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NAPIREND 
Április 7 

Nemzeti Színház: 5 órakor Denevér, 
Hétfőn 6 órakor: Luxemburg grófja. 

Széchenyi Filmszínház: 3, 5 és 7 óra-
kor : Broadway Melody 1940. (Ame-
rikai film.) 

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

Belvárosi Mozi: 3, 5 és 7 órakor: 
Sün és szerelem. (Amerikai film ) 

SzolgálatoB gyógyszertárak 
Franki József, Szent György,-

He 0, Frankó Andor, Dugonlca-tér 
í , Surjányl József, Kossuta Lajoa-
aogámt ai. . : U C . L ' . . ^ 

- Az adópeogö április 7-én 
76 pengő. 

Pátzay P á l : 

Komoly művészeti gócponttá akarjuk 
fejleszteni Szegedet 

T. Hirdetőinkhez! 
Közöljük T. Hirdetőinkkel, hogy április 

8-tól a hirdetési dijak a következők: 
Hétköznap apróhirdetés 10 szóig 400.000 
Minden további szó 80.000 
Vasár és ünnepnap apróh. 10 szóig 800.000 
Minden további szó 160.000 
Hasábhirdetés mm sora hétköznap 160000 

„ „ vas.ésünn. 320.000 
r, jft - » i}, 

— Időjárás. Várható időjárás vasár-
,nap estig: Mersékelt, időnként élénk nyu-
gati, északnyugati szél, felhőátvonulások, 
több helyen záporeső, egy két helyen zi-
vatar, a hőmérséklet süllyed. 

— Húsvét után ül őssse a Nem-
zetgyűlés. A Nemzetgyűlés a húsvéti 
ünnepek után ül össze és hosszú ideig 
együtt marad. 

— Rövidesen Szeged is belekap-
' csolódlk a légiforgalomba. Gerö Ernő 
elvtárs közlekedesüeyi miniszter nyilatko-
zata szerjnt ugy a légi- mint a teherfor-
galom szovjetgéoek segítségével néhány 
héten belül megindul, A belső légitorga-
iom a nagyobb magvar városokat köti 
össze Budapesttel, többek között Szege-
det is. 

(Szeged, április 6.) Beszámoltunk 
róla* hogy Pátzay Pál, a neves szob-
rászművész a kultuszminisztérium 
művészeti osztályának főnöke veze-
tésével miniszteriális bizottság j á r t 
Szegeden és it t a város vezetőivel a 
Szegedet érintő művészeti kérdések-
ről tárgyalt . A bizottság a pénteki 
tanácskozások és az Üjságiróotthon-
ban t e t t látogatás után este meghall-
ga t ta a Nemzeti Színházban a Pil-
langókisasszony előadását és szomba-
ton továbbutazott Hódmezővásárhely-
re. Elutazása előtt Pátzay Pál a kö-
vetkezőket mondotta a Dálmagyaror-
szág munkatársának: 

— Látogatásunk arról győzött meg 
bennnüket, hogy Szegednek komoly 
igénye van államilag szubvencionált, 
magas szinvonalat képviselő szín-
házra, mint amilyen, a jelenlegi, ahogy 
az eddig látott ké t operaelőadásból 

látom. Mind a Carmen, mind' a Pil-
langókisasszony előadása igazán szép 
volt és a legkényesebb izlést is kielé-
gítheti. Szeretném hinni, hogy ugyan-
ezt a szinvonailat képviselik á prózai-
és operettelőadások is. Erről legköze-
lebbi látogatásunk alkalmával fogunk 
tapasztalatokat szerezni. Elhatározott 
szándékunk ugyanis, hogy rövidesen 
ismét ellátogatunk Szegedre. Általá-
ban szoros kapcsolatot akarunk fenn-
tratani a minisztérium meg a város 
között ét nemcsak színházi, hanem 
egyéb művészeti téren is támogatott 
óhajtjuk, mert Szegedet komoly mű-
vészeti gócponttá akarjuk fejleszteni, 
hivcn ahhoz az irányzathoz, amely a 
kulturális decentralizációt célozza. 

Biztató kijelentéseket te t t Pátzay 
osztályvezető a szegedi reneis kólának 

láUaníí konzervatóriumi rangra való 
I emelésével kapcsolatban is. 

Arra a szakmára, ahol súlyos az áruhiány 

nem adnak ki uj fparagg'azolváxityt 
Budapest, április 6. (Saját tudósí-

tónk telefonjelentése.) Rónai Sándor 
kereskedelemügyi miniszter az iparen-
gedélyek revízió alá vételével kapcso-
latosan elrendelte, hogy azokban a 
szakmákban, ahol az áruhiány leg-
súlyosabban érezhető, u j iparigazol-
vány nem adható ki. Rendelete sze-
rint a textil, bőr, cipő, papír, tüzelő, 
épülelfa, miiszaki és elektromos cik-
kek, varrógép, kerékpár, rádió, mező-
gazdasági gépek, nemesfém, óra. drá-
gakő, bonk- és pénzváltóüzlet, értik. 

papírkereskedés gyakorlására jogosító 
iparengedély Iránti kérelmet az ipar-
hatóság nem fogadhat «L Ezekben a 
szakmákban való ügynöki tevékeny-
séget, valamint általános ügynöki te-
vékenység folytatására sem adható ki 
iparigazolvány. A fenti szakmáfeban 
levő cikkek árusítására sem a telep-
helyen, sem a székhelyen kivül fiók-
üzlet nem létesíthető. A rendelet vég-
reha j tásá t a keresksdelemügyi minisz-
ter a legszigorúbban ellenőriztetni 
fogja. 

— Húsvét utánra befajexődik a 
rendőrség költözködése. Megírtuk, 
nogy a szegedi rendőrség átköltözik a 
Kossuth Lajos- sugáruti uj rendőrpalotába. 
A bünügyi és kihágási osztály, valamint a 
gazdasági rendőrség szombaton már el is 
foglalta uj helyiségeit a második emeleten. 
Hétfőn költözik a politikai osztály, szintén 
a második emeletre. Pénteken az elnöki, 
a fegyelmi osztály, a főkapitányság és 
segédhivatalok az első emeletre. A kővet-
kező hétfőn, 15-én ugyancsak az első eme-
letre költözik a közigazgatási osztály és 
az őrszemélvzeti parancsnokság. Nagy-
csütörtökön, 18-án a bejelentő hivatal és 
külföldi útlevelek osztálya, húsvét utáni 
napokban pedig a gazdasági hivatal és a 
számvevőség rendezkedik be a földszin-
teken kijelölt szobákban. 

— A Magyar Sxovjet Művelődési 
Társavág ma délelőtt 11 órakor a város-
háza I. emelet 9. számú tanácstermében 
közgyűlést tart. 

— Felhívás a ketlősblriokosok-
hoz. A határrendészeti kapitányság meg-
kezdte a kettősbirtokosok számára az iga-
zolványok kiállítását. Az igazolvány száz-
ezer adőpengőért személyesen vehető át 
a személyazonosság igazolásával a határ-
rendészeti kapitányságon a következő sor-
rendben .'8-ánA—F-ig, 9-én F—N-ig, 10-én 
N—Zs-ig. 

z A Magyar Általános Gyufaipari 
RL kulturgárdája vasárnap délután 4 órai 
kezdettel műsoros táncestélyt tart a gvár 
kultúrtermében, melyre szeretettel meghiv 
mindenkit a kulturgárda vezetősége. Zenét 
Boldizsár Gazsi és zenekara szolgáltatja. 

— A Szegedi Általános Mnnkás 
Dalegylet ma, vasárnap délután 5 órai 
kezdettel műsoros délutánt rendez a móra-
városi kultúrházban. Jegyek a pénztárnál. 

— Éjjel |Í8 szabad közlekedni n 
vasntl hídon. Diczfalussy Ferenc ren-
dörvezérőrnagy közli a város lakosságá-
val, hogy az orosz parancsnokság~a vasúti 
hídon, korlátozás nélkül megengedte a jár-
müvek és gyalogosok közlekedését. Ezen-
túl tehát éjjel is lehet közlekedni az uj 
hidon. 

— Hsdiiogolyhirek. Az MKP hadi-
fogolyszolgálata utján a következő szegedi 
hadifoglyok üzenlek Oroszországból hoz-
zátartozóiknak: Megyeri lános zls. Török 
Mihály, Honthegvi József fhdgv, Csavalinga 
| ózsef, Bács Ferenc. Stark Tivadar. Her-

i ezeg Gyözö, Butkay Béla hdn. A hozzá-
j tartozók az üzenetet átvehetik az MKP 
1 Kálvin-téri székházában. 

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

s p o r t 

Vasárnapi labdarugó műsor 
Szegedeni 

Hunyadi-tér; SzMTE— SzATE fél 5-kor, 
UTC—Móraváros fél 3-kor, Postás-HTVE 
fél 1 kor, Postás II,—Tűzoltók fél 11-kor, 
SzMTE ifi—SzATE fél 9-kor, 

Stadion: Toldi—MMTE 11-kor, SzAK 
H.—SzEAC 2-kor, Szabadság—Toldi II. 
12-kor, SzAK ifi—DFC ifi 10 kor. Előtte 
a SzAK tart edzést. 

Vidéken: 
Makón az MVSE ellen a Tisza, Vásár-

helyen a HMTE ellen a SzFIE játszik, a 
Rákóczi DFC Szőregen lesz, a Lemezgyár 
—Rákóczi II. mérkőzés pedig Dorozsmán 
zajlik le. 

] p * ' 
A MaDlSz sporthlreL Kérjük a 

MaDlSz TE „Szabadság" játékosokat, 
hogy vasárnap délelőtt fél 12 órakor jelen-
jenek meg aVasutas-pályán. — A MaDlSz 
TE ökölvívó szakosztálya edzéseit ezentúl 
este 7—8-ig tartja. 

Nagy küzdelem várhaté a vasár-
napi bajnokságon. Mint ismeretes, a 
tápéi vámháznál vasárnap délelőtt tartja a 
MASz déli kerülete ifjúsági női és felnőtt 
mezei futóversenyét. Az ifjúsági verseny 
győztese a békéscsabai Molnár és Győző 
L. közül bármelyik lehet, de benne lesz a 
versenyben a szegedi Karkos is. A nói 
bajnokság esélyese a békéscsabai Balázs 
Ilona, míg a felnőtt bajnokság a békés-
csabai Stef reik zsákmánya lehet. 

Kosárlabda. A szegedi Postás SE— 
Kiskunfélegyhá i Vasutas SE férfi 119:6 
(520). Kosárd bók: Kemény 50, Makhult 
27. Szamosi 20, Zsabka 14, Császs 6, 
Greminger 2, illetve Vízhányó 4, Kiss 2. 
A mérkőzés Kiskunfélegyházán volt 4 én 

A Tisza kosarasai Budapesten. A 
Tisza kos riabdázói április 14 en a pesti 
Toldi m< ghivására Budapesten vendégsze-
repelnek. A Toldi csapatai a főváros Daj-
«okságának I. osztályában játszanak. 

Közellátás? itözteürényefe 
Kenyér hatósági ára 240.000 P, 
Finomliszt ára 400.000 P. 
Kukoricaliszt á ra 220.000 P. 
Te j és tej termék száliitása. A köz-

ellátásügyi miniszter rendelete álap-
ján a termelő a beszolgáltatást kö-
telessége teljesítése után fennmaradó 
te je t és tejterméket helyben szabadon 
értékesítheti. Magánosok tejet és te j -
terméket a város területéről el nem 
szállíthatnak. 

Tarhonyakiosztáe. Az áprilisi ne-
héztesti munkás kenyérpótjegy 3. az. 
szelvényére 30 dkg. tarhonya vásárol-
ható. Kereskedők, üzemek április" 10-ig 
beszedett és elszámolt jegyekre kap-
nak kiutalást. Ára: 1,500.000 P kg-klnt. 

Cirizskiosztás. Az áprilisi gyermefe-, 
testirnunkás-, nehéztestimunkás- és 
irodai munkás kenyérpótjegy ,2. sz. 
szelvényére fél kg. cirizs vásárolható, 
Kereskedők és "üzemek április 10-ig 
előre beszedhet és (elszámolt jegyekre 
kapnak kiutalást. Ara: 380.000 P kg-
kint. 

Kukoricoliszlkiosztás kenyér he-
lyett. További intézkedésig a kenyér-
jegy és kenyérpótjegyek a hó 1, 9, 1Q, 
19 és 20, valamint utolsó napi szel-
vényére a kenyér helyett a kenyér 
súlyának megfelelő mennyiségű kuko-
ricaliszt vásárolható. Ezeken a napo-
kon a sütőiparosok kenyejs t nem süt-
hetnek. 

Elszámoltató bizottságok által Bá-
róit termények beszolgáltatása. Az el-
számoltató bizottságok által beszol-

gáltatásra előirt termények és termé-
kek hőszolgáltatási határideje lejárt. 
Aki nem teljesiti beszolgáltatási köte-
lezettségét, az ellen szigorú büntető 
el járást fognak indítani. Közellátási 
hivatal, 

Értesítem az érdekelt gazdálkodó-
kat, hogy a beszolgáltatandó burgo-
nya ára 2,800.000 P 100 kg-kint. Ma-
gyar Közellátási Felügyelőség. 

— A moszkvai rádió április nyolca-
dikától naponta kétszer sugároz magvar 
műsort, mégpedig este 20 óra 15 perctől 
20 óra 30-'g a 20, 31. 32 és 41 méteres 
hullámhosszán, valamint 23 óra 30 perctől 
24 óráig a 25, 31, 32, 31.5 és a 41-méte-
res hullámhoszán. 

x A sirápolást n Szegedi Szent 
egylet megkezdi. Díjbefizetések Ko-
rona- utca 8. I. 

— MaL ISz-bireh. Április 8-án hétfőn 
délután 5 órakor előadók értekezlete a 
MaDI^z-központban. Megjelenés minden 
MaDIS'-előadóra nézve kötelező. 

— Építsük fel az alsóvárosi isko-
lái. Az alsóvárosi községi Kazali-is' ola 
felépítésére felajánlott hozzájárulás befize-
*ése április 10-ig mindennap délután 3— 
7 óráig az alsóvárosi Kazali-iskolában 
lesz. A hozzáiárulás fizethető: készpénz-
zé', őrölt paprikával, féltermékkel (zúzott), 
füzér (hüvelyes) paprikával. Az önkéntes 
fuvarok is ott jelentendők be. 

x Árverési hirdetmény. Szeged vá 
ros Árverési Csarnoka április 12-én dél-
után 4 órakor önkéntes árverést tart 
(Oroszlán-utca 4. szám alatt), az Árverési 
Csarnok helyiségében. Árverésre tárgyakat 
a hivatalos órák alatt 8-tól fél 4-ig vesz 
át a vezetőség. 

— Tfizelőanyagkereskedők H-
gyelmébe. A polgármester fe'hivja a tü-
relőanyagkeres'redőket. hogy 1946 áprili® 
8-án a városháza közgyűlési termében 
delelőtt 10 órakor tartandó értekezleten 
jelenjenek meg, Tárgy; fabeszerzés, 

p A r t h i r e k 

Az MKP rókusi szervezete vasárnap 
délután 5 órakor a Szegedi Nemzeti Szín-
ház operatársulatának vendégszereplésével 
uüvész- délután' rendez. Fellépnek még 
Erdélyi János hegedű és Vörös Margit 
zongora. 

Az MKP orvoscsoportja hétfőn dél-
után 6 órakor tarba értekezletét. 

A Briváros I. és II. 24 éven aluli tag-
jai kétfőn 6 órakor a Berzsenyi-utcai szék-
házban jelenjenek meg. 

Szakszervezett hirek 
Az orvosok szakszervezete felkéri tag-

jait, akik egészségügyi intézeteknél pótke-
nyérjegy ellátásban nem részesülnek, hogy 
szakszervezetünknél pótkenyérjegveik igény 
lése végett hétfőn a hivatalos órák alatt 
délután 4—7-ig feltétlenül jelentkezzenek. 

A Hírlapterjesztők szakszervezete hét-
főn délelőtt 8 őrskor taggyűlést tart a 
szakszervezeti székházban.' 

A vendéglátóipari munkások szakszer-
vezete hétfon 3 órakor taggyűlést tart a 
szakszervezeti székházban. 

A szakszervezeti bizottság felhívja az 
összes üzemi bizottságok elnökeit, hogy 
hé'főn délután 4 órakor rendkívül fontos 
ügyben értekezletet tart a szakszervezeti 
székházban. 

A dohánykisárusok szakszervezete hét-
főn délutá" 4 órakor értekezletet tartanak 
ju'aléku osztással a szakszervezeti szék-
házban. 

A fogtechnikusmesterek kedden délután 
4 órakor értekezletet tartanak a szakszer-
vezeti székházban. 

x Géph ocsíbehoxatal egyre foko-
zódik és ebben nemcsak Oroszország, ha-
nem Amerika és Anglia is segítségünkre 
van. Ezért örömmel üdvözöljük azt a hírt, 
hogy Müller Béla ismert soföiskola tu-
lajdonosa közeli napo'-ban Vár-u. 4. szám 
alatti ideiglenes helyiségében működését 
megkezdj. 


