— A Magyar Kommunista Part bel-
városi kulliirrRoporlja vasárnap han-
gulatos műsoros délutánt tartott. Az 
Orion-bőrgyár szavalókórusa nyitotta 
meg a műsort, majd Gaiott Éva, a 
legkisebb elvtárs és Nagygyörgy Má-
ria szavalt nagy tetszést keltve. Ró-
zsa Margitka magyar nótái és Haller 
Sándor, a Szegedi Nemzeti Színház 
művésze énekszámai szórakoztatták a 
szép számban megjelent elvtársakat. 
A műsort Galolt elvtárs szávalata zárta 
te. 

kedni fog, hogy a kultuszminisztérium 
művészeti osztálya a Szegedi Állami 
Nemzeti Színházat itt Szegeden hagyja 
dolgozni. 

Itt irjuk meg, hogy a társulat né« 
hány tagjának elbocsátásával kapcso. 
latban Tildy miniszterelnök máris in-
tézkedett, hogy a kultuszminisztérium 
elbocsátási rendeletét azonnal vissza-
vonják. 

P A R T H Í R E K 

Január 2-án pár lnap a következő 
szrvezetekben : Tárgy: Gazdasási hely-
zetünk. Előadók Belvárosban (Kárász-
ufea 6.) 5 órakor Tombácz Imre, Róku-
son 5 órakor Strack Ádám, Felsőváro-
son 5 órakor Tóth Róbert, Móravároson 
5 órakor Gombkötő Péter, Alsóvároson 
5 órakor Komócsin Zoltán, Ujsoniogvi-
telepen 9 órakor Müller Bálint, Óso-
mogyitelepen 6 órakor Pipicz József 

A Magyar Kommunista Párt vala 
mennyi nőtagja jelenjen meg a Kálvin 
téri székházában csütörtökön, 3-án dél 
után 4 órakor, fontos ügyben. 

Szakszeryezeli Irrefc 
A zslbárnsok január 4-én, pénteken 

délután 2 órakor a Lechner-tér 6. sz 
alatti székházban értekezletet tartanak 

A füszerkereskedók január 3-án 
csütörtökön délután 3 órakor a Lech-
ner-tér 6. szám alatti székházban s 
december 15-iki árak bejelentése tár-
gyában ülést tartanak. 

A Magánalkalmazottak Szakszerve 
zete vezetőségi ülést tart január 2-án 
szerdán délután fél 4 órakor a szak-
szervezcti.székházban, Dózsa Gy.-u. 8 

Az összes üzembizottsági elnököli 
fontos értekezletre jelenjenek meg ja-
nuár 2-án, szerdán délután 3 órára a 
szakszervezeti székházban. 

Az Élelmezési Munkások Szabat] 
Szakszervezete taggyűlést fart január 
3-án, csülörtökön délután 4 órakor i 
szakszervezeti székházban. (Dózsa Gy.-
utca 8). Kérjük a tagok megjelenését. 
Vezetőség. 

A Szegedi Szabad Szakszervezeteit 
if jumunkás csoportja január 3-án. csü-
törtökön délután 4 órai kezdettel veze-
tőségi ülést tart. Vezetőségi tagok-
megjelenése kötelező Vezetőség. 

.4 Közalkalmazottak Szakszerveze-
tének igazságügyi alosztálya felkéri 
azokat a nyugdíjas tagjait, akik a 
szakszervezetnek tagjai, hogy közel-
látási jegyeikkel haladéktalanul je* 
lenlkezzenek a törvényszék épületé-

i ben Gubisi irodaigazgatónál. 
' Női szabók, fehérnemüsök, fűzősök, 
mühimzők szakosztályi ülést tartanak 
az ipartestüielben 2-án délután 3 óra-
kor, munkabérek és vállalati árak 
isinerletcse. Elnökség. 

Színház :-: Művészei 
HETI MŰSOR: 

Kedd délután fél 5-kor: Szilvesz-
teri vidám est. 

Szerda délután fél 5-kór: Szilvész-
teri vidám est. 

Nem viszik fel Peslre a szegcdi 
operatársulatot 

A Szegedi Állami Nemzeti Színház 
szezoneleji nehézségei közé tartozik az 
is, hogy a kultuszminisztérium egyes 
reakciós főtisztviselői a színház opera-
tagozatát a téli hónapokra Budapestre 
akarják felvinni Ez a törekvés annál 
inkább érthetetlen, mert az esetleges 
rendelkezés több mint 150 embert érint, 
akik Szegeden már elhelyezkedtek. 

A kultuszminisztérium reakciós tö-
rekvéseinek ellensúlyozására Szegeden 
lépések történtek és "ennek eredménye-
képen Vaszy Viktor zeneigazgató vasár-
nap este felkereste a Szegeden tartóz-
kodó Ttldy Zoltán miniszterelnököt, 
akinek Írásban átadta a kultuszminisz-
térium akciójára vonatkozó sérelmeit 
Tildy Zoltán miniszterelnök megígérte, 
hogy az ügyel megvizsgálja és intéz-

SzAK-Békéscsaba 4 : 2 (2:0) 

Vasárnap került sor az elmaradt 
mérkőzés lejátszására, amelyet a SzAK 
szép játékkal biztosan nyert, pedig 
Énekes csabai játékvezető mindent el-
követett, hogy a helyi csapatot meg-
mentse a vereségtől. A SzAK négy 
szabályos gólját nem adta meg. 

A SzAK góljait Vörös (3) és a jobb-
összekötőt játszó,Szőcs lőtték. A csa-
pat legjobbjai Alberti, Kakuszí, Vörös 
és Harangozó voltak. Baróli a halfede-
zet posztján játszott és megállta a 
helyét. A SzAK a harmadik helyen fe-
jezte be az őszi fordulót. 

Tekehirek. Az e heti mérkőzések 
sorrendje. Szerda: SzBTC-FÖC. h ró 
RSE. Péntek: RSE—FÉK, biró 'FOG. 
Szombat: VATT—Nvomdász, biró FÉ í, 
Vasárnap: ATC—HdE, biró SzB fC. 

M Á T H É H A N ? ^ ? ^ E N V 

Január 6-án d. e. fél U-kor a Korzó-baii 

Á r i á t ó l a q u a r l e f l i g 

Az operairodalom remekei. 

KORÉNYl RÓZSA, a Nemz*li Szlniaz halomi,-i 
szopránra, HERCZEC KATÓ, a bukaresti o-ert. 
ház all énekesnőre. ERDY PAL, n N«rt:.-:i 
ház alsó baritonistája, GARAY ERNŐ, (i K- i 
Színház hőslenorja. Zongorán kíséri t'auSu 

Színházi helyárak! Jegyek csütörtöktől 
a Korzó Mozi külii.s" uéuzlarání l . 
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