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D É L M A G Y A R O R S Z Á G ] Péntek, 1947 julius 11. 

H Í M E K 
n a p i r e n d 

Péntek, julius 11. 

Nemzeti Szinház: Nyári szünef. 
Széchenyi Filmszínház: fél 5, fél 7, 

fél 9: Elvesztett boldogság. 
Belvárosi Mozi: fél 5, fél 7, fél 9: 

Lezárt ajkak. 
Korzó Mozi: fél 5, fél 7, fél 9: 

Az utca törvénye. 

Muzeum: Zárra. 
Somogyi könyvtár: Nyitva 9—7-lg 
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8—7-lg 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Franki József: Szent Gvörgy-tér 6. 

Temesváry József: Klauzál-tér 9. Sur-
tónyt József: Kossuth Lajos-sugárut 
81. Selmeczi Béla: Somogyitelep IX. 
utca 489. 

— Szerdán megalakult a város-
házán a Juhász Gyula-szobor bi-
fcollság. Elhatározták* hogy a Ju-
hász Gyula-Társaság és a Dugo-
nics-Társaság előadások rendezé-
sével járul hozzá a szobor fclál; 
lilásához szükséges költségekhez. A 
szobor tervének benyújtására há-
rom ismert szegedi művészt kér-
nek fel. 

— Népi est. A szegedi Munkás 
Kultucszövelség cs a szabadműve-
lődési felügyelőség ma* pénteken 
este 8 órai kezdetlel nagyszabású 
népi estet rendez az Ady-léri egye-
tem nagytermében az egyetemi 
szinjátszó munkaközösség közre-
működésével. A műsorban bemu-
tatásra kerülnek népdalok, népi 
táncok, .mesejátékok, népballadák. 

— A Gyermekbarátok Egyesülete 
ma délután 6 órakor vezetőségi ülést 
tart az egyesület helyiségében, Kos-
suth Lajos-sugárut 28. 

— Bél isiások gyűlés*. Felhívjuk va-
lamennyi szegedi B-listást, hogy sa-
lát érdekéhen jelenjék meg szomba-
ton délután C érakor a szakszervezeti 
székházban, Kálvária-utca 1,0. 

— Szegedén állítják fel az első 
vidéki statisztikai hivatalt. Kedden 
délután dr. Antalffy György h. pol-
gármester elnöklésével a szegedi 
statisztikai hivatal felállítása ügyé-
ben ankétot tartoltak a városhá-
zán. Ezen megjelent Budapestről 
Thiring J.ajos miniszteri lanácsos 
a központi statisztikai hivatalból 
és érdeklődölt a város ezzel kap-
csolatos terveiről, elgondolásai-
ról. Dr. Mihályffy László tanács-
uok ismcrtellc a statisztikai hiva-
tal felállítására vonatkozó terve-
zetéi. 140 ezer forint költséggel bá-
rom éven belül teljes mér lékben 
felállítható lenne ez a fonlos hiva-
tal. A hivatal működését 13 tiszt-
viselővel tervezik. Természetesen 
ui állások szervezése is szüksé-
gessé válik ezen belül, de a tiszt-
viselők nagy részét a közigazga-
tási alkalmazottak közül állítják 
be. Az ankét szükségesnek tartot-
ta, hpgy még ebben az évben csök-
kentett létszámmal meginduljon a 
hivatal működése. Addig is azon-
ban Mihályffy tanácsnok gyűjti az 
adatokat, aki máris ériékes ada-
tok birtokában van. A Szegeden 
felállításra kerülő statisztikai hi-
yatal az első lenne vidéken. Jelen-
leg ugyanis csak a fővárosnak van 
statisztikai hivatala. Ezenkivül még 
az országos statisztikai hivatal mű-
ködik. A szegedi hivatal kapcso-
latot tartana az előbbi kellővel is, 
de feladata elsősorban a speciáli-
san szegedi vonatkozású, különö-
sen a tanyákra vonatkozó anyagok 
feldolgozása lenne. 

Fain-lakásftpifési kiállítás 
nyílt me9 Szegeden 

Kedden délelőtt nyilt mefl az ipar-
testületi székházban nagyszámú ér-
deklődő jelenlétében a magyar mű-
vészeti tanács falu-lakásépilési kiál-
lítása. Somogyi Imre gazdasági ta-
nácsnok mondott megnyitóbeszédet és 
hangsúlyozta, illő, hogy a demokrá-
ciában a parasztságnak is egészsé-
ges lakást lxiztositsanak és ezáltal 
is megbecsüljék nehéz termelő mun-
káját.' Ez a kérdés most különösen 
időszerű, amikor a földreform kap-
csán sikeres megoldást lehelne ta-
lálni. Erős Kultúrát csak erős ala-
pokra lehet építeni, — mondotta — 
márpedig ennek hordozói n dolgozó 
parasztok és munkások. 

Somogyi tanácsnok nagy tetszéssel 
fogadott megnyitóbeszéde után Rácz 
Karoly, n nagyszegcdi tanyafejlesztő 
és épdtőszövetkezet ügyvezetője mu-
latta be a látogatóknak a rendkívül 
sok érdekes tervet és modellt tartal-
mazó kiállítási. Ez u kiállítás, — 
amelynek célja, hogy megmutassa a 
falusi dolgozóknak milyen gazdasá-
gosan felépíthető házakat kell "ter-
vezni — negyven féle tervet mutat 
bc. Ezekből á tervekből az uj telek-
tulajdonosok kiválaszthatják a szá-
mukra legmegfelelőbb házépítési tí-
pusokat. A kiállítás egyik fele a vá-
rosi kislakásokkal, a másik a falusi 
bűzé pitésekkel foglalkozik. Bemutat-
ják itt a Rúzsa .járáson létesítendő 
inintafalu modelljét is, amely elő-
reláthatóan a 'Móra Ferenc falva* 
nevet viseli majd. A kiállítás 16-ig 
díjmentesen megtekinthető az Ipar-
testületben, utána epdig az ország? 
több nagy városában mutatják be a 
közönségnek. 

— A Magyar Nők Demokratikus 

Szövetsége pénteken délután 6 (óra-

kor vezetőségi ülést tart. Kérjük 

a tagok pontos megjelenését. 

x Békebeli guminadrágok érkez-
tek a 45 éves Sandberg-cégnek, Szé-
chenyi-tér 17. 

— Tizhónapos gyakorlati keres-
kedelmi szaktanfolyamot szervez a 
Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara Budapesten* VII.. Wesse-
lényi-utca 38. szám alatt. Legki-* 
sebb előképzettség a közép- vagy 
nolcári iskola negyedik osztálva. 
Előadások délután 3-tól 7-ig. Az 
előadások szeptember 9-én délután 
3 órakor kezdődnek. A beiratko-
zásnál benyújtandó a születési 
anyakönyvi kivonat és az iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítvány. 
Vidéki hallgatók beiratkozhatnak 
a szóban lévő két okmánynak és a 
beiratási díjnak postán való be-
küldésével. Beiratási dii 25 forint, 
tandii havonként 25 forint. Vidéki 
hallgatókat szívesen segítünk szál-
láshoz; s ellátáshoz. Levélbeni meg-
keresésre az igazgatóság postán 
küld tájékoztatót. 

Csendélet a Cserepessoron 
Családi perpatvar tört ki Zsiga Fe-

renc cserepessori lakosnál. Lévai Jó-
zsef szomszéd hallva a veszekedést, 
az asszony segítségére sietett. Zsiga 
erre kirohant a szobából 'és egy os-
torra erősített anyacsavarral fellátott 
ütőszcr'számmal "tért vissza, amivel 
fejbeverle Lévait. Lévai megtántoro-
dott az üléstől, de annyi ereje volt 
még, hogy kicsavarta az ostornyelet 
Zsiga kezéből s most már ő verte 
fejbe Zsigát. Mind a kellőt elborí-
totta a vér, a közkórliázban részesül-
lek elsősegélyben s — együtt távoz-
tak. 

S P O R T 
Kecskemét ököl vivát Szegeden. 

A jóképcssógü SzEAC ökölvivógárda 
rövidesen újból szorítóba lép és erős 
edzésekkel készülődik a Kecskeméti 
MAV elleni kihivásos mérkőzésre, 
uinely julius 27-én este kerü] sorra 
az Ipartestület nagytermében. Az ed-
zéseket kedden és "pénteken este 7— 
9-ig tartják .az egyetemisták Fodor-
ulca 9. szám alatt Ilodai József edző 
irányítása melleit. 

A Tisza ifjúsági atlétái Gyöngyösön 

A Tisza ifjúsági atlétái az elmúlt 
vasárnap Gyöngyösön szerepeltek 
szép sikerrel) Faikenstein túrom és 
Pálosi három, Bárkányi egy első he-
lyet szerzett a versenyen. 

Pályázati felhívás! 
A Szegedi Újságírók és Művészek 

Otthonának választmánya az Ott-
hon tulajdonát képező vendéglői 
üzemét (italmérési joggal) 1947. évi 
szeptember 1-től pályázat utján 
bérbeadja. Az üzemet bérbevenni 
szándékozók ajánlataikat 1947 jur 
lius 20-ig tartoznak benyújtani az 
Otthon választmányához. A pályá-
zati feltételekről az Otthon titkár- v 
sága (Batthyány-u. 4.* telefon,476.1 
ad felvilágosítást. 

Fűszer-, 
rövid- és cukorkaáruk 

legolcsóbban 

Weiszfeiler Testvéreknél 
Kölcsey utca 2, 

P A R T H Í R B K 

HeJyesbbités. A postásoknál hét-
főn lartandó pártnap 2 óra helyett 
5 órakor lesz megtartva. 

Szombaton délután 7 órakor a kö-
zépiskolás elvtársak Vészére fontos 
megbeszélés Arany J.-utca 2. szám 
alatt. A megjelenés minden közép-
iskolás elvtárs részére kötelező. 

Minden Rg.-vezető 14-én, hétfőn 
este 7 órakor a Kálvin-téren megje-
lenni tartozik. Formaruhákról jelen-
tést kérek. Megjelenés kötelező! 

Péntekén délután fél G órakor 
üzemi titkárok értekezlete lesz az 
Arany János-utca 2. szám alatt. 

rézgálic, 
ui keréto-

P párok 

a BIEZŰDáZM B O L T B A K 
v a l é r i a ' t é r 4 . 

Belvárosi 
egyszoba-konyhás 
összkomfortos lakásomat elcserélném, 
belvárosi hasonló kétszobás komfortos 
lakásra — Címet a Kiadóba kérek. 

S z a k s z e r u e z e t i h i r e k 

Az egészségügyi alkalmaaetlak szak-
szervezete szombaton délután 6 óra-
kor vezetőségi ülést tart- a szakszer* 
vezeti székházban. 

A MéMOSz, szegedi Építőipari Ter-
melő Szövetkezet julius 20-án 11 óra-
kor Kálvária-utca 10. szám alatti szak-
szervezeti székházban rendkívüli köz-
gyűlési tart. Tárgy: Az alapszabá-
lyoknak a szövetkezeti törvény értel-
mében törlénő, valamint az alapsza-
bályok 58. §. módosítása. (Hirdet-
mény közzétételének változtatása)* 
esetleges indítványok. 

A Földmunkások Szakszervezete 
julius 13-án* vasárnap délelőtt 10 
órakor taggyűlést tart a szakszer^ 
vezeti székházban. 

Az Élelmezési Munkások Szak-
szervezete felhivja az összes hoz-
zátartozó üzemek munkásait* 
hógy julius 13-án, vasárnap 
délelőtt 9 Órakor taggyűlést tart a 
Szakszervezeti székházban. A meg-
jelenésért az üzembizottságok és 
bizalmiak felelősek. Megjelenés kö-
telezői 

A Ruházati Ipari Termelő Szövet-
keze tpénteken délután 5 órakor 
.rendkívüli közgyűlést tart a szakszer-
vezeti székházban. 

Az Építőmunkások Szakszerveze-
te julius 10-én, csütörtökön délután 
4 órakor taggyűlést tart a szak-
szervezeti székházban. 

Hivatalos közlemények 
Tárgy: Gyümölcs és zöldségfelvá-

sárlást végző kereskedők igazolással 
való ellátása. — Tárgy. Városi üze-
mek benzin és olajszükségletének: biz-
tosítására versenytárgyalás tartása. — 
Tárgy: az uj termés betakarítása. 
Fenti tárgyakra vonatkozó részletes 
hirdetmények megtekinthetők a ha-
tósági hirdetőtáblán bérli áz, kapu 
ajalt. Eukics tanácsnok. 

Felhívás. Felhivom Szegedről Hód-
mezővásárhelyre munkára átmenni 
szándékozó cséplőmunkások figyel-
mét, hogy saját érdekükben a 
FÉKOSz-lói (Kilvária-utca 10) igazor 
vúnyt kérjenek s azt vigyék maguk-
kal, mert az oltani szakszervezet en-
nek hiányában nem tárgyalhat velük 
s igy munkát nem vállalhatnak. 

APRÓHIRDETÉSEK 

I a d a s - v é t e l I 
EGY jóállapotban lévő hat fakkos 
nyulketrec, 1 bakk, 2 anya (belga) el-
adó. Arviz-ulca 59. 
MINDENFÉLE Iiázibutorok eladók. — 
Horthy-kollégium, Boldogasszonys-u-
gárut, földszint 7. 

KOMBINÁLTSZEKRÉNY, rekamié, 
hálószolúk, meglepő olcsón, amig 
ezen készletek tartanak. Spilzer Sán-
dor asztalosnál, Margit-utca 12. 
VENNÉK Sachs vagy König csónak-
motort, csak kifogástalan üzemképes 
állapotban. Cim a kiadóhivatalban. 
RETORTAFASZÉN I. rendű kapható 
Szenesinéi, Partizán (Vitéz)-utca 28. 
KÉTRÉSZES amerikai redőnyös irat-
szekrény, egy íróasztal székekkel meg-
bízásból eladó. Megtekinthető KeRer 
irógépvállalatuál, Kelemen-utca 8. 

í l a k á s 1 
SZÉ;P 4 szoba-hallos magánházat nagy 
veteményes kerttel Nagykörúton belül 
elcserélném belvárosi földszintes, 
vagy e/sőemeleti, négy vagy kétszo-
bás lakásért. Esetleg bérbeadó. Cim 
a kiadóban. 

KERESÜNK villában ideiglenes hasz-
nálatra szépen berendezett, különbe-
járatu szobát fürdőszobahasználattal 
Jelige: »150<. 

KIADÓ vagy átadó főbérleti lakáso-
kat keres és ajánl. Lakáscserék, üz-
lethelyiségek, bútorozott szobák ki-
fldók. Lakásügynökség, Kölcsey-u. 10. 

í k ü l ö n f é l é k ] 
M A J D It ÁKOS gyorsíróiskolájában 
nyári tanfolyamok kezdődnek. Beira-
tás egész nap. Bocskai-utca 4., Kér-
jen tájékoztatót. 

HÁZMESTERT gyermektelent felve-
szek. Bútorozott szoba kiadó úriem-
bernek. Cim a kiadóban. 

ELVESZTETTEM szerdán délután le-
véllárcámat iratokkal együtt. Becsü-
Ietes^ meglaláíót kérem, reá nézve 
nem* fontos iratokkal, magas juta-
lom ellenében küldje el) Bartha Jó-
zsef, Somogyitelep IX. utca 504. 

RÁDIÓAMATŐRÖK! Kiszerelt alkatré-
szek fillérekért.-Detektorosok, uj gé-
pek részletre. Amalőrbolt, Dáni-u. 

Jó kereseti lehetőséget biztosítok vi-
dékre utazóknak jó mellékcikkel. — 
Bek8 illatszertár, Református-palota. 

3f l szuperrádió majdnem uj ame-
rikai vevő alkalmi vétel. Ikcrsport-
kocsi. Amatőrbolt, Dáni-ulca. 
ELVESZETT egy birka szerdán. — 
Megtaláló vagy nyomravezető jutal-
mat kap. Pusztaszeri-utca 19. 

Nyiiffér*) 
Férjem, Pápai Sándor elhagyott, 

érte felelősséget nem vállalok. 

Pápai Sándorné, 
Kossuth L.-sugárut 101 

•)' E rovatban közöltekért sem • 
szerkesztőség, sem a kiadóhivatal fe-
lelősséget nem vállai. 

Felelős szerkesztő: 
DR. FERENCZ LASZLÖ, 

(felelős kiadó: KONCZ LÁSZ&V 
Kiadja: 

8 HÍRLAPKIADÓ KEI 
Szerkesztőség: Jókai-utca H. 

Telefon: 493 és 103, nyomdai ssm 
kesztőség este 8 órától: 67S 
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6. 

TELEFON: 325. 
A HÍRLAPKIADÓ KFT. NYOMASAW 


