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h i r e k 

NAPIREND 
Április 4—5 

Nemzeti Szinház: 6 órakor Carmen 
(Bérletszünet). — Pénteken 6 órakor: Pil-
Iang6klsaMX°n7 (Bemutató). 

Széchenyi Filmszínház: 3, 5 és 7 óra-
kor : Nagy keringő (Amerikai film.) 

Korzó Mozi: 3, 5 és 7 órakor Két-
;Cr ketie. (Magyar film.) 

Belvárosi Mozi: 3, 5 és 7 órakor: 
Egy Unnak a fele. (Magyar film.) 

A Somogyi- és egyetemi könyvtár és a 
muzeum zárva Jg 

Szolgálaton gyógyszertirak 
Franki József, Szent György 

fiür 6, Frankó Andor, Dugonlca-téc 
I , Surjányi József, Kossuth Lajos 
BBgárut 31. i ' i " [. ; I 

A Délmagyarország legközelebbi 
száma a s ország felszabadulásá-
nak csütörtöki ünnepe miatt 
szombaton reggel a rendes idő-

ben jelenik meg. 

Hat kukorica-nap lesz havonta Szegeden 
ÁJlandé cukorraktárt létesíi a városban a pénzügyminiszter 

— Az adépengö 
59 pengő. 

április 4 é n 

— Időjárásjelentés, Várható időjárás 
csütörtök estig: Északnyugati légáramlás, 
i e l h ö s e b b idö, többfelé köd, az észak-
keleti részesen lehet kisebb eső, a nap-
pali felmelegülés gyengül. 

— Lobogozzák fel a hasakat . Dé-
nes Leó elvtárs, polgármester felhívja Sze-
®ed lakosságát, hogy csütörtökön, a fel-
szabadulás emlékünnepén lobogozzák fel 
a házakat. 

— A szaktanács küldöttsége el-
utazott Moszkvába. Budapestről jelen-
tik A szakszervezeti tanács nyolctagú 
küldöttsége Kisházi Ödön elnök vezeésé-
vel szerdán hajnalban Moszkvába repült. 

(Szeged, április 3.) A dr. Pálfy 
György főispán elnökletével megtar-
to t t eheti közellátási értekezleten 
szerdán dr. Simon József tb. tanács-
nok, a közellátási hivatal vezetője 
referá l ta a közellátás-igazgatás át-
szervezéséről szóló miniszteri rendele-
te t , amelynek leglényegesebb intézke-
dése, hogy a mindenkori közellátási 
felügyelő (Szegeden jelenleg István 
Béla) t a g j a a törvényhatósági bizott-
ságnak és a közigazgatási bizottság-
nak. A közellátási felügyelő a jövő-
ben ellenőrizni tartozik, hogy a hiva-
tali szervek végrehaj t ják-e a közellá-
tási rendeleteket. A rendeletek vegre 
nem h a j t á s a esetén a közellátási fel-
ügyelő százezer adópengő pénzbirság-
gal is s ú j t h a t j a a mulasztó tisztvi-
selőt. 

Az értekezlet éiénken kifogásolta) 
hogy az elmúlt héten kétszer is össze-
ült a kenyérármegállapitő bizottság és 
közvetlenül kétszer egymásután fel-
emelje a kenyér árát. Az elnöklő fő-
ispán közölte, hogy a murikabérek és 
l isztárak emelkedése te t te szükségessé 
az emelést, majd egyúttal bejelen-
tet te , hogy az u jabb százszázalékos 
béremelés mia t t ismét emelni kell a 
kenyér árá t . Péntekre már össze is 
hivta az ármegállapi tó értekezletet. 

Elhatározta ezután az értekezlet, 
hogy a jövőben minden hónap 9, 10, 
19, 20-án, valamint a hónap első és 
utolsó napján kukoricanap lesz Sze-
geden. Ezen a napon nem sütnek a 
pékek kenyeret, a kenyérjegy megfe-
lelő szelvényére kukoricalisztet szol-

gál ta t ki a közellátási hivatal. 
A közellátási minisztertől távirat 

érkezett a főispán cimére, alakítson 
bizottságot, amely felülbírálja, hogy 
az a r r a jogosultaknak adta-e ki á 
közellátási hivatal a város résáére ki-
utalt cukrot. A közellátási értekezlet 
kimondotta, hogy a cukorosztás fel-
ügyeletével a közélelmezési tizemhez 

i kirendelt felügyelőbizottságot bizza 
meg. . 

A eukorüggye' kapcsolatban a pénz-
ügyminisztériumtól is értesítés érke-
zett. A minisztérium közű, hogy a 
város k§t-három havi szükségletét ki-
tevő cukormenayiséget akar egyszerre 
tárolni Szegeden, abból a célból, hogy 
h a a kiutalás megtörténik, ne kelljen 
hetekig várakozni a cukor leszállítá-
sára. Ezzel elkerülhető lesz az, hogy 
a kiutalástól a IeszíUUtásig a cukor 
ára felemelkedjék. A pénzügyminisz-
t e r kéri a yárost, hogy helyiséget je-
löljön ki az i t t tárolandó cukor szá-
mára . A közellátási értekezlet meg-
bízta a közellátási hivatalt, gondos-
kodjék megfelelő helyiségről. Pálfy fő-
ispán egyébként bejelentette, hogy a 
jövő héten valószínűen megérkezik 
Szegedre a március havi cukorkiuta-
lás. Simon tanácsnok azt közölte, 
hogy a most folyamatban lévő sóosz-
tást , amely tizdekás adagokat jut-
t a t a fogyasztóknak, a jövő héten 
u jabb mennyiség kiosztása követi. 
Ezenkívül két doboz gyufát , dobozon-
kint 80.000 pengőért, valamint babot 
és borsót osztanak a kenyérpótjegyek 
szelvényeire fejenkint fél—fél kilót. 

— Dicsfalnssy főkapitány felfüg-
gesztette Kiss Károly rendőraleare-
dest A szerdán Budapestről hazaiért 
Diczfalussy Ferenc rendőrvezérőrnagynak 
dr. Drégely József rendőrezredes, a fő-
kapitányság helyetles vezetője referálta 
azt a fegyelemsértési ügyet, amelyet Kiss 

ároly rendfiralezredes követett el Fehér 
Mátyás autófuvarozó vállalkozó indokolat-
lan őrizeibevételéve!. A referátum meg-
hallgatása után a főkapitány Kiss alezre-
dest felfüggesztette állásától és elrendelte 
a fegyelmi vizsgálat megindítását. Fegyelmi 
vizsgák biztosul dr. Cserey Gyula rendőr-
őrnagyot jelölte ki a főkapitány. 

— Fizetésük harminc százalékát 
kapták meg a yárosl tisztviselők. 
Alváros pénzszűkében van, éppen ezért a 
tisztviselők elsején fizetésüknek csupán 
harminc százalékát kapták meg. A fenn-
maradt összeget előreláthatóan szombaton 
fogja kifizetni a városi főpénztár. 

x „Tavaszi bál" az ipartestületben 
április 6-án, szombaton Tánc-este 7 órá-
tól reggelig. 

— A Szociáldemokrata Párt felső-
városi szervezete vezetőségi és utcabizal-
tni ülést tart április 4-én, csütörtökön 
délután 6 órakor Vásárhelyi-sugárut 22 
szám alatt. 

—Juhász Gyula-ünnepség halálának 
évfordulóján. Vasárnap, április 7-én lesz 
kilencedik évfordulója Juhász Gyula halá-
lának. A szomorú évforduló alkalmából a 
Juhász Gyula-Társaság nagyszabású em-
lékünnepélyt rendez a szegedi Nemzeti 
Színházban, a szegedi irók, költők, képző-
művészek és a színtársulat tagjainak közre-
működésével Az ünnepély, ame'ynek vég-
leges műsorát most állítják össze, nonto-
san 11 órakor kezdődik és arra a Juhász 
Gyula-Társaság meghívta a hatóságok és 
intézménye^ k-pviselőit, az iskolák ifjú-
ságát, a politikai pártokat és a szakszer-
vezeteket is. Ezen az ünnepélyen leplezik 
le azt a portrét, amelyet Dorogi Imre, a 
kiváló szegedi festőművész most készített 
a költőről. A Juhász Gyula-Társaság dél-
után 4 órakor meglátogatja a belvárosi 
temetőben Juhász Gyula sirját, ahol 
szintén kegyeletes ünnepséget rendez. 

x A sirápolást a Szegedi Szent-
egylet megkezdi . Díjbefizetések Ko-
rona* utca S. I. 

Aranyat, ezüstöt, briliánst legmagasabb áron 
FISCHER ékszerész V Á S Á R O L . Klauzál-tér 3. 

— EiSkés rátették Budapesten a 
városok kongresszusát. Dénes Leó 
elytárs. polgármester, dr, An'alffy György 
helyettes potgármester és Róna Béla elv-
társ, tanácsnok társaságában Budapesten 
járt. Szeged vezeói előkészítették az áp-
rilis 7, 8. és 9-i városok kongresszusa és a 
Magyar Városok Országos Szövetségenek 
alakuló ülését. Tiztagu intézőbizottságot 
választottak, amelynek egyik tagja Dénes 
Leó elvtárs, polgármester. 

— Járdák tisztántartása. A rend-
őrkapitányság a 250000/1929. BM. rende 
let 54. §. 5. bekezdése alapján az esetle-
ges járványveszély elhárhasa érdekéből 
felhívja a háztulajdonosokat, hogy a házuk 
előtti gyalogjardákat minél gyakrabban 
seperte ssélr, illetőleg tartsák tisztán. A fel-
hívás betartását járőrökkel ellenőriztetik. 

— Hadifoglyoktól levelek érkez-
tek az alanti címekre, átvehetők a Ma-
gyar Vöröakereszt irodájában, Széchenyi-
tér 16. sz. alat.: Almássy Vilmos, özvegy 
Asztalos Albettné, ozv. Balázs Jánosné, 
Balázs Józsefné, Balogh György, Baratn 
lmréné. dr. Bartucz Lajos, dr. Battancs La-
josné, Balint Dezsőné, Bán Árpád, öz-
vegy Bemitsky Józsefné, Benkő János, 
Bertényi Béláné, Bolford Margit, Boros 
István, Bubori István, Csipei Sándorné, 
Csornák Elemér, özv. Csókás Janosné, 
Csűri László, Czékus Sándor, Czimer Jó 
zsef. Deák Ferenczné, Dobó István, Dobó 
István, Domonkos Mihályné, Faragó Mi 
hályné, Fehér Ignác, Ferenczi Lajosné, 
Gály Margit, Gáspár István, Gyetvai Anna, 
Gyimesi Magda, Húszamé. Iván János, 

Í6;ai Istvánné, Kar kos József, Kiss Ferenc, 
íiss Gvörgy, Kiss Ilona, Kovács Mátyás, 

Kutas Borbála, Kürtösi Elemérné, Lajkó 
Anikó, Ma kos Józsefné, Megyeri Imrené, 
Ménesi István, Molnár Gyuláné, Monár 

József, Molnár Lajos, Nagy Sándor, Náday 
enö, Neumann Karolin, Otott Kovács 

György, faragi János, özv. Pántya Józsefn% 
Pósa Kálmánné, Pusztaszeri Károly, Sági 
Jáno3 tanitó, Sándor György, Seb k Miksa, 
özv. Siegl Józsefné, Simon István- é, 
Somogyi Stefária, Szabó Imre, Sugár 
Erzsébet Szabó János, Szalma Miklós, 
Szepesvári Istvánné, Tarr Dezsőné, d . 
Tolnay Miklós, dr. jTóth László, Tóth 
lmréné, Uivárv Béláné, Vastag Jánosné, 
Vámos Jánosné, Vecse?y Sándorné, Végh 
József, Vigh József, özv. Zombori Ferencné, 
Zsolnay Imre, Kránits Sándorné. 

Mit kell tudni az általános 
kereseti é s társulati adó-

előlegek és a jövedelemadó 
fizetéséről 

(Szeged, április 3) A kereskedelmi és 
iparkamara közli: 

A Magyar Közlöny április 2-i számá-
ban jelent meg a 82 730—1946 VII. PM. 
számú rendelet, amely az 1946. évi általá-
nos kereseti és társulati adóelőlegnek, il-
letőleg a jövedelemadónak adópengöre 
való átszámításáról és befizetéséről intéz-
kedik. A rendelet megmondja, hogyan 
kell elszámolni a március hónapot és mit 
kell tenni április l-e után. 

1. Az 1946 márciusi nyersbevétel vagy 
tiszta jövedelem alapján járó adókra az 
adólerovás még a 82 200/1946. P. M. ren-
delet szerint történik, ami annyit jelent, 
hogyha valakinek pl. 1946 márciusában 
500,000.000 pengő nyersbevétele volt s 
arányszáma 3 , ugy a fizetendő 15 000 000 
pengőt at kell számo'nia március nőnapra 
érvényes jelzőszámok középarányosával, 
tehát 22 vei 15.000.000 : 22 = 681 818 AP. 
Ezt az összeget április 5 ig, az ápri is 1 én 
érvényben volt jelzőszám (44) alkalmazá-
sával kiszámított pengőösszegben lehet 
befizetni, tehá< az illetőnek be kell fizetni 
április 5-ig 681.818x44 = 29 999 992 

2. April s 1 e u án az adóelőleget he-
(enkint kell fizetni. Az adózó köteles min-
den hét első köznapján az előző heti nyers-
bevételét vagy tiszta jövedelmét megálla-
pítani s az ezután pengőben járó adókat 
azonos pengőósszegekben ugyanezen a 
napon előlegkent befizetni. 

A leglényegesebb amit minden keres-
kedőnek és iparosnak tudnia kell az, hogy 
április 8 an az előző hétre április 15 én 
és igy tovább az előző hétre adóelőleget 
kell a fenti példa szerint számítva f zetnie 

Ha április végén azt látjuk, hogy ápri-
lis 29—30 a hé'főre, illetve keddre esik, 
ekkor m«jd külön kell válasz'ani április 
utolsó két napját, a hét többi napjától 
(május 1—4) és április utolsó két napj? 
után számított adtt május 6 ig keU befi-
zetni (t. i. május 5. vasárnapra esik), mig 
a május 3—4 után számitott a ót május 
6-án, min' a következő hét első köznapján 
kell berizetni. 

Ha az adózó április hónapról szóló 
bejelentését május 5 ig (vasárnapra esik, 

tehát igy 6-ig) benyújtja és a heti befize-
téseket eszközölte, ugy tartozását azzal 
az összeggel, amely bejelentése szerint 
pengőben fennáll, kiegyenlítettnek kell te-
kinteni. 

Annak érdekében, hogy ezen bejelen-
tések egyöntetű kivitelben történjenek, a 
kamara azt tervezi, hogy érdekeltsége szá-
mára bejelentési nyomtatványrój fog gon-
doskodni. 

30 doboz gyufa 
1 pézsma 
(vizipafkány) bőrért 

R O S M A N 
Szeged, Kárász-u. 8. 

(Hatóságilag engedélyezve). 

A 360-os kalória március 29-föl 
érvényes 

(Budapest, április 3) A Szakszervezeti 
Tanács felhívja a figyelmet arra, hogy té-
ves egves reggeli lapoznak az a közlése, 
hogy a fenti kalóriamegváltási összeg a 
március 31- én kezdődő héten érvényes. 
Az uj kalóriamegváltási ár a március 29. 
napjával kezdődő héten lép hatályba. 

A közszállitásokat újból 
versenytárgyalás utján adják kl 

Budapest, április 3) A nénjőléti minisz-
ter döntőbíróságot állifott fel a magán-
nyugdíj isok nyugdíjigényeinek elbírálására. 
A Gazdasági t-őtanacs kimondotta, hogy 
ha a bizottság a nyugdíjjogosult felszóla-
lásának helyt adott, a bizottsági eljárás 
kő'tségeit a nyugdijilletményre kötelezett-
nek kell fizetnie. 

A Gazdasági Főtanács a közszállitások-
nak u b'l versenytárgyalás utján való ki-
adását és a vállalaii Összegnek adőpengö 
ben vagy szakmai szorzószám alapián való 
megállapítását rendelte el. Az ajánlato-
kat is csak adópengöben lehet tenni. 

— Zárórameghosszabitás. A Ren-
dőrfőkapitányság értesiti la vendéglősöket, 
kocsmárosokat, kávésokat, hogy a bel-
ügyminiszter ur április 4-ről 5-ére virradó 
éjjelre reggel 6 óráig általános zárórameg-
hosszabitást engedélyezett. 

— Üzleti zárórák április 4-én- A 
kereskedelemügyi miniszter rendeletére 
április 4 én, csütörtökön, a felszabadulás 
ünnepén az élelmiszer- és tüzelöanvag-
kereskedéseket reggel '10 órától kezdve, 
a többi nyiltárusitási üz'etet, valamint a 
fodrász-, kozmetikus-, manikűr- és pedikflr-
üzleteket az ország egész területén egész 
napon át zárva keli tartani. 

— A növendék táplálkozása. A 
szülők iskoláján a fenti cimmel dr. László 
Pál egyetemi tanársegéd tart előadást csü-
törtökön délután ,4 órakor az Iparkamara 
nagytermében. Érdeklődőket szívesen lát-
nak. 

— Focradás az Ulaágiróotlhonban 
Pálzay Pál tiszteletére. Az Uiságiró-
otthonban április 5-én. pénteken délután 
fél 5-kor Pátzav Pálnak, a kultuszminisz-
térium művészeti osztályának vezetője és 
a miniszteriális vendégek liszteletére fo-
gadást rendez. A vezetőség kéri az Otthon 
tagjainak megjelenését. 

— A szegedi ügyészségre hoztak 
e g y Iétolvaft. A Dombegyházán levő Ja-
kabfhr- uradalomból március 20-án éjjel is-
meretten fe'tesek elloptak öt' lovat. A 
Battonva-járási rendőrség azonnal meg-
indította a nvomozást és sikerült is kézre-
keriteni a tolvajt Pántva Mihá'y domb-
egyházi lakos személyében. A nyomozás 
és a kihallgatás során kiderült, hogy a 
lopá«t Pántya Mihály ittas áilapofban kö-
vette el egv romániai társával, Molnár 
András kis'ratosi lakossal. A lopott lova-
kat azután Molnár átcsempészte a határon. 
A battonvai rendőrség 'a lőkősh*zi orosz 
parancsnokság segítségével. Kisirafoson 
meg is találták a lopott lovakat Molnár 
Andrásnál és visszahozták őket gazdá-
toknak. Molnárt hem hal'gatták ki, mert 
román áTampolgár, de ügvében valószí-
nűen a román hatóságok fognak intéz-
kedni. Pántva Mihályt a szegedi állam-
ügyészség fogházába kisérték és a szegedi 
államügyészség fogházába kisérték és a 
szegedi államügyészség ítélkezik felette. 


