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i Magyar Kommün sta Párt szened} szervezete novemlier W-m, szombaton 5 érakor minden 
Kerületben í a g g y ü l é s i t a r t FelbiviSiK az üzemi pártszervezetek tagjait, fioiy a lakó-
beiyükhöz k o z e ü s M páriszervezeiiien vegyen részt a tangylilésen. Pártfagok megjelenése kötelező. 

H I R E K 
Szolgálatos gyógyszertárak 

Özv. Nyitassy Agostoimé, Római-
kör ut 22, Barcsay Károly, Tisza 
Lajos-körut 32, Iíulesu Barna, Kálvá-
ria-tér 7., Leinzinger Pál, Horváth ML-
hály-utea ft, Dr. Löbl Imre gyógyszer-
tára Szeged, Qróf Klebelsberg-tér 4. 

—aOo— 

— Áthelyezés. Á földművelésügyi 
miniszter dr. Vas Péter kisérletügyi fő-
vegyészt Szegedről a mezőgazdasági 
vegykiséríeti állomásról Székesfehér-
várra a magyar mezőgazdasági végy ki-
sérteti állomáshoz helyezte át. (MTI) 

— Enther ölésért ölcvi fegyházra 
itéítek egy rendőri. A tőrvényszék dr. 
Szilágyi László tanácselnök vezetése-
vei működő büntetőfanácsa Tót'ti Ist-
ván desz&i rendőr bűnügyét tárgyalta. 
Tóthot szándékos emberölés bűntet-
tével vádolták, mert szolgálati tegy-
vcrével megölte Puttók Elek njszent-
Iváni földművest. A vádlott védek 
sében előadta, hagy parancsot kapott 
f u ta ik letartóztatására, Puttók ugyaxús 
menekülni akart, ezérl használta jo-
gosan fegyverét. A fanok vnlkwn5só-
ból nem derült k i a fegyverhasználat 
Jogossága, ezért a törvényszék ötévi 
fegyházra ítélte. Az ítélet nem jogerős. 

— A MaDISz Ady-eslje. Komoly 
alvójn irodalmi est lesz november 
10-én este 5 órakor a zeneiskola nagy-
termében. A MaDISz kultnrasztátya 
Ady-eslet rendez. Az eddigi szokástól 
eltérően azonban nem infiket!velőkkel, 
hanem a Szegedi Nemzeit Színház tag-
jainak és a LehoEay-sziniískola növen-
dékeinek közreműködésével. Hosszú 
idő óta a komoly irodalmi estéket nél-
külöző közönség bizonyára nagy szám-
ban fogja felkeresni és élvezni Szeged 
művészeti eleiének ezt a komoly ese-
ményét. Meghívók a helyszínen igényel-) 
fartők. 

— Szövetkezeit veséfőfc kiképzéséi 
célzó szaktanfolyamát november 
ll l-éa délelőtt l í órakor nyitjuk meg 
ünnepélyes keretek között a Szegedi 
Kereskedelmi és Iparkamara nagy-
termében. Az ünnepélyes, megnyitá-
son Vörös József főispán, Dénes Leó 
polgármester is Vészt vesz.. Minden 
szövetkezeti vezetőt szívesen látunk. 

— Gépkezelői tanfolyam indul. 
Cséplőgép-, veh'kncg tisztító- és trak-
lorkezelői tanfolyam indul a szegedi 
Teísőiparískalában november 12-én 
Ireggcl S órakor. Jelentkezni lehet a 
tanfolyam vezetőségénél,Meabely-tflca 
fi. szám. 

x A Szegedi Közüli Vaspálya Rt. 
fizIetvezetSsége értesitk a t. utazóközön-
séget, hogy az 5Ö7B/1945. K. K. M. sz. 
rendefel értelmében az alábbi viteldíjak 
lépnek életbe.- Átszálló- és vonaljegy 
80-— pengő, szakaszjegy i t t— pengő. 

x A F á j Jetle* Kisgazda-, Földműn 
kás- és Polgári Párt nő i csoportja va-
sárnap, november- tl-én délután 3 óra-
kor a pártszékházban fontos értekez-
letet fari, amelyre a női csoport fagjaii 
is a küztisztvisetőcsoport rrótagjait ís 
minél nagyobb számban várja a veze-
tőség. 

— Tájékoztató adóügyekben. Az ál-
talános kereseti adó cs társulati adó 
végrehajtási utasítása ufán most már 
megjeleni a jövedelmi adó fizetését 
ujabban szabályozó pénzügyminiszteri 
rendelet is. Ez a rendelet szabályozza 
•z összes munkavállalók jövedelme után 
i munkaadók által beszedendő jöve-
delmi adó lerovását, úgyszintén a leg-
utóbb megjelent rendelet szabályozza 
az összes jövedelmi alanyok adófizeté-
sét is. Tekintettel a tárgy nagy fontos-
ságára és az adólerovás közeli időpont-
jára, a Szegedi Kereskedelmi és Ipar-
kamara november 12-én (hétfőn)délután 
fél 5 órakor a kamara nagytermében 
tájékoztató előadást tart, amelyen dr. 
Kertész Béla fogja az idevonatkozó 
rendelkezéseket, és a követendő eljárást 
ismerteink 

Egyelőre csak kisebb átalakítások 
lesznek a színházban 

A nagy átépítési munkát a nyári szünetben és a 
következő esztendődben fokozatosan végzik et 
November végén saját épületében kezdi meg 

szezonját a Szegedi Nemzeti Színház 

(Szeged, november 9) Jelentettük, 
hogy a kuítnszminiszfériumből bizott-
ság érkezeti Szegedre a színház épü-
letének megvizsgálására és a szük-
séges átalakítási munkálatok elvégzé-
sének megbeszélésére. A Szegedi Nem-
zeti Színház vezetőségének és a kul-
tuszminisztériumnak az volt ugyanis 
a véleménye, hogy a nagy társulat 
nem végezhet tökéletes 'művészi mun-
kát a színház rendelkezésre á l ló fel-
szerelésével és jelenlegi helyelosz-
tása mellett. Amint megírtuk, a bizott-
ság tagjai: Say Géza miniszteri osz-
tályfőnök, Ronitiányl Gyula minisz-
teri titkár és Tolnai Pál , az ál laaii 
színházak műszaki főfelügyelője szer-
dán délután szemlét tartottak a szín-
házban, majd tanácskozásra ültek 
össze dr. Pá l ly György helyettes pol-
gármester, a kulturügyoszlály veze-
tője hivatali helyiségében a város 
vezetőségével. A tanácskozás csütör-
tök dérig tartott, utána a' miniszté-
riumi bizottság tágjai visszautaltak 
Budapestre. 

A tanácskozás eredményéről dr. 
Pálfy György helyettes polgármester 
a következőket mondotta: 

— A"minisztériumi bizottságg;al foly-
tatott beható tanácskozás után a meg-
beszélések azzal a megállápodással 
végződtek, hogy a színház nagyobb 
mérvű átépítésébe must nem lehet 
belemenni. Részben azért, mert hiány-
zik a megfelelő építőanyag, részben 
pedig azért, m e r i 

ez olyan hossza Idői venne 
igényire, hogy ebben az évben 
nem kerülhetne sor a színház 
megnyitására, Ilyen sokáig pedig 
nem lehel várni a szezonkezdés-

sé?. 

Az sem lenne megfelelő megoldás, 
hogy a "színház másutt játszék, amíg 
tart azs építkezés. Egyelőre Ceöát 
csak a halaszthatatlan, legszüksége-
sebb átalakítási fogjuk elvégeztetni, 

így bangolóhelyiséget épittetünk a 
zenekarnak a színpad alatt és a szín-
pad zsinórpadlását tökéletesítjük. A 
hangolóhelyiség épiltetését a város 
vállalta a szubvenció reá eső részé-
nek terhére. A nagy átalakításokat, 
igy u j öltöző- és irodahelyiségek, prő-j 
batermek létesítését, a színpad meg-
nagyobbitását a nyári szünet alatt és 
a iiiivctliczö 2—3 esztendőben lógjuk 
(okozatoson elvégeztetni. Ez ugyanis 
olyan nagy munkát igényel, hogy egy-
szerre megcsináltatni nem lehet. Tol-
nai Pál műszaki főfelügyelő a leg-
njabb követelményeknek megfelelően 
elkészíti a terveket és a szezon be-
fejezése után nyomban megkezdődik 
az építkezés. 

Elmondotta a helyettes polgármes-
ter, hogy letárgyalták a bizottság tag-
jaival a színház költségvetését is. 
Mivel összegszerű szubvencióban nem 
lehet megállapodni a mai viszonyok 
közölt egyik részről sem, ugy határoz-
tak, hogy 

a színház fenntartási és beruhá-
zási költségeinek 89 százalékát az 
á l l am, 29 százalékát a város íe-
üezl, a város adja ezenkívül a 

~ (ülést és világítást. 

Az ál lam máris jelentős beruházáso-
kat kezd, amennyiben 10 milliós költ-
séggel megveti az alapját a színház 
köftütárának. A most elhatározott 
épilkczési munkálatokat a városimér 
nüki hivatal a napokban elkezdett, 
azok 2—3 hét alatt befejeződnek és 
ulána november végén niegnysl'k a 
szezon. Addigra megtörténik a tár-
sulat még Budapesten fevő tagjainak 
leköltözesé, ami most má r csupán 
lakáskérdés, iifven-ltaivan embernek 
lakáshoz juttatásáról van szó. A város 
vezetősége felkéri a lakosságot, ajánl-
janak fel lakást a színház tagjainak. 
A iakáshivátal is utasítási kapott, 
hogy jelöljön ki lakásokat a leköllöző 
színészeknek. 

Halálra Ítéltek 
egy nyilas gyif^tosf 

(Budapest, november 8) A népbiró-
ság most vonta felelősségre Lőrincz 
Géza 2/ éves kereskedősegédet, voll 
tartalékos őrmestert, akit a népügyész-
ség háborús büntettet és rablás bűn-
tettével vádolt meg. December 8-áu egy 
férfit látott Budapesten az utcán, aki 
el akart surranni mellette, Lőrincz rá-
kiáltott: 

— Igazold magad I 
A férfi igazolványért a zsebébe nyúlt, 

ebben a pillanatban Lőrincz előrán-
totta revolverét és többszór rálőtt a 
férfire. 

A főtárgyaláson Lőrincz Géza kono-
kul tagadott. A tanuk mind ellene val-
lottak, de a vádlott megmaradt taga-
dása mellett. A perbeszédek elhangzása 
után a népbiróság háborús bűntettek-
ért, a rablás bűntettéért Lőrincz Gézát 
kötél általi halálra ítélte. Az elitéit és 
védője fellebbeztek és kegyelemért fo 
lyamodtak. (MTI) 

Szénkiánv miatt 

Beszüntették a hajóközlekedési 
Szeged és Csongrád közöli 

Továbbra is forgalomban kell tartani Szeged egyetlen 
tömegközlekedési eszközét a „Rákosi Mátyás 4 1 gőzöst 

(-zegetl, november 9) A Délmagyar-
országi annakidején nagy riportban 
számolt be a roncsaiból újjáépített 
„Lukács Béla'1 elnevezésű tiszai gőz-
ha jó üzem behelyezéséről és „Rákosi 
Mátyás" néven a forgalomnak való át-
adásáról. A „Rákosi Mátyás" körül-
belül másfél 'hónapja szeti ismét a 

dotfa meg ezt a kérdést, liogy egy ha-
talmas uszályt kapcsolt a hajó után és 
most már az eddigi 2—500 utas hetyett 
803, szükség esetén IOOO utast tud szál-
lítani a „Rákosi Mátyás". Az uszályon 
a mindszenti utasokat helyezik el, hogy 
ne kelljen a gőzösnek egész utján ci-
pelnie a nagy terhet. A „pótkocsit" 

Magányos, gyermektelen, 64 éves 
Egészséges no férjhez megy, vagy társul 
hozzáillő férfihez, értékes háza van. 
Teljes c imü kimerítő választ kérek 
„Hull a falevél" jeligére. 

Tisza bul lamait és áldásos mnnkat ve-| Mindszenten lekapcsolták. Nagyon sok 
gez a Szeged—Csongrád közötti forga-i teherárut szállít ezenkívül minden 
lom fenntartásával. Nagyjelentőségű I másnap a „Rákosi Mátyás", ami Szeged 
volt ez a munka ezelőtt is, de kutono-: Uözeltátása szempontjából szintén nagy-
sen az, amióta a vonatközlekedes meg- jelentőségű 
szűnt. Jelenleg a „Rákosi Mátyás'- Sze- j A haj,",' a szf,kös szénviszonyok 
ged egyetlen tömegközlekedési eszköze, raia|| m os t csak hetenkint háromszor 
egymaga tartia fenn az összeköttetést i n t| u t Szegedről, kedden, csütörtökön, 
Szeged és a tolunk északra^ eső váró-; szombaton és mindig másnap reggel 
sok, falvak hozott egészen Csongrádig, j , é r v i s s z a végállomásáról, Csongrádról. 
A hajót kezdettől fogva sok utas vette Sajnos a szene éppen fogytán van és 
igénybe, mert aranylag oíesobb a vo- j 3 Z a v e s z é l y fenyegeti, hogy áldásos 
natnal és majdnem gyorsabb is, tekint- 1TO-lk5(iését be kell szüntetnie. Az Me-
ye, hogy nem kell aUzállogaUu, meg |ékeseknek mindent el kelt követniük, 
l isza ia l kelések ke l fea j í ódnt .Amió ta a ; h o g y a h a ; ó územbetartása továbbra 
vasúti forgalmat beszüntették, ketsze-. j s lehetséges l e ven 
résére növekedett a forgalma. A hajón n 

Króm és szén érkezett 
Magyarországra 

(Budapest, november 9) A szovjet-
magyar árucsereforgalmi egyezmény 
keretében szerdán megérkezett Magyar-
országra az első krómszátlitmány. Hat 
vagon króm érkezett, amelyet Gerö Ernő 
kereskedelmi miniszter azonnal szét-
osztott a nagyipari vállalatok között. 
A Lengyelországgal kötött megállapodás 
értelmében szerdán ujabb 1003 tonna 
sziléziai szén futott be az egyik buda 
pesti teherpályaudvarra. (MTI) 

Színház s-: Művésze! 

tevő bőséges férőhely szűknek bizo-
nyult és bővítéséről keltett gondos-
kodni. 

A MFTR szegedi állomásfőnökségc 

A Magyar Folyam és Tengerínjő-
zási Rt . lapzárta után közli, hogy a 
személy hajójára tokát Szegei és Csőn-
grád közölt azonnali hatállyal szén-

áién Fekete állomás főnöltkel ugy ol-i hiány inialt megszünteti 

Hernádi Lajos nvember 30-án bai: 
versenyez Szegeden. Már az elírni 
hónapban hirdette az Otthon Hangve; 
senyiroda Hernádi-Heimlich Lajos 
zongorahangversenyét, de az a közickc 
dési zavarok folytán, a zenekedve; 
közönség őszinte sajnálatára, akko 
elmaradt. A kiváló művész, akit a Sz -
lasi és az azt megelőző korszak ne. i 
engedett az előadói dobogóra, maga 4 ; 
arra törekszik, hogy a vidéki nae -
városok zeneértő közönségével is rar -
ismerkedjék. A legilletékesebb köre : 
azzal honorálták egészen tüneményei 
játéktudását, hogy kinevezték a Zene-
akadémia tanárának. Egy ma érkezett 
táviratában most arról értesiti Hernádi 
a rendezővállaiatot, hogy előkelő párt-
fogók segítségével sikerült neki novem-
ber 39-ára az autóbuszra jegyet bizto-
sítani, tehát lejön cs még aznap este 
megtartja szegedi hangversenyét. 

Vasárnapi fulballprojjram 

Vasárnap ismét itthon játszik a Sze-
ged, és szeretné megmutatni, hogy 
legutóbbi rossz eredményei csak mulő 
gyenge forma következményei voltak, 
részben pedig a balszerencse rovására 
írhatók. A csapat a héten szorgalma-
san edzett a vasárnap fél 3-kor kezdődő 
Zugló elleni mérkőzésre. A vezetőség 
az összeállításban több változást tervez. 

A Vasutas-stadionban lejátszásra 
kerülő SzAK.—Zugló-mérkőzés előtt 
Tisza—HTVE I. o kerületi bajnoki 
mérkőzés lesz fél t órakor, Tisza ifi— 
HTVE ifi 11 órakor, Rendőrség-SzAK 
II . pedig reggel 9 órakor. 

A Hunyadi-tér programja igv alakul. 
Délután 2 órakor UTC—SzFIE, délben 
12-kor SzFIE ifi—DFC ifi, 10 kor 
SzMTE i f i-Móra ifi, fél 9-kor Móra I I 
SzMTE I I . 

Az SzMTE Vásárhelyen mérkőzik * 
HMTE-vel, a Móraváros Makón a 
MUSE-vel. a SzATE Szőregan a Rákó-
czival, a Makói vtTE pedig Dorozsmárs 
megy a DFC-hez. 

Szombaton délután a stadionba* 
játszák le a Postás-HASE I. o. baj-
noki mérkőzést 3 órakor, elölte Postás 
II.—Barátság másodosztályú bajnoki 1 
órakor. A Hunyadi-téren ugyancsak 
szombaton délután 3 órakor Szabad-
ság—SzEAC II . o. bajnoki lesz. 


