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N A P I R E N D 

Kedd, április 15. 

Nemzeti Színház: Szünet. 
Széchenyi Filmszínház: Fél 4, 6, 

féf 0 ómkor: Ördög az emberben. 
Belvárosi Mozi: 4, tí, 8 órákor: Arab 

é-isaalsák. 
Korzó Mozi: 4, G, 8 órakor: Vi-

gyázz, ha jön a nő. 

Muzeum- Zárva. 
Somogvi könyv la r: Nvilva 9-től 7-ig. 
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8-tól 7-ig. 

*z«fgál»u»» gyógyszertárak) 
ftrtmkl Józsor: Szent György-tér 6. 

Tejnesváry József: Klauzál-tér 9. Sur-

f inyí József: Kossuth Lajos-sugárut 
1, Selmeczi Béla: Somogyitelep IX. 

utca <89. . " 
-of)»-

— Kőjárásjelentés. Gyenge szél, 
kevés felhő, száraz idő. Gyengülő 
éjszakai lehűlés, a nappali hőmér-
séklet tovább emelkedik. 

—< Egyetenii tanári kinevezés. A 
köztársaság elnöke & vallás- 6s 
közoktatásügyi miniszter előter-
jesztésére dr. Korpássy Béla egye-
temi magántanár, kórházi főorvost 
a szegedi tudományegyetem kór-
bonctani és kórszövettani tanszé-
kére egyetemi nyilvános rendkívüli 
tanárrá kinevezte. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter dr. Ju-
hász Vilmos irónak a szegedi tu-
dományegyetemen egyetemi ma-
gántanárrá történt képesítését jó-
váhagyóan tudomásul vette és őt 
ebben a minőségében megerősítette 

— A Magyar Szovjet Művelődési 
Társaság felhívása. A Magyar-
Szovjet Művelődési Társaság ér-
tesíti tagjait, hogy a művészi ki-
vitelé egyesületi zománcozott jel-
vény az egyesület titkáránál, vagy 
gondnokánál megrendelhető. Ara 
2 forint. 

R e g p e l i 

Pohár tej. vajaskenyér 1 forint 

KÖZPONTI TEJIVÓ 

Somogyi-u. és Kárász-u. sarok. 

— Adóügyi értekezlet a kama-
rában. Ma, kedden délután fél 6 
órakor a kereskedelmi és iparka-
mara közgyűlési termében adóügyi 
értekezlet lesz, amelynek első ré-
szében az oszlálybasorozás utján 
kivetett együttes kereseti és jöve-
delemadó 1940. évi kivetésé vej kap-
csolatban felmerült panaszokkal 
általánosságban fognak foglalkoz-
ni, mig piásodik részében tárgyal-
ni fogják a jövedelcmtöbblctadórói 
szóló rendelettervezetet. Az érte-) 
kerietre a kamara ezúton is fel-
hívja a kereskedő- és iparosérde-
kellség figyelmét azzal, hogy az ér-
dekelt kereskedők és iparosok az 
értekerieten mentől nagyobb szám-
ban jelenjenek meg 

— A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetségének felsővárosi csoport-
ja szombaton este jól sikerült mü 
sorral egybekötött táncestélytren-
dezett, melyet dr. Drégely Józseffé 
elnökasszony nyitott meg. Elismer-
te a felsővárosi asszonyok egyéves 
áldozatkész munkáját és kérte, 
hogy Szeretettel dolgozzanak to-
vábbra is célunk eléréséért, hogy 
boldog legyen minden gyermek és 
anya A műsort előadták Szebes-
né, Halálné, Bérdi András, Bérdi 
Ibolyka, Halál Magduska, Ludvig 
Erzsike, Sövényházi Ferenc és a 
reudórzenekar. 

1 4 g ? a t a f o s a r a n y 
karika -Jegygyűrűk, továbbá igen 
szép asztali disz-, ébresztőórát, 
vflágll fi számlappal e héten igen 
OJLCSO árban kerülnek eladásra 

FISCHER 
é k s z e r é s z 

S/tHsed, Klauzál-tér 3. 

Â 7egy célért küzdő szellemi és fizikai 
munkások együtt szórakoznak 

A „Szevillaiborbély" nagysikert aratolt a dolgozók előadásán 
(Szegéü. április 14) A Magyar Kom 

munista Párt nagyszegedi végrehajtó 
bizottságának rendezésében hétfőn 
este a > Dolgozók Színháza* harmadik 
előadásában a Szevillai borbély cimü 
vigopera került bemutatásra. Áz elő-
adáson a szegedj, nagyüzemek dol-
gozói egyetemi tanárokat 'láttak ven-
dégül. 

Előadás előtt Komócsin Zoltán, az 
MKP végrehajtó bizottságának tagja 
üdvözölte a meghívott egyetemi ta-
nárokat, akik kivétel nélküímind meg-
jelenlek. Komócsin Zollán 

örömének adott kifejezést,„hogy 

a szeltem" és fizikai dolgozók 
együtt szórakoznak, fitten együtt 
dolgoznak, egy célért, a Grmokrá-

riáért 
A nagy tetszésseí fogadott beszéd 
után Szatmári Géza, a Nemzeti Szín-
ház karigazgatójá ismertette Rossinit 
és nfimkásságát. Rámutatott, hogyan 
kell operát hallgatni és ismertette $ 
bemutatásra kerülő operát. 

A zsúfolásig megtelt nézőtér lelke-
sen ünnepelte az előadó művészeket. 

A --Szevillai borbély* hétfői elő-
adásáról a beszámolót á dolgozók ír-
ják. 

kamara erre az értekezletre az ér-
dekeltség figyelmét felhívja azzá?, 
hogy azon mentől nagyobb szám-
ban jelenjenek meg. 

MEGHÍVÓ 
Az Endrényi Lajos nyomda- és hír-

lapkiadó vállalat Rt. szegedi bej. cég 
forinlmérleg közgyűlését 1947. április 
30-án délelőtt 10 őrakor Jókai-u. 4. 
szám alatti helyiségében 'tartja meg, 
amelyre a részvényeseket ezúton hívja 
meg Az Igazgatóság. 

A közgyűlés tárgya: 1. A jegyző-
könyv hitelesítésére 2 tag kiküldése, 
2. forintmérleg előterjesztése, 3. az 
alapszabály 5. §-ának módosítása, 4. 
Indítványok. , 

A Magyar Kommunista Párt 

m u n k a L n é l R i l l t t a g f a i 
kedden déiután 5 órakor értekezletet tartanak 

Káloin-tér 6 sz. a l a t t , fl tagsági hünvvet mindenki hozza magával 

— Előadás a forintmérleg-ren-
delctrSI. A forlntmérleg-rendo'et 
értelmében* április végéig.kei' be-
adni az adóhivatalhoz a forintmér-
legeket, illetve ugyanezen időpont-
ig kell beadni a nemleges nyilat-
kozatokat, amennyiben az iparos-
nak, vagy kereskedőnek a tiszta 
vagyona 20.000 forintot nem halad-
ja meg. Bár a kamarában már 
több alkalommal tartottak ismer-
tető előadásokat a forintmérleg, 
rendeletről, u Szegedi Kereskedel-
mi Testület felkérésére szerdán, 
16-án délután 6 órakor dr. Kertész 
Béla;, a Szegedi Kereskedelmi Tes-
tület jogtanácsosa fogja ismertetni 
a forintmérleg-rendeletet, különös-
képpen pedig a rendeletnek az ér-
tékelésre vonatkozó szabályait: A 

— A Magyar Nőb Demokratikus 
Szövetsége kedden, 15-én délután 
5 órakor rendkívüli fontosságú 
taggyűlést tart. A tagok megjelené-
sét kérjük és vendégeket is szíve-
sen látunk. 

— Markovics-benzinbut nyitva 
reggel 6 órától éjjel 11 óráig. Ün-
nepnap is. (Tisza Lajos-körul és 
Kigyó-utca sarok.) Olaj, keverék, 
(evegő. 

E b é d 
Hústalan menü 1.6Ö forint. 

Húsos menü 3.90 forint. 

KÖZPONTI TEJIVÓ 

Somogyi-u. és Kárász-u. s'arok. 

— A nap ártalmas a szemidegek-
re. Megvédi a szemét, ha a Sand-
berg-cég (Széchenyi-tér 17.) első-
rendű ROSÍÜ, Zeiss-Umbrá! üvegeit 
viseli. 

— A Délvidéki Iparosok és Ke-
reskedők Szabadszervezete felkéri 
az iparos és kereskedő tagjait* 
hogy Kokszszükségletüket a Lech-
ner-tér 6- szám alatti székházban 
19-ig feltétlenül jelentsék be. Tag-
sági könyvét mindenki hozza ma-
gával. 

S Z ' N H Ő Z * * m ü v É s z r r 
Odnoposoff jön Szegedre 

Odnoposoff, a nagy amerikai hege-' 
düs mái* útban van Európa l'elé, hogy 
diadalmas turnéját megkezdje. Magá-
ban Olaszországban hnsz koncertre 
kötötték le Odnoposoffot. A fiatal he-
gedűművész a lélek rejtett rezgései-
nek poellkns megszólaltatója nem-
csak fejedelme hangszerének, de fel-
tűnő férfiszépség Is. Valamelyik ame-
rikai filmgyár vagyont ajánlott fel 
Odnoposoftnak egy fiímszereplésért, 
amit a müvésa egyelőre elutasított. 
Stradivariusa és a muzsika az ő vi-
lága és a hangversen ypódiumot nem 
cseréli fel az ellobbanó filmd'icsőség-
ért. 

Szegedi hangversenyére a virtuóz és 
klasszikus zeneirodalom legszebb 
müveit hozza Odnoposoff és a közön-
ség egy páratlan, magával sodró mü-
vészegyéaisóg megismerésével fog gaz-
dagodni. 

V a c s o r a 

Aludttej, pástétom, vajaskenyér 1.50 

KÖZPONTI TEJIVÓ 

Somogyi-u. ós Kárász-u. sarok. 

— MATEOSz tuvnrfelvétel Bal 
csy ZstlinszkJ-u. 13. Telefon: 8-28. 

f 
Mérhetetlen fájdalommal, de a Mindenható Úristen 

kifürkészhetetlen akaratában megnyugodva, összetört 
szívvel jelentjük, hogy drága jó fiunk, illetve bátyám 

I f f . D a n n e r L á s z l ó 
k ü z g a z d . egy . h a l l g a t ó 

távol szeretteitől 1945 november havában visszaadta nagy-
reményekre jogosító nemes lelkét Teremtőjének. Drága 
fiunk lelkiüdvéért a szentmise áldozatot f. hó 16-án reggel 
8 órakor fogjuk a felsővárosi plébánia templomban az 
Urnák felajánlani. 

Drága liunk adjon neked az idegen fűid hazahozatalodig 

nyugaiinat, imádkozunk érted, imáekozzál érettünk! 

Szeged, 1947 április 14. 

Részvétlátogatások mellőzéséi kérjük. 

S P O P T 
Gvözött az eg /* égese i ib csapat 

DVSC-SzAK 3 : 1 (0:0) 

Az első félidőben széllel és nap-
pal hátban egyenlő ellenfelek küzdöt-
tek a pályán. A debreceni kapus 
több veszélyes lövést tett ártalmat-
lanná.. A második félidőben védelmi 
hibákból a DVSC 3:0-ra huz el. Hei-
szig szép fejessel szépit. Ezután a! 
debreceni rohamokat biztosan hárítja 
a szegedi védelem. 

Az egységes DVSC-vel szemben a 
piros-feketék széteső játékot mutat-
tak. 7gy megérdemeltnek kell monda-
nunk a győzolmüket, noha a göJarány, 
túlzott. A szegedi együttesnek takti-
kailag még sokat kell javuhiia. Ezút-
tal a fiatalok közül Ludas TI. ját-
szott jól. A védelem legjobbja isméi 
Kakuszi volt, mellette a két hátvéd ig 
kielégített. A támadósorban Haran-
gozó, Ladányi és Vörös jeleskedett. 
Szokolinak szokatlan volt a balszéjső 
posztja. Heiiszíget gólja dicséri. 

Az NR I. mérkőzések eredményei 
a következők: 

Vasas-Győri ETO 2 0 (2:0), Pere-
óes-ErSo MaDISz 3 0 (1:0), Kispest' 
-Ferencváros 3:0 (1:0), MTK—SzAO 
Barátság 3:1 (0:1), Újpest—Dorog 5 0 
(0:0), Csepel—Testvériség 1:0 (0 (t), 

NB I. táblázala 
1 Újpest 21 15 5 1 73:29 35 
2 Kispest 22 13 5 4 59:24 31 
3 Ferencváros 21 13 4 4 51:20 30 
4 Vasas 22 12 6 4 56:30 30 
5 DVSC 22 10 3 9 39:44 23 
0 Csepel 21 10 2 9 39:30 22 
7 ETO 22 9 4 9 36:33 22 
8 Szeged 22 9 4 9 46:50 22 
9 Szolnok 21 10 2 9 34:39 22 

10 MTK 21 10 1 10 3427 21 
D Haladás 22 7 5 ! 0 34:34 10 
12 SzAC 21 6 6 9 49:50 *8 
3 Pereces 22 9 — 13 33:57 18 

14 ErSo 22 7 3 2 25:45 17 
15 Dorog 22 5 3 14 28:53 13 
16 Testvériség 22 1 1 21 19:90 3 

Elektromos Tisza 2 :0 (0 :0; 

A vasutasok hullámvölgyben van-
nak. Ebből a kiemelkedés ezúttal sem! 
sikerült. HÖSba játszanak a Tisza játé-
kosok a mezőnyben tetszetősen, a 
kapu előtt játékuk meddő. Lövés nél-
kül pedig nemigen születik gól. Ez-
alkalominal látszott a csapaton a nagy 
akarás, különösen az első félidőbert. 
Mégis a félidő vége felé Pappnak kel-
lett egy 1 l-est jó érzékkel hárítani. 
A második félidőben a »rromos» ai 
vasutasok főié kerekedik és biztosan 
nyori Fényi, majd Mező góljával a 
mérkőzést. 

A Tisza többet támadott, de az 
egységesebb Elektromos megérdemel-
ten győzött. A játékosok közül jófor-
mán senkit sem dicsérhetünk meg 

oO*> 
.MezNIábas-eretfinéiivr k: Alsóvá-

rosi MaDISz—Mátyás-tér 6:1 (2:0). 
Góllövők: Révész (3), Hattauer II. (2) 
és Gál, illetve Markovics. Jók? Révész, 
Hattauer I., II., Rozik és Gál, Illetvö 
Markovics, Csiszár, Takács, Linmajert 
és Baratb. í. 

Kecskéstelepi MaDISz—Dorozsmai 
MaDISz 3.1 (0:1). Góllövők: Fejes, 
Mező, Nagy I., illetve Kerekes. A 
mérkőzést a DFC—1ITVE I. osztályú 
meccs előtt látszották. A kecskéstele-
pickkcí uj bajnokjelölt mutatkozott 
ne. Jellemző a mezítlábasok labdaéh-
ségére, hogy a aorozsmaiaknak Tá-
pén volt lekötve a mérkőzésük, de ai 
a kecskéstelepiek elorozták előlök az 
ellenfelet. 

A mezítlábas csapatok tagjait fef-
h'yfuk, hogy kísérjék figyelemmel a 
Délmagvarország sportrovatának fcör-
leüiényeff. Csütörtök fin este 6 őrn iw 
a csapatok képviselői a szervezési 
kérdések és a területi beosztás meg-
beszélése végett feltétlenül jelenjenek 
meg a MaDISz központi székházában, 
Vörösmarty-nlea 5. szám alatt. A meg-
beszélésre meghívtuk a pártok, köziN 
fetek, szövetségek és egyesületek kép-
viselőit. 

Meglepetések a kerületi bajnokság-
ban. Rendőrség-HMTK 1:0 (0:0), 
Postás—Móraváros 1:0 (0:0), Toldl-
Cjszeged 4:1 (2:0), Rákóczi—SzAK II. 
4:2 (2:1), MMTE—SzATE 2 2 ÉLI), 
Battonya—:SzFIE 7:0 (6:0), HTVJ--
DFC 2.0 (0:0). — A II. osztályú 
hajnoKság credménvei • Móraváros— 
Postás 7 2 (4:1), Srikra-MaDISz— Ti-
sza 2:2 (2:0), Újszeged—Honvéd 0:0, 


