
DELMAGYAK0B9ZAS Kedd, 1948 április 13. 

Felvételi pályázatot hirdet 
a Vasvári Pál akadémia 

Főiskolások, főiskolát vég-
Izettek, vagy a kívánt mérté-
ket megütő paraszt és mun-
kás fiatalok számára,,/akik fel-
sőbbfoku gazdasági, társadal-
mi, kulturális és politikai ta-
nulmányokat akarnak foly-
tatni. Az akadémia három-
iéveS tanfolyamának, négy 
íágazata van. Kulturális', köz-
igazgatási, gazdasági és dip-
lomáciai. A jelentkezőkezek-
ből egyet választhatnak. Kor-
határ 20—30 év. A kérvénye-
ket junius 15-ig Vasvári Pál 
akadémia, Budapest, XIV. Vo-
rosálov-ut 29/b. cimre kell 
küldeni. Mellékelni kell tar-
talmas életrajzot, iskolai vég-
zettséget és eredményt igazoló 
bizonyítványt, születési anya-
könyvi kivonatot és szegény-
ségi bizonyítványt. 

Házhelyigénylők 
figyelmébe! 

A megyei Földhivatal fel-
hívja az Alsóvároson és Mó-
ravárosban lakó földmives 
foglalkozású házhelyigénylő-
ket, akik Kecskés-telepen igé-
nyelnek házhelyet, hogy ada-
taik kiegészítése végett ked-
dig jelenjenek meg azUFOSz 
alsóvárosi szervezeténél 
(Kecskés-telep, Csantavéri-u. 
16.) A meg nem jelenőket az 
igénylők közül törlik. 

A földhivatal ügyvezetője. 

p o r t P á r t h i r e k 

Megérdemelten győzött a Szeged 

A nehéz talajon is jó játék 
alakult Iki. Az I. félidőben végiig 
a Szeged' irányította a játékot. 
A védte lém Gyuris Vezetésével 
állandóan tömte labdával a csa-
tárokat. A szegedi belsők1 azon-
ban nem tudták kihasználni a 
helyzeteket. A győri védelem so-
kat bizonytalankodott. 

A második félidő első ne-
gyedórájában igen jól játszott 
az ETO. A Szeged' kibírta a nagy 
nyomást, sőt a második félidő 
másik felében sokkal jobban ját-
szott ellenfelének Gólokat Nagy 
lőtte. 

Srefiéd-V.ETÖ 2:0 (1:0) 

Bakó tartja jó formáját. A 
hátvédhármasban Gyuris volt a 
legjobb. Sokszor hidegre tette 
a kitűnő Dombost és még j ó 
labdákat is tudott előre adni. 
R aku szi alig maradt valamivel 
mögötte. Szabó kissé keményen 
játszott. Galgóczí jól Semlegesí-
tette Nyíregyházit. Zsótér lelke-
sen harcolt. Balé nem tud' for-
mába jönni. Ladányi csak' a ka-
pu elölt vétette magát észre. 
Ludas nem tudja kihasználni a 
a kínálkozó helyzeteket. Szokoli 
igen sokat dolgozott. Nagy volt 
a legjobb szegedi csatár. 

NB I. MÉRKŐZÉSEK: 

VASAS-MATEOSz 5:1 (3:0) 
Kispest—Újpest 2:1 (1:1) 
SalBTC—CSEPEL 2:0 (1:0) 
SzAC—Haiadás 1:1 (1:0) 
Ferencváros—DVSC 2:1 (1:1) 

Szeged' a győzelmével a 14-ifc 
helyre került a bajnoki tabel-
lán. 

KERÜLETI BAJNOKSÁG: 

KAC—SzAK 2:1 (0:0) 
Póstás—Battonva 3:1 (1:0) 
MKUMTE—MMTE 1:1 (1:0) 
Móraváros—SzEAC 3:0 (2:0) 
HTVE—Honvéd 2:1 (1:1) 
Rákóczi—HMTE 4:0 (3:0) 

Budápesl válogatott labdarugó 
csapata vasárnap az albán fő-
városban 2:1 (1:0) arányú győ-
zelmet aratott Tirana város vá-
logatottja felett.' 

fl szegedi erdöigazgafóság 
munkaversenyre hívta a debreceni 
erdőigazgatóságat 

A M. Alt. Erdőgazdasági Űze-
tnék szegedit erdőigazga tósága 
április 15-én, csütörtökön er-
désznapot tart Szegeden. Amint 
Ismeretes, a szegedi erdőiigaZgia-
tósághoz tartozó erdészek' mun-
kaversenyre hívták a debreceni 
erdőigazgatásághoz tartózó er-
dészeket. Az erdésznap alkal-
mával köti jheg a két erdő igaz-
gatóság a versenyszerződést. A 
szegedi erdőigazgatöság már el-
küldte a versenyfeihiiVjásít a dteb-
roceni erdőigazgatóságnak' és azt 
a debreceniek el is fogadták1. 

A verseny feltételei a követ-
kezők: 

1. Az erdők' sikeres őrzése, 
amely biztosítja aa erdők za-
vartalan fejlődését. 

2. A termelések' és szállítá-
sok racionalizíálásávat kapcsolat-
ban a sikeres értékesítés foko-
zása, amennyiben ez a minő-
ségi munkától függ. 

LEGJOBB ÉLELMISZER, 
csemegeáru, cukorka, vá-
gottbaromfi és kenyér leg-
csóbban 

Kárász-u. 8. Rosmann-ház. 
Minden Jegyes árut kiszolgálok! 

3. Az erdei mtellékhasználatok 
jelentőségének fokozása. 

4. Az aiföld'fásitás problémá-
jának sikéres megtudása. 

5. Csemetekerti üzemek a cél-
nak való átalakítása. 

Reméljük, hogy a csütörtökön 
meginduló munkaverseny nagy-
ban elősegíti majd1 aZ Alföldi 
fásdtását és zöld' ligetté vará-
zsolják majd a futóhomokiot. 

Kiskereskedő Hirek 

Kedden, 13-án délelőtt 9 óra-
kor a piaci kötött, szövött és 
fehérnemű szakpsztilyok adó-
közösségi és tagdijbefizetési 
ülést tartanak Lechner-tér 6. 
szám alatt. 

Szerdán, 14-én délután fél 5 
órakor illatszer és droguistáik 
ülése a Széchenyi-téren. 

A Magyar Vasutak Állandó 
Díjszabási Bizottsága április vé-
gén ülést tart. Felkéri az ér-
dekképviselet a kereskedőket, 
hogy vasúti tarifakiv.ínságaikat 
részletes indokolással április 
15-ig az érdekképviselethez jut-
tassák el. Különösen fontos 
lenne az export- és a tranzitó 
tarifára vonatkozó kérdések sür-
gős közlése. 

A Szegedi állami Nemzeti Színház heti mfisora: 
Kedden, április 13-án : 

Szerdán, április 14-én: 
Csütörtökön, április 15-én: 

Pénteken, 16-án: 
i 

Szombaton, 17-én délután 3-kör: 
Szombaton, 17-én este 7 órakor: 
Vasárnap, 18-én: 

Tanner John házassága. (A-fotérict) 
Bánk bán. (D. II . 15.), 
Tanner John házassága. (D. 

I. 16 . ) 
F'lharmon'khs hangverseny. 

Vezényel Ferencsik János. 
Madarász, (Ifj. előad.) 
Parasztbecsület. CoppéPa. 
Tanner John házasoágá. 

Dolgozók Színházának műsora: 

SaertMn, 14-én este 7 órakor: Bánk bán. (D. II . 15.) 
Csütörtökön, 15-én este 7-kor: Tanner John házasaivá. 

D. I. 16. 

Jegyek kaphatók: bérletek válthatók a Déimagyarország kiadó-
hivatalában. 

Szombaton, 17néu este 7 órakor: Parasztbecsület. Coppélra. 

A fenti előadásra igen kedvezményes jegyek kaphatók a Déi-
magyarország kiadóhivatalában. 

NB I I . EREDMÉNYEK: 

Gyula—SzMTE 3:2 . * • • 
Tisza—Szolnok 3:1 

I I . OSZTÁLYÚ BAJNOKI 
EREDMÉNYEK: 

Dobánvgyár—Kisvasút 4:1 (1:0) 
Tisza—Honvéd1 5:1 (2:0) 
SZFIE—Barátság 4:1 (2:1) 
MKUMTE—Rákéczj 4:2 (3:0) 
Postás—OSE 20:1 (3:1) 
SzATE—József Attila 1:0 (1:0) 

IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG: 

MKUMTE—MMTE 4:1 (2:0) 
SzATE—DKMTE 3:3 (1:0) 
HTVE—SzFIE 5:1 (3:0) 
SzMTE—SzAK 4:2 (1:1) 
Rákóczi—HMTE 2:1 (2:0) 

Barátságos mérkőzés: 

Budapesti Erdőigazígatóság—Sze-
gedi Erdőigaz'gátósag 6:1 (4:1) 

Kosárlabda: 

Regnum Marianum—Tisza VSE 
33-29 (14-22"' 

SzEAC—BEAC 48:36 (21:21) 

ükölvfivás: 
MKUM TE—Makó 8:8 
MKUMTE—Gikta 10:6 
Makó—Cikta 12:4 

A kerületi ökölvívó bajnoksá-
got a szerencsés sorsolás foly-
tán Makó nyerte. * 

INDUL A MEZÍTLÁBAS 
BAJNOKSÁG 

Kedden este beszélik meg a 
legnagyobb ifjúsági tömegeket 
megmozgató mezdtlábas bajnok-
ságot. A tavaly nagysikerrel le-
bonyolított mezítlábas bajnok-
ság az idén méreteiben tovább 
fejlődik, mert az' EPOSz és a 
SzIT fiataljai is résztvesznek a 
bajnokságon. 

EZ A GYŐZTES 
TOTO SZELVÉNY 

SalBTC—Csepel 1 
Kispest—Újpest 1 
DVSC—Ferencváros 2 
Vasas—Mateosz' * , 1 
Haladás—Szac x 
Szeged—Győri ETO 1 
Postás—MÁV x 
TSC—Soproni VSE 1 
D.Magyarság—Gázgyár 2 
Goldherger—KAC , 1 
Orosházi MTK—Csabai Előre 1 
Előre SE—Drasche 

A felsővárosi 10-es csoport-
vezetők és bizalmiak kedden 
este 7 órára pártfegyelmi terhe 
mellett kötelesek megjelenni a 
felsővárosi pártházban az uj tág-
könyvek átvétele és kikézbesí-
tése céljából. 

A felsővárosi közös szeminá-
riumra jelentkezett elvtársak 
kedden este 6 órára tartoztnak 
megjelenni a felsővárosi párt-
házban- í 

A* MKP Belváros II. és a 
Szociáldemokrata Párt Belváros 
I. szervezetiének ifjúsága 13-án, 
kedden este 6 órakor Kárász-
utca 6. szám alatt SzIT alakuló 
gyűlést tart, amelyre az érdé-
kelteket meghívja a vezetőség. 

MUNKA VERSENNYEL 
A HÁROMÉVES TERV 
GYŐZELMÉÉRT! 

Szakszervezeti Hírek 

Ki IVSx Munkásegység Klub-
jában kedden 5 órakor klub-
napot tartunk. Kérjük tagjaink 
miinél nagyobb számban való 
megjelenésit. 

Szeged város adóhivatalától 
Tábor-u. 3. 

Telefon- Város 5 és 55. 

Postafiók: 473. 

Árverési hirdetmény 
Közhírré teszi a városi adó-

hivatal, hogy Rigó-u. 38. szúrn 
alatt folyó évi április hó 13-án 
délelőtt 10 órákor a kővetkező 
ingóságok nyilvános árverésen a 
íegtöbbet Ígérőnek készpénzben 
elárvereztetnek: 

HáZibutorok, zongora, Írógép, 
ké sáruk, f élkész kerékpárok, ke-
rékpáralkatrészek, anyagök, csö-
vek, motorok, szerszámgépek 
stb. 

Az árverés sikertelensége ese-
tén a felsorolt ingóságok f. évi 
április hó 23-án délelőtt 10 óra-
kor, a fentjexZett helyen, a leg-
többet ígérőnek készpénzben el 
adatnak. 

Szeged, 1948 április bó 12. 

Városi adóhivatal. 

Verseny 
buforraktár 

Kelemen-utca 11. szám alatt 
(Posta mellett), „aliol minden 
igényt kielégitő és legolcsóbb 
árban bútorok1 nagy válasz-
tékban kaphatók. 

KAKUSZI 
inilas/taios. 
Butor-üzern Kossuth L. s. 5 

Megosztható 
üzlethelyiség 

a belvárosban kiadó. Ugyan-
ott cápészipari szerszámok, 
kaptafák eladók. Érdeklődni 
Osváth főárusitónál, Kelemen-
utca 11. 

Rádió 

ALLANDö MŰSORSZÁMOK] 

BUDAPEST I. 6.30: Falusé,, 
dió. 6.45: Reggeli íorna. 7.00: 
Hirea, műsorismertetés. 7.20: 
Az áttelepitési kormánybiztossá* 
közleményei. 10.00: Hírek. 12: 
HarangSSÓ, hirek. 14.00: Híreik. 
15.15: Rádióiskola. 15.55: Mű-
sorismertetés. 17.00: Hirek. 20: 
Hirek, sporthírek. 21.50: Hírek 
és krónika orosz nyelven. 22.00: 
Hirek, mit hallunk holnap? 0.10 
Hirek és krónika angolul. — 
0.20: Hirek és krónika fran-
ciául. 

BUDAPEST II. 18.00: HfctSk, 
21.00: Hirek. 

KEDD, ÁPRILIS 13. 

BUDAPEST I. 7 200: Reggeli 
zene. 8.00: A miai bjelorussz 
irodalom. 8 15: Hanglemezek'.— 
8.13: Izraelita vallásos' félóra 
— 9.000: Operarészletek1 12.15: 
Bor Kálmán szalónegyüttesfc ját-
szik. 13 000: Olaszországi vá-
lasztások előtt. 13 15: Lukács 
Eva énekel, Halmosné Owyll 
Margit Zongorázik. 14 100: Bajza 
ésa pesti magyar színház. 14.25: 
Régi szép magyar dalokat éne-
kel R. Albert Erzsi 14.45: Szö-
vetkezeti negyedra. 16 00: »Me-
gint beszélünk s csak beszélünk.* 
16.10: Mai magyar orgona-mu-
zsika. 16 40: Régi és uj orosz: 
mesék, Pécsi Blanka előadásá-
ban. 17 10: A Hadifogoly Hír-
adó rádióközleményei. — 17 15: 
A Vöröskereszt közleményei. — 
18.00: A ZenemüvésZek Szak-
szervezetének műsora. — 18.45: 
»Szabad Föld® tavaszi vasár-
napok. 19.00: A Postászlene-
kar játsz(ik. 20.15: Mendtelssohn 
• Éliás — oratorium.® 21.10: Hi-
re'k és krónika oroszul. 22.05: 
Hire'k. Mit hallunk holnap? — 
22.30: Magyar nóták. — 23.00 
»Orosz zene®. 

BUDAPEST II. 17.00: Ötórai 
tea. 18.00: Egy perc története. 
18.40: Könnyű dallamok. 19.00: 
Alexej Novíhoj-Priboj Fickó c. 
elbeszélése. 19.'20: Zenekari mü-
vek. 19.45: VilágliiradÓ. 20.00: 
Saját Öolgózásu jazz'-ttiüvek. — 
20.30: A Rádió szabadegyete-
me 21.15: A kíváncsi mikrofon. 
2130: Magyar nóták1. 22.15: Ka-
marazene. 

Hivatalos Közlemények 

Hirdetmény. Közlöm a váras 
lakosságával, hogy a 3. honvédi 
önálló őrszázad folyó h ó 12, 
13 és 14. napjain Újszegeden az 
elemi lőtéren éJesIőgy;ik.orlatot 
tart. A lövészet idteje jelzett na-
pokon 8 órától 16 óráig tart. A 
lövészet megkezdését a golyófo-
góra kitűzött piroszászlók jelzik, 
melynek kitűzése után a lőtér 
környékén 2 km-es körzetben 
minden mozgás tilos. Dr. Toldi 
sk. t. tanácsnok. ' 

Tárgy: TakarmánysálóépitésI 
akció végrehajtása. Hirdetmény. 
Fenti tárgyra vonatkozó részle-
tes határozat megtekinthető ha-
tósági hirdetőtáblán BárháZ II. 
emelet. Dr. Toldii sk. t. tanács-
nok. 

A p r ó h l r d e t é s e k 
11 ADAS-VÉtEL ~ g | 

FRISS vAgottbaromfi olcsón kap-
ható: Táhor-utca 8., városi adó-
hivatallal szemben. 
NAGY MÁNGORLÓ alkalmi áron 
eladó, Margit-u. 29. Füszerüzlet. 
JÖKÁRBAN tevő fél hálósZoba-
butor sezionnai olcsón eladó 
Dugonics-tér 11. II. em. 10. 
GYÖNYÖRŰ komplett ebéd'Iő-
butor áron alul eladó Klauzál-
tér 8. Rózsa-szalon. 
SPORTHORGÁSZ felszerelés, 
(összerakható botok, orsók, hor-
gok stb.) eladó Kossuth Lajos-
sugárut 8, nyomdában. 
ELVESZETT szombaton a Pető-
fi-sugáruttól az Ad'y-térig levél-
tárca Forgó Pál névre szóló ira-
tokkal. A megtaláló adja le a ki-
adóba. 

BAMBUSZNÁD férfi ernyő ol-
csón eladó Dózsa György-u. 11, 
föld'szlinl 1. 

ZONGORÁT, hibátlant, megvé-
telre keresete, Dugonics-tér 11. 
MARX-TÉRNÉL kétszoba össz-
komfortos lakás felsővárosi vagy 
belvárosi hasonlóra elcserélhe-
tő. Cim a kiadóban. 

j j tVWll.ALKOZAS gg 
POLOSKAIRTÁST garanc;ávai 
végez a Cián vállalat. Kálvária" 
utca 30. 
MEGBÍZHATÓ jói főző minde-
nes ajánlkozik Zerge-u. 27. Alag-
sor 3. 

IH küloNTÉLÉK 'ffi 
MAGÁNNYOMOZÓ irodámat Is-
mét Szeged, Gál-utca 15. sz. 
alatti magánbázamDan megnyi-
tottam. Detektív szakszerűség-
gel a legaiszkrétenb ügyekben 
is nyomoz, puhatol, megfigyel, 
kutat, illetve informál. Posztos 
és Boros nyugi rendőrségi de-
teklivfelügyelő, illetve detektív. 

OLCSÓ baromfivásár, zsír, sza-
lonna, füstöithus és legjobb ke-
nyér Ungár élelmiszercsarnok, 
Mikszáth Kálmán-utca 1. 
ÉKSZERKÉSZITÉS, javítás, 
arany, ezüst beváltóhely. Bár-
dőczky ékszerkészitő, Nagy Je-
nő-utca 3. 
BELVÁROSI üzlethelyiség min-
den szakmának alkalmas, azon-
nal átadó. Cim a kiadóban.' 

Felelős szerkesztő: 
DR. FERENCZ LASZLO. 

Felelős kiadó: KONCZ LASZLO, 
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 5. 
Telefon: 325. 

A Hírlapkiadó Kft. nyomé**. 


