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(Folytatás az 1. oldalról) 

nnk bcvczeltclni, arról nem is 
beszélve, liogy naponta több ki-
lóméiért lehelne meg a rnunka-
helyébez. A cél tehát, hogy a 
belterületi igénylők modern 
öröklakásokhoz jussanak, amely 
éppen olyan nyugodt, egészsé-
ges,. kényelmes' családi otthont 
nvujt számukra — ha nem job-
bal —, mint egy esetleges kül-
területi családi ház. 

Már most fel kell hívnunk a 
figyelmei arra is, hogy az Igény-
lök alakítsanak házép tö szövet-
kezdet* amely az Országos Ház-
építő Szövetkezettől (OHESz) 
igen jelentős anyagi támogatást 
kap majd az uj ház felépítésére. 
Különösen az üzemi munkásság, 
hivatalok dolgozói Itözötl van 
ennek nagv jelentősége, akik 
közösen építhetik fel a maguk 
modern társasházai, de éppen-
olyan nagyjelentőségű cz a fa-
lusi dolgozók körében is, akik 
saját kis családi házuk építé-
sére 'igényelhetnek ezen a szö-
vetkezeten keresztül többezer 
forintos kölcsönöket 

A házhoiyosztás kérdése te-
llát most már komolyan elő tértié 
került. Az illetékeseknek pedig 
nagyon komolyan kell ezt ven-
niük, hogv a legrövidebb időn 
belül valóban közmegelégedésre 
meg is oldj,síik a iházheiyiigénylők 
régóta húzódó ügyét. 

L. Z. 

S z l T - t a l á l k o z d S z e g e d e n 
A szegedi Vasutas SzIT meg-

hívására szombaton S Jegedre 
érkezeit, a budapesti MA VAUT 
SzIT kullur- és sportgárdája. 

Szombaton reggel az Izaliella-
liidnál a Vasutas SzIT, a 
MAVAUT főnökség és a Vasutas 
Szakszervezeti Titkárság kül-
döttsége várta a hatalmas C.hau-
kon-gépkocsiI. melyet a MAVAl 'T 
ifjúság rohammunkával 'készített 
e.i erre a napra. Megérkezés 
után a területi Vasutas Szak-
szervezetet Látogatták meg, ahol 
Csamangó Henrik- területi titkár 
.elvtársat üdvözöl lék. Beszédjük-
lien az üdvözlők mindegyike ki-
hangsúlyozta, hogy a szír ifjú-
sága nemcsak papíron, liánéin 
a valóságban is cgyült akar ha-

ladni a más szakmában dolgozó 
munkásfiatalokkal, de nemcsak 
az üzemi, hanem a földműves 
és értelmiségi dolgozó ifjúság-
gal is. Beilányi elvtárs bejelen-
tene, hogy « szegedi Vasutas 
Szl'l ifjúsága ledvéréUl fogadja 
a budapesti MAVAUT SzIT If-
júságát és c«v név átall, a »Zri-
nyl SzlT« elnevezés alall mű-
ködnek együtt ezentúl. 

Este 8 órai kezdettel az MKP 
alsóvárosi szervezetének helyi-
ségében jólsikerüli estet rendez-
tek a SzIT fiatalok) melynek 
műsora keretében a budapesti 
gárda lépett fel. Vasárnap nagy-
szabású asztaliteniszversenyt b'o-
nyolilollak te, melynek első öt 
helyét a MAVAUT SzIT csoport-
ból foglalták el. 

Dz Bgrár Egyetem látoga-
tása a s z e g e d i szöüöltáen 

Vasárnap délelőtt Gulácsi 
Béla, a gyümölcstermelők or-
szágos egyesületének főtitká-
ra vezetésével a homokos ta-
laj gyümölcskultúrájának meg 
ismerése céljából az agrár-
egyetem hallgatói meglátogat-
ták a szatymazidiegyközséget 
Rédai István nép kollégista 
felvetette azt a gondolatot, 
hogy nocsak az egyetemi fia-
talság részére legyek lehetővé 
a szegedi gyümölcsösök meg-
látogatását, hanem az ország 
dolgozó gazdáit és ujgazdáil 
hívják meg, akik a főidőkben 
dolgoznak és feltétlenül szük-
séges, hogy megismerjék! n ho-
mok gyümölcskultúráját. 

A népi kollégisták földsze-
rűidét jelzi a következő epi-
zód: Az egyelem egyik nép-
kollegista -hallgatója csillogó 
szemmel simogatta meg az al-
földi futóhomokot — elgon-
dolkodott, talán apjára gon-
dolt, a kubikosra, ki mostbka-
poll ót hold földet — felvett 
egv marék homokot és könny-
belábadt szemmel megcsókol-
t a . . . . 

KOSSUTH Pannónia Szálloda, Pécs Lflios u 
Összkomfortos szobák mérsékelt áron. Utazóknak kedvezmény 

f^özellátási közlemények 
Kiizérd'efeft gvapjuszövel ára: 

141) cm. széics M. 100 cikksz. 
57.50 Fi/m; M. 102-es 70 Ft/m; 
M. 101-cs 88 Ft/m; M. 103-as 
98 Ft/m és a 70 em. széles 
M. 200-as női 27 Ft/m. 

Felhívás. Felhívom a hadi-
gondozottakat, akik kenyérel-
látásukat lisztben akarják 
(igénybevenni, hogy április f>-
tól 9-ig bezárólag jelentkez-
zenek a közellátási hivatal 
liszt osztályán, Zsólér-ház, II. 
emelet. Polgármester. 

Hivatalos Közlemények 
Hirdetmény. A közforgalmi 

mértékek ós mérőeszközök idő-
szakos hitelesítését Szeged' .vá-
ros III. kerületében lakó vagy 
olt telephellyel rendelkező P— 
Zs lietüvel kezdődő nevü felek 
részére ápnHils 5 6 7 8 9 T0 12 
13 14 15 16. ós 17-én végzi 
a Mértékhitelesítő Hivatal Tá-
bor-utca 2. szám alatti hivatalos 
helyiségében. A fenti tárgyra 
vonatkozó részletes hirdetmény 
megtekinthető a hatósági hir-i 
detőtébián, Bérház II. emelet. 
I)r. Told® sk., t. tanácsnok. 

A Magyar Állami Szénbányák IM. közli fogyasztó-
val; a szénbányászok példamutató munka versen yénak 
köszönhetően 

FELSZABADULT 
A HÁZTARTÁSI SZÉN 

Az ipar szénszükséglete a most megindult munkaver-
senyek folytán emelkedni fog. Kívánatos teleit, hogy ház-
tartásának' téli szükségletét inindteftlri már most fedezze. 
Az ipar szénigényénck emelkedésével, előreláthatólag 
őszre ujabb korlátozásokra kerül sor. 

A MÁSZ RT most l>orsod vidéki és nógrádmedenoei 
háztartási szeneket vagontéleiben is — kereskedőknek 
és magánosoknak egyaránt — 

J E G V N É L K t J L S Z Á L L Í T 
Rendeléseket felvesz: ' 

Budapest: MAS7. BT. kereskedelmi főosztálya, V., Zol-
tán-u. 2/1. Telefon: 123—240. Levélcím: Budapest, IV., 
I'ós t a fiók: 135. 

Baja: Délvidéki Szénkereskedlelnti RT., Ferenciek-tere 2. 
Debrecen: V;.:> Itászló, Vörös Had'sereg-utja 43. 
Kecskemét: dr. Szappanos Sándor. 
Miskolc: MASZ #1". Ierakata. 
I>>"tregyház.a: DRtesényi és Társa, Selyem-utca 12. 
Szeged: Délvidéki Szénkereskedelmi RT., Boldogasszony 

sugárul 17. 

Rejtvénypályázatoi indít 
a Délmagyarország 

> Olvasóink kívánságára la-
punk rejtvénypályázatot indít, 
amelynek részleteit cs! feltéte-
leit következő számainkban 
közöljük. A rejLvénypályázat-
tal kapcsolalban a helyes 
megfejtéseket beküldő olva-
sóink között nagyszámú ér-
tékes dijat osztunk ki. 

Felavatták a szegedi 
l e m e z g y á r 

n a p k ö z i olfhonát 
A szegedi Lemezgyár a leg-

modernebb napkögi otthont ós 
bölcsődét vasárnap délután 
avatta jel ünnepélyes külsősé-
gek között. Gangyi Ferenc ró-
kusi plébános a ' lieszentclés 
után bcszéoet mondott. Bózsó 
László adta át az üzem munká-
sainak az uj otthont, az üzemi 
bizollság nevében Vajda László 
lib. elnök beszélt, majd Dénes' 
Leó polgármester, Tombácz Im-
re, a Magyar Kommunista Párt 
Nagyszegeái Végrehajtó Bizott-
ságának elnöke, Drégely / Jó-
zsefné az MNDSz) Papdi György 
országgyűlési képviselő a Szo-
ciáaraemo'krata Párt nevében 
és Mecsér Béta a Nemzeti Se-
gély nevében. 

Az avató iiijpcpség után a 
gyár egyik munkatermében a 
Lemezgyár kuíturgáraája mu-
tatkozott be. A Himnusz hang-
jai után Bogdán Imre ü. b. el-
nök és Dániel György mondtak 
beszédet. Kun Károlyné, Bakos 
Erzsi, Michc Józset, Dohai Má-
ria és Sükli Ferenc mondtak 
nagy hatással beszédei. A leá-
nyok tánccsoportja: Szabó Klára, 
Berkes Mária, Nagy Ilona, 
Gyömbér Etelka, Kovács Erzsi 
nagy sikert aratott. A »Mátyás 
király aranyszőrű báránya* nép-
mese feldolgozásban Mi'chcl Jó-
zsef, Helian János, Tamás Ist-
ván, Huszta Sándor, Gyömbér 
Etelka és Szlankovits József sze-
repellek. Kanásztáncot .mulatlak, 
be: Dohai Maria, Kovács Erzsi, 
Gyömbér Eleika, Szabó Klára, 
Berkes Mária és Nagy Iiona. A 
•Nagyotmondó* mesejátékot Süki 
Ferenc, Huszta Sándor, He dán 
János, Tamás István, Szianko-
vics és Széchenyi játszották. A 
páros láncol Szabó Klára—Hel-
lén J;'mos, Nagy Ilona—Sztan-
kovics József. Berkes Mária-
Tamás István, Kovács Erzsi— 
Huszta Sándor és a Dohai Má-
ria— Széchenyi László párok tán-
collak nagy sikerrel. 

A munkáskulturgárda népi 
műsorai Hitler József elvtárs 
kezdeményezésére tanulták meg. 

A szegedi Lemezgyár 26 mun-
kásnő jc- réspére Landlesberg 
Györgynél vezetésével hathetes 
szabászati és varrólanfolyamot 
tarlói I. A tanfolyam résztvevői 
szebbnél-szebb munkáikat készí-
tettek, meiyeket a Ikuiturelőadás 
termében ádiloltak ki. 

x Pelróleumpólló jegy nél-
kül Markovics műszaki üzlet-
ben, Tisza Lajos-körut 44. 

x Brilliáns ékszert és kar-
órái igen magas árban meg-
vételre keresek. Fischor ék-
szerész Szegeti, Klau/.ál-lér 3. 

x Cipőt olcsón, jót nagy 
választékban Prungeí és Ber-
kovtlstöl, Széchenyi-tér. 

LEGJOBB ÉLELMISZER, 
csemegeáru, cukorka, vá-
gói Ibaromfi és kenyér leg-
csóbban 

Fodoménál 
Kárász-u. 8. Rosmann-ház. 

Minden jegyes árnl kiszolgálok! 
b£K 

Kerékpárok 
600 forinttól nagy válasz-
tékban, részletre is. Javi-
táyok jótállással. 

Déry Ede 
Kiss-utca 3., Telefon: 741. 

h i r e k 

A HŐMÉRSÉKLET EMELKEDIK ) 

Élénk nyugati, később délnyugtai! szél. Fclhöálvonulá-
sok, néhány helyen kisebb fulóeső. A hőmérséklet kissé 
emelkedik. 

A Tisza ma Szegődnél 129 (32). Vizének hőmérsékletet 
9 fok. 

N A P I K E N D 
Kedd, ápri l is 6. 

Nemzeti Színház este 7 Jkor: 
V Lear király. (Bérletszünet.) 

Széchenyi Fiira szinház fél 5, 
féi 7, féi 9: Hetedik fátyol. 

Széchenyi Híradó Mozi dél-
előtt 10 órától délután 3 óráig 
folytatólagos előadások. 

Rákóczi Mozi fél 4, fél 6 és 
fél 8: Katyi 

Belvárosi Mozi fél 5, fél 7, 
fél 9: Tarzan Ncwyorkban. 

Korzó Mozi £éu 5,'féi 7, fél 9: 
Nótakirály. 

Muzeurn: valamennyi osztály' 
nyitva 9—1 óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Leinzinger örök.: Horváth M.-

utca 9; Pósa Balázs: Kálvária-
utca 17; Dr. Kotsis J. Endréné: 
Földműves-utca 17; Setmeczi 
Béla: Somogyitelep IX. u. 489. 

A Lemezgyárban 
elég kemény munkát végez-
nek az ott foglalkoztatott mun-
kásnők. Az üzemi hároméves 
terv végrehajtása, eddigi ered-
ményei mutatják, hogy felada-
tukat becsülettel teljesítik. 

A mujka mellett azonban 
tanfolyamra is akadt időjük. 
Az üzemi tanfolyamon munka 
után szabni-varrni tanulnak. 
A tanfolyam kezdeményezője, 
Landesnerg elvtársnő a tanfo-
lyammai olyan munkát vég-
zett, ami csak elismerést vált-
hat ki. A Lemezgyárat vé-
giglátogató szegedi üzemi bi-
zottságok őszintén lirigy'ked'ncik 
a Lemezgyárra — Landlesberg 
eivtársnő miatt... • 

— Falujárók Alsóközponlon 
Az MKP városházi pártszer-
vezetének falumunkás cso-
portja vasarnap Alsóközpon-
lot látogatta meg A városházi 
elvtársak agitációs csoportjai 
végigjárták a fdlutj mig kul-
lurgárda a Kalona-vcnd'églő-
ben többszáz főnyi hallgató-
ság előli felszabadulási m-
nepi műsort mutatottt be. A 
falujáró csoporttal megláto-
gatta Alsóközpontot Hantos 
Mihály, az. MKP országos 
szervezési osztályának kikül-
dötte is. I 

— Róglönítélő bíróság tár-
gyalja csütörtökön 9 órakor 
Repkó János dorozsmai gaz-
dálkodói bünügyét, aki(húsvéti 
locsolkodás közben sziven-
szurta haragosát, GyuritZa Pál 
dorozsmai gazdálkodót. 

x Legújabb napszemüveg-
mo (Tellek1 megérkeztek a 47 
éves Sandbcrg-ccghez (Széche-
nyi-tér 17.). 

— Pincelüz. Kigyulladt teg-
nap délulán fél 5 óra tájban 
Márkus Endre gőzfürészlclc-
pén az egyik fürészpince. A 
tűzoltóság percek alatti 3 autó-
val a helyszínre ért és elol-
totta a lüzet, melyet valószí-
nűleg eldobott cigarettavég 
okozóit. 

M f f l f l l H 

Széchenyi 
Filmsznhr?z 

S z e g e d Telefon: 4 9 0 

Csütörtökön premier! 

Uj sZines, amerikai 

cowboy-film: 

Párbaj 
a Sierrában 

— Tisztújító közgyűlés az UJ. 
ságiró Szövetségben. Vasárnap 
tarló Ha a Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetségének déllkerü-
lete tisztújító közgyűlését aa 
Ujságiróotthonban. A közgyüléi-
sen a város hatósága és kö-
zönsége nevében Dénes Leó pol-
gármester is résztvett, Papdíí 
György országgyűlési képviselőt 
valamint Simánál Béla szövet-
ségi 'titkár Iíudapestről. A köz-
gyűlésen a következő tisztikarl 
választották ineg: einölk1: cfr. Fe-
renc/ László, * lárselnöík: dr. 
.Enyedi Károiy, alelnök: d'r. Fá-
bián Ferenc," főtitkár: Dánielt 
György, jegyű: dr. Lippay 
Lászjöné, pénztáros: BiróLászló^ 
ellenőr: Kovács „Árpád. Választ-
mányi tagok: Lung Mihály, Kon-
csek' László (Makó), Ligeti Jenő, 
dr. Lőkös ' Zoltán, Gábor Ar-
nold', Gerencsér1 Ferenc (Szen-
tes), Kovács Mihály (Hódmező-
vásárhely) és Kövesd! László. 

»A MUNKA NÁLUNK 
BECSÜLET ÉS DICSŐ-
SÉG DOLGA!« (Sztálin) 

— Fórum Cluli Naptár: Áp-
rilis 7-én, szerdán esle 9 
árakor dr. Szécsi László köz-
lekedésügyi miniszteri osztály-
főnök, a Kossuth-díjas hidépitőL 
•Uj hidak* címmel tart vctilett-
képes előadást; 10-én este klub-
vacsora j>psti értelmiségi veze-
tők részvételével. Telefon: 5-76, 

x Reményleien helyzetben 
nincs senki, amíg kapható 
osztálysors jegy Petőnél. Az 
első húzás már pónleken, 9-én 
kezdődik. 

— Zsoliárest. Bartos Gyula, 
a Nemzeti Szinház örökös tagi-
ja szerdán este 8 órakor a 
hitközségi székház dísztermé-
ben zsollárestet tart, melyen 
az énekkar is közreműködik. 
Belépés díjtalan. 

— Elfoglak Budapesten Do-
bó Istvánt, aki a mult évben 
Szegeden a közvágóliid'on mint 
javadalmi ellenőr dolgozott 8 
a levágott állatok után hamis 
bárcákat állitolt ki s ezzel 
több mint tízezer'forinttal ká-
rosította meg a várost. Lekí-
sérték Szegedre s beismerő 
vallomása után átadták az 
ügyészségnek. 

x Árverés. Bútorok, szőnye-
gek, festmények, rádió, üzleti 
és irodai berendezések, por-
cellán- iés üvegkészleiek, jró? 
gép és más ingóságok árveré-
se Szeged, Széchenyi-tér 15., 
16. és Kölcsei-utca 5. szám 
alatt április 8-án és 9-én^ 
mindkét napon 9 órai kezdet-
tel. Kuhn István/bírósági vég-
rehajtó. • 

x Az iparos Zenekar felál-
lítása ügyében április 8-ári 
(csütörtök) délulán 5 órakor 
az ipartestület jegyzői, hiva-
talában megbeszélést tartunk', 
amelyre a zenéhez értő ipa-
rostársakat ezúton meghívjak. 
Nem iparos vendégeket is szí-
vesen látunk. Tarján Tibor 
mu. főtanácsos, hatósági biz-
tos. , 

x Dr. Réthy Imre fogorvos 
rendelőjét Kölcsey-ulca 4. alá 
helyezte. Röntgen, rövidhul-
lám, diathermia kezelés. 

H i t , r e m é n y , 

Osvá*h-
sorsjeciy 

főnyeremény 
Kelemen utca 11 sz lm. 

Húzás: Április 9 és 13. 


