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S P O R T 

Súlyos csapatösszeál l í tás ! 
gondok a SzAK-ban 

S n b i t megoperálták 

Harangozó sérülése. Szűcs és Gyuris 
bategségc utan ujabb súlyos csapás érte 
a Szak csapatát. Szabói, a piros-teketék 
iobus..tus hátvédjét kedden déieiőtt meg-
operáltak. Szabó mandulatalyogja olyan 
súlyos stádiumba jutott, hogy lélegzeni 
és beszélni is alig tudott, miután gyorsan 
-jég kellett operaiul. A jeles hatved va-
sárnap a Ferencváros ellen semmieselre 
sem játszhat, azonban ha komplikáció nem 
jön közbe, akkor a Csepel eüeni mérkő-
zésen már szerepelhet. Jeten leg a SzAK 
súlyos csapatösszeállítást gondokkal küzd, 
ugyanis a betegjei helyeit tartalékokat kell 
jaiszatni, sőt az egyik legjobb játékosának 
differenciái támadtak egyesületével és az 
o játéka is kétséges. 

A mai egyetemi sportnap mii tora. 
A Belvárosi Mozi feletti teremoen: Dél-
előtt 9-kor asztati tenisz, 10-kor orvosok-
jogászok kardversenye, léi 12-kor öaolvivO 
.•iilanitorna. A Hunyadi-téren: Délután 3 
orakor SzEAC „A"-SzEAC „tt" ferh, 
utána SzEAC—Tisza nöi kosárlabda m tü-
krözések. 4 óra 20 perckor SzEAC-Tűz-
oltók h, o. bajnoki, labdarugó mérkőzés, 
6—7-ig atleli.tai. 7—8-ig teniszbemutaiok, 
utána a hunyadi-lén kluboházban táncos 
est, Belépés az összes versenyekre dijtaian. 

A SzAK pünkösdre Lengyelor-
szágba kapott meghívást. A uzAK si-
keres román portyája utan most meghívót 
kapott a pünkösdi ünnepekre, junius 
9—10 éie a lengyelországi Krakkóba es 
Kattowitzba. Miuian a czAK—MTK mér-
kőzés pUnhösdkoi kerülne sorra és az 
MTK pünkösdre Bukarestbe kapott meg-
hívást a SzAK lengyelországi szereplese 
ele valószínűleg nem gördül akada.y. 

Küzdelem az országos fntbzll-
bafnokságért. Az országos Iaodarugu-
oajuokságüan vasarnap befejeződtek a 
nyugati és keleti csoport küzdelmei. A 
két csoportból az 1—5 helyezetlek ;a baj-
nokságért, a 6-10 he yezetteit pedig az 
első osztályban való bentmaradaséit küz-
denek az elkövetkező fordulókban: A ket 
tizes csoport sorsolása a következő: Az 
első tiz csoportjában (előiailó r a pálya-
választók): május 19 én: Ferencváros— 
Szeged, május 26-an: Szeged—Csepel, 
junius 9 én: MTK—Szeged, junius 16 án: 
Szeged—Haladas, junius 20-án: SzAC-
Baratság—Szeged, junius 23-an: Szeged— 
Ferencváros, junius 30-án: Csepel—Szeged 
július 7-én: Szeged—MTK, julius 14-én ; 

Haladás—Szeged, julius 21-én: Szeged— 
SzAC. 

A sxegodi Varga sikere a vidéki 
ük&lvtvé bajnokságban. Az országos 
xidéki egyéni ökölvívó bajnokságok küz-
delmeiben a nehézsúlyban 3-ik lett Varga 
(Szeged). 

Ssegedi hoaszutáviuték az Egyet-
értés veraenyéo. Az Egyetértés vasárnap 
Budapesten 25 km-es futóversenyt rende-
zett a népligeti nagykőrön. 1. Orsós (Ba-
rátság) 1 33.12 óra, 2. Südi (Barátság) 1.33 
.24 óra. 3. Otíruba (Szegedi Tisza) 1.33.34 
óra. A csapatversenyben első lett a Ba-
rátság 11 ponttal, második a Szegedi Ti-
sza A-csapata 12 ponttal, harmadik a sze-
gedi Tisza B csapata. 

Aranyat, ezüstöt 3 B S E Ö S E 
hat el SALZERNÁL Hid-utca 8. 

Szakszervezeti hirek 

A: Jfjumunkás Szakszervezet május 
16 án, csütörtökön délután 6 órakor tag-
gyűlést tart a szakszervezeti székházban. 

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szabad 
Szakszervezete értesiti tagjait, hogy fa-
kitermelő re lehet jelentkezni az egyesület 
helyiségében szerdán és péntekeri dél-
ül án 4—6-ig, — Felhívjuk az utazó- és 
ügynök kartársakai, hogy május 18-án 
délután 4 órára saját érdekükben a szak-
szervezet székházában (Dózsa Gvőrgy-
utca 8) jelentkezzenek. — Figyelmeztetjük 
a munkaadóval és munkavállalókat, hogy 
a Gazdasági Főtanács ha ározata szerint 
a február 15-i fizetésemelés 220 százalék. 

P Á R T H 1 R E K 

Az Egészségügyi Alkalmazottak Szabad 
Szakszeivezete értesiti a vezetőségi, üzem-
bizottsági és bizalmi tagjait, hogy május 
15-én, szerdán délután 4 órakor együties 
ülést tart az orvosok szakszervezetének 
székházáoan (Dózsa György-utca 9) 

Famunkások Szakszervezete május 16-án, 
csütörtökön délután fél 5 órakor vezető-
ségi és üzembizottsági együttes ülést tart 
a szakszervezeti székházban. 

A Magánalkalmazottak Szakszerveze-
tének iparvállalati szakosztálya május 16-án 
csütörtökön délután fél 6 Orakor értekez-
letet tart a szakszervezeti székházban. 

Az Orvosok Szabad Szakszervezete 
május 17-én. pénteken délután fél 6 óra-
kor a Bőrgyógyászati klinika előadótermé-
ben tudományos ülést tart. Tárgysorozat: 
1. Dr. Korpássy Béla : A tannin károsító 
hatásáról, 2. Dr. Földes Pál: A gyomor-
fekélyre vonatkozó megfigyelések a háború 
utáni első évben. 

A Ruházati Munkások Szakszervezete 
május 17-én, pénteken délután 5 órakor 
taggyűlést tart a szakszervezeti székház 
ban. 

PArtnapok 

a kerületi és üzemi pártszervezetekben. 
Tárgy: A Köztársaság védelméről szóló 
törvény ismertetése. Május 19.: az agi-

táció napja. 
Május 15, fél 7-kor Belváros I.: Enczi 

Endre, 

fél 7-kor Belváros II.: Dr. Deutsch 
Imre, 

fél 7-kor Felsővárosi Dr. Kispéter 
István, 

fél 7-kor Alsóváros : Perjési László, 
fél 7-kor Rókus: Dániel György, 
fél 7-kor Móráváros: Kovács Attila, 
8 órakor Osomogyitelepiteiep: Ké/e 

Béla, 
8-kor Ujsomogyitelep: Krajkó András, 
7 orasor Újszeged: Pászti Mária, 
7-kor Józ-etfőhercegtelep: Bari Dezső, 
7-kor Egyetem: Berar Demeter. 

16-án, 6 orakor Város: Komócsin Zoltán, 
fél 3-kor Vasúti Tisza p. u.: Halász 

György, 
3 orakor Pick szalámigyár: Perjési 

László. 
4-kor Városi kertészet: Gulyás Árpád, 
3-kor Lippai fűrésztelep: Krajkó 

András. 
17-én, 4 órakor Posta: Kovács Attila, 

fél 3-kor Vasúti Rendező: Trisch-
ler Ferenc, 

3-kor Dohánygyár: Komócrin Mihály, 
2-kor Kendergyár: Komócsin Zoltán, 
4-kor Gázgyár: Kéve Béia, 
3-kor Orion Bőrgyár: Havalecz Ist-

vánne 
2-kor Gyufagyár: Tóth Róbert, 
fél 3-kor Vizmütelep: Pipic József, 
fél 2-kor Ujszegedi Kenüergyár: Be-

rar Demeter. 
4-kor Szőregi petróleum: Berár De-

meter. 
18-án, 1 órakor Pénzügyi lisztviselők: 

Enczi Endre, 
3-kor Ujszegedi ládagyár: Bari Dezső, 
7-kor Dorozsma; Krajkó Andi ás. 

19-én, 3 órakor Kecskestelep; Katona 
András, 

3-kor Klebelsbergtelep: Cserba Sán-
dor. 

20 án, 3 órakor Lemezgyár: Koloszár 
Béla. 

Hivatalos közlemények 

1% á 1 í n k a , 

r u m 

Simsovits, 
szegcdi rum- és likőrüze-
mében, Méroy-ntca 8. ra. 
Telefon: 211. 

R A D I O 

SZERDA, május 15. 

6.30: Falurádió. &45: Hirek. műsor-
ismertetés. 7.05: Reggeli zene. 8.00: 
Asszonyok világhiradója. 8.15: Hangle-
mezek. 9.00: A posíáseenekar .játszik 
10.00: Hirek. 10.10: Részletek BeliinA: 
Norma c. operájából. 10.30: Rácüóis-
kola. 12.00: Déli harangszó, hirek. 12.15: 
Sovinszky László szalonzenekara ját-
szik. 13.00: Előadás. 13.20: Májer Blan-
ka hegedül. 13.45: Előadás. 14.00: Hi-
rek 14.10: Vörösfceresz-közlemények. 
14.20: Előadás. 14.30: Jazz. 15.15: Rá-
dióiskola. 15.55: Műsorismertetés. 16.00: 
Hirek. 16.10: Művészek a művészekvőL 
16.40: A Székesfővárosi Zenekar ját-
szik. 17.30: „Kö'.tö költőiéről". 18.00: 
Hirek. 18.05: Vöröskereszt-közlemé-
nyek. 18,15: A magyar demokrácia út-
törői 18.35: „Megtört szivek háza". Ko-
média 3 felv. Az I. felv. után kb. 1.9.40: 
Hirek. A II, felv. után kb. 20.50: Hirek 
és krónika orosz nyelven. Az előadás 
után kb. 21.30: Vöröskereszt-közlemé-
nyek. 21.40: Műsorismertetés. 21.50: Hí-
rek és krónika angol nyelven. 22.00: 
Hirek. 22.20: Hanglemezek. 22.50: Hí-
rek és krónika francia nyelven. 23.00: 
Napi hírösszefoglaló. 23.10: Rádió ke-
reső hírszolgálat. 

Közellátási közlemények 

Sökiosztás, A közellátási szelvényiv 
49. sz. jegyére 15 dkg só vásárolható az 
átvétei napján érvényes hatósági áron. 
Kereskedők kiiónkint 36 mklperagő 
irányárat előlegként beszedhetnek és 
május 20-ig a beszadett és elszámolt 
jegyekre kapnak kiutalást. 

Babkiosztás. A májusi nehéztesti-
m unkás pótjegy 1. sz. szelvényére 1 
kiló, a testimunkás és irodai munkás, 
valamint gyermekpét jegy 1. sz. szelvé-
nyére félkiló bab vásárolható az átvé-
tel napján érvényes hatósági áron. Ke-
reskedők, üzemek és intézmények má-
jus 20-ig beszedett és c 1 számolt je-
lgyekre kapnak kiutalást. Fogyasztói 
irányár 14 millpengő kiiónkint, előleg 
beszedhető. 

Grigkiosztás. A májusi A jelű tej-
jegyre május 19-es szelvényre tej he-
lyett 1 kiló griz, a C jelű tejjegy má-
jus 19-i szelvényére félkiló griz vásá-
rolható az átvétel napján érvényes ha-
tósági áron. Kereskedők május 20-ig 
előre beszedett s elszámolt jegyekre 
kapnak kiutalást, irányára 25 mül-
pehgő kilónkint, előlegként beszedhető. 

Közellátási hivatal. 

Aimamoly ellen 
flrzola, Porzof 

S Z E R E D A I N Á L 

Kürász-u. 10. és Cserzy M,u. 3. 

A P R © H I R D E T E S E K 
K S l S n f é l é k 

Épületek helyreállítása. Dijtaian köli" 
ségveiés, Szaktanácsók. Köhler J. építő-
mesternél, Reíek-n'.sa 43. 

Foltos a gumija? Gondoljon a nyárra, 
vegyen nyersgumiragasztőt a Vidra-utcá-
ban a kerékpárosnál. Üveget tessék hozni. 

Fajtiszta, fekete, féléves nöitény pu-
limat odaadnaui nagyfajta házőrzőért, 
Vásárhelvi sugárút -08. 

Rádió csövekért legmagasabb árat fi-
zet az Amatörboit. Kálvária-utca, Dugonics-
tér sarok. 

Mész elsőrendű minőségű, minden 
mennyiségben beszerezhető Bem tábornok-
uica (ezeiolt Róka-utca) 10. alatti keres-
kedésben. (Nagyállomás közelében). 

Hegedüörákat adok kotíábó kezdők-
nek és haladoknak feltűnő olcsón. Házhoz 
is megyek. Cim; Bakró Lajos, Fodor-utca 
29 szaru. 

Steiánla Étterem megvételre nagyobb 
mennyiségben dísznövényeket keres. 

F o g l a l k o z á s 
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

A Szegedd Községi Élelmiszerüzem 
felügyelő bizottsága nyilt pályázatot 
hirdet o megüresedett igazgatói állás 
betöltésére. 

Pályázhatnak megfeteüő kereske-
delmi szakképzettséggel, illetve gya-
korlattal rendelkező magyar állampol-
gárok. A beadványban rövid éietieirást 
és eddigi működési igazolást kell csa-
tolni, 

A pályázatok május 25-ig adandók 
be a Szegedi Községi Élelmiszerüzem 
(Szeged, Károlyi-utca 2a) iktató hiva-
talába. 

A beérkezett pályázatokat a fel-
ügyelő bizottság a város polgármestere 
elé terjeszti döntés céljából. 

Szeged, 1946 május 14. 
A Szegedi Községi Élelmiszerüzem 

felügyelő bizottsága. 

HIRDETMÉNY. A városi adóhivatal 
felszólítja mindazokat az adózókat, 
akik esedékes adótartozásukat május 
15-ig nem fizették be, hogy azt járulé-
kaival együtt ezen hirdetmény köz-
hírré tételétől számított 8 napon beiül, 
vagyis május 23-ig bezárólag annál is 
inkább fizessék be,, mert ellenkező 
esetben ellenük a zálogolási eljárási 
megindítja. 

Felhívom a város dolgozó lakossá-
gát, hogy akii Répás József detektív 
fasiszta, népellenes, vagy németbarát 
tevékenységéről, illetve olyan maga-
tartásáról tud, mely a magyar hép ér-
dekeit sérti, a Szegedi Igazoló Bi-
zottság hivatalos helyiségében (Város-
háza; L emeCet 14.) szóval vagy írásban 
haladéktalanul jelentse be. Dr. Antal-
ffy, h. polgármester. 

Főzni tudó, bentlakó mindenest fel-
veszek. Vásárhelyi-sugárut 98. Gedó mel-
lett. Jelentkezes 3—5-ig. 

Raílay-étterembe azonnaii belépésre 
udvaros felvétetik. 

Munkavál la lók figyelmébe! A Ker-
tész-tele téglagyárban férfi munkások és 
16—20 éves ifjú munkások íelvele.nek. 
Jelentkezés: e héten a téglagyárban. 

Vizsgázott gépkocsivezető, szerelő 
elektrotechnikus állást keres, „Műszaki 
tisztviselő" jelige. 

A d á S - T É T E L 

4 20 colos ikerkeréknek való autógumit, 
5 lukas tárcsává), belsöknel megvételre 
keres Tudományegyetem Gazdasági Hiva-
tala. Juhász Gyula-uica 9. 

Atanyát, ezüstét a régi bizalommal 
hozhatja ismét dr. Berényine ékszerészhez 
Klauzál tér 9-

Károm 5 hónapos süldő eladó, Deb-
receni utca 3. 

Lendkereke* üzleti inákörlő. keveset 
használt eladó. Érdeklődni Somogyitelep 
VII. utca 365. Deákné. 

Lccsős parasztkocsi és kubikos taliga 
eladö. Kovács, Tőiök-u. 7. 

Egy modern sportkocsi élelemért, rész-
ben pénzért eladó, Fodortelep, Bártfai-
utca 19. 

300 kéve kukoricaszár eladó és egy 
pockos kutyát veszek, Csongrádi-sugárut 
49 szám. 

3-1-2 Super-rádió eladó, Talpai, Aradi 
utca 7. 

Bélyeggyűjtőmén yt, tömegbélyeget 
veszek. FaJus bélyegxereskedés, Iskola, 
utca 29. fogadalmi templommal szemben 

Váaárojjon részletre az Értékmentő-
boltban, Kállai-utca 8, föpostánál. 

Eladó vagy elcserélhető egy vizsga-
menles motorkerékpár, Szent István-tér 6. 
Sáté. 

c s e r e 

Jókarban levő kerékpár omat elcserél-
ném disznóért vagy terményert. Fodorte-
lep, Kárpáli-utca 5. 

Príma gyapjú férfi ruha elcserélhető 
disznóért Vdgy terményért Fodortelep, 
Kiskárpáti utca 5. 

Akácfát adojc dohányért. 3+2 rádiót 
adok pénzért. Dózsa György-u. I I . 11. 9. 

Ágyneműt cserélek zsirért vagy sza-
lonnáért. Feltámadás-u. 30, udvar. 

Vezérdrót kb. 260 meter (26 kg) élel-
miszerért elcserélhető. Répás, Kaivária-
utca 2. 

500 m. tüskés drót elcserélhető ku-
koricáért, malacért, Rókus, Lehel-utca ÍJ. 

Egy lóvat elcserélnék tehénért vagy 
üszc-ert, Algyő, Szegedi utca 43. 

Jókarban levő rélkönnyü parasztkocsi 
borért elcserélhető, jó trágya elcserélhető 
bármiért, Sándor-ulca 31. 

Süldőt cserélek, fáért, egy ablak elcse-
rélhető Fozsonyi Ignác-ulca 21. 

Békebeli Szemperit kerékpár külső-, 
belsógumit fáért, 25-ös bebölött de-
mizsont utazóvesszöKosárért csereiek Mik-
száth Kálmán-u. 4. h. e. bal. 

Fát adok korpáért és 39-es női cipőért. 
Tápei-u. 4. 

Trágya elahó V.'gy elcserélhető Ve-
resács-utca 35. 

Kétvagonoa hajó kisfias tehénért és 
terményen elcserelhető. Apponyi-u. 19. 

Egy ruhaszekrény élelemért elcserél-
hető. indóház-tér 3c. 

2 +1 rádió kerékpárért vagy féríiruháért 
elcserélhető. Margit-utca 28. földszínt 2. 

Épületfaanyag [és préstégla elcse-
rélhető Újszeged, Népkert-sor 3. 

Majdnem uj nöi kerékpáromat hizott 
sertesért elcserélem. Rudolf-tér 13, (üzlet-
helyiség), 

L a k á s 
Elcserélném szép szoba-konyha, speiz 

ból álló felsővárosi lakásom hasonló al-
sóvárosival. Szent Imre-társulat, Széchenyi-
tér 3. 

Felelős szerkesztő: Gárdcs Sándor; 

Felelős kiadó: Koncz László. 

Kiadja: 

Hírlapkiadó Kfi. 

Szerkesztőség: Jókai-utca 4. 

Telefon: 493. és 103. 

Kiadóhivatal: Kárász-utca 6. 

Telefon: 325. 

A Hírlapkiadó Kft. nyomása. 


