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H I R E K 
NAPIREND 

SZOMBAT, december 14. 
Bem;eti Szinnáz : Délután 3 órakor: 

Háry Jáno». Ifjúsági előadás. Este 7 
órakor Nem vaeyank Srdög6k.~ 

•xéehenyl Filmszínházt fél 4, ne-
gyed 6 és 7 órakor: Kővirág. 

Belvárosi Mozi»fél 4, V* 6, 7 órakor: 
Utolsó daL 

Korzó Mozi: fél 4, V«6 és 7 órakor: 
Weekeed felesóg. 

Muzeum zárva. 
Somogyi-könyvtár nyitva B-tőI 

I áráig. 
Egyetemi könyvtár nyitva 9-tól dél-

• ü a 4 óráig. 
W - *. 

SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK: 

Autó Jenő Kossuth Lajös-sugárut 59. 
Franld József Szent György-tér «, 
Vuszt Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 41, 
Ttmeevéry József Klauzál-tör 9. 

—oOo— 
F e l h í v á s a s z e g e d i n ő k h ö z 1 
A Magyar Nők' Demokratikus Szö-

vetsége felhívást intéz összes fagial-
fioz, hogy szombaton délután 2 óra-
kor valamennyien jelentenek meg az 
MNDSz Tisza Lajos-körut 56. sz. 
alatti székházánál és onnan együtte-
s i vonuhtnk « Klatu ál-térre, hogy 
résztvegvünk a drágaság ellen tün-
tető nagvgvülésen. Valemennyi sze. 
gedl há7'a=szony ott legyen! 

A szegedi magvar nők nem tűrhe-
tik. hogv «D°kulSnsok és árdrágítók 
Ismét ;n flációt idézzenek elő. 

Revolveres rablás Somogyitelepen 
A betörő riasztópisztolyt fogott egy fiatal leányra, 

összekötözte, maid kifosztotta a l a k á s t — A betörőt 
még aznap elfogták 

(Szeged, december 13.) Pénteken 
kara reggel, fél 7 tájban egy ismeret-
len férfi tört be a Somogyitelep 3. 
utca 460. számú házba. Itt egyedül 
talált egy fiatal leányt: Horváth Te-
rézt. A betörő rátámadt a leányra és 
pisztolyt fogolt rá. A szerencsétlen 
leány ugy megrémült, hogy kiáltani 
sem mert. Mire ijedtségébűi magá-
hoz térhetett volna, a betörő máris 
betömte a száját egy ruhadarabbal, 
két kezét pedig nyakkendővel össze-
kötötte. A halálrarémült leányt a 
szoba sarkába álliitotta, ő maga pedig 
ezalatt szinte teljesen kifosztotta a 
lakást és nagymennyiségű ruhafélé-
vel távozott. 

Horváth Teréz a betörő távozása 

után nyomban jelentette az esetet a 
somogyitelepi rendőrőrszobán és 
megadta az ismeretlen férfi személy-
leírását is. Ennek alapján a rendőrök 
a szegedi! rendőrség bünügyi osztá-
lyának nyomozóival azonnal nyomozni 
kezdtek és még a délelőtt folyamán 
rá is akadtak a betörőre. A férfira a 
tiszaparti villamoson bukkantak rá 
és a lopott holmik is mind nála vol-
tak. A betörő: Tompos Pál orosházi 
26 éves gépkocsivezető. Kiderült, 
hogy a leány megfélemlítésére hasz-
nált pisztoly is csak riasztópisztoly 
volt. (Tompost őrizetbe vették ég ki-
hallgatása után átadják a szegedi ál-
lamügyészségnek. 

Felvonulási rend 
a ma délutáni tüntetésre 

A szombati tüntető gyűlésre a fel-
vonuló csoportokkal megyünk a 
Klauzál-térre. A kommunista kerülat' 
pártszervezetek saját székházuk előtt 
gyülekeznek a következő időpontok-
ban: Rókus, Kossuth Lajos-sugáriit 
26, 2 órakor, Felsőváros, Római-
körut 23, 1 óra 45, Móraváros, Móra-

utca 3, 1 óra 45, Belváros II. Kárász-
utca 6, 2 óra 20, Belváros I. Berzse-
nyi-utca 2, 2 óra, ósomogyitelep 7. 
utca, t óra 30, Ujsomogyltelep, is-
kola t óra 15, Alsóváros, Róka-utca 
21, 1 óra 30, Újszeged, Népkertsor 
5, 1 óra 45 perkor. 

FISCHER ANNIÉ 
zongora**! 

H é t f ő n f é l 8 T I S Z A 

Le az árakkal! 
14-én, szombaton délután 
fél3 órakor a Klauzál-téren 

tüntető nagygyűlés 
a drágaság ellen ! 

Az MNDSz vezetősége 
—oOo— 

— Időiárásjelentés. Várható időjá-
rás szómba* estté- Délkeleti, keleti 
szél, felhőátvonulások, kisebb futó 
havaseső. havazás. A hőmérséklet to-
vább süli ved. 

— Kereskedők és íoarosok f tevéi-
mébe a karácsonyi seoélv iigvbcn. 
A kamara figyelmezteti a kereske-
dőket és iparosokat arra, hogy a ren-
delet értelmében kifizetett karácsonvi 
seoélvek után az OTI járulékot és 
illet mén vadét is le kell róni. Az 
OTI-nál változást jelentő lapon a fi-
zetéstől elkülönítve kell a karácsonyi 
segélyt jelenteni s ebben az esetben 
a segété kifizetése után nem kell1 

ismét változást jelenteni. A karácso-
nyi segély tanoncoknak' is jár s mi-
vel a tanoncok járandósága iltetménv-
adó alá nem esik. a tanoncoknak ki. 
fizetett karácsonyi segély után sem 
kel] illetményadót fizetni. Karácsonyi 
segél v jár ezenkívül a december l-ig 
belépő alkalmazottaknak, ha előző 
helven nem kaptak segélyt, errő* a 
napokban rendelet fog megjelenni. 
A karácson vi segélyt mielőbb, de leg-
később karácsonyig feltétlenül ki kell 
fizetni. 

— A paprikakereskedők gyűlése 
Szegetten. December 15-én, vasárnap 
délelőtt 10 órai kezdettel a keres-
kedelmi és iparkamarában az Orszá-
gos Paprikaforgalmi Központ Taná-
csa gyűlést tart. A paprikaforgalmi 
központ tanácsa üléseit Budapesten, 
Szegeden és Kalocsán tartja idő-
rendi sorrendben. A tanács ülése 
most Szegeden lesz. A paprikakeres-
kedelmet érintő fontos kérdéseket 
tárgyalja le. A tanácsülésen ugy bel-
földi, mint exportkereskedelmi kér-
dések kerülnek letárgyalásra. A pap-
rikaforgalmr központ tanácsülésére 
Szegedre utazik dr, Cserzy Béla mi-
niszteri tanácsos, a paprikakereskede-
lem miniszteri biztosa,dr, Kaizler Ist-
ván miniszteri titkár, továbbá több 
fővárosi és kalocsai paprikanagyke-
reskedő. 

x A 45 éves Sandberg-cég (Szé-
chenyi-tér 17.) közli, hogy raktáron 
tart orvost műszereket, optikai cikke-
ket, fényképezőgépeket, kötszereket, 
aminek árát 35 százalékkal leszállítot-
tam. Kérem mielőtt vásárol, keresse 
fel cégemet, meggyőződhet olcsó ára-
imról. 

— »KUIönbakancsot« kapott az ár-
vaház »nagylábu« fia. Beszámolt 
róla a Délmagyarország, hogy a 
»Don Suisse« elnevezésű svájci se-
gélyakció vezetői minap szegedi lá. 
togatásuk alkalmával 250 pár cipőt 
hoztak a város szegénygyermekei 
számára. A remek adományból első-
sorban á városi árvaház lábbeliben 
szűkölködő gyermekeit elégítette ki 
a népjólétit ügyosztály és a szociális 
felügyelőség. Leírhatatlan volt az 
öröm a szegény árvák között, mikor 
a szép kivitelű, erős svájci cipőket 
megkapták. Egy, csak egy gyermek 
nem örülhetett az ajándéknak, az ár-
vaház legidősebb növendéke, egy 15 
éves jól fejlett gyermek, aki fiatal 
kora ellenére máris olyan /nagylá-
bon él«, hogy a 250 pár cipőből 
álló kollekcióban nem találtak a mé_ 
refemek megfelelő számot. Nagy volt 
a búsulás az árvaházban, mert en-
nek a fiúnak éppen nagy szüksége 
lett volna lábbelire. Jelentette is 
nyomban az esetet dr. Dobay Pál 
tanácsnok dlr. Poól Györgynek, a 
Don Suisse magyarországi vezetőjé-
nek, aki az adományokat Szegedre 
hozta. Pool György csóválta a fe-
jét, de nem szólt semmit és elutazott 
Szegedről. Harmadnapra aztán, csü-
törtökön délelőtt csomag érkezett 
Szegedre, a népjóléti ügyosztályhoz. 
A csomag belső burkolatán ez a cím-
zés volt olvasható: »A szegedi árva-
ház nagylábu fiának. Küldi dr. Pool 
György«. Kibontották a csjmagot; 
hát egv 42-es számú pompás svájci 
hegymászó bakancs bujt ki belőle. 
Van tehát mostmár cipője a nagy-
lábon élő árvának, aki azóta hordja 
is a nagyszerű lábbelit és minden lé-
pésnél hálával gondol nemes9zívü 
svájci jótevőjére. 

— A társadalmi megbékélés lehe-
tősége Magyarországon. A Magyar 
Evangéliumi Egyházak Jó Pásztor-
missziiójának a helybeli református 
templomban e héten tartott előadás-
sorozata vége felé közeledik. Ma és 
holnap délután 5 órakor lesznek a 
záró-összejövetelek. Ezeken az alkal-
makon Éliás József református le'I-
kesz szolgál. — A mai előadást köve-
tőleg délután 6 órai kezdettel dr. 
Kádár Imre iró fog beszélni a társa-
dalmi megbékélés lehetőségéről. Kü-
lön erre az alkalomra is fele kezeire 
való tekintet nélkül hívják és várják 
Szeged társadalmát. 

— Piac'Járus és rendőrök harca a 
piacon. Bogdán Etel Szent István-
tér 11. szám alatti piaci árus pénte-
ken délelőtt a Tisza Lajos-köruti 
piacon túlságosan magas áron árusí-
totta a sárgarépát. A zöldségfélék-
nek nincsen ugyan meghatározott 
ára, de ezt is csak bizonyos tisztes-
séges haszonnal szabad árusítani. 
Amikor a piacon szolgálatot teljesítő 
rendőrőrszem erre figyelmeztette, 
durván visszafeleselt a rendőrnek. 
Heves szóváltás támadt és ennek 
során ' Bogdán Etel arculütötte ia 
rendőrt, majd amikor ezért be akarta 
kisérni, dulakodni kezdett vele. A 
rendőr elő akarta állítani a kofát 
a rendőrségre, mire a kofa földre 
vetette magát és ellenszegült. Végül 
is még két másik rendőrnek kellett 
a feltűnő piaci jelenetbe beavatkoz-
nia. Segítségükkel azután kocsira rak-
ták a mgkapálózó, szitkozódó asz-
szonyt és csak igy sikerült a rendőr-
palotába előállítani. Ott azután ki-
hallgatták, majd amikor elcsendese-
dett, szabadon engedték, de szigorú 
eljárást indítanak ellene, ügyét a sze. 
gedi államügyészséghez tették át. 

— Nyersolaj kiutalást kapott a vá 
góhidi hűtőház. Dénes Leó elvtárs 
polgármester Csányi Ferenc műszaki 
tanácsos kíséretében budapesti tartóz-
kodása alatt eljárt az Anyag- és Ár-
hivatalnál is, hogy szénkiutaiást kér-
jen a szegedi vágóhid hűtőháza ré-
szére. Az Anyag- és Árhivatal szenut 
nem tudott adni, kiutalt ellenben G 
vagon nyersolajat. Mivel a vágóhid 
hűtőháza nyersolajüzemre is be van 
rendezve, ez a mennyiség egy hó-
napra biztosítja a hűtőház munkáját. 

— Sub laurea Almae Matris. Áz 
egyetemi tanács Stépán József jogszi-
gorlót szombaton háromnegyed 1 
órakor avatja az egyetem aulájában 
az államtudományok, valamint a jog-
tudományok sub laurea Almae Matris 
doktorává. A doktoravató ülés nyil-
vános és azon az érdeklődő nagykö-
zönség résztvehet. 

x Merry Shandy és Koszielitz ké-
szítmények egyedárusitója Vajda (Bo-
kor) drogéria, Kárász-utca 12. szám. 

— Világutazási tájékoztató a Keres-
kedelmi Testület székházában. A lon-
doni Blanford' Lid. képviselői, a 25 
évet külföldön töltött Szabó-fivérek 
vasárnap délelőtt 11 órakor a szegedi 
Kereskedelmi Testület székházában, 3 
Kiss Dávid-palotában a testület el. 
nökségének a felkérésére a világ-
utazás érdekességeiről tartanak elő. 
adást. Előadásuk iránt máris nagy az 
érdeklődés. A bevezetőt Lucs Ferenc 
ügyvezető-elnök tartja. 

— Az ujszegedi MaDISz vasárnap, 
december 15-én délután 5 órai kez-
dettel táncmulatságot rendez. 

S P O R T 
A W i e n n a m e g h í v t a 

a S z A K - o t B é c s b e 
A SzAK táviratot kapott a Wienná-

tól. A bécsi csapat meghívja a SzAK-ot 
karácsonyra vagy Újévre a bécsi labda., 
rugó tornára. Ilyen megtisztelő meghí-
vásban eddig kevés magyar csapat ré-
szesült. Ugy látszik, nem felejtették, el 
Bécsben a piros-feketék Rapid; elleni 
nagy győzelmét. A SzAK vezetőségé-
nek a válasza természetesen az, hogy. 
örömmel tesz eleget a meghívásnak. 
Most arra kell a szegedi fiuknak min-
den erejüket összpontosítani, hogy a 
Kispest ellen minél szebben szerepel-
jenek. A vasárnap reggel Budapestre 
induló fűtött autóbuszra még kapható 
néhány jegy Kertesnél, Deutsch műsza-
ki vállalat üzletében. 

—oOo— 
Kosárlabda. Szombat délután fél 7 

órai kezdettel tartják a Tisza—FTC 
NB I. kosárlabda mérkőzést a Klauzál-
gimnázium tornatermében. Előmérkőzé-
sek: fél 5-kor Tisza B—Barátság férfi 
barátságos, fél 6-kor Klauzál—Kereske. 
delmi barátságos. A Postás—KASE NB 
I. mérkőzés vasárnap kerül sorra. 

A Tisza és az SzMTE vasárnapi csa-
patösszeállítása. A vasárnapi KAC elle-
ni mérkőzésre a Tisza valószínűleg a 
következő, meglehetősen összeforgatott 
csapattal áll ki; Papp — Nyerges, Se-
bők — Pakó I., Vörös, Pakó II. — Ba-
kos, Balogi, Borbély II., Kovács, Fás-
kerti. Ha Balogi sérülése nem jönne 
rendbe, helyette a jobbösszekötő poszt-
jára több pályázó van. — Az SzMTE a 
Kondoros ellen a következő tizenegyet 
szerepelteti; Bokor — Buda I., Nyári 
III. — Hetesi, Bánáti, Szekeres — Ma-
joros, Gyurik, Palatínus, Honii, Bun-
dik. 

A Postás SE műsoros táncestje. A 
Postás Sport Egyesület ma este a Pos-
tásotthonban sportvonatkozásu műsoros 
táncestet rendez a postásgyermekek ka-
rácsonya javára. 
a M n M B n M W M M B M M M n M 
f í t \ # « k < 4 f aprólék, hus. fd-
L i I O O I i a ; , vágottak, tejtermé-
kek, szardiniák g'b. legjobbak, legol-
csóbban ÜNGÁR ÉLELMISZERCSAR-
NOK Mikszáth Kálmán-utca 1 

Az Alföld legnagyobb táblaüveg 
raktára és üvegezési vállalata 

Körösi Géza 
K l m - i l c a 9. Telefon: 50? 


