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H I R E K Első lépés a forint véde lmében: 

NAPIREND 
Julius 26. 

Nemzeti Színház; Nyári szünet. 
Széchenyi Filmszínház: 4, háromne-

gyed 6 és fél 8órakor: Mégis szép a 
v i lág . 

Korzó Mozi: fél 5, negyed 7 és 8 óra-
kor Családnak szégyene . 

Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed"6 és 
fél 8 órakor: Nlck Carter nem (éved. 

Somogyi-könyvtar nyitva 9-töl este 7 
óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9-töl délután 
4 óráig, 

Muzeum zárva. 

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÉJSZAKAI SZOLGALATA: 

Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 
49, Franki József Szent György-tér 6, 
Juszt Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 41, 
Temesvári József Klauzál-tér 9. 

— Az adópengö {alias 
300,000.000 billió pengő. 

26-án 

Csütörtökön ellenőrizték 
a zug aranybeváltőkaf 

Vasárnap hozzák nyilvánosságra a forintra vonat-
kozó legfontosabb rende lkezéseket 

T. Hirdetőinkhez! 
Közöljük t. Hirdetőinkkel, hogy hirdetési 

tarifánk 25-től, csütörtöktöktől az alábbiak 
szerint változott; 
Apróhirdetés hétköznap 10 szóig 6,000000 
Vasár- és Ünnepnap 10 szóig 12,000 000 
Minden további szú hétköznap 1,000.000 
Vasár- és ünnepnap 2,000 000 
Hasábhirdetés mm sora hétköznap 2,400.000 
Vasár- és ünnepnap 4,600.000 

adópengö. 
—oOo— 

— Időjárás jelentés. Várható időjá-
rás péntek estig: Ma gyenge szel,jderűit, 
meleg idő. Holnap kissé éienkebb délnyu-
gati szel, több feihö, egy-két helyeit futó 
záporeső, vagy kisebb zivatar. A meleg 
tovább tart. 

— H o n v é d s z a b a d e g y e t e m . Csütörtö-
kön reggel 8 honvédszabadegyetem szo-
kásos heii előadásában Dénes Leó elv-
társ polgármester tartja meg .Társadalmi 
formák tejlödése" cimü előadasának má-
sodik részét. Ebben a részben a kapita-
lizmus és a szocializmussal foglalkozik 
majd. 

— MaDISZ leányok é s l ink Ügyei-
mébe. Augusztus iü-24-ig tanulmányi 
kirándulást rendezünk a Bakonyf Iparvidék 
megtekintésére és tanulmányozasára (Ajka-
Csingérvölgy).„Innen a Balaton megtekin-
tesere ránüulun* ki. A résztvenni óhajtók 
azonnal jelentkezzenek a központban Csöke 
József_8portvezetőnéi. 

— Beiratkozások n szeged i egye -
temre. A szegedi Tudományegyetem jog-
és államtudományi, orvostudományi, oöt 
csészét-, nyelv- es történettudományi, vala-
mint matematikai és természettudományi 
karára a felvételek és beiratkozások az 
1946—47. tanév I. felévére 1946. augusz 
tus 26-tól szeptember 3-ig tartanak. Az. 
elöaaasok 1946. szeptember 4-én kezdőd-
nek A íelveielre es a beiratkozásra bő-
vebb felvilágosítással a dekám hivatatok 
szolgálnak. 

Adományok n hídépítőknek. Az 
algyői hidepitö munkásoknak nagyaranyu 
gvüjtöakcio indult, melynek során mar 
{Ybbizben jelentettük milyen adományok 
futottak be. Az algyői Tisza-hid építesz 
üzem' bizottság a kővetkező adományokat 
nvuetázta a inai napon; 10 kg só, 5 kg 
naníika, 200 niéler kék kendervászon 
munka-ruhaanvag. 10 krupon leitalp, 1000 
c earetta. 120 uj kenderzták, 3 méter 
kender-zsávolyszövet, 6 élő bárány, 395 
kisüvee ás 2 nagyüveg paradicsomié, 100 
ke tengeri liszt, 25 mázsa tüzelő szen és 
fi Trillió 500.000 adópengő készpénz. Az 
alffvöi Tisza-híd épités üzemi bizottsága 
ezúton is hálás köszönetet mond a mun-
kássáe nevében a jószívű adakozóknak 
nacvlelkü adományaikért, amelyekkel az 
uiiáéoités szolgálatában álló munkásság 
nehéz helyzetén könnyítettek. A bizottság 
még működik éa felszólítja Szeged város 
közönségét, hogy adzmanyaikkat segitseg 
továbbra is a hősi és országot epito 
munkásokat. 

— Amíg a r a t n i volt k i r a b o l t á k . 
Vig András Tavasz utca 10 szám alatti 
lakós Battonyára ment aratni: Hazaérke-
zésekor megállapította, hogy a bezárt 
szekrényéből 5 öltöny rttha, 2 pár cipő 
és több ingósága eltűnt, A nyomozás meg-
indult, 

(Budapest, jutius 25) A gazdasági élet 
minden vonalán elkészültek az intézkedé-
sek a forint védelmére. A kereskedelem-
ügyi minisztérium kötelékébe tartozó bel-
kereskedelmi igazgatóság ellenőrei a gaz-
dasígi rendészeli osztály közegeivel kar-
öltve csütörtökön reggel megkezdték a? 
arany- és ékszerváltöüzletek felülvizsgá-
latát, hogy ezt a káros elemektől megduz-
zá8ztott szakmát megtisztítsák. 25 csoport 
kezdte meg a nagyszabású ellenőrzést és 
azt csütörtökön délután be is fejezték. 

Minden olyan arany- és ékszer beváltót, 
aki iparengedély nélkül dolgozik, vagy 
egyéb forintellenes szabálytalanságot kö-
vet el, azonnal előállítanak, üzlethelyiségét 
pedig lefoglálják. Rónai vándor kereske-

delemügyi miniszter ezzel az intézkedésé-
vel, amely az iparengedély felülvizsgálata 
keietén beiül történt meg, tette meg az 
első lépést a forint vedelmében és intéz-
kedésavel véget vet a pénzrögzitést veszé-
lyeztető arannyal űzött bűnös játéknak. 

A Gazdasági Főtanács mar annyira elő-
kesziteite a forinttal kapcsolatos tenni-

valókat, hogy néhány napon belül, előre 
láthatóan már a vasárnapi hivatalos köz-
lönyben megjelennek az erre vonatkozó 
legszükségesebb rendelkezések. Értesülé-
sünk szerint vasárnapra a gazdasági át-
állítás egész rendszerét nyilvánosságra 
hozzák, Ekkor közlik a forintrendeletet, a 
forintvédő rendeletet, valamint az adórög' 
zitő, a valuta- és törtarany beszolgáltatá-
sáról szóló rende etet is. 

A magyar gazdasági élet tehát napokon 
belül választ kap ma a legjobban izgató 
kérdésekre; különösen a forint és adó 
pengő értékviszonyának kérdésére. Való-
színűen eskorra jelenik^mag az intézke-
dés a zár alá ketülo legfontosabb nyers-
anyagokról is. Ilyen nyersanyagok lesznek 
minden valószínűség szerint az ásvány 
olaj, a vas- és fémkohászati cikkek, fém 
cikkek, épitö és helyreállítási anyagok, 
textilipari cikkek, bótcikkek. cserzöanya 
gok, í^flMk, facikkek, papír, gyógyszer. 
kötszeTOs kemenyitöfajtak, vegyi anyagok 
es más fontosabb nyersanyagok. 

ct Művelődési Társaságok elnökei. 
Délután fél 3 órai kezdettel a Szé-

chenyi filmszínházban Gorkij gyermek-
éveiről irt szovjet film kerül bemuta- ' 
tásra. Megnyitó beszédet Háy Gyula, 
mint a Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaság társelnöke mond. 3 órakor 
a Belvárosi-mozgóképszínházban és fél 
4 órakor a Korzó-moziban kerül a 
film bemutatásra. 

A Magyar-Szovjet Művelődési Tár-
saság orvosi szakosztályának rendezé-
sében az egyetem aulájában dr. Gort-
vay György tart előadást a szovjet 
egészségügyről. 

A MNDSz Tisza Lajos-körut 57. sz. 
székházában egész napon át a szov-
jet egészségügyi kiállitás áll egész napon 
át az érdeklődők rendelkezésére. 

Valamennyi előadás és kiállitás dij-
dalan. 

A szegedi kongresszus iránt óriási az 
érdeklődés, melyre a kormány és az 
ellenőrző bizottság tagjai különvona-
ton érkeznek Szegedre. 

Kié lesz a s e lyemzász ló? 

A pártkongresszust versenyben 
eddig a Belváros II. vezet 

A Magyar Kommunista Párt kongresz-
szusi versenyfelhívása komoly visszhangot 
keltett a Nagyszegedi Pártbizottság terü-
letéhez tartozó alapszervezctexnél. A ver-
senyfelhívás sikerét biztosítja, hogy az 
összes szervezetek magukévá tettek a 
verseny gondolatát. Elvtársaink kerüle-
tekben, üzemekben és falvakban egyarant 
komolyan hozzálátták, hogy a nagyszegedi 
pártbizottság által felajánlott selyemzászlót 
magunnak megszerezzek. 

A versenyoizottság elhatározta, hogy 
időnként közli a verseny állasat, hogy a 
nagyközönség is tájékozódhasson erről 
a városunk szempontjából nagyfontosságú 
eseményről. 

Most a Belváros II, pártszervezetéről 
kell megemlékeznünk, amelyik nemcsak 
hogy elfogadta a Belváros I. verseny fel 
hívását, hanem azt a maga részéről még 
kiegészítette azzal, hogy területükön vál-
lalják az utca-megbhottak rendszerének 
tökéletes kiépítéséi, 

A Belváros II. pártszervezet szinte na-

ponként tart röpgyüléseket, ahol a lakos-
ságot tájékoztatja az időszerű események 
rőt, tájékoztatja az MKP célkitűzéseiről 
és igy hozzájárul ahhoz, hogy a munká-
sok, kisiparosok és értelmisegiek partun-
kat megismerjék és megszeressék. A jBel-
város ti-tői kapta ezideig a Nagyszegedi 
Pártbizottság a legtöbb javaslatot a part-
munka megjavítása érdekében, ők vállal-
ták a vidéki pártszervezeteink közül a 
leggyengébbet es igy természetesen nekik 
ken a legnagyobb munkát végezniük, ha 
azt akarjak, hogy a munkás-paraszt szö-
vetség szilárd es megdönthetetlen legyen. 

Ezek alapján a versenybizottság meg-
állapította, hogy ebben a pillanatoan az 
összes kerületek közül eddig a Belváros 
II. végezte a legtöbb és a legjobb munkát. 
Remeijük, hogy a többi szervezetek is 
hatalmas versenylendülelet vesznek és a 
szeptemberben megtartandó kongresszuson 
a nagyszegedi szervezetek az elen szere-
pelnek. 

Rendkívüli kulturális e semény l e sz 
a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság 

s z e g e d i kongres szusa 
Ingyenes szabadtéri hangverseny, mozielőadás é s tudomá-

nyos orvosi előadás a kongresszus műsorán 
(Szeged, julius 25.) A Magyar-Szov- I Mihály és Palló Imre az est szólistái, 

3,200.000 adópengö 
a kenyér 

(Szeged, julius 25.) A közellátási mi-
niszter rendelkezése értelmében pén-
tektől kezdődőleg a kenyér kilónkinti 
ára 3 millió 200 ezer adópengő. 

Magánosok sütésért kilónkint 2 mil-
lió adópengőt fizetnek. 

Emigráns oroszok visszanyer-
hetik szovietáliampolgárségukat 

(Moszkva, julius 25.) A moszkvai rá-
dió közlé3e szerint a külföldön élő 
oroszok világszerte nagy örömmel fo-
gadták a legfelsőbb szovjet döntését, 
amely szerint visszanyerhetik szovjet 
állampolgárságukat és hazatérhetnek a 
Szovjetunióba. 

A Belgrádban élő mintegy 1500 orosz 
emigráns ülést tartott, amelynek hatá-
rozata értelmében köszönőtáviratot in-
téztek Sztálin generalisszimuszhoz és a 
legfelsőbb szovjethez. 

jet Művelődési Társaság julius 27 és 
28-án tartja első vidéki kongresszusát 
Szegeden. A kongresszus nivos műsora 
minden tekintetben nagy érdeklődésre 
tarthat számot. 

A kongresszus julius 27-én 6 óra-
kor kezdődik, amikor fogadás lesz a 
Hungária-szállodában, melyen csak 
meghívottak vehetnek részt. A kon-
gresszus többi megnyilatkozásán kivé-
tel nélkül minden étdeklődőt szivesen 
látnak és várnak. 

Este 8 órakor lesz az ünnepi hang-
versenye a Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaságnak. Tekintve a társaság kul-
turát terjesztő irányzatát, a hangver-
senyen nem szednek belépődijat. Ba-
silides Mária, Osváth Juha, Székely 

akiknek fellépését a szegedi Nemzeti 
Színház zenekara kiséri Vaszy Viktor 
vezenyletével. Műsoron Bartók, Kodály, 
Erkel, Borodin és Mussorgskij müvei 
szerepelnek. 

Vasárnap délelőtt 10 órakor a Szé-
chenyi* mozgóképszínházban kongresz-
szusi gyűlés lesz, melyen a kormány 
részeröt felszólal Keresztury Dezső köz-
oktatásügyi miniszter. Dénes Leó Sze-
ged város polgármestere, dr. Tóth 
László a Nemzeti Bizottság elnöke, 
Hajtovits városparancsnok, Panov ez-
redes az Ellenőrző Bizottság elnöke, 
Rusznyák István a Magyar-Szovjet 
Művelődési Társaság elnöke, Ortutay 
Gyula társelnök és dr. Vadas Sári, va-
lamint a Csongrád megyei Magyar-Szov-

íís eke H ándor illatszertár 
Békebel i szaj PP^x 

Tisza Lajos-körut, (református-palota), 
r.ok é s mindennemű l l latezercikkek nagy választékban. 

Kodály Zoltán 
az Akadémia e lnöke 
Az akadémia i nagydíjat Rleaz 

szegedi tanár knpta 
Az Akadémia most tartotta ezévi 

tisztújító és tagválasztó nagygyűlését, 
elnökké egyhangúlag Kodály Zoltánt, 
másodelnökké Szent-Györgyi Albertet 
választották. Főtitkár lett Vojnovics 
Géza, osztályelnökök Pais Dezső és 
Moór Gyula. A Magyar Tudományos 
Akadémia nagy jutalmát az 1945 évre 
Riesz Frigyes szegedi egyetemi tanár 
kapta, az 1946 évre pedig Szent-Györ-
gyi Albert. 

Málna l- izü szörp 

S z e r e d a i n á l 
Cserzy Mihály-a. 3. 

— Becseré l ik a megsérült adó-
pengöjegyeket . Illetékes nelyrúi közlik: 
A Magyar Nemzeti Bank a megsérült, 
vagy megcsonkult adópengöjegyeket a fél 
kérelmére mind a föintézetnél, mind a 
fiókintézeteknél beváltja, illetőleg becse-
réli., — t T 

— Padlásfoastogató. Malivanek 
Vincéné Kárász utca 15 számú ház alatti 
lakos száritópadlásáról ismeretlen tettes a 
padláson kiterigetett fehérnemüket ellopta. 
A rendőrség megindította a nyomozást. 

Úti/asd i s U\jt#zd 

a Délmagyarországot 
a dolgvzóU Uauos topját 


