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TÖBBFELÉ ESö 

Mérsékelt délkeleti, keleti szél. erősen felhős, he-
lyenként ködös idő. többfelé eső. A hőmérséklet alig vál-
tozik. 

ALACSONY A TISZA 

A Tisza Tiszabecs és Vásárosnamény. Szolnoknál 
és Szegednél árad, máshol apad. Igen alacsony vizáüá-
su. Vizének hőmérséklete Szegednél 0.5 fok. Mai vízál-
lások: Csongrád 220 (9). Szeged 119 (11). 

NM' IHHM): 

Kedd, december 14. 
Nemzeti Színház este 7 óra-

kor: A windsori vig nők. »P«-
bértet 7. Rendes helyárak. 

Belvárost Mozi fél 4, fél G. 
fél 8: Észak csillaga. 

Széchenyi Filmszínház fél 4 
fél 6, fé l '8: Kalandos vakáció. 
. Korzó Mozi fM 4, tél 6, fél 8: 
Végzetes kaland. 

Muzeum nyitva: hétköznap 
9-től 14 óráig, vasár- és ünnep. 

^ d 9-től 13 óráig. 

.SO($oij)pj»YÍ könyv lá r nvllva van 
hétköznapokon 9 órától 19-ig 

teml Könyvtár reggel 
8 órától este 7 óráig van 
nyilva hétköznapokon. 

Sjoi«aiaiiis ( « l ( u i r r l t r > k i 

l.einzinger őrök.: Horváth 
Mihály-ulca 9: Hósa Balázs 
Kálvárin-ulca 17: Salgó Eva k 

lichy B • Mátyás-lér 4 
Selrneczi Ft-Ma: Somogvitelep 
IX . utca 489. 

—n-

Az első karácsonyfák 
hétfőn mr ijrlcnh h Szegeö'en 
Mintegy hétezer darab kisebb 
nagyobb frissen vágott zöld fe 
nyöfa érkezett qz osztrák határ 
Iájáról. Szentgotthárd környé 
léről. A fengöfás kocsik a Szé-
chenyi-téren. szokásos piacukon 
álltak meg és nyomban körül-
vették az érdeklődők. Ez évben 
is 10 forintba kerül métere, de 
«: idén még boldogabb arccal 
ülhetjük majd körül a csillogón 
jiddis.i clt zöld fenyőket, meri 
egyre jobban telik szebb és több 
ajándékra, mindinkább főbb fa-
latokat futtat bároméves ter-
vünk a dolgozók asztalába. 

* 

— (Icrő Ernő közlekedés-
ügyi miniszter, aki ideigle-
nesen a pénzügyiuiniszté-
riutnol is vezell, hétfőn át 
velie hlvnla'ái a péuziigy-
niiiiis/iérhiitihaii. 

— Vasárnap délután fejező 
diit.t be a Szegerii Kenderfonó 
gyár második varrótűn folyama 
Tizenhét mimkásnó vizsgázott, 
akiknek mintadarabjai a kul-
turterein színpadán kiállítva 
megérdemelt sikert arattak. A 
kiállítás megrendezése Török 
Gáborné és Kovács Ilona mun-
kája. A tanfolyamot L. Schil 
tor Ilona vezette. 

— A Fórum Klub vezetősége 
értesiti tagjait, hogv ma. ked 
(len este fél 9 órai kezdettel a 
klubban dr. Kalmár László 
egyetemi ny. r. tanár tart vetí-
tőt tképos. előadást hollandiai 
ut (emlékeiről »Filozófiai kon 
gres»zus. egy Marshall-ország-
ban* címmel. Vendégeket is szi 
\csen látnak. — A Fórum Klub 
vezetősége értesíti választmá-
nyénak tagjait, hogy ma es-
ti " 8 órai kezdettel választmányi 
i £ s t tart. Kéri a választmányi 
tó^ok pontos megjelenését. 

A Szeged Délvidéki Bőripari 
Kisipari Termelő Szövetke-
zeinél történt belöréskárból 
kifolyólag a 

Trieszti fl5fa?ános 
Biztosító Társufa! 
s zeged i kerü le t i 
f ö ügynökségének 

az azonnal kifizetett kárösz-
sz*);ért és gyors elintézésért 
ezúton fejezzük ki köszönc-
lüuket. 

— A Magynr-Szovjet Művelő-
dési Társaság értesiti közönsé-
gét, hogy a péntekre meghirde-
tett előadás elmarad, mert dr. 
Trencsényi-Wahlapfel egyetemi 
tanárt tanulmányútra Bulgáriá-
ba küldték ki. 

- A SZEGEDI HÁZTARTA 
Sl alkalmazottak szakszervezete 
vasárnap a szakszervezeti szék-
háziam Futó Erzsébet, a ház-
tart. atkáim, orsz. szervező fő-
titkára és Asztalos János orsz. 
ügyn. titkár részvételével nagy 
gyűlést rendezeU. A gyűlés után 
igen nagysikerű műsoros jóté-
konyáéin teaestet rendeztek a 
szegi di őrszázad katlurcsoporl-
jának közreműködésével. 

- EPOSz NÉPI TÁNC-
EST. Az EPOSz szőregi szer-
vezetének Kálmány t.afos 
népi lánccsoportfa nagysikerű 
népilánc hemu'alót rendezett 
vasárnap este Szőregen. A 
t'állo-afos műsorban férfi ép 
női táncok, párosláncok, a 
többi között a hangulatos, 
most időszerű ilucázás« sze-
repelt. .4 merész kardtánc kü-
lönösen nagy tetszést váltott 
ki, úgyszintén az előadott 
batladafelenetck is. Az elő-
adás előtt Szabó Rndolf be-
szélt az EPOSz nevében. 

2 ÉVI BÖRTÖNRE Ítélte a 
népbiróság Várhelyi Bélát, aki 
ez év nyarán egy szakszervezeti 
Szemináriumon demokráciaelle-
nes közbeszólásokkal zavarta az 
előadást és mikor rendreutasí-
tották, arról nyilas köszöntés-
sel távozott. A megrögzött fa-
siszta egyik szervezője volt az 
1947-es szegedi • diáktüntetések' 
nek, főfoglalkozása pedig feke-
tézés volt. 

* 

A Komszomol 
a tudományos 
haladás harcosa 

Szcrgej Kaplanov, a Szov-
jetunió felsőoktatási minisz-
tere »A Komszomol harca a 
haladó (adományért és lrultu-
ráért* cimen előadást tartott. 
Megállapította, hogy a Kom-
szomol fennállása óla a Szov-
jetunió kullurforiadalmának 
tevékeny harcosa. Segédke-
zett az Írástudatlanság leküz-
désében és az általános elemi 
oklatás megvalósításában. Az 
1,250.000 szovjet tanitó nagy-
része a Komszomol neveltje. 

x Kardigán-pullovrr, kötött-
ruha, mackókötés mérték után. 
Reichel gépkötőipar, Margit-
utca 30. 

x Hungária Edényház. Tisza 
l-ajos-körnt 55. Zománcedény, 
evőeszközök, háztartási cikkek. 

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

Párlhireh 

Felhívás az összes alapszer-
vezetekhez! 

A Szabad Nép előfizetésé-
re szolgáló megrendelőla-
pokkal minden alapszerve-
zet azonnal számoljon el és 
a még kintiévá- kitöltetlen 
megrendelőlapokat is hoz-
zák be a Délmagyarország 
kiadóhivatalába, ahol ujakat 
igényelhetnek. Sajlúfeielős, 

Pártmunkás értekezletek: 

Ezen a liéien az összes szer-
vezeteinkben pártmunkás érte-
kezleteket lartunk, melyre meg-
figyelőket küldünk ki. 

14-én, kedden: MAV forga-
lom délulán 6 Berkes Ferenc, 
Póló cipőgyár délután fél 4 Tó-
völgyi Jenő, Városi gőzfürdő 
délután fél 7 Szaszkó István, 
Nemzeti Színház délután ne-
gyed 5 Varga Pál. 

Felhívjuk a/, egyéves egyéni 
tanulásban résztvevő elvtársak 
figyelmét, liogv a soroaküvet-
kező konzultáció 15-én és lfi-án, 
©zordán é* csütörtökön délután 
4 és fél G órakor lesz. A konzul-
tációt a Párt Itntthyány-ntcai 
s zé k h á /a I ia n (ártjuk. 

Fe hivás a kétéves egyé-
ni tanulásban résztvevő 
elvtársakhoz! 

Felhívjuk a felsőfoka (két-
éves) esvén! tanulókat, hogy 
14-én, kedden délntán 4 óra-
kor a központi párttekolán (Kál-
várin-ntra) konzultáción jelen-
jenek meg. 

Szakszervezeti hírek 

Felhívjuk a KÖZÉPFOKÚ 
(egyéves) EGYÉNT TANU-
LÁSI TANFOLYAM HALL-
GATÓINAK figyelmét, hogy 
a december 18-i konferenciák-
ra egy rövid kiselőadást ké-
szítsenek. 

A kiselőadás tárgya szaba-
don választható: 
1. Mit értünk azon. liogy n 
népi demokrácia viszonylag 
békés ut. a szocializmus felé? 
Hogyan egyeztethető ez össze 
azzal a megállapítással, hogy 
a szocializmushoz vezető nton 
az osztályharc egvre jobban 
élesedik? 

2. Milyen különbségek ós 
hasonlóságok vannak a népi 
demokrácia államhatalma és a 
proletariátus diktatúrája kö-
zött? 

3. Hol mutatkozik n párt 
fővonalától vnló jobboldali 
elhajlás veszélye ós hogyan 
kell harcolnunk ellene? 

Az előadás legfeljebb egy 
negyed óráig tartson ós rövid 
vázlatát írásban előre készít-
sék el. 

Szakszervezeti napok. 
Kedd: Póló cjpőgyár délután 

4 Aczél Miidós, Deák késáru-
gyár délután 4 Minik József, 
Városi nyomda délután 3Pesz-
nyák Ferenc. Gőzfürdő délután 
fél 7 Bosnyákovics Dezsőne, 
Színház délulán 4 Péter László, 
Gyermekmenhely délután 3 La-
kó Piroska. 

Szerda: 
Közúti hid fél 6 Kókai Já-

nos. Mozik fél 3: Juhász Endre. 
Szeredai 4: Szelesi László. Már-
kus faipari vállalat fél 4. Orion 
bőrgyár 3: ördögh Piroska. 
Egyetem G: Mucsi János. Ker-
tészet 4: Pusztai Andor. D£ÁI<A 
fél 4: Iíomay Frigyes. Kecske-
méti konzervgyár fél 3: Török 
Sándor. Községi élelmiszerüzem 
fél 4: Rozsos Maria. Angol-Ma-
gyar .Jutafonó 2: Salánki János. 
Szállítómunkások szakszervezete 

5 óra: Sári István. 
A festőmunkások és mázolok 

tagértekezletet tartanak kedden 
délután 4 órakor az épitűszalc-
szervezet helyiségében. 

Az összes munkanélküli vas-
munkások, akár tagok, akár 
nem és azok is, akik már ed-
dig jelentkeztek, újra jelentkez-
zenek adatok kiegészítése végett 
szőni balig bezárólag. Munka-
könyvei és munkanélküli iga-
zolványukat hozzák magukkal 

A famunkások szakszerveze-
te felhívja a szervezett munka-
nélkülieket, hogy jclenlkczze-

j1 

nek karácsonyi segélyre való 
összeírás végeit a famunkás 
Szakcsoportnál 

A festőraunkások és mázolók 
tagértekezletet tartanak ked -
den délután 4 órakor a* építő 
szakszervezeti helyiségben. Meg-
jelenés kötelező. 
-Azok az üzemek és helyi cso-

portok, melvek szakmai köz-
pontjuktól felszólítást kaptak 
élmunkás jelölésre, a jelölteit 
neveit haladéktalanul adják be 
a Szakmaközi Titkárságon. 

Felhívjuk az üzemi bajnok-
ságban résztvevő sporttársak 
figyelmét, hogy kedden délután 
G órakor a szakszervezeti szék-
házban tartandó sportelőadásoD 
feltétlenül jelenjenek meg. 

A kereskedelmi Alkalmazottak 
szakszervezetének vegyes szak-
osztálya kedden délután 5 órai 
kezdettel taggyűlést tart a 
szakszervezeti székházban. 

A mérnökök és technikusok 
szabad szakszervezete rendezé-
sében 14-én, kedden délután 6 
órai kezdetlel Gáspár István 
szakszervezeti elnök tart fel-
olvavást a »Tcxülipar fejlődése 
a külföldön* cimmcL 

A vegyiipari szakszervezet üb. 
és bizalmi ülést tart kedden 
délulán 5-órakor. 

Értesítjük elvLVsnőinket, 

hogy szerdán, 15-én délulán fél 
5 órakor szakmaközi nőbizoll-
sági ülést lartunk. Pontos meg-
jelenés kölelez.ő. Nőtitkártag. 

— IZGATOTT A KAPUCI-
NUS. Bolla László kapucinus 
szerzetes Szentesen a hittan 
órán 1945. juliusában demo 
kráciaetlenes kifefenlisaket 
tett. A szegedi népbiróság 
halhónapi börtönre ilólte, a 
NOT ezt az ítéletet most hely-
benhagyta. 

— DÉKANY MARIA szege-
di lakos a nyilas párt és a 
Pfeiffert-párt agilis tagja volt. 
Az államrend elleni izgatás-
ért 2 évi és G havi börtönre 
ítélte a népbif-óság. 

x Könyvet ajándékozzon Ka-
rácsonyra. Tekintse meg kira-
katainkat. Szűkíts könyvesbolt, 
Kölcsey-utca 1. 

MNDSz frradó 
A7. MNDSz «zcge<li központi 

vezetősége felhívja a* összes 
ügyvezető asszony társakat, hogy 
központi utasítás nélkül semmi-
nemű jegyárusítást ne eszközöl-
jenek. Az egyesületek és testü-
lelek ilyen iránvu kérelmeikkel 
forduljanak a központi vezető-
séghez. Ál N DSz-központ. 

* 

— Jelentkezések a tavaszi me-
zőgazdasági kiállításra. A már-
ciusban megrendezendő buda-
pesti mezőgazdasági kiállításra 
és tenvészá Uatvású era felaján-
lott állatokat a szegedi állat-
tenyésztő egyesületnél december 
31-íg lehet bejelenteni. A kiállí-
tásra fajtatiszta szarvasmarha, 
juh, sertés, kecske és aprölllat 
(nyul, galamb), valamint ba-
romfi jelentendő he. Az olyan 
állatok is tó jelenthetők bemu-
tatásra, amelyek eladásra nem 
kerülnek; ha az illető a vásá-
ron értékesíteni kívánja tenyész-
állatát, az ár is bejelentendő. 
Nem törzskönyvezett, de a törzs-
könwelés követelményeinek 
megfelelő állatok is kiállítha-
tok. Uj íöklhözjuttatott gazdák 
a kiállításra felaiáulott állataik 
utón megfelelő kedvezményben 
részesülnek. 

X A Szegedi Tzr. Nőegylet 
e heti összejövetelét 1 l-én dél-
mtán 5 órai kezdettel tartja-
MaTgit-utea 20. szám alatt, í. 
emelet. Négy uj háziasszony és 
a vezetőség szeretettel kérik és 
várják tagtársnőik és minden 
érdeklődő "asszonytestvérük mi-
nél számosabb megjelenését. 

X Halálozás. Váradi Iválmán-
né, dr. Godáts Imre. dr. Hatos 
Sándorné tudatják, hogy szere-
tett édesanyjuk, özv. Godáts Im-
réné elhalálozott. Temetése 14-én 
délután fél 3 órakor a Dugo-
nics-temetőben. Engesztelő szent-
mise 14-én 8 órakor a minori-
ták templomában. 

A s z e g e d i m o z i k m ű s o r a 
ríaivároii f f o z i reief. 625 

Ma és mindennapi 
Az nj szezon első kimagasló 
amerikai filmalkotásai 

Sztárok filmje! 
É s z a k , c s i l l a g a 

A sötclbc borult tmberlség utmutatójt 

Főszereplők: 
Aun Baxter. Dana Andrew^ 
Walter IInston és Erich von 
Stroheim 

És a legújabb UJIFI híradó 
Az előadások kezdete fél 4. fél 6 

SzéC t l f iWr i Telef 490 I ^ f l r s ó KtOS* lelelon: 024 

Kedden, szerdán utoljára ját-
szok a nagysikerű angol film-
vígjátékot I 5 pajkos kis ördög 
hegyen-völgyön, gyalog és ló-
háton a tolvajok nyomában I; 

Kalandos vakáció 
Sok izgalommal telitett más-
félórás kitűnő szórakozás és 
kacagás 1 

Kedden és szerdán utoljára 

Csak felnőtteknek! 

Végze t e s k a l a nd 

A büups szerelem, az. erotika, 
filmje. Főszereplő: 

P. REICHARDT 
IIIRADÖ. 

Csütörtöktől az évad legszebb 
filmje, az 
E l s ő o s z t á l y o s o k 

és fél 8 órakor. Pénztárnyitis délelőtt ll-Uig délután I nrako* 

Izgató bornagykereskedő. 

Turcsányi fcráador szegedi bor-
nagykereskedő az »Ein Volk. 
ein Führer* fasiszta jelsravát 
hangoztatta és a demokrácia el-
len izgatott. Kétévi börtönre 
Ítélte a népbiróság. 

— Visszaélő gabonanngykere*-
kedö. R. Balog Miklós hódme-
zővá sá rhely i g abon a n n gykeres -
kedőt a. beszolgáltatásokkal kap-
csolation elkövetett, közhiva-
talnoki kötele-•s-émrel való visz-
szaélés miatt héthönapi bör-
tönre, 500 forint pénzbüntetés-
re és 500 forint vagyoni elég-
tétel megfizetésére Ítélte az 
uzsorabirósúg. 

x Nagy karácsonyi vásár a 
Hajós könyvkereskedésben, 
Oroszlán-utca 8. Álesekönyvck 
2.50-tűl. 

— Betörés. Vasárnapra vir-
radó éijel ismeretlen tettes be-
tört Danner Mihályué kézi-
munkakereskedéséhe, ahonnan 
köt-szövött babakelengyéket, füg-
gönyöket é3 egyéb kötöttárut 
vitt el mintegv négyezer forint 
értéktón. A rendőrség körözi a 
betörőt. 

x Az Ujszcgedi Csordagazda-
ság elszámoló és pásztorfogad-i 
gvülésfc tart december 19-én dél-
előtt 10 órakor a Szitir-veu-
déglőben. Elnökség. 

Fodor fid ön és Táteaszál-J 
litmánvozási vállalat fájda-j 
lomtól" megtört szívvel je-l 
lenti, hogy a cég beltagja,| 

Fodor Ödön 
életének 57. évében decem-
ber 12-én elhunyt. 

Temetése 14-én 2 órakor 
lesz a belvárosi temető ku-
polacsarnokából. 

Álnnkás életed örökké 
mintaképünk lo-z! I 

CUKORKÁT, 
csokoládéi legolcsóbban, legjobban 

Ksvács'áS visáfo'hat 

TiszaLaios-krt 43. Telefon 2-45. 

h a V i r é s z l e t r e 
is vehet és rendelhet: 

diófa fényezett 
hálószobát 2000.- Ft-tól 

diófa fényezett ' 
könnyebb 2000.— Ft-tól 

(liófa fényezett kombinált 
szekrényt 1800.- Ft-tól. 

konyhaberendezést r t-tót 

K A K U S Z I 
Kossuth Lajo3-sug5rut 5. szám. 


