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HÍREK 

A HŐMÉRSÉKLET EMELKEDIK 
Mérsékelt déli, délnyugati, jnajd megélénkülő nyu-

fali. északnyugati szél. változó felhőzet, többfelé, főleg 
nyugaton hava/ás, havaseső. kisebb eső. A hőmérséklet 
emelkedik. 

NAPIK K M ) : 

' Vasárnap, december 5. 

Nemzeti Színház délután 3: 
fűkor. »M«-bérlet 1. Mérsékelt 
Belyárak. Este 7: Carmen. Bér-
letRzünet. Rendes helyárak. 

Belvárosi Mozi fél 4, fél G, 
fél 8: Bujrnak a tárnák. Hét-
főn: Ivnock-out. 

Széchenyi Filmszínház fél 4, 
fél 6, fél 8: Ifjúság. Hétfőn: 
Az elefánt és az ugrókötél. 

Körző Mozi fél 4, fél 6. fél 8: 
Két asszony között. Hétfőn is. 

Mnzeum nyitva: hétköznap 
B-től 14 óráié, vasár* és ünnep, 
nap 9-tól 13 óráig. 

Somogyi-könyvtár nyílva van: 
hétköznapokon 9 órától 19-ig. 

Egyetemi Könyvtár reggel 
8 órái ól este 7 óráig van 
nvilva hétköznapokon. 

Sialjaiaio* e> Ag?$zrrUrahi 

Borbély örök. b. Ugry !.: 
Tisza Lnfos-krt. 20: tóskó Vil-
mos: UJszegea, Vedres-u. 1; 
Nagy örök. k. dr Hangay: 
Boldogasszony-sgt. 81: Zakar 
S. örök k M'Ilié Mihá ly Va-
iéna-lér 1 

— Szegedi kirendeltséget lé-
tesít az OKISz. December 12-én, 
jövő vasárnap adják át rendel-
tetésének uz OKISz ezecedi ki-
rendeltségét. A megnyitást dél-
előtt 10 órai kezdettel az ipar-
testület nagytermében kisipari 
ankét előzi meg. A kisipari an-
kétra Szegedre érkezik és be-
szédet mond az Országos Kis-
ipari Szövetkezet vezérienzga-
tója és a Kisiparosok Országos 
Szabod szervezetének ügyvezető 
elny]<e,,i,s. 

— A Fórum Club vezetősége 
értesiti tagjait, hocv kedden 
este fél 9" órai kezdettel a 
club helyiségében dr. Fruhlich 
Pál egyetemi tanár tart. elő-
adást az atomrombolásról. Ké-
rik tagjaikat, hogy nz előadá-
son minél nagvobb számban je-
lenjenek meg. Vendégeket is szí-
vesen látnak. 

— AKI BÁNYÁSZAINKKAL 
egJOttérez, megtekinti ma at 
MSzMT rendezésében a Beled-
rosi moziban fél 10, vagy fél 
12 órakor az igazi bányászfit-
mel: »Szerencse feli« Bányá-
szainknak ma van Budapesten 
országos nagygyCdésük. Belép-
ti dif 60 fillér. Egy-két fegy 
még kapható a Belvárosi mozi 
pénztáránál• 

— Orvosok. Vasárnap dél-
előtt 11 órakor taggyűlés a 
szakszervezeti székházban. Min-
den tag megjelenését elvárjuk. 
Az ugvnnerre a napra a belkli-
nika előadótermében a Magyar-
Skovjet Művelődési Társasággal 
tervezett orvosi előadás elma-
rad és azt december 12-én dél-
előtt 11 órakor ugyanott tartjuk 
meg. 

Felhívás! 
Dávid István elvtárs, a 

MÉMOSz közúti hid építésé-
nél dolgozó élmunkása. él-
munkás igazolványát elvesz-
tette Ezért a fénykép nélkü-
li. 5037. számú igazolvány 
érvényét vesztette. 

Megtalálóját kérik, adja le 
az igazolványt a Szakma-
közi Titkárságon. 

Hatvani Jenő. 
termelési titkár * 

— A wgedi postás kultnr-
Coport sikere. A Magyar Postá-
sok Országos Szabad Szakszer-
vezetének keretében folyó kul-
turversenybeu a szakszervezet 
szegedi kulturesoportja harma-
dik helyezést ért el a Budapest 
2-es és a Budapest 72-es posta-
hivatal mögött. A szegedi pos-
tás kulturcsoport tehát vala-
mennyi vidéki szervezet közül 
az első helyen végzett. 

x Húsok füstölését megkezd-

tem. Zákány-utca 17. Rókus. 

x Orvosi bír. Dr. Abonyi 
Blanka OTBA körzeti orvost 
betegszabadsága tartamára dr. 
Forgács Pál belgyógyász he-
lyettesíti. Rendel Széchenvi-tér 
16., 2— 4-ig. OTBA főorvosi hi-
vatal. 

x Női és férfikabátkel m ék, 
férfi- és női szövetek, selymek 
érkeztek Joó és Hegedűs cég-
nek, Tisza U.-körút és Mikszáth 
Kálmán-utca sarok. 

x Tánciskolámat áthelyeztem 
Kálvária-utca 41. szám alá. Mi-

rulás-est 6-én 8-tól. B.-né 
Pillich Gica. 

x Sortőrlskola előkészít sze-
mély- és teherautó, motorke-
rékpár vizsgára felelősség mel-
leit. Müller Béla, Vár-utca 4. 
Főporta melleit Telefon- B48 

x Brilliáns ékszert bizománvi 
eladásra elfogadok. Fischer ék-
szerész, Szeged, Klauzál-tér 3. 

x Legszebb ajándékok leszállí-
tott árban Dudás illatszertár, 
Széchenyi-tér, Tisza.szállónál. 
Okvetlen nézze meg dúsan fel-
szerelt kirakatom. 

X Ujszegedi Vigadó téli he-
lyisége megnyílt. Disznótoros és 
nvul vacsora. 

Filléres húsárak 
a Központi lóhus-
c s a r nokban 

I. r. lóhus 6-61, I. r. kolbász 9 ff 

K A R A C S O N Y R A 
jöjjön hozzám vásárolni. 

Libahój, has, aprólék, mák, 
dió, lekvár stb. lehető 
legolcsóbban * 

Ungárélelniiszercsarnok Mikszáth u. 1 

Ma a a ffAHrHl I Z újjáépítési államsorsjegy 

.000 forint f ő n y e r e m é n y e 

Sorsjegyek: P É T Ő - n é l 
H ú z á s d e c . 7 - é n . k e d d e n ! 
Szegedi Állami Nemzeti Színház 

m ű s o r a 

December 5-én d. u. 3 órakor: Tükör. »M< bérlet 1. Mérsékelt 
helyárak. 

December 5-én este 7 órakor: Carmen. Bérlelszfmet. Rendes 
helyárak. 

December 6-án este 7 órakor: János idléz. Bérleszünet. 
December 7-én este 7 órakora A wfndsori vig nök. iE« b. 6. el. 
December 8-án este 7 órakor Nincs előadás. 
Dpcember 9-én este 7 órakor: Tegnap szüleiéit. Bemül 7. el 

Tájszinház műsora: 
December 6. Alsóközpont:' IDEGEN GYERMEK. , 
December 8. Hmvásárhely: SEVILLAI BORBÉLY 
—• • -• — • -• ii.lv'icxi e v v t u i v x 

j(Szel!áf<í«< köz leménye* 

December lé . jUiazenlivAa: IDEGEN GYERMEK. 

Rendelet a zrtrbeszolgáltutási 
kötelezettségről. 

A földmüvelésügyi miniszter 
106.720/1948. K. H. sz. ren-
deletével a 25. kat. holdon fe-
liili területen gazdálkodókat és 
azokat, akik 25. kat holdon alu-
li területen gazdálkodnak 
ugyan, de buzaföldadójuk az 
1000 kg-ot eléri, zsirbeszolgil-
tatásra kötelezi. 

A zsirbeszolgáltatás mértéke 
25 holdou alul, de legalább 
1000 kg. buzaföldadónál és a 
25—30 holdig terjedő gazda-
ságoknál 20 kg. sertészsír. Ezen 
zsirbeszolgáltatási kötelezett-
ség a földterület nagyságának 
emelkedésével 10 kat. holdan-
ként 7 kg-al emelkedik egész 
120 kat. holdig, ahol a zsirbe-
szolgáltatás mértéké 90 kg. ser-
tészsír. A zsirbeszolgáltatásra 
kötelezett gazdálkodó az előirt 
zsirmennyiséget 1949. március 
31. napiáig köteles beszolgál-
tatni, tekintet nélkül arra, hogy 
hánv sertést vágott vagy, hogy 
sertést egyáltalán vágott-e vagy 
sem. A jelen rendelet szerinti 
zsirbeszolgáltatási kötelességet 
a magánfogyasztásra levágott 
sertések után fennálló zsirbe-
szolgáltatási kötelességét nem 
érinti, azoniian a magánvágás 
után beszolgáltatott zsirmennyi-
ség a jelen rendeletben előirt 
zsirbeszolgáltatási kötelezett-
ségbe beszámít. A zsirbeszol-
gáltatásra kötelezett gazdálko-
dókról a Közellátási Hivatal 
Gazdaosztálya zsirleszolgá 1 tatá-
si lajstromot készít, amely ez 
évi december 10-től 8 napi'köz-
szemlére lesz kitéve. A köz-
szemléretétel ideje alatt a 
lajstromban szereplő gazdálko-
dók az esetleges téves adatok 
ellen Írásban vagy élőszóban 
felszólalhatnak. 

Felhívjuk ezért a fentiek 
alapján zsirbeszolgáltatásra kö-
telezett gazdálkodókat, hogy a 
közszemlére tett lajstromot, 
belterületen az I. f. közig, ha-
táságnál a saját érdekükben te-
kintsék meg, mert december 
18-ika után tett felszólaláso-
kat nem lehet figyelembe ven-
ni. Az a gazdálkodó, aki az elő-
irt zsirbeszolgáltatás kötele-
zettségének nem tesz eleget, a 
gazdasági rend büntetőjogu vé-
delméről szóló 8.800/194G. M. 
E. sz. rendelet szerint bünte-
tendő, s amennyiben súlyosabb 
elbírálás alá nem esik, kihágást 
követ et és hat hónapig terjed-
hető elzárással büntetendő. 

nntő-ági ssirgyüjtők: Szeged 
Belterület: 

Husi párosok Szövetkezete, 
Szeged, Közvágóhíd, Nátly De-
zső, Hajuóczy-utca 1„ Kopasz 
Dezső ltómai-körut 18., Móró 
Károly Szent Ferenc-utca 17, 
Dobó Ferenc, Szél-utca 14., sz.„ 
Martonosi Ferencné Tavaszra. 
17., Kiss János Újszeged,, Beth-
len-utca 10., Engedi Lászlóné 
Szeged-Röszke. 

Szeged -AlsókDzpont: 
Földmű vesszővel kezet, Szeged-

Alsóközpont, Varga Péter Do-
maszék 335., Goda János Sze-
ged-Feketeszél, ördögk István 
Szeged-láeugyelkápolna. 

Szeged—Király halom: 
Prágai János Széged-Király-' 

halom 1150. 
Szeged — Felsóközpont: 
Kosztra I rajos Szeged—Fel-

sőközpont, Frányó János Sze-
ged—Szatymaz, Puskás Ferenc 
Szeged—Fehértó. v 

Szeged -Oengele: 
Ifj. Magyar János Szeged — 

Cseugele. 
Szeged—Ruzsaj áráá: 
Földművesszövetkezet Szeged 

—Rúzsa jáxáo, Földmüvesszövet-
kezet, Huzsajárús Petróczi-isko-
lai fiókja. Rózsa Géza Szeged— 
Csórva 735., .Komát József Sze-
ged—Csórva 623. ^ 

Polgármester. 
* 

Hentesek, husiparosok, ven-
déglősök és kocsmárosok saját 
háztartási szükségletükre hizlalt 
sertések levágására — kötelesek 
— sertésvágási utalvány igény-
léseiket minden hónap elseje 
előtt legalább 5 nappal a köz-
ellátási felügyelőséghez írásban 
bejelenteni. 

Polgármester. 

P árthir e h 

Hétfőn délulán 4 órakor a 
népszámlálók részére értekezle-
tet tartunk a Kálvint-éri szék-
ház nagytermében. 

December 6-án, hétfőn nép-
nevelő- ée falujárófelclősök ér-
tekezlete délután 6 órakor a 
Kálvin-téri székház nagytermé-
ben. • 

Hétfőn délután fél 5 órakor 
a felülvizsgáló bizottságok el-
nökei, az ellenőrök és az üzemi 
és kerületi káderesek részére 
értekezletet tartunk Batthyány-
utoa 4. szám alatt. Pontos 
megjelenést kérünk. 

Előadói értekezlet lesz hét-
főn délután fél 5-kor a Kálvin-
téri székház kistermében• 

Tilkűri érlekezM hétfőn 
délután ti órakor a Italt-
hyány-ulca 4. szám alatt. 

Propagandavezelő értekezlet 
lesz hétfőn délulán 6 órakor 
A Kálvin-téri székház kistermé-
ben. 

A népszflmlálő elvtársak ré-
szére értekezlet 6-án, hétfőn 
délután a Kálvin-téri székház 
nagytermébe u. 

Párnapok 

Kedden. 7-én: MAV forga-
lom délulán 6 Perjési Károly, 
Póló cipőgyár délután fél 5 
Vereska András, Városi gőzfür-
dő délulán fél 7 Pelri Ferenc, 
Nemzeti Színház d. u. negyed 5 
dc. Judik Ferenc. 

Szerdán. S-án: Közüli hűl-
épilés délután 4 Katona Gá-
bor, Orion bőrgyár délután 3 
Dooálli György, Lemezgyár 
délután 2 Zentai László, MAV 
pályafentartás délután 3 Ba-
lajli János, MAV oszt. mér-
nökség délulán 3 Bite Vince, 
MAV Rókus délután 3 Nagy 
Elemér, DÉMA cipőgyár dél-
ulán fél 5 Barinkai Ószkárué, 
Délmagyarország délulán 3 
Erdős Péler, Konzervgyár dél-
ulán fél 3 Bnrger Magda, An-
gol-Magyar Julafonó délulán 2 
Gyimáti Dénes, Közigazgatás 
délulán 6 Hermann Tibor, Vá-
rosi kertészet délután 3 Barát 
István, Mozik délután fél 3 Bo-
gár András, Bankok délulán 6 
Kiss János, Belváros I. dél-
után fél 7 Erdős János, Belvá-
ros II. délután fél 7 Béres 
Márton, Belváros IV. délulán 
fél 7 Ferencfalvv Antal, Bel-
város V-VI. délután fél 7 
Tausz Jánosné, Móraváros I. 

délulán fél 7 Szaszkó István, 
Móraváros II. délulán fél 7 
Ilitsa Emire, Alsóváros L, II. 
délulán fél 7 Kerek István, 
ösoinogyilelep I . délulán fél 
7 Czibere Ágnes, ösomogyitelcp 
I I . délulán fél 7 Varga József, 
Ujsomogyitelep délulán fél 7 
Kelemen Jolán, Fodoriclep 
délulán fél 7 dr. Fodor József, 
Újszeged délután fél 7 Tom-
bácz Imre, Józsefle'ep délulán 
fél 7 Kelemen József, Rókus f. 
délulán féi 7 Mosonyi Jenő, 
Rókus IL, 111. délulán fél 7 
Gáti József, Felsőváros I. IL 
délulán fél 7 Acs Imre 

C&ülörtökön, 0-én: MAV fü-
lölwz dhólutáii 3 Dinnyést Já-
nos, Kisvasul délután féd 4 
Székelyhídi József, MOSzK 
délulán G Harg'tai Árpád, El-
ső Szegedi Cipőgyár délután 5 
llavalecz István né, Bőripari 
Szövetkezet délután fél l5 To-
kaji János, Gyufagyár délulán 
fél 5 Gcrvai Béla, Kotrótelep 
délután fél 4 Béki József, Wiii-
ler kefegyár délulán fél 4 Nyi-
fasi Péler, Szegedi Kendergyár 
délulán 2 Bordi Béla, Ujszege-
di kendergvár délután 2 Kele-
men Ferenc, Város délulán 6 
Radcczki Zoltán, MAV ngudi-
jasok délután 3 Havasi Antal, 
Posta délulán G Gyenge Kál-
mán, Gázg ár délután féfl 4 
Czibulja János, Villamosvasút 
este 9 Bába János, Ujszegedi 
ládagyár délu'án 1 Angvai Mi-
hály, Lippaii fa'elep délután 4 
Karion Emil, Dohánygyár dél-
után 5 Néine'hi Józseíné. Hon-
véd ker. örsz. délulán fél G 
Nagy Ferenc, Egvc'em dél-
ulán 6 Székely Béla, Rcndör-
lanoszlálv délulán fél 5 dr. 
Bárdi Károly. 

Pén'elea, 10-'n: Pick szalá-
migyár délután 3 Pipicz József, 
Rendőrség délu'án fél 5 Ralu-
lovszk'i J'nos, Kóz'.is'tgsági le-
lép délulán 3 Pintér Péler, Viz-
mütelcp délulán fél 3 Klein 
Sándor, Kunsági szövőgyár 
délulán 2 Róna Béla, Varga 
köiélgyár délután fél 4 Szilá-
gyi Isivánné, Szőrcgi pelrólc-
umgvár délután 4 Krier Péler. 

Szombat, 11-én: OTI dél-
ulán 1 I.ukirs Andor, MAV CV 
délulán 1 N'agv Éva. Közvágó-
híd délután 1 dr. Bakos Géza, 
Kecs' és'e'ep délután léi 7 Für-
kas Miklós. 

E g y n a g y 

üzlethelyiség 
Ipari üzemnek is alkalmas, 

E g y k i s 

üzlethelyiség 
azonnalira k i a d ó . 

Szűcs Sándor, Bajcsy Zsilinsrkv a 22 

Gyermek-
és gazdacsizma 

kapható 
D0B0 gumi/izemben Moszkvai krt 30 

S z é p m j d d r n e b é d l Q -

b u i o i 
zeneszekrény, csillárok 
elköltözés miatt sürgő-

sen o l a d ó k 

A r a n y J A n o s - u . I I . . I . em. 5. 

M I K U L Á S R A 

kezlyü, h a r i s nya , 

f e h é r n e m ű HOFLE-
l ö l , K louzA I- ie r -">. 

S z l f - H I R E K 
Kérjük a kerületi, üzemi és 

szakmai, népi táncfsoportokat, 
hogy a nagyszegedi SzIT tit-
kárságon Vö 'ösmarty-'i'cn 5. sz. 
alatl a legrövidebb időn belül 
jelenlkezzenek. 

Felhívjuk1 a kerüle'i. szakmai 
jfs üzemi sportvezetők fgvcl-
mcl, hogy kedden eslc G óra-
kor sportvezetői ülést (áriunk 
a közoonlhan. Vörösmarty-utca 
5. szám alait. 

Kérjük az üzem\ kerületi és 
szakmai SzIT titkárokat, hogy 
a szervezetükhöz tarlozó Szikra 
előfizetők névsorát a S/.IT köz-
pontba a legrövidebb időn be-
lül hozzák be. 

IFI NAPOK 

Hétfő: Wiutcr kefegyár dél-

után 4 óra: ifj. Mózea. 

Kedd: Első Szegedi Cipőgyár 

4: CsápenszJcv. Valkai és Vas 

fél 5: ifj. Mózes. Gyufagyár 

fél 4: Csiky. Dohánygyár 6: 

Vureinger. Fodor lelop 7: Tóth' 

Dezső. 

HALADNI A TERVVÉL - KOKRALt 

K a l á n k á n á l : K Á V É T , ESPRESSOVAL 
Szemben a híddal. 


