
Csütörtök, 1ü 17 d<\ ember 18-

rínl kiesést hozott, -3.5 miíisárd-
^af Mobbet, miáj az egész' há-
roméves , terv kerete. 

Ennék ellenére költségveté-
sünk a szeptemberi 80 milliós 
hiánnyá) szemben, egyensúlyban 
van) ami nemcsak Középeurő-
pábíiíi, 'tle n ga.zd'nt», háborúi 
nyml nyugati államokkal; Frnn-
efaor ziíggal', Angliával szemben 
is egyedülálló. 

Az egyes „ visszássápok:, bajok 
réak liimenetjek és a "jelek 'ábra 

ÖöSWR 

imitatnak, hogy sikérül elér-
nünk pártunk végső eóltótüz&iút, 
a szabad. Független, jólétben 
ébt Magyarországot— fejezte be 

: Z!H*ó taps közben.. 
j keresztes elvlárs 'beszámolója 
után Tombácz Imre elvtárs a 
külpolitikái eseményeikből a 
munkáségység szorosabbá téle-
lének Szükségességét ái apitotia 
meg; majd a gyűlés .-az Intcr-. 
nációnálé eléneklése után véget 

•ért. 

A OÉÍ.MÁG YAmn^zAG 
kádif öfrt} íysiofeáiétá 

Az Iskolát Végzettek Sgövetkúgének > Munlüísegyséfa 
Klüb -ja december 18-án, csütörtökön délután fél 5 órai 
kezdettel vitadélutánnal egybekötött klubnapot tart. A vitá-
déin bánon a két mbnfcáspárt tafajái szólalnak fel. A vita tár-
gya: »Kettes árrendszer és a íuxusadó bevezetése ? Kér-
jük íi taglók nninél nagyobb számban való megjelenését. 
Vendégeket szivesen látunk. Könyvtár, zene, hüffé áll a 
tagok rendelkezésére. 

A kéromivm tzfw kire!é*ear . '- . 
Ui&bb ytepités Indul Szegeden 

pénzügyi tanácsnokkal. Elhatá-
rozták)" bogy legkésőbb tavasz-
szai továbbfolytatják, két és fé!-
kilométeres szakaszon .a fekső-
közppnt-hánlházi ut épitését, 
ezenkivül megkezdik a ruzsa-
jűrás-öltömöi i útszakasz' megépí-
tését is. Mindezeket a munká-
latóikat a város hároméves ter-
vének keretében bonyolítják te. 

A közelmúltban épült meg a 
'haníházi makadámút első egy-
kiforoéleres szakasza. A paraszt-
ság az.onban az ut további meg-
hosszabbítását kértje. Most Sze-
geden járt az ulépitési ügyben 
N ó g r á d i István miniszteri ta-
nácsos a közlekedésügyi minisz-
tériumból és megbeszéléseket 
folytatott R ó n a Béla elvtárs, 

ÖRÖMET 
SZEREZ A 

sgyodüsáró! jyodaiéllól 
Praktikus MIotDa Séihezl 

Ufdonság! Mindenszínben5 irodmrtpvriaiai, kklemem-u r. 
K E L L E R 

Szakszervezeti élei 
A vendéglátóipari munkások állásnélküli kartárs sikert 

"Á vendéglátóiparban mimika 
nélkül maradt szakszervezeti ta-
gok meg,segítésére a Vendéglátó-
ipari Munkások Szakszervezeté-
nek sgegedi csoportja nagyobb 
szabású, "három hónapra terjedő 
akciót indított. Az elmúlt bé-
len ilyenirányú gyűlést tartot-
tak, amelyen" a vendéglátóipar 
munkaadói is képviseltették ma-
gukat Tombácz László, Rosner 
Sándor, Pálvölgyi Lajos. Fe-
renezy Ernő és Kisziváth Ede 
utján! A vendéglátéiparosok tel-
jes egészében elfogadták a szak-' 
szervezeti csoport indítványát, 
amelyet Homay Frigyes titkár 

Irógé 
f fUi i i ;niUHlH«]Hib szai 
szerű javítása és karba® 
tartása Ket lékek raktára 

F a r l s ^ s trésépüzemné! 
C»saiitli L -suBárel A, T 49? 

terjesztett elő s anyagi hozzá-
járulásukat ajánlottak fel. Két 
szegedi étterem, a Raffny és a 
Vörös Ma'om szintén csatlako-
zott' az akcióhoz. . 

— Népi esi Baktóu. Falujá-
rásaik során a Móricz Zsig-
mond népi kollégium fiataljai 
Baktóra látogattak el legutóbb. 
Székely Lajos igazgató tar-
talmas bevezető szavai ntán 
szépen pergő népi műsorral, 
népi táncokkal, balladákkal, 
József Attila, Illyés Gyula ver-
seivel és Kálmány Lajos nép-
költészeti gyűjtésével szóra-
koztatták a nagyszámú közön-
séget. A lelkesen tapsoló hall-
gatóság' előtt megemlékeztek 
a jugoszl áv-magyar szegedi 
találkozóról és ennek kap-
csán a dunavölgyi népek da-
laiból adtak elő néhányat. 

m e n o t r o n d 

sxarirat decetfiií@r.21 és 2B»án 
vasárnap. Váras aufóbysẑ xeni 

isiSlanszoro 
gyári áros 

Weiszfsiler 
Testvéreiméi 
Saeged, Kólcsey-u. 3. 
Telelőn,: 1—94. 

tlagY karcsoiiYi tSUütelfwásár! 
Prtea dugattyús íöltötoli 

Ft 24-
Prlma kub Ft 28.-
Töitőtoll-csaTnrtroa tokban 

Pl 88.-
Oiasa Zetnax USA tollai 

El 50.-
Bt ima sweizi u&t toll Ft 80.-
Stima swetsl uiestertoti Ft 90.-
14 kar. arany luxusioll El 96.-
YUágatárfeÍ0 töltőtollak cagj 

raktára 

S Z E N E S ! íroüagépvállalas 

Mesekönyv, 

képeskönyv, 

j a legszebb karácsonyi 
" 

a j ándék . 

| Vásá ro l j on az 

árpái! Ipnia 
i Szive kezelnél 

krlrmeu n. 5 

Dec. 25-től az első u j J 
magyar fUm: 

Valahol''Eerépában 
Főszereplők: 

S0MLAY AHTUR, 
B.4NKY ZSUZSA, 
GABIIK MIKLÓS 

MAFIRT SZÉCHENYI 
FILMSZÍNHÁZ I 

Debrecenbe érkeztek: Kal-
már borerte hadnagy Szegeti, 
dr. Vájta Fereue " hadnagy 
Makó, Csúcs Sándor Szeged, 
Bíit'ó József .Szegjed, KellqrMi-
hájy százados Szeged, Olasz 
Sándor Hódm ez őv i á rb r i v , 
Katona Ferenc Szeged, Ollai 
Ferenc Szentesi*.' Szo.molányj 
Ervin százados Hódmezővá-
sárhely, dr. Telkes" Qábor 
zászlós Orosháza,' Putnai Jó-
zsef hadnagy Szeged, dr. Szél 
János százados Szeged," Sza-
bó József zászlós Szeged, Szák 
János zászlós Szeged, Magyar 
János Szegfed'. 

Foprasi Bélst Ssipi! e feeil mtiige 
Dr. Rudas László riralíheti 

előadása után a magyar harcos 
ba'okla! ujabb kimagasló egyé-
nisége tart előadást az MKP 
szegedi politikai akadémiáján. 
Pénteken esle G órai kezdettel 
a városháza nagytermében Fo-
ga r a s 1 Béla elvtárs,, a Tár-
sadalmi'Szernie szerkesztője be-
szél Roosevelt-íői Trunrrm-ig 
címmel. 

öfizr t»0 Hvm sí Ewesfi!* 
Néhány ixéítei ezelőtt olyan 

jelentések érkeztéit Délamcrikiá-
bői, hogy az Egyesült Izzó ar-
gentínai "leányvállalatánál n fa-
siszták 'jutották túlsúlyba és a 
budanesti vállalaíot megkároS.it-
va különböző „pénzügyi műve-
letekbe kezdtek. Az a vád me-
rüli íoi Jankoyícb Dénes, az 
Egyesült T/Zó liercskedelmi jigáz:-
gafója e'ien. bogy a részvény-* 
többséget Seuiscy Andor ke-
zére játsZotíá.. 

Jankovich Dénest kihallgatás 
céljából "őrizetbe vették. 

s i k e r e s m s i é 9 M M * 

Nítgvsikerü előadást rcnctezctt 
a Munkás KitUur Szövetség a 
szakszervezeti székházban. Az 
élőadás keretében Moiíére: Fös-
vénv cimü v.igiáíéka került szili-
re, 'Yalfner Mihály kitűnő ren-
delésében. 

A nágyszerű szfuigárdát a kő-
vetkezőkből állították össze: 
Doklor Brigitta. Horváth Honn, 
Kovács Gizella, Mészáros Gi-
zella. Balogh Fer'cne, Huszáros 
Gvőző. ifi. Kovács József, Hal-
mai Tivadar, Pusztaszeri István, 
Ábrahám István. Hcgyesi Mihály 
és Barlo* István. 

H i 

üilálslfsffe a 5 OTíayöd 
. r a m ^ ' í 1 a fMüúvMvI 

48-as üiis á i 
A sándorfalvi 48-as ifjúság 

példarnulató munkát végzett. A 
brzóU-'ág még a nyár elején. ala-
kú ll njfeg a M.aDLSzi, a Függellen 
Ifjúság és a Népi Üjusági Szö-
vetség' tágjaiból. Ivözöii progra-
mot dolgoztak ki; amelynek első 
poptja a rongyősi • rámpa nteg1-
iavilásá volt. A' IS-as bizotísáí* 
Bozőki Ferenc elvtárs elnöklete 
alatt hozzá is Látott a munkához 
és máris szép eredményről ad-
hatunk hírt. A MaDISz'és FISz 
együttes.' munkabrigádja az cl-
vállnft szakaszt teljesen rend-
behozla, * megópitelte, a NISz 
munka.bH'igádja pedig ezen a hé-
ten készid ef vállalt feladatá-
val; A rongyost -rampa megja-
vítása után most közös erővel 
a templom kerítését akarják el-
készíteni, utána pedig -egy sza-
badságszobrot áUitamiiiak fel a 
faluban. 

A sándoríaívi fiatalok össze-
fogása. egységes munkája mu-
taija,' hogy •együílos erővel mi-
lyen széj) eredményeket lehet 
elérni. További munkájukhoz 
azonban a társadalom szélesebb 
rétegeinek lámora'ásá.m p szük-
ségük van, ezért kérik a i'ahi 
lakosságát, dte a környékbe Fektet 
is, hogy lehelőségeik" szerint tá-
mogassák őket- további munka-
programjuk megvalósításában. 

r e k 
BORULT, KüDüS lB»> 

Mérsékeli nyugíai;, észak k j ugat< szél, jobbára borult, 
kőtlös p , sokfelé kiseíib .fea-vázás". A b.őulérséklei aljig; vál-
toz'k. 

- A l'Ls-za ma Szögednél 191(35). Vízének hőmérséklete í 
—3 fok köxöi'. 

N A P l R E N1 ) 
Csütörtök, december 18. 

Széchenyi Filmszínház: fél 4. 
féV. t>; fél 8; . Messz'u-ől jöli 
Jones. 

Belvárosi Mpzi: fé) 4, féi 0, 
féi 8: Meseautó. 

Korzó Mozi: 3, fól G és 8: 
Dover fehér sziklái. 

átuzeuöí: képtár és fisrőgé-
sz*U oiztúly nyitva 9—1 óráig. 

Fsyeíemi könyvtár: nyitva 
8— f óráig. 

SOBJOTTVÍ kinyvtár: nyitva 9-»7 
óráig. 

s/ofaátafus gyógyszeréé rak: 
Barcsay Károly: Tisza Lclos-

Ííörot 82; Butcsu Barna: K41-
(Vária-tás* 7; dr. Lobi örök. B. 
Lázár Jenő: Ktebefsnarg-tér 4; 
Sehneoa Béla: Somogjdlotop 
IX. ute« 489, szám. 

— !>?* Keváes László törvény-
széki aljegyző, elnöki titkár áz 
egységés ügyvédi és bírói vizs-
gái sikerrel tetette. 

— JólsJkwrttlt művéSKniatóié a , 
Sféchcnji M»fiiih»a* A szegedi j 
Nemzeti Szinház művészei jólsi-i 
került müvészmatinét rendeztek; 
vasárnap a Széébenyi Moziban. 
Kétórás kacagás, tréfa, tánc és 
népszerű opera- és opereltszá-
mokal ni utaltak lie. Közremű-
ködtek: Fercncz Anikó. Lőríncz 
Zsuzsa. Süli Manyi;, Tóth Böske, 
Brd'y Pál," Gáihy Pál, Káidor 
Jenő, Múrky Géza. Rajz János," 
Rózsa Miklós, Sugár Jenő; Sza-
badi István, Szanati József és 
Várady László- Sugár Jenőiö,He-
tesén konferált. • 

— Szahfidlábrjai helyezték 
Miklós Bélát, a.szinház disz-
letfestőjét. Az államvédelmi 
osztály internálta. 

— Holttestet talállak a Ti-
szapályauclvar lejárójánál s 
megáJlapAtottÜk, liogy' Harmat 
Ferenc 36 év'es balástyai fckl-
müvessel azonos; Harmat kéi 
napra utazott el Balásty 'iról, 
időre vissza is tért, de haza 
már nem jutott, mert útköz-
ben érte a' halál. Néhány lé-
pésre egy aktatáskát is talál-
lak töltény nélküli pisztoly-
lyal. A rejtélyes haláleset 
ügyébe!! a rendőrség nyomo-
zási rendelt el. 

s Felhívás! Felkérjük azo-
kat a segél yczet lei n ke t, akik 
á'rőzsazzuiu központi törzs-, 
lapot még nem töltötték ki,, 
iJlo'.ve nem adták le, Bocskay-
utcai irodiánkban feltétlenül, 
jelentkezni szivesked jenek? 
JOíilL 

— Roríiízánbarátok! Decem-
ber 19-án este 7 órakor barát! 
yissze; övelell tartunk a Baross 
étteveinbcn, Deák Ferencttiica 
és Vér-utca sarok. Megjele-
nésiekre okvetlenül számát a 
Paríiziyxbamiok Szövetsége. 

—• A feevüh'ti hojVvi 
raucsnokság lutézkcdeil U 
Mars-lóri robbanúanyarisk 
ügyében A kőzelnmliban jöj 
lent nieg- lapunktaii egy iüJBB 
a Marx-téri laktanya pincéi-
ben heverő és az olt lakóitcsa-
ládok gyermekei í veszélyez^* 
lelő robbanóanyagokról. Ell-
nek eredményeképpen a ké-
rüleli honvédparancsnokság 
ériesitelle a. InicTapesli mű-
szaki kiképző parancsnoksá-
got és a bon védelmi miniszté-
riumot. Mivel a .szegedi bon* 
védkerülei nem rendelkezik 
jelenleg Lüzszerészcjckel, Bii-
dapestről jön le egy tűzsze-
rész őrjárat; mely véglegesen 
megoldja a robbanóanyagok 
kérdéséi. Két-három napról 
lévén szó. a szegedi államvé-
delmi osztály őrszemet álliC 
ki és a veszélyes helyeket, .a 
katonaság az épület "gondnof-" 
ságával karöltve elkerili, 

— Nagykarácsony éjszaká-
j a . . . Az alsóvárosi Zárda in-
tézetek és a"piarista iskolák 
rendezésében december 18-án 
és 19-én délután fél 5 órai 
kezdettel karácsonyi ünnepély 
lesz az alsóvárosi Zárdánagy-
termében. 

— A Szegedi Izr. Nőegylet 
értesiiti tagijait, hogy legköze-
lebbi csütörtök délutáni ösz-
szejövetelét 1948 január 7-én 
tartja meg 

x Meghívó. A Nagymaros-
iéi Gazdaság december 2G-:uí 
délelőtt 10 órakor a Tuliusz-
\endéglőben elszámoló, tiszt-
ujiitó és gazdasági csőszípga* 
dó közgyűlést tart, melyre'aü 
érdekelteket meghívja anagy-
maroslői gazd. elnök. 

-r- Szélhámos bundás mfe 
varrónőnek adta ki magát és 
elvitte Oláh Sándorné cuk-
rász ruhaneműit javítás vé-
gett s azóta nyoma" veszett. 
Ugyanezt tette' Lukács Fe-
réncné sebészeti klinikai al-
kalmazottal is, akiiül 1500 fo-
rint értékű javítanivaló ruha-
nem itt csalt ki. A rendőrség 
keresi a bundás szélháinos-
n őt, 

— N e g y v e n M!ó krumplit 
loplak Szili Török Imre egye-, 
térni tanár Londoni-körut 2b. 
alatti lakásáról. 

s Th ebéd n forint. % m 
talségee élői, Hrienfeéns hé-
rwmxm teás, kélsz®? ( fett* . 
Minden sztixszerresell t m 
igénybevébelil. — 
knnyháfa Rsír 

— Angol gyártmányú ke-
rékpárját egy kocsma elé Ifr 
masztötla Barna Ferenc, a 
kerékpárt ismeretlen tettes el-
lonta 

hogy Magyarország xészt vegyen az oiympáán? 
Akarsz minden faluba sportpályát? 
Akarod a magyar stadiont? 
Akarod a tömegsportot? 

A célok érdekében fogadj 

Tippszclvények kaphatók: a Délmagyarország kiadóhivata-
lában, Kárász-utca 6. 

Yíppszfívény ám S4í9 Iwrtafe 


