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KEDD, december 17. 
eti izsnaaz; Esie 7 órakor P a 

raszt becsület . A iából faragot t k i 
rátyf l . 

í téchenyl Ff!m8ii»ih*t i fél 4. ne-
gyed 6 és 7 órakor : Hal ló Moszkva . 

Belvárosi Mozi a fél 4, >/« 6. 7 órakor 
Kfivlrág. 

Korzó Mozf: fél 4, Vi6 és 7 órakor 
Csárdáskirálynő. 

Muzeum zárva. 
Somogyi-könyvtár nyitva 9-töl este 

1 áráig. 
Egyetemi könyvtár nyitva B-töl dél-

mtán 4 óráig. 
« 

SZOLGALATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK: 

Borbély örök. bérlő Ugry István Ti-
sza Lajos-körut 20, Frankó Andor Du-
gWiics-tér 1, dr. Kotsis J. Endréné Föld-
műves u. 27. Zakar örök. K. Máthé M., 
Valéria-tér 1. 

—oOo— 
— Időiárásielentés. Várható időjá-

rás kedd estig: Mérsékelt keleti, 
délkeleti szél, változó felhőzst, egy-
két helven kisebb futó havazás lehet-
séges. A hideg tovább tart. 

— Pénteken tesz 3 rendkívüli köz-
gyűlés 3 faügvben. A Magyar Kom-
munista Párt inditvánvt nyújtott be 
a városhoz, liogv hívják össze a tör-
vényhatósági bizottság rendkívüli 
közgyűlését a város faellátása és a 
kilakoltatások azonnali felfüggesztése 
ügyében. A főispán a rendkívüli köz-
gyűlést péntek délelőtt 10 órára ösz-
szehivta. A rendkívüli közgyűlés 
tárgysorozatát előkészítő kisgvülést 
csü'öi tökön délelőtt 10 órakor tart-
ják. 

— A kertészeti munkavállalók az 
OTI-b3 bejelentendő.'*. Az OTI igaz-
gatósága a népjóléti minisztériumban 
megtartott értekezlet eredménvekép-
pen az érdekeltek kérelmére kimon-
dotta. a kertészeti munkavállalók 
bi/tositási kötelezettségét. A bizto-
sítás 1946' december 1-én lépett ha-
tályba és a bejelentéseket az OTI ke-
rületi pénztáraihoz, legkésőbb 1947 
január 15-ier kell meglenni. 

— A rendőrzenekar december 26-án 
(karácsony másodnapján) délelőtt föl 
11 árakor a Belvárosi Moziban hang-
versenyt rendez. A fiatal zenekar 
ezen a hangversenyen mutatkozik be 
Szeged város közönségének. Vezényel 
Varga Lehel rendőrkarnagv. Műso-
ron: Kéler, Strausz ]., Kraul, Lehár, 
Meyerbeer. stb. miivei. 

— Halálozás. Id. Dániel György 
nyugalmazott vármegyei tisztviselő a 
jugoszláviai Nagybecskereken 65 éves 
korában elhunyt. Az elhunytban Dá-
niel György hírlapíró, a Délmagyar-
ország munkatársa és Dániel Géza 
iparostanonciskolai tanár édesapját 
gyászolja. 

Ma nyílik meg a magyar-szovjet könyvkiállítás 
(Szeged, december 16.) A magyar-

szovjet könyvkiállítást nemcsak a 
könyvbarátok, de a közönség legszé-
lesebb körében is nagy érdeklődés-
sel várják. A kiállítás ünnepélyes 
megnyitása ma, kedden délután 3 
órakor lesz a Hungária-szálló nagy-
termében. 

A magyar szovjet bélyegkiállitást 
is már nagy ütemben készilik elő. A 
kiállításra kerülő óriási anyagra való 
tekintettel a bélyegkiállitás a könyv-
kiállítással együtt kerül bemutatásra 
a Hungária-szálló nagytermében. A 

bélyegkiállitás 20-án délután 5 óra-
kor nyílik meg. 

Ma, kedden délután fél 4 órakor a 
központi egyetem aulájában tart elő-
adást a magyar—szovjet barátság sze-
gedi napjai keretében dr. Havas 
András a Szovjetunióból hazatért tu-
dományos kutató »A tuberkulózis 
gyógyít ás a« címmel. Ugyancsak ma 
Szegedre érkezik a könyvnapokon is 
nagy érdeklődés mellett szerepelt ki-
váló írónk: Illés Béla az Uj Szó fő-
szerkesztője, a Vörös Hadsereg al-
ezredese. Este fél 6-kor a városháza 
kézgyülési termében tart előadást a 
szovjet irodalomról. Az előadásokra 
belépődíj nincs. 

Megkezdik 
a közellátási jegyek szétosztását 

(Szeged, december 16.) A közellátási 
hivatal közli: 1947 első negyedére a 
következő közellátási jegyek kerülnek 
kiosztásra: 

I. Kenyérben és lisztben ellátatlanok 
részére: 

1. 70. sz. hatósági élelmiszerjegy 
3 hónapra 3 darab, darabonkint 40 ftil., 

2. 221. sz. általános közellátási pót-
jegy 0—12 éves ellátatlan gyermekek 
részére 3 hónapra 3 darab, darabonkint 
20 fillér, 

3. 225. sz. általános lisztpótjegy egy 
éven aluli csecsemők részére 3 hónapra 
3 darab, darabonkint 10 fillér. 

4. 226. sz. terhes- és szoptató anyák 
pótjegye (az eddigi nehéz testi munkás 
pótjegye helyett) 3 hónapra 3 darab, 
darabon kint 20 fillér. 

ber 18-án reggel 8-tól délután 2 óráig: 
Aignertelep, Árva-, Árvíz-, Zákány-, 
Hunyadi-tér, Kossukh Lajos-sugárut, ( 
Szatymazi- Petres-, Ilona-, Gergely. 

— Az Ujságiróotthon hírei. Ma, 
kedden délután 5 órakor a női tago-
zat összevezetőségi ülése. — Decem-
ber 18-án, szerdán délután 3 órakor 
a Szegedi Újságírók és Művészek 
Otthonának választmánya ülést tart. 
— December 19-én, csütörtökön dét-
uíán fél ö órakor a Szegedi Újság-
írók Szabadegyetemének első elő-
adása. Megnyitót mond Gárdos Sán-
dor tiv. elnök, Szegedi közigazgatás 
a sajtó szemüvegén keresztül cím-
mel dr. Osváth Tibor szerkesztő tart 
előadást. — A szabadegyetemen a 
mindennapi élet problémáiról, de-
mokratikus berendezkedéseiről, az új-
ságkészítésről a következők tartanak 
előadásokat: dr. Enyedi Károly, dr. 
Fábián Ferenc, Gábor Arnold, Gár-
dos Sándor, Gerő Dezső, E. Lengyel 
Vilma, Ligeti Jenő, Magyar László, 
Szász. Ferenc, Sz. Szigethy Vilmos. 

— Chanukaistentisztelet kedden 
este 4 órakor a hitközségi székház 
földszinti imatermében. Szerdán reg-
gel 7 órakor. 

Felmentették Szőreg fasiszta ái-

1946 október 15: 
D E B R E C E N 
SZOMBATHELY 

1946 november 4: 
S Z E G E D 

1946 december 16. 

G Y Ő R 

Ú J J Á É P Í T Ü N K ! 
M f l S Z O V L E T 
Magyar-Szovjet Polgári 
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II. Kenyérben és lisztben ellátcftak 
részére: 

1. 210. sz. általános közellátási élel-
miszerjegy önellátók részére 3 hónapra 
darabonkint 50 fillér. 

2. 222. sz. általános közellátási jegy 
önellátó 0-—12 éves gyermekek részére 
3 hónapra 3 darab, darabonkint 20 fill. 

A testi és nehéz kesti munkások 71. 
és 72. sz. pótjegyét az eddigi rendszer 
szerint havonta a munkaadók igénylé-
sére a hónap 10. napjáig lehet a közel-
látási ügyosztálynál átvenni. E jegyek 
ára darabonkint 30 fillér. 

A közellátási jegyeket a kiosztási idő 
rövidsége, valamint a jegyek sokféle-
ségével járó kezelési nehézsegek miait 
nem házról-házra járva osztják ki, ha-
nem az alábbi helyeken és .dőben ve-
hetők át: 

Újszegeden december 17-én a Hor-
nyák-féle vendéglőben Szőregi-ut 5. sz., 
naponta 8-tól délután 2 óráig a Toron-
táli-ttér, Csanádi-, Vedres-, Székelysor, 
Korond'i-, Parajdi-, Liga-utca, Szöregi 
ut, Tusnádi ut, Szent Rozál, Kállai-fa-
sor, Jobbfasor, Főfasorban lakók, de. 
cember 18-án Jójárt-vendéglőben, Er-
délyi-tér, Józseffőhercegtelepea iakók 
részére, 

december 23-án Kószó Imre vendég-
lőjében Alsótiszaparti Bérföldek: Bér-
földek, Hatházak, Hétházak, Rokkarj:-
telep, Nincstelentelep, Lövölde-uton la-
kók részére. 

Felsővárosi kultúrházban december 
17-én naponta 8-tól délután 2 óráig: 
Bercsényi-, Bocskai-, Brüsszeli körút, 
Báirka-, Dugonics-utcában lakók részé-
re; december 18-án: Fodor-, Fes/lő-utca, 
Felsőtisza part, Füredi-, Gál-, Hullám-, 
Imre-utcában lakók részére. 

Belvárosi ' fiúiskolában december 
17-én naponta 8-tól délután 2 óráig: At-
tila, Aradi-, Arany János-, Apponyi A. 
u., Árpád-tér, Bajza-, Batthyány-, Ber-
zsenyi-, Bajcsi-Zsilinszky, Csekonics-, 
Baross Gábor-, Bánomkertsor, Báró Jó-
soka-, Berlini-körük, Béke-utca, Bécsi-
•körút, Bódog János-utca, Bokor utca, 
Boldogasszony-sugárut, Bus Páter ;t„ 
december 19-én Liliom-, Londoni-kör-
út-, Margit-, Mérey-, Mikszáth Kálmán-
utca. Nap-, Nádor-, Oldal-, Oroszlán-, 
Partizán-. Polgár-, Püspök-, Révay-, 
Ruüolf-.tér, Somogyi-, Széchenyi-óéven 
lakók részére. 

Szilléri-sugúruti iskolában december 
17-én naponta 8-tól délután 2 óráig: 
Avar-, Bimbó-, Becsei-, Bihari-, Csuka-, 
Csabai-utcában lakók részére; decem-
ber 18-án . Csillag-téa-, Debreceni-, Etel-
kasor, Erdő-, Fecske-, Gvik-, Gyevi-sor, 
Gém- és Gyártelep-utcában lakók ré-
szére. 

Somogyitelepiek részére a III. utcai 
kultúrházban december 17 és 18-án az 
I. utcától a VII. utcáig. 

Rókusiak részére a rókusi elemi is-
kolában Kossuth Lajos-sugárut, decem-

ozuiyuui/.J- i-evies-, nuiia-, vjcigcij- r- - , -
utcában és Sihaközben lakók részére; Mwrvosat. tíz ev november _'U-an 
december 19-én Boros József-, Dodzafa-, mar tartott a szegedi népbiróság Kiss 
Bakai Nándor-, Csongrádi-sugárut, Ot- Sándor szöregi állatorvos népellenes 
halom-, Damjanich-, Hétvezér-, Zoltán-, bűnügyében fő-tárgyalást, de akkor 
Rigo-utcaban lakok részére. I • „_ .ff . . ' 

,„ , , „ . „ , , ,„ a vad tanin nem jelentek meg, igy a 
Moravarosban a Huszta-vendeglo- . . . . .í , .... s / , , 

ben Petőfi Sándor-sugárét 87 december > n u k elovezeteset rendeltek el s het-
17-én reggel 8-tól délután 2 óráig: A p á - f ő n ismételte meg a főtárgyalást a 
ca-, Alsótiszapart-, Alföldi-, Alkony-, népbiróság. Az előállított vádtanuk 
Csillag-, Csáktornyai- Csendes-utcában s e m m i r e sem emlékeztek s hosszas 
lakok reszere; december 18-an Felhő-, , . , . , . . . . . - .. 
Farkas., Faragó-, Gép-, Gólya-, G a . , tanácskozás utan telmen,ettek bzőreg 
lamb-, Hajna!-, Hernyós-utcában lakók volt fasiszta állatorvosat. Dr. Marat 
részére. népügyész fellebbezett. 

Alsóvárosiak részére Vőneki István j — A »fekete« paprika elleni harc-
vendéglőjében Földmüves-utca 7, de- r ó j tanácskoztak vasárnap. Szegeden. cember 18-án: Alsóvárosi feketeföldek, 
Alsónyomássor, Arasz-, Ballagióósor, 
Barát-, Borbás-, Boszorkány-, Csere-
pessori kislakások, Csonka-utca, Daru-, 
Délibáb-, Dobó-, Földműves-, Füzes-, 
Gőz-, Harmat-, Hattyassor-, Hold-, Ho-
mok-utcában lakók részére. 

Tanyákon az illetékes tanyai köz-
pontok vezetői álltai megállapított és 
kihirdetett sorrendben kerülnek a je-
gyek kiosztásra. 

A kiosztott közellátási jegyekre a 
családfő kcfieles az igényjogosult sze-
mélyi adatait és lakcímét tintával fel-
írni. 

A jegyekre mindenki vigyázzon, mert 
elvesztésük vagy más módon való meg-
semmisülésük esetén uj jegyeket nem 
szabad kiadni. 

Polgármester 
* 

A december 19-ig és 20-ig kiosztandó 
jegyek átvételi helyét holnapi számunk-
ban folytatólagosan közöljük. 

— Ujrafelvétel során felmentették a 
9 hónapra ítélt nyilas párttitkárt. A 
sorozatos ujrafelvétslekből minden hét-
re jut egy-kettő. Hétfőn tárgyalta a 
népbiróság Balogh Sándor volt puszta-
mérgesi nyilas párttitkár újrafelvételét, 
akit az alapeljárás során jobboldali 
pártban viselt tisztsége miatt kilenc-
hónapi börtönbüntetésre itélt a népbi-
róság. A főtárgyaláson kihallgatott ta-
nuk és az összes pusztamérgesi politi-

Vasárnap a szegedi kereskedelmi és 
iparkamarában tartotta ülését a> Papri-
kaforgalmi Központ és a Magyar- Fü-
szerpaprikakereskedők Szövetkezetének 
tanácsa, Vágó Oszkár és Pleskó András 
vezetésével. Részt vett az ülésen Kaiz-
ler István miniszteri titkár is. Az ülést 
a feketepaprika problémája foglalkoz-
tatta. Mind gyakoribb eset mostanában, 
hogy a paprika olcsóbb áron kerül for-
galomba a hatóságilag megállapított ár-
nál. Természetesen ez csak ugy lehet-
séges, ha minősitetlen, íeketeőrlésü 
paprikát adnak el. Ez a rosszminőségü 
feketepaprika nagyban veszélyezteti a 
szegedi paprika jóhirét. Ezért az érte-
kezlet elhatározta, hogy a Paprikake-
reskedők Szövetkezete és a Paprikaköz-
pont együttes javaslatot dolgoz ki a 
feketepaprika megakadályozására. En-
nek a harcnak a megkezdéseként a szö-
vetkezet két ellenőrt állit a feketepiac 
szemmeltartása végett. Az ellenőrök az 
egész oiszá? pa.prikapiacát ellenőrzik. 

— A Munkaszolgálatosok Országos 
Szervezetének szegedi vezetősége fel-
hívja a munkaszolgálatos bajtársakat, 
hogv az exhumált és hazaszállított 
Pudler György és Salamon Vilmos 
bajtársak temetésén kedden délután 
3 órakor jelenjenek meg. Külön vil-
lamos -indul délután fél 3 órakor a 
Dugonics-térről. 

— Chanuka-délután. á Szegedi Izr. 
Nőegylet értesíti tagjait, hogy decem-kai pártok Írásbeli nyilatkozata foly-

tán a népbiróság hatályon kivül helyez, ber 18-ikán délután 5 órakor a szék-
te az alapeljárás során hozott ítéletet és ház dísztermében a hitközséggel és 
Balogh Sándort az ellene emelt vád és a S z e r l t Egylettel közösen Cnanuka 
következményei alól jogerősen felmen-
tette. 

— Hatévi kényszermunkabünteíést 
két é9 félévi börtönre mérsékelt 3 

N O T . Hajioki József volt szegedi 
rendőrfőtörzsőrmestert a szegedi népbi-
róság háborús és népellenes bűntettben 
mondta ki bűnösnek és ezért hatévi 

délutánt rendez, melyre szeretettei 
meghívja tagjait és minden érdeklődig 
hittestvérünket. Gyermekeket is szí-
veseit látunk, meglepetés várja őket. 

x A 45 éves Sandberg-cég (Szé-
chenyi-tér 17.) közli, hogy raktáron 
tart orvosi műszereket, optikai cikke-

kényszermunkára iíélte. A fellebbezés ket, fényképezőgépeket, kötszereket, 
során hozott NOT-itéletet hétfőn hir- j a m l n e k árát 35 százalékkal leszállitot-
dette ki a nepbirosag. A büntetést , Kérem mielőtt vttarta „természetesen" leszállította, a kény ) ram. Kérem mielőtt vásárol, keresse 
szermunkából börtönt, a 6 évből 2 és j fel cégemet, meggyőződhet olcsó ara-
felet hagyott meg. ' imr'ól. 

A harkai deportáció poklában elpusztul), fiam és öcsénk, 

SALAMON VILMOS 
hazahozott tetemeit 18-án, szerdán délután 3 órakor helyezzük örök pi-
henő helyére a zsidó temető hősi halottak parcellájába. 

Emléked örökké élni fog közöttünk! 
ÖZVEGY EDESANYAD és TESTVÉREID 

Külön villamos indul délután fél 3 órakor a Dugonics-térröl. 


