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Országszerte folyik az ellenőrzés 

A fejadag-beszolgáltatás során 
rejtett készletekre bukkantak 

Annak' ellenére, hogy a fej-
adagd'ézsnia beszolgáltatás] 
kölelezettsóig viszonylagosan 
kevés — felnőtteknél mind-
össze 20 Mlograni kenyérga-
bona, vagy 13 klilogram liszt 
— az ország feíülönb&ző he-
lyeiről érkező jelenlések sze-
rint a hatóságok: több esetben 
kénytelenek a beszolgáltatás ! 

| megtagadóival szemben eré-
lyesen fellépni- A rajtaütés-
szerűi vizsgálatok során több 
helyen rejlett anyagkészletre 
bukkanlak és számoi letartóz-
tatás történt. A letartóztatot-
tak! neveit több községben 
dobszó utján hozzák nyilvá-
nosságira. 

Április 2 0 - a után érkeznek 
az első hadifoglyok 

A hadifoglyokkal kapcsolatban 
illetékes helyen a következő tá-
jékoztatást adják: A hadifogoly-
vonatok h azaérktezé sérő 1 a napi-
sajtó több meghatározott idő-
pontot közöl. A szlovjet kormány 
hivatalos közlése szerint a ha-
difoglyok1 hazaszállítása a Szov-
jetunió' területén tevő táborok-
ból április 12-én indul meg. Az 
első szerelvény érkezése csak 
április 20. után várható. Junjus 

30-Sjg 30.000 hadifogoly tért 
haza otthonába. A hadifoglyok-
nak nyújtandó segéllyel kapcso-
latban illetékes helyről közöl-
ték, hogy a hazatérő hadifog-
lyok közül azok, akik1 szociális 
szempontból rászór útnak • és 
akiknek a segély folyósítását a 
községi vagy városi szociálpoli-
tikai bizottságok javasolják, 200 
forintig terjedő egyszeri segély-
ben részesülhetnek. 

Megalakult Szegeden 
a munkaversenyiroda 

A Szegleden megíndhlt mitn-
fcaversenyek egységes meg-
szervezése és végrehajtása cél-
jából a szakszervezeti szak-
maközi titkárság mellett kü-
lön munkaversenyiiroda ala-
kult. A munkaversenyek szer-
vezői az iparban, kereskede-
lemben és minden 'éren sür-
gősen vegyék fel a kapcsola-

tot a versenyirodával, A szük-
séges felvilágosításokat a ver-
senyiroda vezetője, Hatvani 
Jenő technikus készséglesen 
megadja. Az iroda átmeneti-
leg a szakszervezeti" székház-
ban (Kálvária-u. 10.), a szak-
maközi titkárság helyiségében 
kapott helyet. 

II szegedi pedagógusok állást foglaltak 
a demokrácia és az egyház 
együttműködése mellett 

S*tnháx*Fttm •Művészet 

Pillangókisasszony 

S. Papp Júlia cnc.kelt» a .Nem-
zeti Színház vasárnapi Pillangó-
kisasszony előadásán Csocsoszán 
szerepét. Ez a kitűnő művésznő 
remek muzikalitásával ós érté-
kes szép hangjával teljesen har-
monikus,' elsőrendű produkciót 
nyújtott. Modulációképes hangja 
fagy a lírai finomságokban, mint 
drámai erőben kifejezésteljes. 
Ugyancsak áll ez nemes egy-
szerűséggel megformált szerepé-
nek jálékkészségére is. Ennek 
a Puccini-operának igazi han-
gulatát kaptuk. Az: előadást Vá-
railv László vezényelte sok al-
kalmazkodással. Zenekara kitű-
nően hangzott. Az: együttesek .és 
a régi szereplők is biztosították 
aZ est zavartalan sikerét. 

bj-

Collégium Musikum 
A Collégium1 Musicum IX. bér-

leti hangversenyéit április 19-én 
(hétfőn) este fél 8 órakor tartja. 
Ezen az estén Zenei különleges-
ségek kerülnek előadásra, ame-
lyeket eddig a sziegedi zeneértő 
közönség alig élvezett. 

Műsoron szerepel Mozart Fú-
vós quintetlje dr. Bárányi Já-
nos zongoraművész közreműkö-
désével. ' 

Debussy: Fuvola, brácsa, hár-
fára irt rilkján hallható Triója, 
Papp Román hárfamüvéssztel és 
Beethoven: Septetje, amely a 
nagy mester, egyik' legszebb és 
korának egyik) legnépszerűbb 
müve volt. ' 

Jegyek a Konzervatóriumban 
válthatók 2 forinttól. 

A Magyar Pedagógusok 
Szabad Szakszervezete Cson-
grád-vármegyei helyi csoport-
jai és a szegedi csoport né-
pes értekézietet és taggyűlést 
tartolt a Szakszervezeti Szék-
házban. A délelőtti megyei ér-
tekezleten Lukács Sándoror-
szágios főtitkárhelyettes, or-
szággyűlési képviselő tartott 
szákszervezeti beszámolót. Az 
értekezleten megjelent és fel-
szólalt Komócsin Mihály elv-
társ, a szakszervezet várme-
gyei titkára, Gyáni Imre fő-
ispán és dr. Sörös Jenő tan-
felügyelő is. ! 

A .délutáni taggyűlésen fél-

ezernél több szegedi és kör-
nyéki pedagógus vett részt. 
Lukács Sándor orsz. főtitkár-
helyettes hatalmas beszédben 
vázolta föl a magyar demo 
krácia politikai, gazdasági és 
kulturális fejlődését. 

A igtyiiilés határozati javas-
latot fogadott el, melyben 
örömmel üdvözli a demokrá-
cia és! az egyház együttműkö-
désére irányuló szegedi meg-
nyilatkozásokat s követelőén 
sürgősnek és szükségesnek 
tartja az állam és az egyház 
megjegyezését és együttműkö-
dését a demokrácia alapján! 

— „Ujabb háziipari tanfo-
lyam. A női munkanélküliség 
csökkentésére a város meg: 

azervezte második hathetes 
háziipari tanfolyamát «2s. A 
tanfolyamnak mind a 250 
résztvevőjét ezalkalommal a 
Szent György-utcai iskola e 
célra rendbehozott épületré-
szében összpontosították. 

— A kuli úrvezetői tanfo-
lyam mai előadását Hegedűs 
Tibor, a Nemzeti Színház fő-
rendezője tartja: »Modern 
szinpadm üvészet, beszédin lö-
vészet szaval ás« címmel. Te-
kintettel a nagy érdeklődés-
re, Vendégeket is szívesen lát 
a Dolgozók Kulturszövetsége. 

— Helyszíni tárgyalás a Kö-
rUs'-halásM'sárdában. Mint em-
lékezetes, még a mult év junius 
17-én jfj. Körösi József agyon-
szúrta Szilágyi Imre fulballjáté-
kost. A bűnügyben a törvény-
szék csütörtök kilenc órára hely-
színi tárgyalást rendelt el. A 
bűnügy valamennyi' tanuja rész-
vételével lejátszódik! a halálos 
szurkáláis a halászcsárdában az 
leset körűIményeinek. a tisztázá-
sára, 

x Iparosok figyelmébe!! A 
f ranc ia ígyártmányu szerszám-
gépek ápr i l is 22-igj bejelenten-
dők. Bővebbet az ipartestü-
let h ivata lában. Tar j án Tibor 
mu . főtanácsos, hatóisági biz-
tos. 

' A J O S könyvkereskedés 

fiz áUani tulajdonába 
kerülnek a z elhagyott 

j a v a k 
Az ifjazságügyminisztérium 

rendelettervezetet készített az 
elhagyott javak végleges rende-
zésére. Mindén elhagyott jószág 
— amelyet aZ Elhagyott Javak 
KormánybiZfossiága vagy aZ ezt 
követően felállított elnöki ta-
nács át nem adott valakinek — 
a rendtelet életbelépésének nap-
ján a kincstár tulajdtenába kerül 
kártalanítás nélkül. 

Segítséget a görög népnek 
akció vezetőit nem enge-

dik be Franciaországba 
A magyarországi »Segítsé-

get a görög népnek« országos 
bizottsága a főtitkárt küldöt-
te ki kiét szakszervezeti ve-
zetővel a nemzetközi görög 
segélykonferencia párizsi ta-
nácskozásaira. A magyar ki-
küldöttek azonban nem utaz-
hattak el Párizsba, mert a 
francia hatóságok megtagad-
ták részükre a beutazási en-
gedélyt. ^ 

Sakk 
<*m 

Keres lesgrőzíe Enwet. A sakk-
világba jnokság 11-ik' fordulójá-
ban Keres, a Szovjetunió baj-
noka 25 lépésben legyőzte Euwe 
holland' sakkbajnokot. 

Felh'vás a népi sakkverseny 
rendezőTira. Felhívjuk a január 
25-én megkezdett népi sakkbaj-
nokság szervezőit, hogy az! első 
három helyezett nevét, citnét 
két napon belül jelentsék Mák' 
Ernőnek, a Sport Bizottság meg-
bízottjának Szeged) dohánygyár. 

x Kerékpárt, kerékpárgumit 
dolgozóknak részletre szállí-
tunk. Markovics műszaki üz-
let Szeged, Tisza L.-körut 44. 

H i r e k 

A HŐMÉRSÉKLET EMELKEDIK 

Mérsékeli, helyenként északi, északkeleti szél, felhő-
átvonulások1. Néhány helyen kiisebb futóeső. A hőmérsék-
let egy-két fokkal emelkedik. | 1 : [ 

A Tisza ma Szeglednél 296 (46). Vízének! hőmérséklete 
11 fok. 

N A P I R E N D 
Kedd', április' 13. 

Nemzeti Színház este 7-kör: 
Tanner John házassága. (A-bérl.) 

Széchenyi Tlilmszinház 4, 6, 8: 
Párbaj Sierrában. 

Széchenyi Hiradó Mozi dél-
előtt 10 órától délután 3 óráig 
folytatótagos előadások: 

Rákóczi Mozi 6, 8: Túlsó 
part. '. 

Belvárosi Mozi 4, 6, 8: A 
nagy derby. 

Korzó Mozi 4, 6, 8 órakor: 
A múmia bosszúja. 

Muzeum: valamennyi osztály 
nyitva 9—2 óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9 
órától 7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva 9 
órától 7 óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Apró Jenő: Kossuth Lajos-
sugárut 59; Nyilassy A. örök. 
K. Bokorné: Római-'körtit 22; 
Salgó Éva dr. K. Tíchy B.: Má-
tyás-tér 4; Frankó Andor: Du-
gonics-tér 1. 

— Jelentkezzenek az USA-
ból jött magyarok. A minisz-
terelnökíSiéig felkéri az Észak-
amerikából csoportosan érke-
zett magyar vendégeket, hogy 
adják le magyarországi címü-
ket a miniszterelnökség cen-
tenáris ügyosztályon: Buda-
pest, Arany János-utcsj 27. Te-
lefon: 125-335. 

— Meglhált Weingarlen, Va-
sárnap, egyhónapi szenvedés 
után 62 éves korában, agy 
vérzésben meghalt Paul Wein-
garten, a hiresi zongoramű-
vész, aki Budapesten is gyak-
ran Vendégszerepelt. 

x Árleszállítás! Uj fecsken-
dők és fecskendők javításai-
nak árait cca 25 százalékkal 
leszállította a 47 éves Santl-
berg-cég, Széchenyi-tér 17. 

' —Fórum Klub naptár. Szer 
dán este 9 órakor a Fórum 
IHubban »Fiatal költők estje«, 
szombaton este budapesti ér-
telmiségi Vezetők részvételével 
klubvacsora. Telefonrendelés: 
176 számon. 

— Xéph'rósáj i 'tételek. Koch 
Ernő ferencsZáltási' napszámos 
1942-ben belépett a Votksbund'-
ba, 1944-ben pedig az! SS köte-
lékébe jetenücteziett őjnként. A 
népbiróság jogerősen nyolchó-
napi börtönbüntetésre ítélte. — 
Ferting Ferenc 'ktárafalvi pász-
tor szintén Volksbund'-tagVmajd' 
SS-!katona. AzZal védtektezell, 
hogy a'z SS-be átvezényelték. 
Kilenc .gyermekére tekintettel 
hathónapi börtönbüntetést ka-
pott. 

Szövetet, selymet 
Győrífytol 

Kla i t óMcr 8o volt RIoeh cég. 

x Köszönetnyi lvání tás . Kö-
szönetet mondok mindazok-
nak), akik felejthetetlen*felesé-
gem temetésén résztvettek és 
virágadományaikkal fájdal-
mamat enyhítették. Fiáth 
János. " 

SZEGED, OROSZLÁN-UTCA 8. 

1 SZIKRA könyvkiadó és a I I O R I Z O N T (Idtegtennvelvü 

B könyvkiadó, Moszkva), szegedi főhiziomiányosa. :-: Kül 

I földi folyóiratok, szaklapok és könyvek beszerzési 

§ forrása. 

KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK! 

FerencsikJános 
vezényli a filharmóniát 

április 16-án a Nemzeti Színházban 
Jegyek a Délmagyarország kiadóhivatalában kaphatók 

— Jólsikerült műsoros1! estei 
rendezett az MKP rőikusi szerű 
vezete vasárnap délután. A 
műsor keretében felléptek a 
Szegeden tartózkodó Jugoszlá-
viába hazatérő magyar hadi-
foglyok, akik igen,-nagy sikert, 
arattak. Utánuk afírókusi párt-
szervezet adta elő egyfelvoná* 
sos színjátékát: özvegy Varga 
Ábrisnét. Varga Ábris szere-
pét igen hatásosan és sikere-i 
sen alakitotta Teleki Ferenc 
40 éves munkás. A többi sze-
repekben nemkevésbbó sike-
resen működtek közbe: Ma-
tatsz, Márton, Szécsényi Lászlói 
Kutassi Tibor és Gergely Jó-
zsef. Az előadást tánc kö-
vette. 

— Megtölt® a pártika. Miklós 
Mihály tápéi gazdálkodó vasár-
nap áz egyik íkocsmlában bepá-
linkázott. Távozása után gyanús!, 
körülmények között meghalt.. 
Minthogy "alkoholmérgez'é s tüne-
teit észlelték, elrendelték a 
holttest felboncolásáit. 

x Dr. Rétliy Imre fogorvos 
rendelőjét Kölcsey-utca 4. alá 
helyezte. Röntgen, rövidhul-
lám, diathermia-kezelés. 

A MUNKASUJITÓK A TER-
MELÉS LEGJOBB HAR* 
COSAI! 

— Szegedi úttörőit' Felső-
tközponton Áprilisi ll-'én, va-
sárnap délután a'Tanítói Fiu-
otthon »Petőfi Sándor« úttö-
rő csapata a Lippai fürész-
telep autójával Felsőközpont-
ra látogatott el. Népdalokkal, 
népi táncokkal, • szavalatok-
kal, színdarabbal és bábszín-
házzal szórakoztatták a sze-
gedi úttörők a felsőközponti 
pajtásaikat, majd ni vés fut-
ballmeccs következett. Zsúfol! 
kulturház! ós népes' futball-
pálya mutatta, hogy) mennyire 
szeretik az úttörőket Felső-
központon. A vendégszerep-
lést bőséges uzsonnával kö-
szönték meg a tanyai kispaj-
tások és lelkes »Előre« kö-
szöntéssel búcsúztatták a nó-
taszóval hazainduló szegedi-
eket. Az úttörők közel állnak 
a falu ifjúságához is. Nagy 
szolgálatot tettek vasárnap" a 
falu és Város egymáshoz valói 
közeledésének. 

MA még megveheti, 
n e m k é s ő 
szerencsés 

osztálysorsjegyét 
Osváth László 
. főárusi tónál 

Kelemen utca 11 szám. 

Húzás: Április 13.-án 

x Brilliáns ékszert és kar-
érát Igen magas árban meg-
vételre keresek. Fischer ék-
szerész Szeged, Klauzál-tér &>• 

77.000 forint főnyeremény a 
Toloban 

Az embersport fogadás vá-
sárnapi fordulójának 12 talá-
latos szelvénye eddig kb. 4 
darab van, amelyek mindegyi-
ke után 77 ezer forint kerül 
kifizetésre. 11 találatot ért el 
103 pályázó, akik kb 3000 fo-
rintot kapnak. 1471 darab 10 
találatos szelvényt számláltak! 
eddig össze, amelyekrdi.210 fo-
rintot fizetnek ki. 


