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VASÁRNAP, január 5. 
Nemzeti Színház: Este 7 órakor: 

Leányvásár. Hétfőn 7 órakor: Paraszt-
becsület, Bajazzók. 

Széchenyi FilmszinMz: Fél 4, negyed 
6 és 7 órakor: Diadalmas Péter. 

Belvárosi Mozi: Fél 4, negyed 6 és 
7 órakor: Ignáp, az ezred kídvenee. — 
Hétfőn; Dr, Frankenstein fia. 

Korzó Mozi: Fél 4, negyed 6 és 7 
órakor: A richmondi :ejte.y. Hétfőn: A 
néma vár. 

Kamara bábszínház (piarista gimná-
zium'): délütán 5 órakor: János vitéz. 

Muzeum nyitva 9-től 1 uráig. 
Somogyi-könyvtár: zárva 
Egyetemi könyvvár zárva. 

Január 7-én a város 700 munkanélkülit 
alkalmaz közmunkára * ' . 

Érdekképvise le t i ér tekes ie t a városházán a s z e g e d i 
m u n k a n é l k ü l i s é g enyhí tése cé l fából 

SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK i 

Leinzanger Pál Horváth M. u. 9, Les-
í o VjtRWS Újszeged, Vedres u., Posa 
tíaiázs Kálvária u. 17., „Szent Is tván" 
gyógyszertár, K Tichy Bela [vlátyás-ler, 
/Jiteváros, Seirneczy Béla Somogyltelep 
iX. u. 489f 

—oOo— 
— idöjárásjeleníés. Várható időjá-

rás szombat estig: L szaki, északke-
íeti szél, kevés felhő, száraz idő, a 
hideg tovább fokozódik. Távolabbi 
kilátások: Néhány napig száraz, igen 
hideg idő. , i j 

— Szabadság-rendet kapott három, 
Szegeden népsterü szovjet tiszt. A 
felszabadító Vörös Hadsereg három, 
városunkban népszerű tagja kapta 
meg Tildy Zoltán köztársasági .el-
nöktől a Szabadság-rendet. Hajtovics 
alezredes, Kartyenov alezredes cs 
Kovalyov főhadnagy kapták megérde-
melten a magas kitüntetést. 

— Erdei Ferenc v. belügyminiszter 
a Nemzeti parasztpárt országos alel-
nöke »Lesz-e demokrácia Magyaror-
szágon?® áment tart előadást ja-
nuár 5-én, vasárnap délután 0 órai 
kezdettel a városháza közgyűlési ter-
mében. Mindenkit vár a Nemzeti Pa-
rasztpárt. 

— Szeotséginiádás a Fogadai in i -
székesegyházban. Amint ismeretes, 
ma, vasárnap egésznapos szentség-
éi nádi s lesz a .város valamennyi ka-
tolikus templomában az idegenben 
szenvedő • magyarokért, hadifoglyok-
ért és a népek békéjéért. A Foga-
dalmi-székesegyházban reggel 7 óra-
kor lesz a szent ségki tétel, a nap fo. 
Iramán családok és testületek járul-
nak az Oltáriszentség elé, este b 
órakor pedig ünnepélyes közös szent-
ségimádás lesz a megyéspüspök 
részvételévé l- , 

— Kinevezés a szegedi pénzügy , 
igazgatóságnál. Csikós j.jános nyu-
galmazott pénzügyi főtaftácsostj a 
szegedi pénzügyrgazgatóság földadó-
nyilvántartási ügyosztály volt vezető-
jét a magy ar pénzügyiuinisztériiíni az 
V. fizetési osztályba miniszteri taná-
csosnak nevezte ki. A kinevezési ren-
delvényt bensőséges ünnepség kere-
tében a magyar pénzügyminisztérium 
kiküldöttjeként dr. Makkal Emil mi-
niszteri osztályfőnök adta át Csikós 
János miniszteri tanácsos részére és 
egyben a négy évtizedes fáradhatat-
lan, eredményes és példáfcmutatp 
munkásság elismeréséül tolmácsolta 
a pénzügyminiszter elismerését. 
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(Szeged, január l.j Miután Dénes 
Leo elvtárs polgármesternek sikerült 
biz.ositani a közmunkák folytatását, 
s/oinba;on délutánra egybehívta a, 
kereskedelmi és iparkamara, az ipar-
testület, a szakszervezet és a kő,/mun-
káé végzi dolgozók bizalmi férfiait, 
hogy kidolgozzak a iovábbi munka-
tervet. 

Dénes elvtárs megnyitójában rá-
mutatott, hogy a legkomolyabb ügy-
ben hivta össze az értekezletet, a sze-
gedi . munkanélküliség enyhítéséről 
van szó. A munkanélküliség kérdésé-
nek megoldása iuíajdonképen az újjá-
építési miniszter feladata. Legutolsó 
budapesti látogatása alkalmával sike-
rült 2—3 iiétre biztosítani ezer mun-
kás részére a szükséges összeget. 
Ugy a maga, mint a város vezető-
sége azonban mindenit elkövet, hogy 

;a munka továbbvitelét biztosítsa. Lz-
' után Dénes elvtárs felszólította Csá-
nyi Ferenc műszaki tanácsnokot, 
hogy a közmunkák elvégzésére tegye 
meg előterjesztését. 

Gsányi Ferenc ezután ismertette 
munkatervét, amely szerint a város 
különféle közmunkáknál 430 ember-
nek tudott biztosítani munkaalkalmat-

Gyólai István elvtárs szakszerve-
zeti titkár' kért ezután szót. Megál-
lapította, hogy a legutóbbi törvény-
hatósági gyűlésen felhívta a város 
figyelmét a csiliehiányra. Ennek el-
lenére ezen a téren nem történt sem-
mi és a városi mérnöki hivatal nem 
kés/Tette ug\ elő a munkaalkalmat, 
ahogyan az kívánatos lett volna. He-
tedikén indulnak meg a munkálatok 

mert a mérnöki hivatal nem gondos-
kodott idejére megfelelő számú csil-
léről annak ellenére, hogy a polgár-
mester kiadta a rendelkezéseket. Rá-
mutatott Gyólai elvtárs, hogy a vá-
rosban még nagyon sok romépület 
van, melyek eltakarításával senki sem 
törődik. Indítványozta, hogy a vá-
ros tegyen lépéseket, hogy a gyer-
mekklinika romeltakarítására utalja-
nak ki külön összegek Feltétlenül 
szükségesnek tartja a szakszervezet 
— mondotta Gyólai elvtárs —, hogy 
a közmunkáknál alkalmazott munka-
nélküliek számát felemeljék, a város 
tegyen sürgősen lépéseket, hogy az 
újjáépítési minisztérium adja meg a 
szükséges összeget. 

Dénes Leó elvtárs válaszában el-
mondotta; hogy kedden ismét Bu-
dapestre utazik és a dolgozók érde-
kében mindent elkövet, hogy a szak-
szervezet kívánságának elegét tegyen. 
Ha rajta múlna -. mondotta Dénes 
elvtárs Szegeden, egyptlen munka-
nélküli sem volna. Az értekezleten 
résztvevő munkanélküliek bizalmi fér-
fia'nak előterjesztésére, elhatározta 
az.'ér'eke/let, hogy a» laktanyák kita-
kvitásánál 200 munkanélkülit alkal-
maznak. Ez e^szségvédelundokok-
ból is kívánatos és a kaszárnyákat 
ugy is ki kell takar itatni. Ezen túl-
menően Dénes Leó elvtárs bejelen-
tette, hogy a közmunkáknál pedig 
ezenfelül 50 nőt is alkalmaznak. Ál-
lami épületek takarítására 15 embert 
alkalmaznak, a repülőtéren is 30 és 
kő'örésnél is további 25 ember nyer 
elhelyezést, ugy hogy január 7-én 

SZERDÁTÓL 

Dilemma 
egy leányasszony kálváriája 

CSAK FELNŐTTEKNEK. 
Belváros iban. 

és csak azért nem lehet a Lugas-utcai j niftüegy 700 munkanélküli nyer al 
átjárónál több e,nbert alkalmazni, ' kaJmaztatást. 

Privinszky mérlegkészitőüzcm, S z e g e d , B o l d o g -
M s s z o o y - s u g á r u t 3 . Aíapítia: 1 9 0 8 . 
Mérlegek szakszeiü javítása garanciával. 

Uj mérlegek kisipari kivitelben. Vas-suly eladás. A z i p a r ü g y * 
miniszter e l i s m e r ő okieveiév&I kitüntetve. 

— A Rendőrzenekar hangverseny4 

a Rendőrpalota tornatermében. Mini 
már hírt adtunk a nagysikerű kará-
csonyi hangversenyt megismétlik 5-éu 
délután fél 6 órai kezdettel a Rend-
őrpalota ízlésesen feldíszített torna-
termében, sőt azt kiegészítik a szil-
veszteri kabarémüsor kiemelkedő szá-
maival. Műsor után tánc következik, 
melyhez a zenét a rendőrjazz-zenekar 
szolgáltatja, elépődíj 2 forint. Rem 
de/őség szívesen várai Szeged nagy-
érdemű közönségét. A terem kelle-
mesen fűtve. • 

x Álmatlanságot elmulaszt a béi-
működést előnyösen szabályzó Ferenc 
.József keserűvíz. 

— Horváth Zoltán nemzetgyűlési 
képviselő, a Népszava külpolitikai 
szerkesztője január 5-én, vasárnap 
délután ' 6 órakor a világpolitikai 
helyzetről tart előadást az Ujságiuő-
otthonbam 

x TOMBACZ-É1 TEREM PINCE-
SÖRÖZŐJE ÜZEMÉBEN - SUKL 
DEZSŐ ÉS CIGÁNYZENEKARA 
MUZSIKAI* 

— Az állam képeket vásárolt több 
szegedi festőművésztől. A Magyar 
Művészek Szabad Szakszervezetének 
képzőművészeti szakosztálya értesí-
tette Dénes Leó polgármestert, hogy 
a szegedi képzőművészek októberi kf-
álliitásának anyagá®f)l a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium a követ-
kező szegedi művészektől vásárolt ké-
peket: Bagossy Gábor, Halász Sz. 
Sándor, Miklós István, Sass Árpád, 
Parobek Alajos, Dinnyés Ferenc, Er-
délyi "Mihály, N. Kovács Mária, Sz. 
Aiuo Hakutine és Kopasz Mártától. 
A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a megvásárolt képeket a s/*pcdi 
múzeumnak adományozta. 

Orvosi hír. Dr. Hunyadi ?János 
mütósebészorvas rendelését a régi 
rendelőiében, Kályária-ut D b. alatt 
megkezdte. 

— Emelkedett a bankjegy forga-
lom. Budapestről jelentik: A bank-
jegyforgalom a december 31-: kimu-

Itatás szerint a december 21 -i forga-
lommal szemben 11.5 millió forinttal 
067.6 müTó forintra emelkedett. 

I í 

ELSŐ SZEGEDI KONZERVGYÁR 
RT*! 

Teleién: 457 és 789. 

az Alföld egyik legnagyobb korszerű gyára. 
Gyümölcs- és főzelékfélék feldolgozása, 

' paradicsom és paradicsompaprika 
sűrítése, gyümölcsszeszfőzés 

Teieíon: 457 és 789. 

Kicsi a v i lág . . . 
A nagyváradi politikai rendőrség 

megkeresést küldött a vidéki főkapi-
tányság politikai osztályához özvegy 
Hasas. Sándomé volt nagyváradi, je-
lenleg szegedi lakos miatt, akit nép-
biróság elé kiván, állíttatni, mert ne-
vezett. a Gestapo besúgója, a jobbol-
dali eszmék -lefizetett nácibérence 
volt, a demokrácia ellenségeként an-
nak harcosait elhurcoltatta s igy 
ténykedése a háborús bűncselekmé-
nyek minden iényálladékát kimeríti. 
Szombaton állította elő a rendőrség 
fizv. Hasas Sándornét a népügyészség-
re, ahol kihallgatása után előzetes le-
tartóztatásba került. 

t ^ • • i M H K ' 

— Imahét- Az éppen száz évvel ez-
előtt Londonban alakult Evangéliumi 
Világszövetség rendezésében az csz-v-
tendő 'minden első hetében úgyne-
vezett egyetemes ima hetet tartanak 
mindazok, akik Istent Krisztusban 
imádják és a Krisztusban való egy-
ség iminkálásának a lelkét kapták. 
A közös imádkozásnak ezeket a/. 
Együttes alkalmait Szegeden- immár 
Ife esztendő óta megtartják; az idén 
január 5.-től 12-ig. — "Január óán, 
hétfőn délután 5 órakor a Világszö-
vetség száz éves fennállása alkalmá-
ból' hálaadó ünnepség lesz a város-
háza közgyűlési termében, amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel hívnak 
és várnak. \ z ünnepi előadást dr. 
Czakó 'Jenő ceglédi református lel-
kipásztor' tartja. Megnyitót mond 
Szili Török Imre főiskolai tanár. Az 
ünnepséget bezárja ' Magyar 'János 
igazgató-tanító. Zene- és énekszá-
mokkal közreműködnek: dr. ReL'e Fe-
renc, Bán Aladár, Varga János és 
Szatmáry Géza vezetése mellett a 
Szegedi Kórus. - A hét további nap-
jain délután 5 órai kezdettel a Kál-
vin-téri református templomban lesz-
nek az imaórájc. 

X HAGLBAN MA ÉS HOLNAP 
ESTE SZOKOLA1 OSZKÁR ÉNE-
KEL, BOLDIZSÁR KALMAN MU-
ZSIKÁL.'KELLEMES MELEG HE-
LYISÉG. 

— Az osztály sorsjáték húzása, mint 
a Pető Bankház jelenti, már szerdán, 
január -8-án lesz. Az idő rövidSégc 
miatt külön figyelmeztetést a cégnek 
nem áll módjában küldeni, 

% 

A Szegedi SzentégyfVt január 
5-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor 
tartja közgyűlését a hitközségi szék-
ház. földszinti- helyiségében. Á tagok 
megjelenését kéri az elnökség. 

— Az állami Klauzál Gábor-gimná-
ziöm igazgatósága közli a tanulóifju-
sággal, hogy a tanítás a min Észteri 
rendeletben megbatározott időpont-
ban január 7-én, kedden megkezdő-
dik. A tanítás naponként két csoport-
ban folyik. A IV, V cs VIII osztályok 
reggel 8-tól 11-ig, a Ili, VI és VII 
osztályok pedig délelőtt 11-től 2-ig 
jönnek iskolába, •"•órarend az iskola-
kapun kifüggesztve. k 

— Uj tanfolyamok kezdőknek dr. 
Róseabergné Grünwáld Klára gyors-
író- és gépiróiskolájábaji, Dózsa Gy.-
utca 2. sz. 

— Az MKP Bekáros I. szervezete 
vasárnap é s hétfőn délután 5 órai 
kezdettel hangulatos teadélutánt ren-
dez Berzsenyi-utca 2. szátm alatt. Be-
lépődíj a teajeggyel együtt 1.50 t'o-
rh»L Mindenkit szívesen látunk. 

— Munkás Kul turszövetség 2, sza-
bad kabaréja vasárnap délután 6 óra-
kar a szakszervezeti székház nagyter-
mében, Kálvárfcr-u. | 


