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Farkas Mihály december 17-én 
Szegeden összevont pártnapot fart 

A Magyar Kommunista Párt nagys/egedi végrehajtó-
htUoHsága meghívta december 17™ére Szegedre Farkas Mi-
M l y elvtársai, az MKP fötilkárhelyellesct összevont párt-
iiap tarfására. Farkas Mihály elv társ 'értesítette az MKP 
szegedi végrehajtákizollságárfiogy a meghívásnak eleget 
fesz. 

Mi is az az eszmei házhely? 
A Délmagyarország válasza egy házhelyigényíőnek 

Levelét kapott szerkesztősé-
günk egy házhClyigönylőtől. Eb-
ben egy cikkünkkel kapcsolat-
ban irja. hogy az úgynevezett 
„eszmei Mz « gmidolaúit nem 
akarja magáévá lenni, mert ö 
inkább magánházra vágyik. Ille-
tékes helyen, a városi "mérnöki 
hivatalban utánajártunk a kér-
désnek és olt a következő föl-
világosítást kaptuk Sebestvén 
Endre főmérnöktől, a kérdés'ki-
váló ismerőjétől: 

— Kétség! elenül igaz, hogv 
jjobb . lenne, ha mindenki teljé-
-sen saját házában laknék. 
eddigi építési rendszer mellett 
a bérkaszárnyák lakásai nem 
nyújtják azt az ideális otthont, 
amelyet a magánházak. Éppen 
ezért voit' az a célja az építési 
minisztériumnak, hogy mintahá-
zakat építtessen. — igy Szegeden 
a faragóutcai bérházát, — ame-
lyekkei igazolja, hogy az ilyen 
ujtipusu, modern ' házaknak 
számtalan olyan előnye van, 
amely felér a magánházak ér-
tékével, sőtt bőséges elienszol-
ágáltalást a<T a magánházakkai 
szemben. 

. Természetesen nagy tag-
létszámú családot nem fog-
nak ily en bérházba kény-
szerűen;, azonkívül azokat 
sem, akiknek étetmódjakhoz 
szükséges a kertes, magán-
ház. 

Ezek számára feltétlenül biz-

tosi tják a magánház jelléget, 
mégpedig olyat, amelyben nem-
csak a gyermekek szabad moz-
gása lesz meg, hanem a csa-
ládnak konyhakert ellátása ér-
dekében szükséges nagyobb ud-
varleriilet is. 

A mérnöki hivatal elgondolása 
tehát az, — amint megtudtuk 
— hogy 

mivel az igény tök száma já-
vai nagyonb, mint a kioszt-
ható földterület, ezért lesz-
nek, akik magánházhoz 
kapnak telket, lesznek akik 
az ujrendszeeU bérházak-
hoz. 

Ezekben a bérházakban azon-
ban minden kényelem meg-
lesz a dolgozóknak. Igy pél-
dául mindenütt tesz lift," sőt a 
szemetet is külön falbaépilett 
liften küldhetik le az emeletről. 
Ezekbe a házakba főként azo-
kat a munkásokat, tisztviselő-
ket helyezik majd, akiket fog-
lalkozása egyébként is a vá-
roshoz köt. Végül a sokak szá-
mára rejtélyes „eszmei ház-
hely* tu'djdonképpen a társas-
ház" telekkönyvi 1 fogalma. ' Pél-
dáin egy ingatlanon van száz 
lakás. A telek 250- négyszögöl, 
akkor egy század része, vagyis 
2 és fél négyszögöl mint esz-
mei hányad jelenti a társasház 
minden egyes lakójának tulaj-
donát. 

SxinháiB •Film • Művészet 

Me^rkezett a D U P L E I feift^l 
Egyedülálló! Megrendelt tollak átvehetők 

Praktikusé uinden kézhez 1 K E L L E R 
Újdonság! Minden színben» irodaeépvá.iai?.t, kelemen-u. s. 

— Az MNDSz ünnepsége! 
Tápén. A Magyar Nők Demo-; 
'kratikus Szövetsége a kará-
csonyi segitőakció javára jól 
sikerüli műsoros délutánt ren-
dezett Tápén. A műsort a sze-1 

gödi Móricz Zsigmond népi 
kollégium fiataljai adták. Né- ] 
pá táncokkal, balladákkal,] 
népdalokkal, szavalatokkal 
váltottak ki hosszú tapsokat 
és elismerést a közönségtől. 
A kollégium igazgatója: Szé-
kely Lajos Tito marsallról 
emlékezett meg és a iugo-
rízláv-magyar baráti kapcso-
latokról. 

k Iparosok] akik keltőnél 
több külföldi munkást foglal-! 
kozlatnak, december • 15-ig,' 
májd negyedévenként bejelen-
téit tartoznak tenni a ICülfőí-: 
dieket Ellenőrző Országos! 
Központi Hatósághoz Bulla-1 
pest, Ferenc József-rakpart, 
"M Tarján Tibor sk., mu. fő-; 
tanácsos, hatósági biztos. | 

— A Magyar Pedagógusok 
Szakszervezete december . 13-1 
ián délután 3 órakor választ-
mányi és összekötői gyűlést, 
5 órakor pedig rendes fag-
®ülés t tart (Kálvária-u. 10.) 
a szakszervezeti székházban. I 
Kérjük a tagok pontos meg-1 
jelenését. 

— »Jobb termésért; ankét. 
Jövő hétén kedden és szer-
dán az Országos Földműve-
lési Tanács a „Jobb termés-
ért« cimmel ankétot rendez 
Budapesten. Ezen a földmű-
velésügyi miniszter és több is-
mert szakember tart előadást. 

— Szerdán döntenek a nap-
számbércsekről. Ismeretes, 
h o ® bizottság alakult a vá-
rosházin a napszámbéresek 
felülvizsgálására és esetleges 
elbocsátások elrendelésére. A 
bizottság még ezideig sem fe-
jezte be tárgyalásait cs előre-
láthatóan a szerda reggeli ülé-
sen döntenek véglegesen ar-
ról, szükséges-e elbocsátani a 
napszámhéresek közül. 

— Chamikka-ünnepi isten-, 
tisztelettel egybekötve tartja' 
a középiskolai zsidó tamilóif-
jusiág december 14-én, vasár-
nap défután fi órakor a Chí-
nukka-ünnepélyét a hitközsé-
gi székház dísztermében gaz-
dag műsorral. 

x Étéiben, Italban, vendég-
látásban és zenéhen a Janik-
vendéglő vezet (Szent István-
tér). Pénteken kitűnő halva-' 
csora. Szombaton flekkenva-
csora. A magyar szobában 
Boldizsár Ráimári muzsikál. 
Telefon: 1-68. • * 

Varázsdal 
Színes orosz rajzfilm Szeneden 
A mozilátogató közönség ed-

dig a rajzfilmek közül csak áz 
amerikai produkciókat láthatta, 
Miki egér és Donald kacsa ka-
landjait. A Korzó Mozi kisérő-
műsoraként qiost kedves meg-
lepetésen* volt részünk. „Va-
rázsdál* cimmei ugyanis ízléses 
kiállitásu, hangulatos, szines. 
orosz rajzfilmet mutatott be a 
mozi. A Mm gazdag színeivel, 
kedves meséjével, egyaránt gyö-
nyörűséget okozott felnőtteknek, 
gyermekeknek. Csupa meleg de-
rű áradt a kis rajzfilmből, mely-
ben egy bájos kisleány, három 
társával: egy kismadárral, egy 
mackóval és egy nyuszival meg-
hozza a színpompás virágzó ta-
•vaszt ós az élet, a tavaszi mqg-
ujulás győzelmét hirdetik a zord' 
Lét, a kegyetlen gonosz felett. 

S . Papp julia ária- és datesfje 
az U j s á g i r ó o t t M a n 

December 14-én, vasárnap 
délutón az Ujságiróotthon hang-
versenysorozatának egyik, legér-
tékesebb koncertje kerül lebo-
nyolításra. S. Papp Julin, a sze-
gedi opera méltón kiváló szop-
rán énekesnője larlja meg igen 
nagy érdeklődéssel várt ária-
és dalestjét. Papp Juha a hí-
res Sanluzza alakításával ug-
rott az élre olyan sikerrel, mely-
re az egész ország mértékadó 
zenei körei felfigyeltek. A hang-
verseny délután "l'él 6 órakor 
Várady László, a kiváló karmes-
ter közreműködésével kezdődik. 
Belépés csak tagoknak és hoz-
yáíartozóíluiak. 

Képzöítíiitrészsi! kiállítás 
Szegeden l 

A Magyar Kommunista Párti 
a Képzőművészeti Szabadszer-
vezet és a Szabadművelődési 
Tanács rendezésében,, a Berzse-
nyi-utca 2. szám a ifit ti „Fórum 
Kliib« Összes termeiben decem-
ber 14-től 31-ig terjedő időben 
nagyszabású képzőművészeti né-
pi kiállítást rendez, amelyre 
minden érdeklődői szeretettel 
meghívunk. A kiállítás megnyi-
tása december 14-én 12 óra-
kor tesz, a megnyitó beszédet 
Gyáni Imre főispán- mondja.. 

A kiállilás megtekintése' dij-
talan. 

Felhívjuk a képzőművészet 
iránt érdeklődők szives figyel-
mét, hogy akik vásárolni szán-
dékoznak, ez alkalommal vegye-
nek képeket, mert olcsó áron 
igazi művészi kivitelű alkotá-
sokhoz juthatnak s vásárlásuk-
kal a szegedi képzőművészek 
súlyos anyagi helyzeten sokat 
enyhítenek. 

H i t e k 

A HŐMÉRSÉKLET ALIG VÁLTOZIK 
Mérsékelt észak! szél, kisebb felhőátvonulások. DéÉfee* 

leten esetleg gyenge havazás, éjszakai la®, helyenként reg-
geli köd. A nappali hőmérséklet alig változik. 

A Tiszá ma Szegednél 319 (Bí). Hőmérséklete 3—fi fofe 
között. ' 

özv- Donó Józsefné sz. Molnár Etelka Isten 'akaratá-
ban megnyugodva tudatja, hogy férje 

DOBÓ JÓZSEF 
gazdálkodó 

december lö-én hosszú szenvedés ulán megtért az Úr-
hoz. Földi maradványait f. hó, 12-én délután' 3 órákor 
helyezzük nyugalomra a7, alsóvárosi temetőben. 

Engesztelő szentmise ugyanaznap reggel 8 órakor az 
alsóvárosi templomban. " 

Gyászolják ínég: 
Tury Józsefné Tury József- Tury Etelka és Éva 

leánya - veje unokái" 
és a rokonság. 

Munkások! 
Dolgozók! 

Legközelebbi színházi elő-
adásunk 

DECEMBER 20-AN, SZOMBAT 
ESTE 7 ÓRAKOR 
P R I S T L E Y : 

Váratlan 
DOLGOZÓK BÉRLETE 6. 

Jegyek válthalók a 

b e l m i 6 t b r 0 r s z 1 g 
kiadóhivatalában naponta 
8 órától délután 3 óráig. 

fl szili!fái fűlve! 
írógépeli 

vlllsnytixájne tógépei, szak-
szerű javítása és karban-
tartása. Kellékek raktára 

F a r k a s iróaépüzemnél 
Kossuth L.-Sügárut 8., T.: 497 

N A P I R E N D 
Péntek, december * 12. 

Széchenyi Filmszínház: fél 4, 
fél ö, féi 8: Nabonga. Azonkí-
vül: a Szines Párizs. 

Belvárosi Mozi: fél 4, fél 6. 
fél 8: Fegyenclázadás. 

Korzó Mozi: 3, féi 6 és 8-kor: 
Sportszerelem. Makkhetes. 

Muzeum: képtár és ősrégé-
szeti osztály-nyitva 9—1 óráig. 

Egyetemi könyvtár: nyitva 
8 - 7 óráig. 

Somogyi könyvtár: nyitva 9—7 
óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Apró Jenő: Kossuth Lajos-

sugárut 59; Nyilassy A. örök. 
K. Bokorné: Római-körűt 22; 
Salgó Éva dr. K. Tichy B.: Má-
tyás-tér 4; Frankó Andor; Du-
gonics-tér 1. 

— A 3. honvéd őrszázad 
újoncai dec. 13-án, szombaton 
délelőtt fél 10-kor a honvéd-
kerületi parancsnokság épü-
letének belső udvarán ünne-
pélyes keretek között esküt 
tesznek. . 

— l obogózzuk fel a házu-
kat. Felkérem Szeged város 
lakosságát, továbbá az állami 
hatóságok, hivatalok és intéz-
mények vezetőit, h o ® de-
cember 13-4n "es 14-én, a jit-
goszláv vendégek városunk-
ban történő baráti látogatása 
alkalmával á lakóházak, illet-
ve .széképületek fellobogózá-
sáról gondoskodjanak. Pol-
gármester. 

— Magántanári próiHielö-
adás. Dr. N a ® Zoltán e®e -
temi intézeti tanár december 
13-án, szombaton délelőtt 14 
órakor tartja magántanári 
pröbaélőadását az e®etem 
bölcsészettudományi karának 
II. számú tantermében (Ba-
ross Gábor-utca 2., III. eme-
let). Az előadás ciine: A sze-
gedi Demeter-torony. Az elő-
adás nyilvános, az e®eiem 
vendégeket szívesen lát. 

— Igazolási fellebbezések. 
Szeredai József paprikanagy-
kereskedőt annakidején az 
igazolóbizoUság eltiltotta ipar-
joga ®akoriásától. A népbi-
róság mint fellebbezési tanács 
csütörtökön foglalkozott a 
beadott fellebbezéssel és Sze-
redaiit feddéssel igazolta, mert 
megállapítást nyert, hogy al-
kalmazottaival szociálisan 
bánt és az üldözőiteken sokat 
segített. — Katona István voll 
városi tanácsnokot az igazoló-
bizottság állásvesztésre iléllo. 
A népbiróság a beadott felleb-
bezés tár®nlása során meg-
állapította," bogy közszolgája-
ion kívüli állásra alkalmas. 

— A Ma®ar-Szovjet Műve-
lődési Társaság vasutas cso-
portja csütörtökön délután 
kulturestet rendezett. Dr. Ser-' 
ley Sándor megnyitója után 
dr. Drégely Józsefné tartott 

j érdekes előadást a Szovjet-
, unióról. A nagy tetszéssel fo-
j gadott, előadás után Béres Pi-
! roska Bartók-dalokat ének ti 1, 
1 majd Aradi Ilonka karácson® 
verseket -szavalt A követke-
zőkben Mplnár Atliinc és Mol-

. nár Ilona négykezes zongora-
! játéka következett, Demeter 
j Márta pedig operetlrészletekeí! 
I adott elő. Végül Wambach Fe-
! renc gordonka,játékával fe 
! Juhász Pál operaáriáival egé-
szítette 'ki a jólsikerült mű-
sort. 

I — Borban az igazság. Kis-
l zomborban a Halál-féle ven-
j dégjőben találkozott Sándor 
Albert szegedi vendéglős Ju-
hos Miklós kiszombori biró-
val. Sándor rögtön politizál-
ni kezdett, belekötött a biró 
kommunista jelvényébe, de-
mokráciaellencs kijelentéseké? 
tett és szidta, a zsidókat. Dr. 
Máraii Pál népügyész hallgat-
ta ki, ahol ittas állapotával 
védekezett. Ügyét rövidesen a® 
ötöstanács tárgyalja. 

— Cukorgyári melas'z 
igénylése. A szegedi állatte-
nyésztő e®esület (városi bér-
ház I., 14.) felhívja az állat-
tenyésztő gazdákat, h o ® a® 
egyesületben cukorgy&ri me-
lasz clőjc®eztethető. Áz ári? 
métermázsSnként kb. 3© fo-
rint iesz. Ezt az e®esül«t-
nél kell lefizetni. 

— Chanukka péntek esti is-
tentisztelet a zsinagógában 
délután fél 4 órakor. Chanuk 
ka ®ertyagyujtás. Prédikál 
dr. Frenkel Jenő főrabbi. 

— »UJ magyar Irodakntt" 
szemlélet; cimü előailássoi'tí-
zalának 6-ik előadását rende-
zi meg Szeged thj. város Sza-
badművelődési Tanácsa de-
cember 13-án délután 6 óraá 
kezdettel. Felhivjuk a közön-
ség í i®elmét, h ó ® ez az elő-
adás a kereskedelmi és ipar-
kamara (Vörösmarty-u. 3.) 
nagytermében lesz (srinháa 
mellett).. — Előadó Rónay 
Győr® iró: „-Irodalmunk fe 
társadalmunk« címen. Az elő-
adást, mint az eddigi előadá-
soknál is, hozzászólás és vita 
követi. Belépődíj nincs. * 

Fegyelem! 
Jobb, mint otthon — a volí 
Rodáné-féle vendéglőben, CROJI-
gnidi-síigárut 6. sz. alatt. Min-
den este hangulatos zene. Ál-
landóan hid'cg étetek. Uj veze-
tés. Régi vendégeiknek is szi-
ves pártfogását kérik: Gáesl 

Lászlóné cs Máiiik Béla. 

V I ö A M Í M t V É S Z MATINÉ 
öecemösr 44-én, vasárnap délelőtt 11 érakor a Széchenyi Moziban 

Kétórás kacagás , tréfa, tánc, népszerű 
O P E R A - és O P E R E T T - s z á m o k . 

A SZEGEDI ALL. NEMZETI SZÍNHÁZ 
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 

MŰVÉSZEINEK 

FELLÉPNEK: FERENCZ ANIKÓ 
LORINCZ ZSUZSA 
SÜLI MANYI 
TÓTH BÖSKE 
ÉRDY PAL 
GÁTHY PAL 
KALDOR JENŐ 

Konferál: SUGÁR JENŐ 

IO q , ( i > i n n c íenvek kaoltolók a QÉLMSGY3R0RSZÜG 
9 áL, 309 III SI3> kiadóhivataiáliEn és a Szésltemi Moziban 

MARKY GÉZA 
RAJZ JÁNOS 
ROZSA MIKLÓS 
SUGÁR JENŐ 
SZABADI ISTVÁN 
SZANATI JOZSEK, 
VÁRADI LASZLO 


