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Szakszervezeti étet 
mmm 

Esti szakszervezeti iskola indul Szegeden 

A jelenlegi egyhónapos 
szakszervezeti iskolák folya-
matos ós a nap minden sza-
kán át tartó elfoglaltságot je-
lentenek a hallgatóknak. Na-
gyon sok Indásra és fejlődés-
re vágyó dolgozó nem sza-
kíthatod magának egv hó-
napon iát. idői a z iskolán való 
rés/.vélelre. 

A szegedi Szakmaközi Bi-
zottság oktatási titkársága az 
iskolák e hibáját kívánta ki-
küszöbölni .amikor a műkö-
dő hatodik egyhónapos isko-
lával párhuzamosan délutá-

nonként 4—0 óráig tarló és 
helenle háromszor ismétlődő 
előadásokkal esti szakszerve-
zeti iskolái létesített, amelyen, 
természetesen hosszabb idő 
alatt, a rendes szakszerve-
zeti iskola teljes anyagával 
ismertetik1 meg a hallgatókat. 

A napokban induló esti 
szakszervezeti iskolán elsőnek 
a szakszervezeti élet terén 
már működő személyek vesz-
nek részt, akiket a délelőtti 
munkából eddig semmi körül-
mények között sem lehetett 
kivonni 

S p o r t 

TÉLI KUPA KÜZDELMEK: 

Drasche—EMTK 8:2 
Húsos—BSzKRT Előre 8:2 
MOGÜRT—ErsoMaDISz 2:1 

•IVÁS: 
A Postás által rendezeti: tőr-

versenyt Vasárnap bonyolították 
le, mélynek 17 indulója volt. 
Részletes eredmény a köveike-
ri): 1. Lévav (SzÉAC). 2. Dr. 
Monus (HTVE), 3. Jávorkai 
(Postás6 4. dr. Patziauer (SzF.AC) 
5. Zsabka (SzEAQ, 6. Lakatos 
(Postás). 

ASZTALI TENNISZ: 

HAPOEL— Postás .13:12 
Ujszo,ge<ü kender- Kokron 

(Hödmezővásárhely) 9:2 

KOSÁRLABDA: 

Tisza BK SzEAC R női 19:2 
(7:0). 

A s-szon vök—Men ya sszon yok • 

hajadonok 14:10 (8:6). 
TiSZa ifi—Tisza öregek 36:27 

(20:12b 
Budapesti Postás Szegedi 

Postás 34:19 (férfiak). 
Budapesti Postás—Szegedi 

Postás 23:12 (nők). 

TEKE: 

V A OS zrá Barát ság 1639:1261. 

»2 taláürtos TOTO-szelvény. 

EMTK—Drasclie 2 
Előre—Húsos >•- > "2 
Erso—Mogürl 2 
M. A cél—Kerámia t 
Manch.U.—Arsenat X 
Everton Derby 2 
Stoke—Middlesh. 2 
Sunúerlana Manch. C. 2 
Csepel—M. Posztó 1 
Előre—MAFG 1 
BSE-KaSE 1 

A héten összesen 375.202 
To-To-szelvényt küldtek he. A 
sok meglepetés miatt ezúttal 
nem akadt telitalálat, viszont 
tizenegy találatot negyvenen ér-
leli el, 'tulajdonosaik 4700 fo-
rintot nyerlek. Tiz találatot 
'336-an értek el, szeméiyenkint 
560 forintot kapnak. KÍIencta-
láiatos szelvényl 2410-cl küilü-
lek l»e, ezekre szelvén yenkint 
',78 forintot fizetnek. 

3drb. igazolvány- C 

k é p D forint 
S Z A B A D I f é n y k é p é s z 

Tisza Lajos-körut 19. 

x Tíz ebéd 2* forint. 2 tál 
bőséges élei. Hetenként t i i 
romszor hus, kétszer tészta 
Minden szakszervezett tag 
IgénybeveheH. — Dolgozót 
konyhája. Vár. 

BÚTORT 
Olcsón készen vásárolhat ésk«< 

születhet felelősség mellett. — 
Diófa politúrozott 

Kömhtnáltszohát 2800 Ft. 
Hálószobabutort 2800 Rt. 
Konyhát 1000 Ft, 
Ee*tett hálószobái 2000 El. 

KRKUSZJ müaszfalos 
Kossuth Lijos-sogárnl A. 

Meghívó 
a Szegedi Paprikatermelők és 
Kikészitők Beváltó Szövetkeze-
tének 1918. évi január hó 31. 
napján délelőtt 10 órakor Szer 
geden, a városháza közgyűlési 
termében megtartandó 

rendkívüli 
közgyűlésre 

melyre a szövetkezet t. tagjai 
ezennel meghivatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 

1. A határozatképesség megálla-
pítása. 

2. A Magyar Földművelésügyi 
Miniszter ITr mint a szövet-
kezel Felügyeleti Hatóságá-
nak 80.568—1948. számú ren-
delkezése alapján az 1948. 
január 5. napján megtartott 
közgyűlésen az alapszabályok 
25. § iának módosítása tár-
gyában hozott határozat ha-
tályon kívül helyezése és a 
25. § módosított" szövegének 
a közölt rendelkezés érté lm é-
ben történő újbóli megállapí-
tása. 

3. Igazgatóság tagjainak megvá-
lasztása. 

4. Felügyelő bizottság tagjainak 
megválasztása, a szövetkezeti 
törvény rendelkezései szerint. 

5. Határozathozatal a Szegedés 
Szegedvidéki Füszcrpaprika-
termelők Szövetség)" áltat az 
alapszabályok 1. §-ának mó-

. dósitására irányuló indítvány 
tárgyában, mely szerint a szö-
vetkezet cégszövege a követ-
kezőképpen lenne megállapí-
tandó : Szegedi Paprikater-
melőik Beváltó Szövetkezetei. 

6. Esetleges indítványok. 

Szeged, 1948 január 20. 

AZ IGAZGATÓSÁG. 

Jegyzet: A közgyűlésen csak 
az a szövetkezeti tag hír szava-
zati joggal, aki üzletrészének 
1 Kifizetéséi [Jénzlári elismervény-
nyel igazolja. A tárgysorozat 2. 
pontjában felvett alapszabály-
módosítás szövege a 11.000— 
1947. Korai', sz. rendelet értel-
mé Íven a szövetkezet helyiségé-
ben megtekinthető. 

Párthirek 

2229/1947. vglit. szám. 

Árverési hirdetmény. 

Dr. Báron Ferenc ügyvéd' ál-
tal képviselt Hajdú Ferenc ja-
vára 5517 Ft 53 f. tőke és 
járulékai erejéig, a szegedi já-
rásbíróság 1917. évi I'k. 26022. 
sz. végzésével elrendelt, kielégí-
tési végrehajtás folytán végre-
hajtási szenvedőnél 1947. évi 
december hó 16-án lefoglalt és 
4400 Kl-ra becsült ingóságok a 
szegedi járásbíróság Pk. 26022— 
1917. sz. végzésével az árverés 
elrendeltetvén — végrehajtást 
jszenveíd'ő, lakásán. Szeged, Du-
gonics-tér 11. szám alalt le-
endő megtartására határidőül 
1948. évi január hő 21. nap-
jának délelőtti háromnegyed 
12 órája tüzelik ki,' amikor a 
bíróilag lefoglalt bútorokat, rá-
diót, szőnyegeket, függönyöket 
s egyéb ingóságokat a legtöb-
bet ígérőnek, de legalább a 
liccsár kétharmadrészéért, kész-
pénzfizetés mellett el fogom 
adni. 

Szeged. 1948 január 5-én. 

kulin István 

bír. végrehajtó. 

„Tiéd az ország, 
magadnak építed" 

címen jelent meg a napokban 
Rákosi Mátyás elvtársnak a III . 
konferencián elhangzott beszá-
molója. Ugyancsak megjelent 
Kovács István beszámolója is, 
kiegészítve Kádár János elvtárs 
felszólalásával: »Tagkönyvcse-
révei erősítjük a pártot és a 
demokráciát i< 

Minden pártszervezet hasson 
oda, hogy a helybeli bizomá-
nyos minél szélesebb körben 
terjessze a füzeteket, amelyek-
nek ára példányonkint 1 forint. 
Pártszervezeteink a Szikra anyag-
eloszlótól (Budapest, VIII . , 'Jó-
-zsef-kőrut 5.) közvetlenül is 
megrendelhetik a füzelc.kct. A 
szállítás a pénz előzetes be-
küldése után (a postai befizető-
lap száma: 5971) vagy utánvét-
tel történik. 

Pártunk minden funkcioná-
riusának és a lizes csoportok 
vezetőinek okvetlenül el kell ol-
vasniok mindkét füzelet. 

Ezenkívül arra kell törekedni, 
hogy a tagság minél nagyobb 
számban ismerje meg a két fü-
zet tartalmát, amely megmu-
tatja pártunk politikai és szer-
vezeti irányvonalát az ország 
függetlenségéért és felvirágoz-
tatásáért folytatott küzdelemben. 

A pártszervezetek legkevesebb 
25 példány rendelése esetén 20 
százalékos kedvezménnyel 80 
fillérért kaphatják meg a füze-
tekel. 

Országos propaganiiaoszlály. 

E héten minden szervezetünk-
ben pártnapot tartunk. 

Tárgy: Beszámoló a III . kon-
ferenciáról. 

KEDDEN, január 20-án: 

Közúti híd fél 3 óra: d'r. Fe-
rencz László. 

Vasút (forgatom) fél 2 óra: 
Erdős János. 

Kisvasút fél 1 óra: Szilágyi 
András. 

Postások 5 óra:, Kövi Béla. 
Hangya Hűtő 3 óra: Hava-

leez Istvánná. 
Ujszegedi Láda gyár. fél 4 óra: 

Sarnyai Vencej. 

Polo Cipőgyár 
László. 

4 óra: Perjési 

SZERDÁN, január 21-én: 

Belváros 1. 6 óra: dr. Zöld 
Sándor. 

Belváros II. 6 óra: Komócsin 
Zoltán. 

Rókus 6 óra: Tombácz Imre. 
Móraváros 6 óra: Ilavatecz 

Istvánná. 
Felsőváros I. 6 óra: Kövi Béla 
Felsőváros II. 6 óra: Sarnyai 

Vencel. 
Alsóváros C óra: Perjési 

László. 
Ösomagyilelep 6 óra: Redő 

Kálmán. 

I ' j somogyi telep 6 óra! Szilá-
gyi András. 

Újszeged 6 óra: Erdős János. 
Egyelem 6 óra: ímre István. 

,MAV Rókus p. u. 3 óra: Sar-
nyai Vencel. 

Szegcdi Kcndfcrfonőgyár 2 óra: 
Komócsin Zoltán. 

Orion bőrgyár 3 óra: Imre 
István. 

Angol-Magyar Jutafonó 2óra: 
dr. Janikovszky Béla. 

Városi kertészet fél 4 óra: 
Redő Kálmán. 

Hódy cipőgyár fél 5 óra: Sar-
nyai Vencel. 

A többi szervezet párlnapi 
beosztását holnapi számunkban 
közöljük. 

R á d i ó 

Szakszervezeti Hirek 

A Bőripari Munkások Szak-
szervezete január 20-án. ked-
den délután 5 órakor az összes 
bőripari üzemhizottsági és bi-
zalmi tagok részére értekezletet 
tart a szakszervezeti székház-
hall. Megjelenés kötelező. 

A Mérnökök Szakszervezeté-
nek budapesti kiküldöttje január 
20-án. kedden délután fél 6 óra-
kor a szakszervezeti székházban 
beszámoló taggyűlést tart. Kér-
jük a tagok minél nagyobb 
számban való megjelenését. 

Az Iskolát Végzel Lek Szövetsé-
gének Munkásegység Klubjában 
dr. Antalffy György h. polgár-
mester »A 100 éves kommu-
nista kiáltvány tanulságai! cí-
men tart előadást január 22-én, 
csütörtökön délután 5 órakor. 
Hozzászól Komócsin Zoltán. Kér-
jük a tagok megjelenését. Ven-
dégékel szívesen látunk. 

ALLANDö MŰSORSZÁMOM| 

BUDAPESTI. 6.30: Ealurádffll 
6.45: ReggeU torna. 7: Hirefc 
műsorismertetés. 7.20: Az át-
telepítést kormánybiztosság 

.közleményei. 10: Hirek. 12: Ha-
rangszó, hirek. 14: Hirek, 15.18i 
; Rádióiskola. 15.55: Müsorismer-
jtetés. 17: Hirek. 20: HlredL 
I sporthírek 21.50: Hirek és kró-
nika orosz nyelven. 22: Hirek, 
Mit hallunk holnap? 0.10": Hí-
rek és krónika angolul. 0.2B: 
Hirek és krónika franciául. 

BUDAPEST II. 18: Hirek. 21. 
Hírek. , | j 

Kedd, január 20. 

BUDAPEST 1. 7.30: Izraelita 
vallásos félóra. 8.00: Reggeli ae-
ne. 8.45. Alexander Popov«, a 
rádió feltalálója. 9.00: Délelőtti 
muzsika. 12.15: Zenekari mu-
zsika. 12.50: A hároméves terv 
nyomában. 13.10: Kelen Pál 
zongorázik, Bajnok Ferenc éne-
kel. 14.10: Vitézek és legvi-
tézebbeké . 14.20: Vajda Jiilia 
koloraturdalokat énekéi. 14.45: 
Szövetkezeti negyedóra. 16.00: 
Egy száz év előtti operaelőadás. 
16.40: A jégkori emberről. 17.10 
A Hadifogoly Hiradó rádiókiöz-
lemén.yei. 17.15: A Vöröske-
reszt közleményei. 17 45: Világ-
hirádó. 18.00:" "Megtalált kot-
lák!!. 18.45: Az elkésett utas 
Párbeszéd. 19.25: Hándel: D-
dur Concerto grosso. 6. mü. — 
19.40: Közvetítés a Magyar 
Színházból. Lili . 20.30: Hirek, 
sporthírek. 21.45: Hirek oroszul 
23.10: Rácz Zsjga cigányzene-
kara. 23.40: Kamarazene. 

BUDAPEST II. 17.00: Ötórai 
tea. 18.05: Bpgáika. 18.25: Pá-
ris két uj kedvencei. 19.10: Mo-
zart: D-our szimfónia. 19.30: 
Párisi hiradó. 20.00: Tánczene. 
20.30: A Rádió szabadegyeteme. 
21.15: Tánczene. 22.15:" Hang-
szerszóiók és dalok. 

Dolgozók Színházának miisora: 
Január 22-i D. II . 9. Lear Iklirály előadása más időpontban lesz. 
Jan. 24-én, szombaton 7 órakör: Lear király. D. 1. 9. 
Január 25-én délután 3 órakor: Mosoly országa elmarad. 
Febr. 1-én, vasárnap 3 órakor: Mosoly országa. 

Jegyek kaphatók, bérletek válthatók a Délmagyarország kiadó-
hivatalában. 

R Szegedi ftliamf Hemzetl Színház heti műsora: 
Kedden este 7 órakor: 
Szerdán: 
Csütörtökön este 7 órakor: 
Pénteken este- 7 órakor: 
Szombaton délután fél 3-kor: 
Szombaton este 7 órakor: 
Vasárnap este 7 órakor: 

Mosoly országa- K. M. bérlet. 
N'ncs előadás. 
K's grói* Premierbérlet. 
Kis gráf. A-bérlet. 
Mosolv országa- Ifj. előadás. 
Lear király. D. I. 9. 
Váratlan vendég. Bérlelszünet. 

Hői szövet-

és selyeiruijdonságok 

BYöKFY-nél 
Klauzál-tér 8. Uolt Bloch már cég 

Ny itttér* 

Feleségemtől, sz. Kucsai Ilo-
nától különvállan élek, érte 
semmiféle felelősséget nem vál-
lalok. 

Farkas László 

színész, Tavász-u. 18/b. 

Fiamért, ifj. Miklós Péterért 
semmiféle felelősséget nem vál-
latok. 

Miklós Félémé 

Felső v. ff. 37. 

(• E rovatban közöltekért sem 
a szerkesztőség, sem a kiadóhi-
vatal felelősséget nem vállal. 

Apróhirdetések 
m t a g l a l * «*» . ! 12 

MEGBÍZHATÓ főzőmindenest 
azonnali felvételre keresek. — 
Wintenútz Izidoráé, Széchenyi-
tér 8. 

m ÁGÉ.-vétel m 
BÉLYEGGYÜJTEMÉNYT, tömeg-
bélyeget a legmagasabb áron 
veszek. F»lus íélyegkerexkedés, 
Iskola-ntca 29., Fogadalmi tem-
p lom mai szemben. 
SZÉN, fekete és lignit érkezett. 
500-as mázsa sulyokkal, hite-
lesilcll eladó. Újszeged, Táro-
gató-utca 5. 

PRÍMA 43-as tiszti csizma el-
adó- Alkalmi vétel! Tóth, Bi-
hari-utca 1-
TÖMEGFÖZÉSBEN jártas sza-
kácsot felveszünk. Közepes má-
zsát megvételre keresünk. — 
Apátliy 'kollégium. Róka-u. 3. 
VADONATÚJ rövio női bőrka-
bát eladó. Cim a kiadóban. 
ELADÓ 4 méter Valódi cérna 
filécsipke, 30 cm széles és 4 
méter belét 20 cm széles. Ká-
rolyi-utca 2a., III . em. 4. 

VARRÓGÉP és egy szép sötét-
kék női kabát eladó. Bokor-
utca 9. 
SZENTKÉPEKET, festményeket 
képkereteket állandóan vészek. 
Képkeretező, Tisza L.-körul 53. 
34-l-es rádió eladó. Roosevelt-
tér 13., Vaskuli Antal. 

ss uti» m 
TISZTVISEL0IIAZASPAB féreg-
mentes bútorozott szobát keres 
fürdyszoha-, esetleg konyha-
használattal, a Belvárosban. — 
»Tiszta jelige. 
BÚTOROZOTT szolra kiadó fiir-
dőSzöhahasználpttal Partizán-
utca 30.. földszint 5. 
KKTTOSZOBAS lakásért cseré-
be egyszobásat adok. »Otcsó 
béri jelige. 
1. szollá, fürdőszobás lakást ke-
resek. Jelige: "Tisztviselőnői. 
BELVÁROSBAN bútorozott szo-
ba kiadó, ugyanott meseszép 
báli taílruha 'eladó. Cim a ki-
adóban. . 

KÜLöNBEJÁRATU bútorozott 
szoba kiadó, diáknak vagy ma-
gános ur részére. Polgár-u. 18. 

K S f t a f é l é k 

CSIZMÁT, bilgerit és cipőt csak 
VARGANAL, Dugonics-tér. 
FÉRJHEZMENNÉNEK tisztvtee-
főnők, gyári munkásnők, gazdál-
kodók leányai, özvegy, elváltasz-
szonyok ingatlannal. Fortuna^ 
Kólcsey-utc« 10. Vidékre válása-
bélyeg. 

CSINOS, intelligens 25 körüli 
önálló hölgy ismeretségét kere-
sem házasság céljából. Kimerítő 
választ: »32 éves özvegy férfi* 
jeligére. 

Felelős szerkesztő: 
DR. FERENCZ LASZLO. 

Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ. 
Kiadja: 

a HÍRLAPKIADÓ KFT. 
Szerkesztőség- Jókai-utca 4. 

Felelős szerkesztői telefon: 493. 
Szerkesztőségi telefon: 103. 

Nyomdai szerkesztőségi telefon: 
este 8-tól- 673. 

Kiadóhivatal- Kárász-utca 6. 
Telefon- 325. 

a Hírlapkiadó Kft. nyomása. 


