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A közigazgatási bíróság 
elnökónek előadása 

Szegeden 
A szegedi .tudományegyetem 
gi karának, meghívására dr. 

Isorba János, a magyar közigaz-
natási bíróság elnöke előadáso-
kat tart az egyetemen. Csütörtö-
kön délben nagy érdeklődő kő-
Hönség jelenlétél>en a közjvonti 
eűvelemen tartolta meg első 
előadását, amely előtt BT. Mar-
tonyi János dékán üdvözülte 
közvetlen szavakkal. Előadásá-
ban megemlékezett a magyar 
közigazgatási bíróság múltjáról, 
majd' körvonalazta azokat a fel-
adatokat, amelyek erre a fontos 
szervre a népi demokráciában 
vármik. Annak a reményének 
adott kifejezést, hogy a széle-
sebb néprólefleknek az állami 
Élet irányításában, az államha-
talom gyakorlásában való foko-
zottabb részvételénél fogva 
csökken a súrlódási felület 
a közigazgatási apparátus és az 
Igazigatoltak között. A népi de-
mokráciában ezáltal az elköve-
tet L sérelmek is kisebbek lesz-
tek, mert a vezetők és vezetet-
tek sokkal közelebb állnak egy-
máshoz. 

A számos gyakorlati példá-
val megvilágítóit előadást nagy 
figyelemmel hallgatta á közön-
ség. A legközelebbi előadásra 
április 8-án kerül sor. 

Befe|ezödött a kissori 
ezüztkalászos gazda-

képzés 
A közel három hónapig tartó 

elméleti és gyakorlati gazdia-
képzés jólsSkcrült záróvizsgával 
fejeződött be Kissoron. Az egyik 
legjobban rendezett tanfolyam 
tizenhét gazdáját avatták ezüst-
kalászos gazdává. Kolmaicr Er-
nő, a szegedi Növényncmesitő 
Intézel igazgatója záró l>c szét Dő-
lten felhívta az ezüstkalászos 
gazdákat, ho© a tanfolyamon 
tanultakat a gyakorlatban is ho-
nosítsák meg. 

A záróvizsga licfejezéseként 
két gazdia tartott szabad elő-
adást. Dol>£ Imre a somkoró 
termesztéséről, Horváth Lajos a 
csikónevelésről Ítészéit. A kö-
zel e©-cgy óráig tartó előadá-
sokTU "hosszas vita követte. A 
magasszinvonahi előadások 
meglepetésszerűen hatottak a 
tanfolyam tanáraira és a kikül-
dött vizsgabiztosra is. Dolió Jó-
zsef az önképző gazdakör lton 
elért kiváló eredményeiért ka-
pott elismerést. 

A tizenhét ezüstkalászos 
gazda e©enkémt mondott me-
leghangú köszönetet a tanfo-
lyam vezetőinek. Benke Ferenc 
áll. gazdaképző iskola igazgató-
jának, Görög Ernő és Kcrelkes 
Imre gazd'aké]»ző iskolai taná-
roknak. 

Dobó-féle qummi szandál 
árusítását megkezdtük. Príma minőség. Olcsó árak. 

H ó d y clpöüzlet Szeded, Kelemen-utcaa 14. sz. 

K 'shereshedő Hitel 

1> III ivás a kiskereskedőkhöz!! 
Március 22-én, hélfön délután 
6 órakor a mid'apesti Sportcsar-
nokban (Dózsa Györ©-ut) orszá-
gos kiskereskedő nagygyűlés. 
Felszólal: Rákosi Mátyás mi-
niszterelnökhelyettes és Kom-
nenov Pál országgyűlési képvi-
selő, a KISOSz országos elnöke. 
A nagygyűlés a vidéki kiskeres-
kedőtársauaiom demonstrativ 
megnyilvánulása. A liérleti jc©-
gyei jelentkező kartársak hala-
déktalanul ielentséu. (a 188-as 
telefonon), nogy a különkocsi-
ban Budapestre utaznak. Egyéb-
ként az IBUSz-nál 50 sztoalé-
kl'os vasúti kedvezményes je-
gyet lehel vi'itani. Indulás vá-
ró rnap esle a személyvonattal 
vagy hélfön reggel a gyorsvo-
nattal. Budapesten a gyülekc-
Bés a visszautazásra: Kossuth-
,ut 17, hétfőn délután 4 órakor. 

Március 20án délután 5 óra-
kbr a fuvarosok szakosztálya 
választmánvi ülést lart a Eech-
ner-téií székházban. 

Március 20-án délután 5 óra-
kor a textil'keresked'ők szakosz-
tályi ülést tartanák a Széchenyi-
téri székházban. 

Március 23-án délután 5 óra-
kor a divnláru szakosztály ülése 
a Széchenyi-téri székházban. 

Kiskereskedők, akik kidugó-
lábla ügyélien bünlelőparancsot 
kaplak, fellebbezzék meg. Rész-
letes felvilágosítás a központi 
irodában. 

A KISOSz közlicnjárására a 
tojásforgalmat a mai nappal sza-
baddá tették 

fl K l a u z á l - g i m n á z i u m k ö s z ö n e t e 
a z M N D S z - n e k a z étkeztetési 

akcióért 
A Magyar Nők Demokratikus 

Szövetsége a szegedi Klauzál 
Gábor általános fiúiskola igaz-
gatóságától az aláblii szövegű 
levelet kapta a gyermekétkezte-
tési akcióval kapcsolatban: 

•Hálás köszönetet mondok 
mind az étkeztetésben résztvevő 
szegénysorsu tanulók és szüleik, 
mind az iskoia nevelőtestülete 
nevél>en a Demokratikus Nő-
szővetségnek az akció lebonyo-
lítása terén mulatott fáradhatat-
lan munkásságáért. A nyújtott 
el>éd a tanulók és a nevelőtes-
tület egybehangzó véleménye 
szerint igen jó, izietes*. 

fl dolgozók általános iskolái Is 
megnyílnak S z e g e d e n 

A szegedd Ianfo,ügye Iőség el-
készítette előterjesztését a 'kul-
tuszminisztériumnak a pedagő" 
gusok túlóradíjának kiutalására. 
L szerint ezentúl az általános 
iskolában müködti tani tóik heti 
25, a polgári iskolai képesítésű 
tanárok 22. a középiskolai képe-
sítésű tanárok pedig 18 órán 
felül kapnak túlóradíjat. 

A szegedi munkás- és paraszt-
dolgozók iskolája egyébként Sze-
geden ujabb típussal bővül, 
amennyiben megalakul a dol-
gozók "általános iskolája is. Al-
sóvároson 55, Szentmihá 1 vteIe-
ken 45 tanulóval már meg is 
nyílt ilyen iskola, a Margit-utcai 
polgáriban pedig most áll szer-
vezés alatt. 

Üveg,- porcéUán,- zománcedény és háztartási cihh 

szükségletéi olcsón beszerezheti 

Csáha Gyuláná l Károlyi-utca 3. szám. 

Dolgozók Színházának műsorai 
Márc. 21-én, vasárnap 3 órakor: 
Március 21-én, szerdán 7-kor: 

TTanic keringő. 
Arany meg az aswtny 

Paraxv.fbcrs illet. 
«s a 

Szöktetés a szerálybél. 
Március 25-én Na©csütörtökön 

este 7 órakor: 
A 21, 24 és 25.-i fenti előadásokra a dolgozók igen ked-

vezményes jegyeket kaphatnak a DóimadyarorsaágnáI. 
Március 27-én, szombat 7-kor: Ránk bán, opera D. I. 15. 
Április 1-én, csütörtökön 7-kor: Madarász, operett D. II. 14. 

Jegyek kaphatóik, bértetek válthatók a Délmagyarorsaág kiadó 
hivatalában. 

A Szeqedi á lamt Nemzeti Színház heti mfisora: 
Szombaton, 20-án este 7 órakor: Madarász. (Ip. előad.) 
Vasárnap, 21-én délután 3-kor: Ttautc ler'njő. (K. M. béri.) 
.Vasárnap, 21-éu este 7 órakor: Mesely araiága. (Bárlatsa.) 

Párthireh 

Falus* és (anyai pártszerveze-
tek Ügyelem! A Délmagyaror-
szág máre'us 18-VL számában 
nicgh'rdelclt ©ülések Sá nitt) r-
íalva, Ileszi és' Alsöközponl to'r 
vételével elmaradnak. A több" 
helyeken az elvtársak ne készít-
senek elő ©üléseket. 

S p o r t 

Az SzMTE és a T'sza 
összeáll'lása 

Az SzMTE és a Tisza veze-
tősége kijelölte a vasárnapi csa-
patokat. Az SzMTE összeállítása 
az MVSE ellen: Kertész - Hő-
dör (Buda), Nyári III. — Buda 
(Nyári I.), Palatínus, Virágh — 
Majoros, Harangozó, Bánáti, 
Honli, Király. A Tisza csapata 
a Magyar Textil ellen: Papp — 
Sebők, Kovács — Vörös I., Vö-
rös II., Pakó I. — Böjlös, Bor-
bély, Virágh, Mészáros, Bakos. 

A SzFIE sportvacsorája 
A SzFIE ma este 8 órai kez-

dettel sportvacsorát rendez a 
S íiicr-ve nd'égl ő ben. 

A T'sza-molorosok edzése 
A Tisza motorosai salakpálya-

edzésüket ma délután 4 órai 
kezdettel nem a Pálfi-páíván, 
hanem a Vasutas-stadionban 
tartják. 

A Szeged' T'sza Vasutas ke-
rékpár szakosztálya márc. 21-én 
délelőtt 11 órai "kezdettel tartja 
versenyszerű tréningjét a buda-
pesti országidon. Indulás és cél 
a volt Legyes-csárdánál. 

h 

Orvosok! Március 30-án dél-
után fél 6 órakor a szakszer-
vezet hivatalos helyiségében 
(Dózsa Gy.-utca 9) taggyűlésre 
jelenjenek meg. Tárgy: Szakma-
közi titkárság választmányába a 
tagok beválasztása. 

Orvosok szappanelőjegyzése 
négy napon beiül a szakszer-
vezetben eszközlend'ő. 

A Könyvkötők Szakszervezete 
március 21-én, vasárnap délután 
3 órakor közgyűlést tart a szak-
szervezeti székházban. 

A papucsos munkások már-
cius 21-én, vasárnap délelőtt 
9 órakor taggyűlést tartanak a 
szakszervezeti székházban. 

A Közalkalmazottak Szakszer-
vezete máraius 23-án, kedden 
délután 5 órakor taggyűlést lart' 
a szakszervezeti székházban.1 

Kérjük a tagoz minél nagyobb 
számban való megjelenését. 

Felszólítjuk az 5 munkásnál 
löhliet dolgoztató üzemeket, me-
lyek nem tartoznak a GyOSz 
kötelékébe, hogy a negyedévi 
bérkimutatás átvétele végéit sür-
gősen jelentkezzenek a szakma-
közi titkárságon (Kálvária-ulca 
10. szám). 

A Szegedi Hírlapterjesztők 
Hirlap- és Könyvértékesálési 
Szövetkezete szokásos ne.©ed 
évi lag©ülését március 22-én, 
hélfön délután 5 urakor tart-
ja a szakszervezeti székház-
ban, Kálvária-ulcű 10. Kérjük 
a tagok megjelenését. Veze-
tőség. 

R á d i ó 

S z á l l í t t a s s a csomagküldeményeit Budapest S z e g e d között a z 

»iBUSZ« Gyorsáru Gyűjtő r.t.-ve* 
Szegedi hésviselet: 

F o d o r Ö d ö n é s T á r s a 
Szeged, B a j c t i Zsilinszky-utca 17. Telefonszám : 753. 

ALLANDó MŰSORSZÁMOK: 
BUDAPEST 1. 6.30: Falurá-

dió. 6.45: Reggeli torna. 7.00: 
IlireK, műsorismertetés. 7.20: 
Az állelenitési kormánybiztosság 
közieménvei. 10.00: Ilirek. 12: 
Harangszó .hirek. 14.00: Ilirek. 
15.15: Rádióiskola. 15.55: Mű-
sorismertetés. 17.00: Hirek. 20: 
Hirek. snorthirek. 21.50: Hirek 
és krónika orosz nvelven. 22.00: 
Hirek. niit hallunk holnaD? 0.10 
Hirek és krónika angolul. — 
0 20: Ilirek és krónika fran-
ciául. 

BUDAPEST II. 18.00: Hirek. 
21.00: Hirek. 

Szombat, március 20. 
BUDAPEST I. 7.25: Reggeli 

zene. 8.00: Kertészeti tanács-
adó 8.15: Zenekari muzsika. — 
12.15: Magyar nóták. 13.00: Var-
ga Katalinról, a 48-as idők nagy 
nőalakjáról. 13.20: Orosz mü-
vészlemezek. 14.10: Találkozá-
saim orosz írókkal. 14.30: A há-
íi-egvüttes játszik. 15.30: gan-
gos Hiradó. 15.55: Műsorismer-
tetés. 16.00: Társbérlet. 16.15: 
Beelhoven: Esz-dur szonáta. — 
16.30: Gyermekrádió. 17.10: A 
Vöröskereszt közleményei. 17.30 
Győzedelmes Március sorozat-
ban: »A nagyszerű láznak nap-
jaiban*. 18 00: Magyar Múzsa. 
18.30: • Orosz zené* 19.20: 
Kende Mária sanzonokat énekel. 
19.45: A Falurádió Népfőisko-
lája: Beszéljünk magyarul. —• 
20.30: A Hurricane énekegyüt-
tes. 21.00; Hangos Heti Hír-
adó. 22.25: Az Órszágh vonós-
négyes játszik. 23.00: Mn©ar 
nóták. 23.30: Az este és éjszaka 
a könnvü muzsikában. 

BUDAPEST 11. 17.00: Ötórai 
tea. 18.05: Fiimrísztetek. 18.30 
Színes szőttes. 19.30: Zenekari 
muzsika. 20.30: A Rádió sza-
badegyeteme. 21.15: Raymond 
Scolt zenekara. 22.15: Az"opera 
barátainak. 

A p r ó h i r d e t é s e k 
Feg l a l f c e z á s 

SORSJEGYFŐARUSITó keres 
ügynököket azonnal Szegedre és 
kornyékére. Jó kereseti lehető-
ség Jelentkezés déli 1—2-ig. Ki-
gvó-ulca 5., I. 3. 
KOMOLYABB nő elmenne gyer-
mek mell, fentjáró beteg urinő-
höz ápolónál;, /gyaralőbn, szöl-
lőbe va© tanyára is, [kisebb csa-
tádhoz háztartásba. Cim a ki-
adóban. 
RETIKűLtiK készítését, alakítá-
sát és festését szakszerűen vál-
lalom. Czincr, Tisza Lajos-kör-
ut 44. r < 
JÓL főző mindenest keresek. 
Jelentkezés délután 3— 4-ig, Ti-
sza Lajos-körut 21.. félemelet. 
SZAKKÉPZETT tyukszemvágó 
és maszirozó házakhoz ajánl-
kozik. Jovanovilsné, Rudolf-tér 
14. szám. 

f g A á á a-vé t e l g j 

AKACMÉZ kg-ja 14.80 Ft Kotsis-
nál. Takaréktár-utca. 
GÁZREZSÓT keresek. Tisza La-
jos-körut 33., 1. emelet 4. 
ELADÓ alkalmi áron: egy hor-
dozható telepes és egy Orion te-
lepes szuperrádió. Greszlnernél, 
Polgár-utca 22. 
MAIJAINIIAZ kétszobás komfor-
tos lakással a Na©áI!omásnál, 
a kőlyük mellett, Álsótiszapart 
20/b., sürgősen eladó. Érdek-
lődni: Klapka (Uj)-tér 4. 
DARABOS- és oilottmész, tüze-
lőanyag Párisi-körut 24., keres-
kedésiben. 
750 Zündapp oldalkocsis motor-
kerékpár és egy 350-es BSA 
príma állapotban eladó. Cson-
grád'i-sugárut 44., hentes. 
RILLIÍRD GOLYÓT veszek, re-
ped'tet is, Darázs kocsma, Re-
tek-utca 43. 
FÉRFI tavaszi kabát és 12—13 
évesnek va,ó leinykaxabát el-
adó. Széchenyi-tér 2a., udvar-
ban. 
FOGTECHNIKUSOK ti ©elem I 
Teljesen uj benzingenerátor, gu-
mikkal e©ütt eladó. Érdeklőd-
ni Margit-ulca 9., magasföld-
szint. 
ATADNAM ujszegedi kettőszo-
bás lakásom költségmeglérités-
sel. zElső kerület* jetigéire. 

SZENZÁCIÓS szép fülklipszek, 
'kitűzők .jjs brossok húsvétra 
mélyen leszállított áron kiáru-
sít dr. Berényiné, Klauzál-tér 9. 
GYÓNYÖRÜ ekrü csipkeleritök, 
angol posztó, borsózöld átme-
neti uj női. kabát és egv 12 sze-
mélyes porcellán étkészlet ju-
tányosán eladók. AUila-u. 3., I. 
emelet jobb. 
ELADÓ közelellő hasasüsző, 5 
vagon trágya, parasztkocsi, 300 
forintért, 2 kerekű kordé. Aig-
ncrtelep, Gomlios-tanya. 
ELADÓ kéttonnás teherautó egy-
tonnás pótkocsival. Hegedűs 
Üvegház, Kossuih L.-s.-ut 9. 
AMERIKAI taszairógép és szá-
mológép eiadó. Börcs'ök, Sá©ári 
Endre-utca 6.. II. em. 2. 
YENNEK különböző nagyságúi 
laboratóriumi, gyógyszertári 
mérleget és egyéb laboratóriu-
mi felszerelési. Ajánlatokat •La-
boratórium* jeiigére a kiadóba 
kérek. 
ALIG hasznúit félhilö (szoba, 
konyha), kredenc és slelázsi el-
adó. Felsőváros, Lugas-utca 13. 
SUGARUTON kettőszobás, mel-
lékhelyiségekből ÍTÓ villaszerű 
ház, redőnyös ablakokkal, la-
kásáfadássaí olcsón eladó. Meg-
bízottam Petrik Csongrád'i-pa-
lota. 
F.GY politúros szekrény és e© 
fehér pult 125 cm., jutányosán 
eladó. Boldogasszony-sugárul 27 
SZABÓ vasalókályha, Vindov 3 
vasalóval alkalmi áron eladó. 
Szentháromság-utca 35. fldsz. 8. 
HÚSVÉTI képeslapok nagy vá-
lasztékban 3 drb 1 Ft., ké-
peskönyvek, mesekönyveik 4.50 
Ft-től. Grünvald-féle könyvke-
reskedés, Dózsa Györ©-uícá 2, 
Kultúrpalotánál. 

s. T T t í i 

EGY szoba-konyhás lakást ke-
resek köUségmegléritéssel. Jel-
ige.- • Megegyezés*. 
POLITÚROS diófa kombinált-
szekrények jutányosán, elsőren-
dű kivitelben Kocsis müaszta-
losnái, Pusztaszeri-ulca 8. 
RADIó ALKATRÉSZÜK amatő-
röknek fillérekért, nagy válasz-
tékban. Pacsirta-utca 31., ud-
varban, délután. Vételkényszer 
nincs! 

ELCSERÉLNEM egyszobás, össz-
komfortos, olcsóbérü lakásomat, 
belvárosi kettőszobás hasonló-
ért. Cím a kiadóban. 
UAZ. adómentes, 4 szobás, be-
köt tözhctőséggel, megosztható, 
360 n-öl gyümölcsössel eladó. 
Somogyitelcp XVII. utca 874. 

< s ' — K T r n r e i é h w 

SZAZ forintot adok annak, aki 
Topi nevü nőstény, fehér-fekete 
foltos kicsi foxiikutyám vissza-
hozza, vagy nyomára vezet. — 
Varga. Dugonics-tér 2. 
ÉLETHŰ mü fogak, fogtömés, 
foghúzás, felelősséggel, olcsó ár-
ban Rácz Géza fogász, Mik 
szálh Kálmán-utca. 
NEM lett drágább és újból ké-
szítek • Miniatűr* fényképfelvé-
teleket a régi árban. Brunner 
fényképész, a rókusi templom 
mögött. 

MAGAN1IAZ üzlet és lakását-
adással eladó. Tápé, Dózsa Gy.-
ul 114. 
LIBA-? kacsa-, jércehusok legki-
sebb részekben is az Ungár 
élelmiszercsarnokban, Mikszáth 
Kálmán-utca 1. Minden élelmi-
szert legolcsóbDan. 
LUCZA kelmefestő és vcgyttsE-
titó vállalat. Rákóczi-tér, KVe-
bclsberg-tér, Kazinczy-utca. 
TóRT ezüstöt, régi ezüstpénzt 
veszek. Orajavitások jótáltAssaJ. 
Tóth órás. Kárász-utca. 
ÓCSKA kalapját ne dobja «i, 
Mencz kalapos húsvétra ujjá-
festi és formázza. Dugonics-tér 
2. Tegyen próbarendelést. 
SZERÉNY', házias leány megis-
merkedne házasság cél iából hoz-
záillő szerényigényü férfivel. — 
Jelige- »Gyermekszerelő*. 
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Felelős szerkeSzlő: 
DB. FERENCZ LASZLO. 

Felelős kiadó: KONCZ LASZLO. 
Kiad'ja: 

a HÍRLAPKIADÓ KFT. 
Szerkesztőség: Jókai-utca 4. 

Felelős szerkesztői telefon: 493. 
Szerkesztőségi telefon: 103. 

Nyomdai szerkesztőségi teleion 
este 8-161: 673. 

Kiadóhivatal: K'rász-utca 6. 
Telefon: 325. 

A Hírlapkiadó Kft. nyomása. 


