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fl szegedi egyetem és intézményeinek
alkalmazottaiismunkaversenyt rendeznek
A szegedi egyetem és a kö- szükséges javítási munkáknak
rülölte csoporlosúló klinikák, lehetőleg házi kczelésbenft való
tudományos intézetek fizikai elvégzésére irányul.
és szellemi dolgozói szintén
Az egyetem központi üzemi
bekapcsolódnak a munkaver- bizottsága utasította a különseny-mozgalomba.
j böző csoportok üzemi bizottA munkaverseny részleteit ságait, ho©' haladéktalanul
mosit dolgozzák ki és a ver- szervezzék meg saját keretülseny elsősorban
egyetemen kön belül is a munkaversebelül folyik le, a munkafe- nyekel, mert az e©es intézgyelem helyreállítására, a fe- mények dolgozói több helyütt
lesleges adminisztráció csök- akciót indítottak a munkaverkentésére, kiküszöbölésére, a seny mielőbbi megkezdésére.

Röszkén kijelölték az épitkezésre
alkalmas házhelyeket
A szegődi háznelyosztás etsö jára kél házhelyet hizlos'lanak.
aktusaként szerdán délelőtt tar- A posta, a rendőrség és a köztól Iáik meg a helyszíni szemlét igazgatás épületei részére egyés az igénylők kéreliménok fe- egy, összesen három házhelyet
i ül bírálását ltöszkéu a cson- juttatnak.
rád'mogyoi földhivatal megbiA házhelvjuttatásban részesüpottai a szegődj mérnöki hiva- lök közül k i nagycsaládé földé
tal és az Országos Hitelszövet- műves. 5 ipar'i és 8 egyéb fogkezet kiküldötteivel. A helyszíni lalkozású. A helyszíni szemle
szemle alkalmával először meg- során a kiküldőit szakértők megtekintették a házhelyek céljára állapították, hogy a, Ilodönban
alkalmas örökföl de kel, majd' aés a gyálai följíeken levő tartxxtoni és gyáiai diilőben meg- talékolt szántók minősére megnézték a cserofökte'ket, amelye- egyezik az igénybeveendő fölivel a földhivatal tartalékolt a dekkel és ezért "egy az egyhez
földosztás során.
arányban minden károsodás nélRöszkén mintegy 150 család kül elcserélhető. A rendelkeigényeit házhelyet, azonban a zésre átló kevés földícrülcl körendelkezésre álló, ép'fkezésre vetkeztében nnm tnd'jálk a házalkalmas tértt el hiányában csak helyigénylőket kielégíteni, sőt a
90 csatáéinak tudnak eszményi a népfürdő és sporttelep cél280 négyszögöles telket juttat- jaira szükséges területet is kini. A rendelkezésre álló ós az sajátítás utján tudják majd bizé|ntkezósi terveknek! megfelelő tosítaná.
"29 hoki örökföldön körülbelül
A helyszíni szemlére kiutazott
120 házhelyet osztanak ki és szakértők a kijelölt területet
tartalékolnak későbbi kiosztások építkezés céljára alkalmasnak
céljaira
A házlielvjiitlatáshán találták, tehát semmi akadály
részesít|« 9f> családon kivül a nem áll útjában a Jiniszaki munFöl ém ü v esszö v r lk c zr I nék jullat-kák megkezdésének. A bizottság
Italk három házhelyet építkezés a mai nap folyamán Szentmicéljaira, az lIFOSz és a szak- hátytelcken tart helyszíni szemszervezet egv házhelyei kap, a lét, ahol dönt az alsóvárosiak
közegészségügy) épületek cél- házhelykijelöléseiről is.
Az. IVSz Munkásegyxég Klubjában a rendes hell klubnap
csütörtökön délután 5 órakor ke/död'ik. Könyvtár, újságok,
folyóiratok, társa*játékok, bilfté állanak a tagok rendelkezésére. Kérjük a szakmai vezetőket, valamint ii. b. lakokat, jöjjenek el minél nagyobb számban.

S p o
A Felszabadulási Váltó utvonala
A® április írén tartandó fel- szabadulási emlékműhöz.
szabadulási váltó szegedi utvoNők és úttörőik: 10x100 m.
nala: férfiak: 10x200 m. In- Indulás a korzóról a városhádulás: Kárász-utca és Széche- zával szemben* Széchenyi-tér,
nyi-tér sarok. Dugonics-tér, Jó-L Horválh Mihájy-utca, Arony Jákai-utca, Gizella-tér, llonvéd nos-ulca, Dózsa György-utca,
Üér, Földvári-utca, Petőfi Sán- Tisza Lajos-körut és Károlyidor-sugárut,
Moszkvai-körut, utcán át 4 feiszsibadiilási emKálvária-utca, Tisza Lajos-körut lékműhöz.
|és a Csckonics-utcán át a felIndulás 11 órakor.

Párthirek

Csütörtök, 1948 április 1.
MKP. Belváros I. ás S z o c . dem. Belváros II.
szervezete

Kálvin-tér 6. szám alatt
este 8 órai
kezdettel

Rádió

Apróhirdetések
jfff

FOGLALKOZÁS ggf

JALFAZO mindenes azonnalra
helyei keres. Osz-utca 10., I.
emelel jobb ajtó.
JAL főző bejáró mindenes felvétetik hosszú Bizonyítvánnyal.
Polgár-utca 24.. I. 3.
MINDENES bejárónő ajánlkozik
délelőtti órára, esetleg délután
2-ig. Főzést is vállat. Zrinyiutca 10. Érd. a házfelügyelőnél.
SZORGALMAS, mindenes, jó főzőnő bejáróhelyet keres. Cim
Somogyi-utca 16., udvarban.

5 méteres bambusz permetező
lold'ócsövet vennék. Dr. Csiky
Dugonics-tér 4., földszint, délelőtt.
VILÁGOS keményfa fél háló,
na© szalóntükör, nagy argaman
szőnyeg alkalmi áron eladó. Altila-utca 11., I. em. 1.
BELVÁROSI uriszabóüzlet szép
berendezéssel nagy világos műhellyel átadó. Jelige: •Berendezéssel*.
1.0—12 éves gyermeknek v^ló
teljesen jó gyermek kabát jutányosán eladó." Szenthároinság-u.
43b., földszint.
SZÁKTÍPÖ silótöltővel kombinálva. Alfa-Lava! 75-ös tejszeparálor eladó prima állapotban.
Megtekinthető: Murlca gépmühelv, Vadász-utca 1.
KÖZEPTERMETRE
való
halványzöld1 tavaszi karót jutányosan'eladó. Attila-utca 3., I. em.
jobb.

A llonvéd TK Pécsett. A ményt értek el. Ez alkalommal
Honvéd TK ma Pécsett játszik 4:0-ra győztek a nemes verAz Ujságiróolthon
a VI. hadlest csapatával a senyben.
ping-pongozói közül különösen
Honvéd Kupáért.
A Szegedi Újságíró és Mtt- j kitűnt Sebes Tirór, a'ki majdvészollhon kiváló asztaliilenisze- nem minden alkalommal eltaADAS-VETEL~H
KŐi egyre szebh sikerüket érnek lálta a labdát. Értesülésünk szelel városszerte. Legutóbb a Ha- rint az Ujságiróotthon ]>ing- SERVKÖTÖ, haskötő, gurnihapoei játékosaival
mérkőztek pongozói országos versen ykör- risnya, lúdtalpbetét, művégtaínég és ujabb jvompás ered- utra indulnak.
gok Orvosi müszerüzem, Oroszlán-utca 6.
LESZÁLLÍTOTTUK az árát: makói d'ughagyma 1 kg 8 forint.
A Kereskedelmi Alkalmazottak
Hajesy-Zs'ltaszky-utca 15., To-To faorta.
Szövetkezetében, Tisza L.-körút
51. szám.
OKTATÁS
[m
ALPACCAEVÖESZKAZAK, háztartási oékkex Bodola Károly, MAJOR Akós szakiskolájában
Klauzál-tér 3.
gépirási
Április 1-én, csütörtökön 7Jkor: Madarász, operett D. II. 14. JóMINöSEGÜ poliluros hálószo- ápr. 5-én gyorsirási,
Április 2., 3. és 4-i előadásokra igen kedvezményes je- ba 3000 forint. Spitzer Sándor tanfolyam kezdődik. 997/194647. Főig. Bocskai-utca 4.
gyek kapható/ a Dólmagyarország kiadóhivatalában.
Spitzer Sándor aszlalosmesler.Apa* 2., péntek este 7-kör:
Pá'llangókisassiony, uj sze- asztalosmesternéi készen kapha- GÁL Ferencné oki. tanár gyorsíróiskolája előkészít vizsgákra.
reposztásban.
tó. Margjt-ulca 12.
Főig eng. 3599/1942. SzéchenyiApr. 3., szombat este 7 órakor: Traviaja.
4—6 hónapos
ártánysüldőket, tér 15.
Apr. 4., vasárnap esle 7 órakor: TTaitic keringő.
he rkshiréi-mango lica ke ve r éke t
Dr. Csiky, Dugonics-tér
LAKÁS
Jogyofe kaphatóik, Mrletok válthatók a Délmagyarország kiadó- vennék.
J3L
4., földszint, délelőtt.
hivatalában.
ELADAK ingaóra, paplan, toron- BÚTOROZOTT szoba e © szetáli összekölőszőnyeg,
vászon mély részére kiadó. Szentháromingek, 38-as uj női cipő, kis ság-utca 35.
A Szegedi A lami Nemzeti Szipház he'i mfisora: női
toalett-tükör, utazótáska, eta- ÁTADNÁM kétszobás társbérleti
zsér, nagy fotel. Somogyi-u. 11., lakásomat annak, aki Sopronba
Csütörtök, ápr. 1-én esle 7-kor: Martarász. D. II. 14.
5. ajtó jobbra.
elköltöztet. Cim a kiadóban.
Péntek, ápr. 2-án este 7-kor: Pillangók'sasszony. Bérisz.
Szombat, ápr. 3-án d.u.- 3-kor: Leár király. Ifjúsági előadás. IIÁZ eladó. Lakás azonnal el- 1IUTOROZOTT szobát keres fiafoglalható és egv varrógép eladó tal házaspár, konyhahasznátalSzombat, ápr. 3-án este 7-kor: Traviaia. Bérletszünet.
tal. zPonlos fizető* jeliigére.
Somo©itelep III. utca 109.
Vasárnap, ápr. 4-ón este 7-kor: Titanfc kervngö.
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A pedagógus elvtársak kedden este elmaradt közös szemiegységbálaí
náriuma
csütörtökön, 1 április
B rendeznek. — Mindenkit
szeretettel vár a Ve1-én este háromnegyed 7 órazetőség.
Büffé!
Tánc!
Vacsora!
kor a szokott helyen tesz megtartva. Előadó Perjési Károly.
Figyelem! A felsővárosi SzDP
A Szegedi Munkás Sakkor a
és az* MKP kulturgárdistái fel- haladni vá©ó sakkozók részére T E R M E L J TÖBBET,
JOBBAN, OLCSÓBBAN!
tétlenül jelenjenek meg ma este <megnyitás-elméleti versenyt ren7 órakor az MKP felsővárosi dez éremdijuzással. Nevezési dij
székházában. Kullurvezelő.
1 forint. A résztvevők haladéktalanul nevezzenek Dani főjegyző sakk társnál, a szakszervezeti
székházban.
Sah
k
ÁLLANI)A MŰSORSZÁMOK:
BUDAPEST 1. 6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 7.00:
áA sakkvilágbajnokság 9. já
Hire* Hire/, műsorismertetés. 7.20:
télknapja
éknapja után Bolvinnik vezet
veze $zan*zeei>*x*«i
Az áttelepítési kormánybiztosság
5 ponltax Keres és Reshewsky
A Vendéglátóipar] Munka sók közieménvei, 10.00: Hirek. 12:
1-4, Szmiszlov 3 és 1 függó,
Szakszervezete április 2-án, pén- Harangszó, hirek. 14.00: Hirek.
Euwe 1 és 1 függő.
Botvinnik biztosan tarlja elő- teken délután fél 4 órakor tag- 15.15: Rádióiskola. 15.55: Műnyéi, habár az az utóbbi 3 for- gyűlést lart a szakszervezeti sorismertetés. 17.00: Hirek. 20:
duló során nem növekedett.
Ez székházban, budapesti előadó- Ilirek. snorthirek. 21.50: Hirek
és krónika orosz nvelven. 22.00:
a ténv reményeket ad1 azoknak, val.
akik fáznak a torna s ze rencs é be, A MÁV nyugdijasok április Hirek, mit hallunk" hotnaD? 0.10
amely esetleg meglepetést is 2-án, pénteken délután 3 órakor Hirek és krónika angolul. —
hozhat az esetben, na ' valami bizaímiértckezletct tartanak az 020: IUrek és krónika franoknál" fogva Botvinnik vissza- ÜVÉ tanácslermél>en. Bizalmiak ciául.
megjelenése kötelező.
esne.
RUDAPEST II. 18.00: Hírek.
21.00: Hirek.
A hágai versenyterem minden
tornanap alkalmával zsúfolásig
Csütörtök, ápril is 1.
meglelődik. A sakkfolyóiratok és K iskereshedő
Hirek
BUDAPEST I. 7.20: Reggeli
újságok tudósítói liiven adják
vissza az izgalmas és küzdelA szegedi kiskereskedők ér- zene. 8.00: Uj expedícióik. 8.15
mes légkört. A világ legjobb dekképviselete, mint a KISOSz Szórakoztató zene. 8.30: Katosakkozói
küzdenek
kétség- kamarai kerületének hivatalos likus vallásos félóra. 9.00: Szótelen á minden sport legna- közleményei. Központi iroda: rakoztató orosz zene. 9.55: Az
gyobb címéért a világbajnok- Széchenyi-tér 15. Telefon: 188. Ál telepítési Kormánybiztosság
ságért. Itt nemcsak' a tudás, ha- Hivatalos órák: délelőtt 8—12 közieménvei. 12.15: Rembrandt.
12.30: Oóernrészielek. 13.00: A
nem a mérhetetlen kitartás és és délután 3—7 óráig.
akaraterő fogja igazolni a győzPiaci kötött, szövött, rövid- és művészvilág áprilisi tréfái. 13.20
test. Egy rosszulvett start végig bazárárukeresked'ők április 2-án, Vidéki ciganyprimásók. 14.10:
nyomot ha© d!r. Euwe volt hol- pénleken délelőtt 9 órakor a Sohár Vilma* zongorázik, Sallay
land világbajnok játékán. Ha- Lechner-téri székházban érte- Iván hegedűi. 16.00: A Debreceni Kollégiumi kórus énekel.
sonló visszaesés és letörés le- kezletet tartanak.
16.30: Gyermekrádió. 17.10: A
hetséges egy minimális arányú
Április 2-án délután 5 óravezetésnél is, elég egy pillanat- kor a nőszervező bizottság és a Hadifogoly Iliradó rádióköriemé nvei. 17.15: A Vöröskereszt
nyi ind'ispizició, amely lélekben
jóléti bizottság együt- közleményei. 17.55: A 48-as
kihathat fordulókon keresztül, szociális,
tes
értekezletet
tart
a
SzécheOrszágos Kulturverseny heti tásőt. A világbajnoki küzdelmek nyi-téri székházban.
jékoztatója. 18.00: D*unavöl©i
fele Hágában, feje Moszkvában
Értesítjük
a
kar
társakat,
hogy
Híradó. 18.30: Hajd'u Péter harfog lebonyolódni. Minden mesaz április 4-ére hirdetett nagy- monikázik. 18.45: Színház és forter 4—4 játszmát váltva egymásgyűlésünk a felszabadulás ün- rnd'atom. 19.00: Előadás a Stúsal
nepe miatt április 11-én, vasár- dióban: • BolondgomMju 20.30:
Vasárnap, április 44-én dél- nap lesz megtartva.
»Ma este semmi sem igáz...* —
előtt 9 órai kezdettél a "DohányAz érdekképviselet a ruhá- 22.25: Az elmúlt 31 nap törgyári Lendület SE sakkszakosz- zati szakcsoportba, továbbá a ténete. 23.10: Tánczene.
tálya rendezésében a © á r kul- vas, műszaki szakcsoportba tartúrtermében kerül
lebonyolí- tozó szakosztályoktagjaiszá-RUDAPEST II. 17.00: Ötórai (
tásra Szeged város ezévi gyors mára a kereskedelmi és iparka- tea. 18.00: .Szerelmek — emcsapatbajnoksága. A verseny mara közgyűlési termében szom- lékek*. 18.40: JazzkedVelők ismaga impozáns és szép látvá- baton délután 5 órára tagérte- kolája. 19.00: A Falu Hangja.
nyosság, gyors lebonyolítása él- kezlelet hirdet. Felhívja az ér- 19.30: Rimszfcij-Korzakoff: Sevezetessé teszi a versenyzést és dekképviselet a tagokat, hogy herezadc. 20.15: Hangos IletJ
annak megtekintését egyaránt. ezen az értekezleten minél na- Sporlliiraa'ó. 20.30: A Rádió szaBelépődíj nincs. A rendezőség gyobi) számban megjelenni szL- badegyeteme. 21.15: Hanglememinden érdeklődőt szívesen Iái. vcsked'jenek.
zek. 22.15: Kamaramuzsika.

GYÖNYÖRŰ kétszobás komfortos
lakásom a város szivében elcserélném 3—4 szórós komfortosra.
Jelige: .Tiszta*.
KETSZORAS gyönyörű komfortos lakásom a város szivében
elcserélném 3—4 szobás komfortosra. .Tiszta* jeligére a kiadóhivatalba.
ELCSERÉLNEM belvárosi kétszobás olcsóbérü, féregmentes
lakásom ugyanolyanért. »Csere<
jeligére kérek értesítési.
C L ö N F E LE K I P
SPECIÁLIS ingjavitás, gallér-,
nyakken dőfordilás ©orsan, pontosan. Fischerné, Dózsa Gy.-u.
16 a., I. 19.
ÖSZ haj ellen Duraliin. Dudás
illatszertár, Széchenyi-tér 2.
EGV kis magánház eladó, ugyanott egy bútorozott szoba kiadó.
Újszeged, Jankovich-ulca 18.
DUGONICS-TEII 2 sz. alatt üzlet berendezéssel átadó. Vlasics,
Somogyi-ulca 22.
BELVÁROSI forgalmas élelmiszerüzlethez megbízható pénzestársat keresek. .Megbízható* jeJigére a kiadóhivatalba.
Felelős szerkesztő:
Dtt. FERENCZ LASZLO.
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ.
Kiadja:
a HÍRLAPKIADÓ KFT.
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
Felelős szerkesztői telefon: 493.
Szerkesztőségi lelefon: 103.
Nyomdai szerkesztőségi telefon
este 8-tól: 673.
Kiadóhivatal. K'rász-utca 6.
Telefon: 325.
A Hírlapkiadó Kft. nyomást.

1

