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Meggyorsítják a közel-
látási jenvek kiosztását 

A város különböző részeiről 
panaszolták, liogy a közellátási 
jegvek osztás;üiáJ órákat kell 
.sorbanáilássai - eltölteni, A vá-
ros közellátási bizottsága is fog-
lalkozott ezze 1 a kérdéssel, de 
a jegyek lassú osztásának oka 
főként az volt, hogy nem állt 
megfelelő számú tisztviselő ren-
delkezésre. A város vezetősége 
ezért most hét uj alkalmazottat 
vett fel a közellátási hivatalhoz, 
akiknek segítségével lényegesen 
meggyorsithaljájv a jegyek ki-
osztását is. 

Jön a teztilvásárlási 
igazolvány 

A keddi hivatalos lap közli 
a Gazdasági Főtanács rendeletét, 
moly megállapítja, hogy a tex-
ttlgyárak milyen üpustextilt 
gyárthatnak. A" kereskedőknél 
lévő pamutáruk február 1-től 
zár alá veszik és esíik vásárlási 
igazolvánvra adhatók cl. A ren-
delet közli a lextilvásárlási iga-
ao Irányokról szóló rendeikezé-
soket, amolycKet a központi 
jegyhivatal bocsát majd ki. 

x A zsidó hitközség értesíti 
tagjait, hogy az 1948. évi kul-
luszadókjvetési la jstromok ja-
nuár 20-án déli 1- óráig köz-
szemlére vannak kitéve a 
jegyzői irodában, felszólam-
lások beadási ideje január 28. 
déli 12 óra, írásos értesítés 
kézhez nem vétele a felszó-
lamlásra befolyással nincs. 

x Tiz ebéd 29 forint. 2 »á! 
bőséges étel. Hetenként há-
romszor hus, kétszer tészta 
Minden szakszervezeti taf 
Igcnyhevchell. — Dolgozói 
konyhája. Vár. 

A centenárium kérdésében 

A püspöki kar szembe-
helyezkedik Míndszentyvel 

Az elmúlt héten összeüli kaloljktis püspöki konferen-
ciáról még nem1 adlak ki hivatalos jelentést. Az eddigi lii-
rek szeriül az egyház és a deipokráeia közli viszonyt be-
szélik meg. A konferencia legfontosabb határozata az. mely 
szerint az egyházi iskolák is részt vesznek a centenáris 
ünnepségeklen. Ezek az iskolák - a püspöki karnak Mind-
szent** felfogásával ellentétes álláspontja szerint — nem 
rendezhetnek a Történelmi Emlékbizottságtól független ün-
nepségeket, hanem résztvesznek a nemzet egységes ünnep-
ségein. A püspöki kar egyetlen kikötése, hogv az egyházi 
iskolák ünnepségei! ne használják fel válíásclTenes propa-
gandára. 

Anglia a jövőben még jobban höveli 
Amerika politikáját 

A Daily NVorker keddi szá-
mában kéthasábos cikkben tá-
madja az euri^iai újjáépítési 
programot és az angol kormány 
álláspontját a. kommunizmussal 
szentben. Az újjáépítési program 
célja Nyugateurópának az ame-
rikai .imperializmus gyarmatává 
süllyesztése és Anglia függet-

lenségének elrablása. Allloe és 
Morrison legutóbbi beszédeiről 
irva a , lap arra következtet, 
hogy komoly változás készül 
Anglia külpolitikájában. Anglia 
nagyobb mértékben aláveti ma-
gát Amerikának és nyugati blokk 
alakul a Szovjetunió ellen — 
irja a 'Daily worker. 

M l o ^ t v á s é r o l l o n 

R I X S T , príma tűzifát 
burgonyát, l-a faszenet 

és f i i s z e r á r u c i k k e k e i 
a 

Munkásszövetkezetben 
T e l e f o n : 4 - 6 3 

Felajánlások a gyermekétkeztetési akcióra 
A közelmúltban megírtuk, 

hogy a Magyar Nők Demo-
kratikus Szövetsége a volt hu-
szárlaktanya épületében ezer 
gyermek étkeztetésére kony-
hát építtet fel. A konyha épí-
tése gyors ütemben jelenleg 
is folyik. A nemes akcióhoz 
azonban nem elég u Magyar 
Nők Demokratikus Szövetsé-
gének áldozatkészsége, ha-
nem szükség van Szeged vá-
ros megértő társadalmára is. 
Az étkeztetéshez szükséges 
anyagiak gyűjtése már meg-
indult és lapunkhoz megér-
kezett az eddigi adakozók 
névsora. A gyűjtés még fo-
lyik, igy az adakozók névso-
rát, pótlólag, folyamatos n 
közöljük. 

Hangya szövetkeztetek 3500 
forintot adnak havonta és 50 
gyermek részére havi 15 fo-
rintot. Orvosszakszer vezet ha-
vi 100 forint hozzájárulást, 
Dénes Leó elvtárs, polgár-
mester 2 gyermek étkezteté-
sél vállalta. Gyógyszerész-
szakszervezet 150 forint havi 
hozzájárulást, Tóth Mihályné 
paprikamalmos 209 forintot 
ad. A Nemzeti Segély magáé-
vá tette az akció lebonyolítá-
sát és munkaközösségre lé-
pett a Nöszövetséggel.'Egyben 
15 gyermek étkeztetését vál-
lalta. Berényi Árpád-cég a 

konyha rendbehozatalára 50 j 
kiló meszet és 50 kiló cemen-1 
let ddömányozott. A Szegedi 
Lemezgyár és Faipari Rt. 5 
tábla lemezt, Körösi Géza | 
üveges 8 négyzetméter ablak-
üveget és 4 gyermek étkezte-
tését vállalta. A további áldo-
zatkész családok nevei: 1—1 
gyermeket vállaltak: dr. Ló-

ránt Lászlóné, Patzauer De-
zsőné, Pál Annandné, dr. Pa-
lócz Sándorné, Goldgruber 
Mihályné. Varga Dezső. dr. 
Hönig Yilmosné, dr. Bódis 
Lajosné, Salay Is t vinné, 
Györki Istvánné. Beckné Hal-
mos Klára, dr. Erdélyi Jenő-
né, dr. Kertész Béláné, Róna 
Béla, Kósa László. 

H i r e k 
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ENYHE IDŐ 

Mérsékelt délnyugati, nyugati szél, változó felhőzet, 
löbli helyen eső, havaseső, a hegyeken havazás. A hőmér-
séklet az ország északnyugati feléhen emelkedik, egyebütt 
alig változik. 

A Tisza ma Szegednél 5611 (69). Vizének hőmérséklete 
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Államosítják a községi iskolákat Szegeden 
Kedden Szegeden járt a íkul-

tusznvinisztériurnból Farkas 
Endre miniszteri megbízott és 
dr. Sörös Jenő tanfelügyelővel, 
valamint dr. Antalffy György 
elvtárs, helyettes polgármester-
rel tárgyalt a szegedi városi is-
kolák államosításáról. Szegeden 
jelenleg 12 állami és ugyan-
ennyi városi, illetve községi ál-
talános iskola van. Az általános 
kulturális szempontok és a kor-
szerű tanitás elveit is figye-
lembe* éve azonban fontos len-
ne, hogy mindezek az iskolák 
egységes állami kezelés alá ke-
rüljenek. Ezáltal ugyanis lehe-
tővé válik, hogy a városi isko-
lákban is ne csak tanítók, liá-
néin tanárok is tanítsanak az ál-
talános iskola felső osztályai-
ban. Az ezáltal felszabaduló 
18—20 főnyi .tanítóságot azután 
szociális szempontok figyelem-
bevételével tanyai iskolákhoz 
helyezhetik cl, hogy igy a ta-

Csak egyszer Kísérelje meg: 

a természetesen kezelt valódi 

ÜLLÉSI ARANYOST <"1% 
literié 6 * 5 0 

Nemes kadar, Üllés gyöngye (édeskés), csemegeédes 
RIZLING kizárólag a termelőnél 

M A G A Y - n ó l Boraim za* 
mata. ereje 

állandóan 
•OTtorma 

Telefon: 7-54 
DózsaGyőrgy-u. 16, Hugáriával 9zemben (Régi Woll-üxlel) 

Ui vevőknek 
vétel elölt 

kóstoló 

nyni tanulókkal is alaposabban 
foglalkozhassanak. Előreiátha-1 

tóan az iskolák államosítása 
még ebben a hónapban megtör-
ténik Szegeden.. 

Magyar tea 
kint 2 0 - F i 

Szeredainál 
Cserz? Mlhály-o. 3. Kárész-o. 10. 

Az Alföld legnagyobb tábla 

üveg- 6s üvegáru nagyterest* 

dés, üvegczésl vállalata 

Körösi Géza 
Mérey-ulca 5. Telefon: 5—97 

D U G A S Z 

S E K T T i lest, tisztit 
N ö i s z ö v e t -

é s s e l y e m u j d o n s á g o k 

BYÖRFY-nél 
Klauzál-tér 8. Uolt Bloch mór cég 

Fizessen elő 
a Délmagyarországra 

NAPIREND 
Szerda, december 14. 

Nemzeti Színház: este 6-kor: 
Lear király. (D. 1. 9.) 

Széchenyi Filmszínház fél 4, 
fél 6, lót 8- Hamupipőke. 

Széchenyi Híradó Mozi fél 10 
órától fél 2 óráig folytatólagos 
előadások. 

Belvárost Mozi fél 4, fél 6 
fél 8- Vörös lámpás. 

Korzó Mozi féi 4, fél 6 és fél 
8 órakor- Korzikai testvérek. 

Muzeum: valamennyi Osztály 
nyitva 9-tői 13 óráig. 

Egye teini könyv tár: n yi tva 
8—7 óráig. 

Sotnog$ könyvtár:nyitva9—7 
óráig. 

Szolgálat** gyigyuertáraki 
Leinzinger örökősök: Horváth 

M.-u. 9: Pósa Balázs: Kálvária-
utca 17; dr. líotsis J. Endréné: 
Földműves-utca 17; Sehneczi 
Béla: Somogyitelep IX. u. 489. 

SZOIIEK ANDRÁS 
A KÖZELLÁTÁSI HI-
VATAL FŐTITKÁRA 

A köztársaság elnöke Má-
téffy Géza államtitkárt a köz-
ellátási hivatal elnökévé és 
Szobek András államtitkárt a 
közellátási hivatal főtitkárá-
vá nevezte ki. 

— Előléptetlek ifj. Tildy 
Zoltánt. A köztársaság elnöke 
a földművelésügyi miniszter-
nek a miniszterelnök utj,áa 
tett előterjesztésére ifj. Tildy 
Zoltánt, a magyar ál'ami er-
dőgazdasági üzemek! elnök-
igazgatóját az állami rend-
szerű harmadik fizetési osz-
tályba nevezte ki. 

— Kétéves a városi menza- A 
városi alkalmazottak menzája 
ma, szerdán ünnepli alakulá-
sának kétéves évfordulóját. A 
jubileumi ünnepségen a városi, 
tanács élén Dénes polgármester 
mond beszédet.' 

— A Magy ar Vöröskereszt 
hirei. Felkérjük B'ölös István 
hadifogoly honvéd hozzátar-
tozóit/ hogy Oroszországból 
érkezeit hir átvétele végett 
irodánkban (SzécKenyi-tér 16. 
sz.) jelentkezzenek. Nevezett-
nek a rókusi templom kör-
nyékén van háza, apja pedig 
tanyán gazdálkodik. 

— Mell bevágta és Legazem-
berezle az elszámoltató bizott-
ság egyik tagját Bogyirka Au-
rél apátfalvaí gazdalegény, 
akit az ügyészség letartózta-
tott. 

— Mindent cllopntf. ami a 
kezeügyébe eselt. Budai S. 
Károly szegedi szabósiegéd lo-
pott kulccsal behatolt a szak-
szervezet épületébe cs onnan 
egy táskairógépet lopott. Se-
bők Endre lakásában ki volt 
készítve egy friss)cn vasalt 
nadrág, azt velte magához. 
Kovács Istvánnénál nagytaka-
rítás volt, a matracok akad-
lak kezeügyébe, azokat emel-
te cl. Karin Miklósné ágyán 
felejtette pongyoláját, onnan 
jazt vílte el. Csapó Gczáné la-
kásában 10 üres szódásüve-
get talált s nehogy üres kéz-
zel távozzkm, ellopta a sziklás-
üvegeket. Az ügyészség letar-
tóztatta. 

x Kovácsok január 20-ig 
váltsák ki mogyorókokszra 
szóló utalványaikat. Szegedi 
Ipartestület. 

— Kézigránátot dobiak az 
éjjeliőrre. A volt 46-os lakta-
nya körül szolgálatot teljesíti? 
éjjeliőrre ismeretlen tettesek 
kézigránátot dobtak, ami sze-
rencsére nem robbant fel. A 
rendőrség erélyes nyomozást 
indított a tettesek kézrekeri-
lésére. 

— Ilalosan téri haza kerék-
pírral a domaszéki tanyáról 
Bőrösök Sándor. Útközben 
leesett és elaludt, ezalatt is-
meretlen tettes ellopta kerék-
párját és pénztárcáját. 

— A Magyar Nők Demokra-
tikus Szövetsége ezúton ér-
tesíti asszonytársait, hogy az 
eddigi keddi napon rendezett 
kulim-nőnapok vasárnapi na-
pon ugyancsak délután 5 órai 
kezdettel lesznek megtartva. 
Legközelebbi nőnapunk janu-
ár 18-án lesz a Tisza Lajos-
körúti székházunkban, mely-
re; kérjük a tagok szíves meg-
jelenéséi család t agja i k k al. 
Vendégeket is szívesén lá-
tunk. 

" — Az MKP móravárass 
pártszervezete január 17-é« 
(szombaton) este 8 órai kez-
dettel a Sántha-féle vendég-
lőben, Szél- és Remény-utcai 
sarok, műsoros eslet rendea 
a görög szabadságharcosok 
megsegítésére. Utána lánc. 
Mindenkit szeretettel vár a 
rendezőség. 

— Orvosi hir. Az OTBÁ fő-
orvosi hivatal közli, hogy 
1948 január 11-től a szegedi 
J. számú körzet (Alsóváros cs 
a szomszédos telepek) házi-
orvosi teendőit dr. Forgács 
Pál belklinikái orvos vette át. 
Rendel délután 3—4-ig. La-
kik: Széchenyi-tér 16. 

— A Pedagógus Napközi-
Otthon ünnepélyes megnyilö-
jja január 17-én délelőtt fót 
12 órakor lesz Boldogaszonv-
sugórut 1. szám alatt (tanítói 
internátus épülete). A meg-
nyíló-ünnepélyen a kultusz-
minisztérium és szakszerve-
zetünk központi vezetősége is 
képviselteti maglát. Az ünne-
pélyen a Pedagógus Énekkar 
is szerepel. Vendégeket szí-
vesen látunk. 

x A Baklói Hegyközség ja-
nuár 25-én 10 órakor köz-
gyűlést tart a Törvényszék I., 
62 termében. 

x Béhnérgezésnél azonnal 
Ferenc József keserüvizét 

K o r z ó - M o z i 
MA 
Amerikai—Mopex Mla»-
liatalmasság bemutatója! 

Szerelem és bosszú, 
kaland és romantika 
találkozik Korzika riV-
gőzös földjén! 

DUMAS 
kalandos regénye filmen: 

DOÜGLQS FflIRBANKS j r . 
élményszerű kettős fő-
szerepben. 

Korzikai 
testvérek 
I Előadások kezdete: fél % 

fél 6 és fél 8 órakor. I 


