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HÍREK 

A HŐMÉRSÉKLET EMELKEDIK 

Mérsékeli szél, jobbára borult, ködös idő, tőbbeflé. 
főleg nyugaton kódszitálás, később havazás, havaseső, 
ónoscső. A hőmérséklet em clkedik. 

A TISZA 0.5 FOK 

A Tisza igen alacsony vízállással végig apad. Vi-
zének hőmérséklete Szegednél 0.5 fok. Mai vízállások: 
Csongrád 221 (9\ Szogcd4l8 (11). 

IS \WIIL.M): 

Vasárnap, december 12 
Nemzeti Szinház délután 3: 

Rlancho Posnet színvallása, 
Gianni Sehiccbi. Szabadműve-
lődési előadás, este 7: A Mosoly 
országa. Rérletsziinet. Rendes 
helyárak. Hétfőn Filharmonikus 
hangverseny. 

Belvárosi Mozi fél 4. fél 6, 
fél 8: Észak csillaga. Hétíőnia. 

Széchenvi Filmszínház fél 4, 
fél 6, fél 8: Kalandos vakáció, 
hétfőn is. 

Korzó Mozi f«l 4 f«! 6 fél «• 
Könnyelmű fiatalság. Hétfőn fs: 

Mnzenm nyitva: hétköznap 
9-tőt 14 óráig, vatár- és ünnep, 
nap 9-tői 13 óráig. 

Somogyi könyvtár nvllva van 
bél köznapokon 9 órától 19-ig 

Egyetemi Könyvtár reggel 
8 órától este 7 óráig van 
nyitva hétköznapokon. 

áit l i i i i l iu ( iM io r r l l r i l i 
Lemzinger örök.: Horváth 

Mibály-ntca 9: Pósn Halázs: 
Kálvária-utca 17. Salgó Éva k 
dr. Pichy M • MályAs-tér 4; 
Selmeczi Béla: Somogvitelep 
IX. utca 489. 

—o— 
— Az MDP törvénynaló Api 

csoportja dec. 14-én, kedden 
délután 4 órakor a városháza 
2-o« számú kisgyűlés! termében 
csoport Illést tnrt. Az figy fon-
tosságára való tekintettel pon-
tos megjelenést kér a csoport 
vezetősége. 

— Az Alföldi Tudományos 
Intézet vasárnap délelőtt 11 
órakor nyilvános ülést- rendez 
a Központi Egyetem emtiertani 
intézetében. Dr. Jégh Károly 
»Népi jogszokásgyüjtfs Tápén* 
cimmel tart előadást, dr. Szeghy 
Endre pedig szegedkörnyéki nép-
dalgyűjtéseit ismerteti bemuta-
tókkal. 

— Ukrajnában már hő borít-
ja a vetéseket. A zaporozsjei te-
riileion még november első felé-
ben is enyhe őszi időjárás ural-
kodott. Novcmlier 23-án azon-
ban megindult a havazás és hö 
borította el az őszi vetéseket. 

* Uusok fllstMését megkezd-
tem. Zákány-utca 17. Rókus. 

— izgatók a vOnnton. Tóth 
Károlv szentesi műegyetemi 
hallgató és Alberti Nándorné 
kiskunfélegyházi MAV nyugdí-
jas felesége a budapesti vona-
ton n földreform és a demo-
krácia ellen izgatott. A rendőr-
i i g mindkettőjüket letartóztatta.. 

— Orvosok! Orvostan hallga-
tók! Az MSzMT rendezésében 
Kanyő Béla egvetemi nv. r. ta-
nár tart előadást délelőtt 11 
órakor az egyetemi bőrklinika 
Ulőadótcrmélh'n. Az elöodás ci-
róe: Orvosképzés és n közegész-
•Bgügv a Szovjetunióban. Ér-
deklődőket ezúton hívjuk meg. 
Belépés díjtalan. 

x Az MDP józsoftelepi szerve-
eete deoember 12-én este 7 óra-
kor tánccal egybekötött műso-
ros este! rendez n .Tójárt-féle 
vendéglől-en. Erdélyi-tér 4. 

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

Llbaháj, hat, aprólók, mik, 
dió, lekvár stb. lehető 
legolcsóbban 

Ongárélelmiszercsarnok Mikszáth o. 1 

L ászló Imre 
Sziv küld i 
szívnek 

E S T J E 
vasárnap este fél 8-kor, 

Tisza. Jegyek a Tisza hall-
jában. 2-tŐI 8 forintio. 

— Ma délelőtt a Belvárosi 
Mozilian Az élet nevében ciinü 
filmet mutatia be az MSzMT. 
Jegyek ára f>0 fillér. — A Ma-
gyar-Szovjet Művelődési Társa-
sig hétfőn délután 5 órakor 
a Fórum Klubban művészi mű-
sort rendez az MNDSz részére. 
Belépés díjtalan. Terem fűtve! 

— A Fórum Clnb vezetősége 
értesíti tagjait, hogv 14-én, ked-
den este fél 9 órai kezdettel dr. 
Kalmár lAszló egyetemi ny. r. 
tanár a Clubban előadást tart: 
Ut.iemlékeim egy Marshall-or-
szághól címen. — 14-én, ked-
den este 8 órai kezdettel vá-
lasztmányi ülést tart. Kéri a 
választmányi tagok pontos meg-
jelenését. 

— Anvakőnvví birek. Az el-
múlt héten 22 fiu és 20 leány 
született. Házasságot kötöttek: 
Zombory László Diener Etel-
kával, Csonka 1 Asz ló Rózsa 
Margittal. Bérezi István Magyar 
Györgyikével, Dómján Bálint 
ördög Máriával, Stettin Miksa 
Furák Juliannával, Oláh Sán-
dor Szabó Margittal, dr. Man-
dula Kálmán Felek Erzsébettel, 
Molnár István Tánezos Margit-
tal, Ilerczeg Ró tért, Wittlcsz Gi-
zellával, Apró Juhász János 
Farkas Ilonával. Pataki Lajos 
Horváth Ágnes.*)!. Mautner 
György Schner Zsuzsannával, 
dr. Kovalik Györoy Széli Má-
riával. Elhaltak: Csépi Gyürgy-
né 73. Kovács István 19, Györ-
gyi Sándor 73, Barják Istvánné 
72, S/.cntmártony-Szlahö Szc-
vér fi2, Juhász József 3, Széná-
si Ferenc 27, Pusztaszeri Ká-
roly 67 éves korál ián. 

— A feketéző hentes és a 
eeajkarennszer. Giei Ferenc ha-
jai hente9, aki saját bevallása 
szerint is állandóan feketézett, 
a választások alkalmával a kom-
munistákat szidta és a csajka-
rendszerről terjesztett rémhíre-
ket. A népügyészség letartóz-
tatta. 

— Megölte a pálinka. Döm-
södi István 13 éves szentesi 
kisfiút édesanyja pálinkával és 
rummal megitatta, hogy ne fáz-
zon az utoán. A 2—3 deci al-
kohol végzett a szerencsétlen 
kisgyermekkel. 

x össztánc vasárnap, szerdán 
este 8-tól. Kálvária-uteft 41. sz. 
Béné Pillich Gica. 

Aho l randszeresiiih 
o mesterséges esőzést 

Tarvia szlyeppés körzetei-
ben nagyszabású munkálato-
kat folytainak az öntözési 
terület kiszélei'éséért. Erre 
a célra nemcsak a föld fel' 
szinén lévő, hanent a föld-
alalti forrásokat is felhasz-
náljál> Artézi kutakat fur 
nak, öntöző csatornát épHe. 
nek- Számos ártézikut már 
el is készült. A »Vörös óriás* 
elnevezésű kolhozban az ár-
tézikut 200 hektárnyi terület 
öntözését biztosítja. Ez év 
végéig és az 1949. év fotya" 
mán 500 árlézikuttal készül-
nek ei. Ez mintegy 10000 
hektárnyi terület öntözését 
teszi lehetővé. Ezen a te-ülé' 
ten fogfák 1949-ben először 
alkalmazni a mesterséges 
esőzést. Erre acélra már fel-
állítottak 32 esőfejlesztö, 
Diesel-motorokkal felszerelt 
gépezetet. 

MNDSz h radó 
A rókusi csoport hét-

főn délután fél 5-kor vezetőségi 
ülést, 6 órakor nőnapot tart a 
rókusi iskolában. 

A fodortelepi csoport 13-án, 
héI fűn fél 7-kor taggyűlést 
lart. 

Az alsóvárosi csoport ma. 
.vasárnap délulán 4 órakor mű-
soros nőnapot lart a Földmü-
ves-utcai iskolában. 

A belvárosi csoport 13-án 
délután 5 órakor a Fórum 
Klubban kullnrnőnapot ren-
dez, amelynek teljes műsorát a 
Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaság szolgáltatja. 

A felsővárosi csoport 13-án, 
hétfőn délután 5 órakor veze-
tőségi, 14-én, kedden délután 5 
órakor taggyűlést tarf a Vá-
sárhelyi-sugárut 31. sz. alatt."' 

Nézze meg 

az Észak Csillagát! 

x Figyelje a Hajós könyvke-
reskedés hirdetéseit és kiraka-
tát. Minden könyvet megkaphat. 
(Oroszlán-utca 8.) 

x Figyelmeztetés! Szerdán kez-
dődik az osztálysorsjáték I I I . 
húzása. Pető Bankház. 

x Iparosok figyelmébe! Az 
ipartestület nagytermében ipa-
rosok és hozzátartozóik részére 
lőrén tánctanfolyam indul a 
KIOSz rendezésében. A tanfo-
lyam részvételi dija 15 forint, 
amely három részletben fizet-
hető. Titkárság. 

Karácsonyra Újszegeden is 
megindul a gázszolgáltatás 

A gázgyár dolgozói ujabb 
jelentős eredményekről szá-
molhatnak be. Erre az évre 
öiőirányzott tervüket nem-
csak idő előtt végrehajtot-
ták, hanem jelentős mérték-
ben túlteljesítették. 

December 19-én befejező-
dött Szegvár és Mindszent 
bekapcso á a villamoshá-
lózatunkba. 

A terv előirányzatán felül 
ma már Rokkanttelepen is 
ég a villany. / 

Ugyancsak az előirányza-
ton felül végrehajtották 
N'agvlak községben idő előtt 
a villamos hálózat kiépí-
tését. Nagvlak szintén mun-
kás település, a dolgozók le-
írhatatlan lelkesedéssel fo-
gadiák a demokrácia aján-
dékát. 

Szegedi * iszonylatban ínég 
egy jelentős eredményről 
számolhatnak he a villany-
telep áldozatkész dolgozói. 

Mtinká'iilr eredményekén! 
karácsonyra már lljszege-
den is megindul a gáz-
s/o'gá la á '„ 

Tizenkét dolgozó lelkes 
munkával luiszonöt nap 
alatt végezte cl n gázcsövek 
lefektetését a közúti hidon. 

A gázgvár munkásai nagy 
lelkesedéssel do'goznak, 
hogv dolgozó parasztságunk 
minél hamarabb áramszol-
gáltatást kapjon. A népi de-
mokrácia egv év alalt több 
eredményt ért el villnmos-
há'ő a'unk l-íénit' S ben, 
mint nz elmúlt rendszer 2Ű 
év alalt. 

' s z k - h l r e k 

Ifi-napok: 

Hélfő: Winter kefegyár dél-

után fél 4 Adok Ilona.' 

Kedd: Első Szegedi Cipő-
gyár aciulán 4 if' Mózii Illés. 
Vaíkaí és Vass délulán fél 5 
Bakk Lajos, Gyufagyár délulán 
fél 4 Adok Ilona, Dohánygyár 
délután 5 Száraz Pál, Fodor-
telep délután 7 Tóth Ferenc, 
Angol-Magyar délután 2 Csá-
penszki István. 

Szerda: Szegedi Kender dél-
(lilán 2 Gelcz Miklós, Magyar 
Kender délután 2 Kanalas Sán-
dor, KAOSz délulán fél 7 Pu-
iics Ilona, Lemezgyár délután 
2 Zámbó Mihály. 

Pafronázsjelelűsök figyelmé-
be! Az összes SzIT, NÉROSz, 
EPOSz pnironázsfelelősök ré-
szére hétfőn este fél 7 kV/a kor a 
MINSz titkárságon (Vörösmar-
ty-u 5.) értekezletet tartunk. 
Az eddig végzett munkákról 
Írásbeli jelentést hozzák az elv-
társak magukkal. 

S z e q e d v á r o s 
polg á r m e s l e r é n e k 

t r i f e á r á e t a i t i r á b ' ^ é n v ^ l 

Érdeklődök n Nínhivntnlnál 
Káráfiz-utea 2.. küzelebhí fel. 

vBáei«i(ő-t kaphatnak. 
TTirilcfm'''ny. A sorszámoznflnn 

és sorszámozott buzaföldadó 
céljait szolgáló ad''gabona vételi 
jegvek elszámolására vonatkozó 
adóhivatal által kiadott 4538(5— 
1918. vadh. sz,. részletes hirdet-
mény megtekinthető a hatósági 
hirdetőtáblán. Bérház kapu alatti, 
városháza I. etu., valamint a 
közig, kirendeltségeknél. Pol-
gármester. 

Verseny tárgy a hifii hirdetmény 
december ,14-én délelőtt 12 órá-
kor a városi szeretetházi áool-
tak lábbelivel való ellátása 
ügyében. A gazdasági ügyosz-
tályban (Bérház 11. n i 21) 
nyilvános versenytárgyalást t.ar-
tuník: s a beérkezett aiánlatokat 
ugyanezen a naoon és időben 

ÍyUwmtjuk. Ajánlati minta, vál-
alati és szerződési feltételek 

a gazdasági ügyosztálynál díj-
mentesen kaphatók. Az. aláirt 
ajánlatokat sértetlen borítékban 
lezárva es pecséttel ellátva fenti 
időpontig a városi iktatóhivn-
tatba (Városháza ftdaz. 14) kell 

Robbantások a szegedi Ti-' Itenyujlani. Az ajánlat horiték-
*xn-hidnál. A szegedi köznti Ti-
sza-híd szereléséhez felhasznált 
vascölöpöket a mederből rob-
bantással fogják eltávolítani. A 
robbantás a víz alatt 10 méter 
mélyen kis töltettel történik, 
úgyhogy sem a hid forgalmát, 
sem a környező ablakok épsé-
gét nem veszélyezteti. A rob-
bantások folyamatosan törül -
belül két hétig tartanak. 

A s z e g e d i mozik műsora 
i l B l V í r O H WOKI lelet. 025 

Ma és mindennap! 

Az uj szezon első kimagasló 
amerikai filmalkotásai 

Sztárok filmje! 

E S Z Ü K 
CSILLAGA 

v k é c i e n ^ i leiet 40-1 

Ma, vasárnap és tekintettel 
a rendkívüli sikerre egészen 
szerdáig játszuk a téli sze-
zon szenzációs angol film-
vígjátékot! Budapesttel egy-
időben! — 6 pajkos kis ör-
dög hcgyen-vöigyön, gyalog 
és lóháton a tolvajok" nyo-
mában l 

Kalandos vaVác'ó 
Sok izgalommal telitett más-
félórás kitünö szórakozási 
Angyali történet 6 vidám 
gyerekről és néhány kevésbbé 
vidám fickóról. Műsort 

bevezeti: Egy nagy nép utja 
és Magyar Világhiradő. 

A »ít<tbe borult r mberftíg ntmutaMja 
Főszereplők: 

Ann Baxter. Dana Andrews, 
Walter Boston és Erivh von 
Stroheini 

Cs a legújabb CM FI híradó 

Az előadáson kezdete fél 4. fél ó és fél 8 arakor. PénztárnvitAs délelőtt 11-1 tig, délután 7 óra'to'-

«<0r*6 M O * leletei *24 

Ma; vasárnap utoljára. 

iünnye mű fia a ság 
Különleges tárgyai olasz film 

Főszereplők 
RUGERO RUGGEBI és ' 
ENRíCO GLORI. 

IIIRADÖ. 

Hétfőtől szerdáig 1 
Csak felnőtteknek! 

f é g z e t e s U a l a n é 
Bűnös szerelem, fojtott ero-
tika filmje. Főszereplő: 

P. RE1CHARDT. 
" HIRADÖ. 

Ma délelőtt ÍO órakor az ipartestületben 

KISIPARI ANKÉT 
. « 

Előadók: SÍPOS ISTVÁN KIOSz orsz. ü.v. elnök, 
GELLÉRT GÁBOR OKISz vezérigazgató 

ját a következő felirattal kell 
ellátni. Ajánlat ra 36.671/1918., 
í. sz. versenytárgyalási hirdet-
ményben közölt városi szeretet-
házi ápoltak részére lábbeli szál-
lításra*. Polgármester. 

Hirdetmény. Felhívjak n gnz-
dákát, - hogy szín tation föld jei-
ket azonnal, de legkésőbb de-
cember 18-iu feltétlen szántsák 
fel, mert a. fzántatlan földeket 
a termelési bizottság mint el-
hagyott föhlet annak fogja bér-
beadói, aki azt azonnal meg 
is műveli. Vetőbursronyát tava-
szi szállításra a Földmüvesszö-

* vetkezetnél lehet igényelni. Pol-
gármester. 

X ] parisuk részére szög-, bu-
torrugó- és liorganyzott vasíe-
mezutalváuyok átvehetők nz 
ipartestületben a hivatalos órák 
alatt. 

x Omega és Fcbaffhanseu 
arany'férfi karórák olcsón Fi-
scher ékszerésznél, Szeged. 

x Ujszegedi Vigndó téti he-
lyisége ncmguyilt. Zamatos 
rok. J ó ételek. 

Az i938. évi XXXI . te. értel-
métjen IJFzcgodcn lévő 200 
•-ölön felüli 

q y ü m ö csös , s z ő ő 
és faiskolák 
k ö l e l e z ö be í a en tése % 

legkésőbb 1918 december 20-
ig. Hirdetmények a Hegyköz-
ség irodában, Bérkert-u. 34., 
megtekinthetők. 

HEIM 
kozmetika 
ésfédrászai 

TaVaréktér-u!ca 8. 


