
1946 február 12. 

H Í R E K 
Szolgálatos gyógyszertárak 

Pósa Iialázs, Káivária-u. 17., Apró 
fenő, Kossuth Lajos-sugárut 59., Salgó 
Péter, bérlő Halász Klára, Mátyás-tér 4., 
Temcsváry József, Klauzál-tér 9. 

—oOo— 
— Az adópengő február 12-én 2.45. 

— Időjárás jelentés. Várható időjá-
rás kedd estig: Délnyugati, nyugati, 
később északnyugati szél, felhőátvo-
nulások, több helyen, főként az or-
szág északi felében kisebb eső vagy 
havazás. Éjjel gyenge fagyok, a nap-
pali hőmérséklet kissé emelkedik. 

— Meghagyási határozatok hatályá-
nak u jabb meghosszabbítása. A ma-
gyar honvédelmi miniszter rendeletet 
adott ki, amely szerint a polgári iog-
lalkozásban való meghagyásra vonat-
kozó határozatok hatályának határide-
jét 144G junius 39-ig meghosszabbította, 
kivévén az 1921., 1922. és 1923. évben 
szüleletteket, akik polgári foglalkozá-
sukban nem hagyhatók meg. 

— Berevné Csányi Piroska elö-
adasa a tI.VDS(-bei.*Ma, kedden dél-
után 4 órakor tartja Bereyné Gsánvi 
Piroska, a kiváló újságíró előadását 'a 
magyar köztársaságról és a köztársa-
sági állameszméről a Magyar Nők De-
mokratikus Szövetségének' fűtött szék-
házában. Tisza Lajos-körut 57., 1. 
emelet. Az előadás után taggyűlés. A 
Nőszövetség kéri tagjainak megjelené-
sét és érdeklődőket is szívesen lát. 

— Felemelték a kórházi ápolási 
dijakat. A városi közkórházi bizottság 
hétfőn ismét felemelte a kórházi ápo-
lási dijakat A jelenlegi ápolási díjsza-
bás szerint az I. osztályú kezelés dija 
napi 100.009 pengő, .a II osztályúé 50 
ezer, a I I I . osztályúé pedig 26 ezer 
pengő Igen furcsának lar l jük, hogy 
taég mindig ilyen antiszociális megkü-
lönböztetések vannak életben a bete-
gek osztályozásánál. Éppen a szegé-
nyebb betegeknek lenne szükségük 
jeíbb ellátásra, mert valószínűen ma a 
szervezete amúgy is gyengébb a be-
szerzési nehézségek miatt, mint azoké, 
akik clsőosztálvu kezelést tudnak fi-
zetni. Nem igazságos tehát, hogy a 
kispénzű betegeket részesítsék gyen-
gébb ellátásban. 

x Jelmezbál február 16-án. szom-
baton az ipartestületben este 7-től reg-
gelig 

— ®rosz nyelvtanfolyam indul. A 
Szovjet-Magyar Művelődési Társaság 
rendezésében orosz nyelvtanfolyam 
indul. A társaság felkéri az érdeklődő-
ket, hagy február 15-ig a Délmagyar-
arszág kiadóhivatalában jelentkezze-
nek. 

x Komoly könyvért komoly árai 
fizet a Hajós-könyvüzlet, Oroszlán-u. 8. 

— Kifogtak két betörőt Kabók 
Gyula városi tisztviselő lakására isme 
retlen tettesek betörlek és sok ruha-
neműt, valamint sertéshúst vittek el. 
A betörés ügyében Nagy András al-
hadnagy folytatta le a nyomozást és 
egészen rövid idő alatt, dicséretes 
munkával sikerült is elfogni a tettese-
ket Czimbelcsik János és Csiszár László 
személyében. A két betörő a lopott 
húsneműt már elfeketézte, az árát 
pedig elitta, a ruhanemüeket azonban 
hiányta lanul megtalálták uáluk. 

x BáSdrálynöválasztás, láncverseuy, 
fővárosi jazz-zenekar a február 16-iki 
jelmezbálon az ipartestületben. 

— Hitközségi közgyűlés. A zsidó 
hitközség képviselőtestülete 17-én dél-
előtt 10 órakor a zsidó iskola tanter-
mében tartja közgyűlését, melyen el-
nöki bejelentések,' elhunytakról való 
megemlékezés, a Lőwy-könyvtár áten-
gedése tárgyában a város "átirata és 
több más fontos közérdekű ügy kerül 
tárgyalásra, 

D É L M A G Y A R O R S Z A G 

Mozik műsora 
Széchenyi filmszínház 

Ma és mindennap a nemek magyar 
vigjáték: Áz én lányom nem olyan. 
Gsathé Ká lmán vígjátékából fi lmre irta: 
Nóly Károly. Rendezte Vajda László. 
Zene: Szlatinay Sándor. Főszereplők : 
Tolnai Klári, Turai Ida, Gombaszögi 
Ella, Vízvári Mariska, Rádai Imre, 
Rajnay Gábor, Kabos Gyula, Greguss 
Zoltán, Rózsahegyi Kálmán, Gózón 
Gyula. Azonkivül kitűnő kisérőmüsor, 
Előadások kezdete fél 3, negyed 5 és 
6 órakor. 

Belvárosi Mun 

Níindannap a szezon legszelleme-
sebb bril iáns vígjátéka: Nők egymás 
közt. Főszereplők: Kay Francis és 
John Bokles. Előadások kezdete fél 3, 
negyed 5 és 6 órakor. Telefon 625. 

Egyelőre nem fenyegeti 
árvisveszély Szegedet 

Árvízvédelmi értekezlet a városházán Takács Ferenc 
elvtárs államtitkár jelenlétében 

(Szeged, február 11 Vasárnap, 
10-én délelőtt Pálfy György főispán 
elnökletével az érdekelt iniézményfek 
és hivatalok bevonásával árvízvédel-
mi értekezlet voll a városházán. Az 
értekezleten megjelent Takács Ferenc 
elvtárs, államtitkár, árvízvédelmi kor-
mánybiztos, Papp Isiváu árvízvédelmi 
miniszteri bizios cs Dénes Leó elv-
társ, polgármester. Papp István mi-
niszteri bizlos ismertette azokat a 
teendőket, amiket nz árvízveszély el-
hárítására meg kell tenni. Véleménye 
szerint ha az olvadás normális kö-
rülmények körül ! folyik le, akkor ár-
vizves/edelemtől neiu ke'I tartani. 
Mindenesetre az óvóintézkedésékel 
meg. kell tenni, mert nagyobb jégtor-
lódás váratlanul is előfordulhat. P é l -

munkája stilusbelileg nem egységes, 
de igy is figyeleusreméllé darabja 
lehet kamarazene-irodalmunknak. A 
hangverseny nagyszámú közönsége 
lelkes tapssal jutalmazta a kamara-
zenekar elismerésre méltó munkáját . 

dául Vásárosnaménynál a Tisza egy 
nap alaitt öt és i'él métert áradt. 
Szombaton Budapesten is olyan nagy 
volt a jéglorlódás, hogy árvízveszély 
íénvcigelte a fővárosi, de ennek da-
cára szombal éjszaka az olvadás 
olyan szerencsés fordulatot veit, hogy 
BucaPest megszabadult az árvíz bor-
zalmaitól. 

Takács Ferenc elvtárs, áfvizvédel- j 
mi kormánybiztos közölte az értekez-
letlel, hogy a szivattyútelep megkapta 
az egyelőre szükséges szénmenny'isé-
•get és ha nagyobb beruházásokra 
nem lesz szükség, a kiutalt harminc-
millió pengő elégséges lesz egyelőre 
a munkálatok vezetésért. Az értekez- j 
lel után a vasúti hidlioz helyszíni! 
szemlére mentek ki.' 

Lefarfóz&atták a szegedi rendőrség 
gazdasági hivatalának főnökét 

'Szeged, február 11) Nagy megle-
petést okozott a szegedi rendőrségen, 
hogy a politikai osztály letartóztatta 
a főkapitányság gazdasági hivatalának 
vezetőjét, Densz Sándor rendőrszá-
zadost. Azint értesülünk, a letartóz-
tatás felsőbb utasításra" történt, a 
belügyminisztérium intézkedett ugy. 
hogy Donsz Sándori tartóztassák le, 

mert alaposan gyanúsítható azzal, 
hogy a Diinátifulop háborús és nép-
eücues bűncselekményeket követeti 

cl. A letartóztatás megtörténte után 
Dcnszcl hétfőn már át is adták a 'jiép-
ü'gyészségnek, ahonnan további intéz-
kedésre valószínűén Budapestre vi-
szik. 

—oOo— 

Színház Művészei 
HETI MŰSOR : 

Kedden délután fél 5 órakor : Luxem-
burg grófja. 

Szerdán délután fél 5 órakor: 
Luxemburg grófja. 

Csütörtökön délulán fél 5 órakor. 
Hattyú 

Luxemburg g ró íja 
(Felújítás) 

I .ehár melódiái, amelyek már' ré-
gen elnyerték a kommünikék kedvelt 
> örökbecsű jelzőjét, hangzottak fel 
szombaton a Szegedi Nemzeti Szín-
házban az operett-társulat első elő-
adása alkalmából. A Luxemburg 
grófja ma is friss, megunhatatlan dal-
lamahW, vidám szövegével min.tig 
szívesen látott darabja a szegedi szín-
padnak, ha megfelelő müsorkörnye-
zetben és főleg jó előadásban jelenik 
meg. 

Régi, kitaposol! utakon haladó, de 
gondos rendez'ésben kaptuk ezullal a 
darabot, amelynek a szépen éneklő, 
a nagy primadonnái stílust hibátlanul 
képviselő Badnóthy Éva, a kedvesen 
csibészes, liangilag is jó formában 
levő Haller Sándor, Rajz János, Süli 
Manyi, Percnyi Kálmán és Kőműves, 
Erzsi a főszereplői. A Rajz—Süli-táu-" 
cospár megmutatta, hogy az operelt-
komfkúm'öt is lehet Ízléssel és ele-
ganciával képviselni. Ugyanez áll a 
kornédiázásában kissé talán túlsá-
gosan is mórsékleles Perényi 
Kálmánra. Kőműves Erzsi sök eredeti 
ötletlel eleveniletle fel Iíokozov Ste-
fánia, az élveteg grófnő mulatságos 
figuráját. A többi szereplő is helyén 
volt a legkisebb epizódisláig. Feljegy-
zésre kívánkozik Márkus László boy-
alakilása. Szép sikert hozott a felújí-
tás Paulusz Elemérnek, a tehetsé-
ges fiatal karnagynak, akinek némely 
tempóvétélével nem mindig 'ér iünk 
ugyan egyét, de akinek kezé alatt 
a zenekár és a kórus tömören és szé-

KORZÓ MOZI Telefon; 624 

Ma indul az örökszép magyar film ! 

Szörényi Éva, Nagy islván, 
Somlay Artúr, Ladomerszky Margit 

"kiváló főszereplésével 

Benedek ház 
Előadások keidete; fél 3, negyed 5 é*6 kor 
PénztámyitAs: délelőtt U-töl l2-i-< és dél 
után az elSndísek kezdete előtt Félórával. 

pen szólt. Perényi Ká lmán az apró-
lékos részlétekre is ügyelő figyelmes 
rendezése is hozzájárult, hogy nem-
csák a főszereplőkkel, liancm az epi-
zódistákkál és a kórussal is meg le-
hetünk elégedve. 

(sz.) 

A filharmonikusok hirci 
l-ebruár 12-én, kedden délelőtt 11 

órakor tart ja meg a fi lharmónia egy 
elmaradt if júsági hangversenyt a Nem-
zeti Színházban. Jegyek a hangverseny 
elölt a színházi pénztárnál. 

Február 17-én, vasárnap délelőtt 11 
órakor rendes bérleti hangverseny. 
Vezényel Várady László, a szinház 
opera-karnagya, aki a Hitler előtti 
Németország zenei szellemében, a ber-
lini és lipcsei operaházak kultúrájában 
eltöltött évek alatt a legmagasabb 
rendű kiképzést nyerte el Mint a fenti 
operaházak dirigense, elismerést és 
nevet szerzett inagáuak. 

A 17-iki hangversenyen Bach, Men-
delssohn, IVéher, Wagner müvek sze-
repelnek. 

Februrr Idán, délelőtt 11 órakor 
Hiúsági hangverseny. A jegyek ki-
váltandók. 

•OB 
Ady Endre-ünnepély az alsóvárosi 

párCh.izüau. Vasárnap nagysikerű kul-
turünnepély zajlott le az alsóvárosi 
pártházban, amelyen a móravárosi 
pártszervezet kuüurgárdája vendég-
szerepelt. Szél elvlárs, az alsóvárosi 
pártszervezet titkára bevezető beszédé-
ben a fokozott kul turmunka szükséges-
ségét hangoztatlajminden kommunista-
szervezetben és ebben a móravárosiakat 
követendő példaként állította oda. 
Uzulán Balta Ferenc mérnök elvtárs 
vezetése alatt ál ló kulturgárda kirob-
banó sikerrel adta elő Ady Endre 
emlékének szentelt, kitűnően sikerült 
műsorát „Dózsa György unokája" 
cimniel. A hálás alsóvárosi közönség 
igaz elvtársi szeretettel ünnepelte és 
megvendégelte a vendégszerepléseivel 
immár széleskörű kulturhivatást telje-
sítő móravárosi kulturgárdát. 

—oOo— 
Zenekari hangverseny az Ujságiró-

oithonbau. Vasárnap délután második 
hangversenyél tartotta az Ujságiró-
otthonban a Nemzeti Szinház muzsi-
kusaiból alakult kamarazenekar. Nem 
hangsúlyozható eléggé az az érdem, 
amellyel a kitűnő kis zenekar karnagy a 
Várady László és a lelkes muzsikusok 
hozzájárulnak ezeknek a hangver-
senyeknek révén Szeged zenekultúrá-
jának fejlesztéséhez. Ezúttal Mozart 
Kis éji zenéjével és Handel Három 
táncát hallottuk tőlük stílusos, csiszolt 
előadásban. A műsor érdekessége dr. 
Rencsik György Magyar szvittjének 
eredeti bemutatója volt. Bencsik 

Szálas! a néeetekíöl kért 
segítséget az ország romka-

fteütésékez 
A fcttnper héttői tárgyalása 

(Budapest, február 11) Az orszáj-
vesztő főbünösök hétfői tárgyalása* 
Kemény Gábor volt nyilasmiaisxler 
Gnáplóját olvasták fel, melyből kiiü-
nik, hogy a fegyverszüneti terv wcg"-
hiusitására "Száiasi érintkezést kere-
sett a németekkel. Kemény uáoubua 
a régi rossz recept szerint mindeal ta-
gad és semmiről sem tűd 

A tárgyalást folytalják. 

II brit kormány reméli, . 
Hagy rövidesen demokratikus 

változás kövelkezik be 
Spanyolországban 

(London, február 11) Az Egyesűit Nem-
zetek szombati közgyűléséi Pana ma 
határozati javaslatával kapcsolatban, 
amely annak kimondását kérle, hogv 
a jelenlegi spanyol kormányt az ellen-
séggel való szoros kapcsolata miatt ne 
vegyék fel az Egyesült Nemzetek szer-
vezőiébe. A fehér-orosz küldöttség ve-
zetője rámutatott arra, hogy Frauc® 
rendszere a háború első " napjától 
kezdve az utolsó napig segítette az 
Egyesült Nemzetek ellenségeit. 

Backer a brit küldöttség nevében 
kijelentette, hogy a brit kormány re-
méli, hogy rövidesen olyan vákezás 
következik be Spanyolországban, amely 
megegyezik az Egyesült Nemzetek alap-
elveivet Reméljük, hogy Spanyolország-
ban rövidesen demokratikus eszközök-
kel választott, s a nép óhaját képviselő 
kormányt üdvözölhetünk. Ezalán a 
határozati javaslatot 45 szavazattal 
egyhangúlag etfogadták. (MTI) 

Szakszervezeti frlrek 
A szegedi bizottságok elnökei és a 

váltalatok vezetői kedden délelőtt 1U 
órakor üzemi ellátás ügyébe* együttes 
ülést tartanak a szakszervezeti szék-
házban Dózsa György utca 8. 

A városi kertészet alkalmazottai 
február 12-én, kedden dé lu lá* fél 4 
órakor üzembizoltsági választást tar-
tanak a szakszervezeti székházban 
(Dózsa György-utca 8). .Vezetőség. 

A szakszervezeti ifjumNnkáscso-
port felhívja a famunkás és rokon-
szakmabeli tanoncokat és if jumaaká-
sekat, hogy február 12-én, kedden 
délután 5 órakor értekezletet tartanak 
a szakszervezeti székházban. Vezetőség 

A fodrászmiinkásolí szabad szak-
szervezete 13-án, szerdán débstán fél 
5 órakor taggyűlést tart a szakszerve-
zeti székházbau. Tárgy: munkabér-
rendezés. Figyelmeztetjük tagjainkat, 
hogy az elmaradt tagjárulékokat e hé 
végéig rendezzék, mert ellenkező eset-
ben töröljük a tagok sorából, Befizeté-
sek és hivatalos órák minden vasárnap 
délelőtt 10-12 óráig és csütörtökön 
délután 5—6 óráig. Vezetőség. 

Az építőmunkások szabad szak-
szervezete 14-én, csütörtöké* déluUía 
4 órakor taggyűlést tart a szakszer-
vezeti székházban, mélyre minden tag 
megjelenése kötelező. Vezetőség. 

Az orvosok szabad szakszervezeté-
nek tudományos szakosztálya február 
13-án negyed fi órakor a sebészeti kli-
nika tantermében ülést lait. E lőadók: 
1. Dr. I 'ogány István főorvos : Hábo-
rús amenorrhea. 2. Dr. Görgényi Gyula 
tanársegéd: Palhologiai és kl inikai 
adatok a füleredetü kemény agyburok-
gyulladások kérdéséhez. 

x Tánc ma, kedden 6- őrálól 10 i| 
az ipartestületben. 

— A MaDISz hírei. A szagedi 
MaDISz központi vezetősége ll-áa, 
szombaton délulán a központ régi 
helyiségében (Vörösmarfy-utca 5) reg-
gelig tartó jelraezbálal rendez. Böffé, 
jelmez nem kötelező. — 13*án, szer-
dán délután fél 4 órai kezdettel a. 
MaDISz központi székházában diák-
ülést tartunk. Kérjük tagtársaink pon-
tos megjelenését. — A MaDISz köz-
ponti sportvezetője felkéri az összes 
kerületek sportvezetőit, hogy 13-án 
délután 4 órára minden kerületbőt a 
három legjobb asztali lenniszezőjét (nő-
ket is) megbeszélés végett küldjék be 
a központba. 


