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Azuj tankönyvek olcsóbbak, mint a régiek H I R C K 
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Lesz cukor 
Vas Zoltán nyilatkozott a cukor-

lieiyzet állásáról. Bejelentelte, hogy 
három héten belül megszűnik minden 
cukorspe.kuláció és el tudjuk látni 
az országot cukorral. Egyedül az or-
szág fegyelmezettségén múlik, hogy 
a még hátralevő 2—3 Ítél alatt senki 
De segilse a spekulánsokat azzal, hogy 
nagy árat fizet a cukorért és 'készle-
tekét gyűjt, amikor három héten be-
lül korlátlan mennyiségben tesz sza-
badcukor és jegyre is jelentős meny-
nyiségü cukrot utalnak ki. 

Szabadtér i 
müvészest 

A Partizánbarálok Szövetségének 
szegedi csoportja szeptember 6-án és 
7-én este rendezte meg a Rendőr-
palota udvarán szabadtéri müvész-
•estjét. A megnyaló beszédet Dicz-
falussy rendőrvézérőrnagy, a Parti-
aánbarűtoik Szövetsége szegedi cso-
portjának elnöke mondta eí, lelkes 
szavakkal ecsetelve a szövetségnek 
eddigi munkásságát, kulturális téren 
is, amelyet a szombati igen nivós 
müvészest ís bizonyított. 

A műsoron a szegedi és budapesti 
operaházak kiváló énekművészei 
operaáriákat, duettéket adtak elő, a 
szegedi Operaház zenekarának kísé-
retével. A műsor folyamán előadásra 
került Madách Az ember tragédiájá-
nak párizsi jelenete, ahol Ádám sze-
repét Ladányi Ferenc, a budapesti 
Nemzeti Szinház kiváló művésze sze-
mélyesítene inog. Éva szerepét Petur 
Ilka, a szegedi Nemzeti Szinház v. 
tagja, a "többi szerepeket a szegedi 
Nemzeti 'Szinház1 művészei — Gáli 
Pál, Bakos Gyula, Kenessey Ferenc 
és Tóvölgyi Ferenc — játszották La-
dányi Ferenc még egy Villon- és 
Ady-költemény elszavalásával is nö-
velte sikerét. Feleky Sári, a buda-
pesti Vígszínház művésznője Koszto-
lányi egyik versét mondta e( nagy 
sikerrel. Az énekművésznő!, 'tözül 
örömmel hallottuk újból Szegeden a 
nagyon tehetséges és remek muzi-
Icatilásu Neményi Lilit, aki időköz-
ben a budapesti Operaház művésznő-
jévé avanzsált. S Papp Júlia érté-
kes, szép hangjával és pompás elő-
adókészségével ismét elragadtatta a 
közönséget. Igen szép sikert aratlak: 
Pogány Zsuzsa és Zentav Anna. A 
férfiénekesek közül mini vendégek 
szerepeltok: Medgyesi Pál, az igen 
szép hangú tenor, operaáriákkal és 
duettekkel, n szegedi Dérv Pál, aki 
most érkezett haza külföldi útjáról 
szép sikereket aratva a párizsi és 
genfi rádióstúdiókban, orosz dalaival 
mutatta meg 'kitűnő dalénekesi ké-
pességeit. Szanat.i József Mefiszto-
felesz áriája nagy hatást keltett. Sza-
badi István hajlékony Gerniont-ária 
'és temperamentumos Fscamilló bclé-
pője nagy közönségsikert aratott-

A műsor folyamán a szegedi Opera 
zenekari részlege önálló számmal is 
szerepeli Paulusz Elemér, a szegedi 
Nemzeti Szinház karnagyának vezény-
lésével, aki az énekesek kíséretét is 
mint dirigens és mint zongorakísérő 
fcitünő muzikális készséggel látta el. 

Az egyre fejlődő rendőrzenekar 
három számmal szerepelt. Varga Le-
hel rendőr-karnagv lelkes vezetésé-
vel. 

A müvészestet Kenessey Ferenc, a 
szegedi Állami Nemzeti Szinház ren-
dezője Ízlésesen állította he. A kon-
feranszié szerepét Má r'ky Géza" a 
szegedi Állami Nemzeti Szinház mű-
vésze töltötte lie kedves humorral, 
itt-ott azonban kissé értelemzavaró* 
momentumokkal tarkázva. 

Az egész, est megrendezésének min-
den munkájáért és sikeréért legelső-
sorban Drégely József rendőrezredest 
illeti a pálma, aki páratlan agilitásá-
val és a muzsika iránti nagy lelke-
sedésével, a rendörzenckar létreho-
zásán kivül Szegeden ós környékén 
megrendezett hangversenyekkel, első-
sorban pedig ezzel a szabadtéri mü-
vészesttel, nagyban hozzájárult a ko-
moly muzsika népszerűsítéséhez. Egy 
megjegyezni falónk volna csak és ez 
az, hógy a rendezőség tul hosszura 
(néretezte a műsort, magyarán mondva 
beleadva: nemcsak "»apait ós anyait*, 
de ükapait és ü'kanyail is. Sokszor 
u jóból is megárt a sók. 

bf. 

Megkezdődik a gép- és gyorsírás 
tanfolyam a Dózsa György-utca 2. 
(Kultúrpalotánál) Dr. Roscnberg-
né féle gép- és gyorsíró iskolá-

ban. Gép és gyorsírás, kenyeret ad. 

(Búdápcst, szeptember 10.\ Csak 
néhány .héttel ezelőtt gdla át a 
kultuszminiszter a demokratikus 
tankönyv első példányát a fanul őr 
ifjúságnak és ma már ott tartunk, 
hogy a tanév kezdetére az általá-
nos iskola valamennyi osztálya szá-
mára elkészülnek az uj Janköny-
vek. A lankönyvek előállításával 
mogbizotl egyetemi nyomda most 
telte közzé az általános iskola 8 

A jövedelemadóról szóló rendelke-
zések szerint jövedelemtőbbleladó 
alól mentesek az 1000 forintot el nem 
érő havi tiszta jövedelmek. Annak-
idején ezt a mentességi határt az 
illetmény többié ladé utói mentes il-
letményekkel azonosan állapították 
meg. 1947 szeptember l-től kezdve 
az illetménytöbbletadó alól mentes 
illetmények határát 1000 forintról 
1500 forintra emelték. A kamara, elő-
terjesztéssel fordult a pénzügymmisz-

osztályában használatos tanköny-
vek jegyzékét. A jegyzék összeha-
sonlítást tartalmaz az u j és a régi 
tankönyvek árai közöli, amelyből 
kitűnik., hogy a tavalyi 'tankönyv-
árakhoz képest általában 50 szá-
zalékkal de felsőbb osztályokban 
még .ennél is nagyobb arányban 
csökkenlek a könyvek beszerzési 
költségei. Egy tankönyv ára ál-
talában 3 forint. 

terhez és azt kérte, hogy annak meg-
felelően a jövedelem többletadó aíól 
mentes tiszta jövedelmek értékhatárát 
1000 forintról 1500 forintra emeljék 
fel, „tekintettel árra, hogy az illet-
mény többletadó és a jövedelemtőbb-
leladó lényegében azonos elvi ala-
pokon nyugszik, meri az 'illetmény-
többletadó nem más, mint a .szolgá-
lata viszonyban állók jövedelemtöbb-
íetadója az illetményekből származó 
többletük után. 

N A P I R E N D 

Csütörlök, szeptember 11. 

Nemzett Színház: Nyári szünet. 
Széchenyi Filmszínház: fél 5, fél 7, 

fél 9: Még öl perc az élet. 

Belvárosi Mozi: 4, G, 8: Az idegent 
nő. 

Korzó Mozi: fél 5, fél 7, fél 9-kor: 
Gázláng. . 

líuzeum: Zárva. 
Somogyi-könyvtár: Nvttva 9-től 7-tg( 
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8—1-lg. 

Szolgálata* gyógyszertárak: 

Lcinzinger örökösök: Horváth M.-
utca 9; Pósa Balázs: Kálvária-utctt 
17; dr. Kotsis J. Endréné: Földmü-
ves-utca 17; Selmeczi Béla: Somogyi-
telep IX. utca 489. 

— Idő járás jelent és. Mérsékelt 
nyugati, északnyugati szélv felhő-
átvonulások valószínűleg jpsö nél-
kül. Néhány helyen reggeli köd. A 
hőmérséklet alig változik. 

— Bírái vizsga. Dr.. Kovács 
László népbirósághoz beosztott tör-
vényszéki jegyző az egységes ügy-
védi és birőii vizsga első felét di-
csérettel letette. 

— Panaszkodik a közönség a 

spekulációra. A Magyar Közvéle-

ménykulaló Intézet legutóbb kér-

dést intézett a vásárlóközönséghez, 

hogy miképpen vélekedik a .speku-

lációról? A megkérdezettek löbb-

ségc (számszerint 70 százalék) sze-

rint a spekuláció mértéke növek-

szik. 

— Vagjiondézsnia. A Hivatalos 
Lap szerdát száma közli a vagyon-
dézsma és a vagvonszaporulati 
dézsmarendelel végrehajtási utasí-
tását. Vagyondézsmát azoknak kell 
fizetni, akiknek január első napján 
fennálló tiszta vagyonuk a 75 
ezer forintot meghaladta. Ya-
igyonszaporulati d észmát köto-
telesek fizetni mindazok, akiknek, 
január 1-én 1939 december 31-hez 
viszonyítva 50.000 forintot megha-
ladta a vagyonszaporulatuk. Mind-
két adónemről október 15-.ig 
keli bevallást adni. A dézsmát au-
gusztus l-től kezdődően egyenlő 
havi részletekben kell fizetni. 

— Az MNDSz pénteken, szeptem-

ber 12-én délutáit 5 órakor taggyű-

lést tart. Kérjük a tagok szives 

megjelenését. 

x A DIKSz füszerszakosztálya 
szeptember 11-én, csütörtökön este 
6 órakor fontos ügyben értekezle-
tet tart a Lechner-téri székházban. 
Adóközösségükei hátralékosok fi-
zessék he. 

x Halálozás. Ifj. Gárai Sándor 
tanárjelölt, egyetemi hallgató,egye-
lem! könyvtári tisztviselő meghalt. 
Temetése ma délután 1 órakor a 
ttoivárosi temető kupolacsarnoká-
ból. 

Az. őszi szezon amerikai 
MOPEX filmoseménye! 

Charles Bever 
ÉS 

Ingrid Bergman 
titokzatos, rejtelmes és izgal-
mas kalandokkal telitolt világ-
filmje. 

I I 
6HZLHR6 

Fenteken premier 

Jegyek elővelelben mától! 

Telefon: 624. 

K O R Z Ó B A N 

AHung ária íerraszán 
m i n d e n e s t e K á l m á n 

a Budapesten közkedvelt hegedűművész muzsikál. Asztalrende-
lés 5—93 alatt. Figyelmes kiszolgálás. Polgári árak. 

Ország - VILÁG 
WASHINTON. Az Egyesült Államok 

népszámláló irodája közölte, hogy az 
Egyesüli Államok polgári lakosságá-
nak számát áprilisban 142,061.000-re 
becsülték. Az 1940-es adatokhoz vi-
szonyítva ez 10,392.000 főnyi, illető-
lel mintegy 2.9 százalék gyarapodást 
jelent. Ezenkívül a fegyveres erő kö-
telékében L250.000 ember szolgál. 

POZSONY. A pozsonyi népbiróság 
a jövő kedden kezdi meg Hsztcrházy 
János gróf úgynevezett szlovák ál-
lambeli magyar parlament volt veze-
tője hünperenek tárgyalását. 

PÁRIZS. A görög demokratikus had-
sereg kiáltványa, a következő feltéte-
lekhez köti az uj kormányéInökkel 
folytatandó tárgyalásokat: azonnali 
fegyverszünet, kivétel nélkül általá-
nos közkegyelem minden ellenálló-
nak. a demokraták azonnali kienge-
dése a börtönökből, a deportáltak, 

daihint monarchó-fasiszták állat 
üldözött lakosság hazaszállítása, a 

sajtószabadság és a demokratikus sza-
badságjogok v i ss z a á 11 i f á s a 

ATHÉN. Szlralosz hadügyminiszter 
kedden bejelentette, hogy a kormány 
felfüggeszlelette á haditörvényszékek 
által kimondott összes halálos ítéletek 
végrehajtását. 

SZÓFIA. Az egész bolgár nép ün-
nepelte a nép győzelmének nagy nap-
ját. a Hazafias Arcvonal uralmának 
harmadik évfordulóját, a népi had-
sereg ünnepét és á .bolgár népköz-
társaság fennállásának első évforduló-
ját-

LONDON. A brit kabinet tagjai 
hétfőn repülőgépen, hajón és' gép-
kocsin siettek az ország és azi euró-
pai kontinens különböző részeiből 
Londonba a kormány rendkívüli mi-
nisztertanácsára, amely kizárólag a 
brit gazdasági válsággal foglalkozott-

BUDAPEST. Az államügyészség ma 
reggel elfogatóparancsot adott ki An-
danázi Kasnva Béla volt ankarai kö-
vet ellen. Andaházi Kasnva Béla — 
mint ismeretes — annakidején disszi-
dált és kiderült, hogv nagyösszegü 
pénzzel" nem számolt e!. 

írógépet, számológépe? 
legmagasabb Á r o n . 

v A t á r o l o k 

Szenes! 
r o d a g é p Vá l l a k a t , Sz lchuyi-l i r 

Tolafon 8—<1 

Fizess elő 

a Deímagvarországre 

Lopott ruhában 
veszélyes korzózni 

Még! elmúlt hónapbán betör-

tek Fáraóik Ilona Londoni-körut 

14. szánni lakásába és onnan egy 

pirosmintás karionruhát és egy 
gvapju szövetszoknyát loptak. Fá-

raóik Ilona a napokban kiment a 

korzóra, ahol feltűnt egy fiatal 

leány, aki a piros ruhájában kitar-

tóan korzózott. A lopott ruha tu-

lajdöno*sát szemmel tartotta és 

rendőrt hivolt. A korzózás végül 

is jól sikerült az eredeti tulajdo-

nosnak, mert rendőri beavatkozás-

sal visszakerült a piros ruhája. A 

nyomozás most már azért folyik, 

hova lett a gyapjuszokiiya. 

— Kenyeret drágított. Feljelen-
tés érkezett a gazdásági rendőr-
ségre, hogy Becsei Aladár Londo-
ni-köritli füszerüzletében 2.50 fo-
rintos árban lehet , jegy nélkül ke-
nyerei kapni. A rendőrség kihall-
gatta Becseit, aki beismerte, hogy 
tényleg „árusított egyizben 2.50-érl 
kenyeret, de azzal védekezett, hogy 
a többletpénzt biztokilékul tartotta 
magánál, amig vásárlója elhozza 
az otthon felejtett jegyeit. A rend-
őrség £ védekezést nem fogadta 
cl és eljárást indított a kenyérdrá-
giló ellen. 

B e l v á r o s ! - m o z ) 
Telefon: 6—25. 

Ata premierben és minden nap 
vasárnapig a nagy MOPEX 
újdonság: 

Az idegen nő 
nagyszabású társadalmi dráma. 

A főszerepben az Intermezzo 
felejthetetlen főszereplője 

ÉS WARNER BAXTER 

Ez az a film, melyet mindenki 
nézzen meg. 

Soha nem felejthető élmény. 

IIIRADÓ. 

4. 6, 8-kor. pénztár «I. e. 11—12 
és az előadás eilöl félórával. 

i * 

II jivedelemtöbbletatió alól mentes jövedelmei* 
értékhatárának felemelése 


