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S t c r f c s r e r o e i e U Hireb 

SzakszervezeE nupefc 

jurnctrentíjr 

Jua 'M 15-én, keti&eot 
Közúti Kid délután 12 éra, 

előadó id. Komócsin Mihály, 
MOSzIC hűtőház délután 2 óra, 
előadó Weiszenbcrg Mihály, 
Újszeged! ládagyár délután fél 
<f óra, előadó Müller Bálint, 
Tűzoltók délelőtt 8 óra, elő-
adó Zsiga Sándor, Poló tópő-
gvár délután 4 óra, előadó Or-
dögh Piroska, Haladás nyom-
da délután fóJ 4 óra, előadó 
\\ eiszenliere, Deák késárugvár 
délután 4 óra, előadó, Kófcal. 
Patzauer délután 3 óra, elő-, 
adó Kocsis József, Városi nyom 
da délután 3 óra, előadó Bo-
ros József, Gőzfürdő délulán 
fél 7 óra, előadó Zsákai Béla, 
Kisbankok délután 3 óra, elő-
adó Péter László. 

Jun'iis Ifi-iín. szerdán: 

Szeredai délután fél 5 óra, 
előadó Zimonvi Csongrádit Ta-
karék nénztór ' délutón 3 óra, 
előadó Ökrös Géza, Orion bőr-
gyár délulán 3 óra, előadó 
Bernálh András, Egyetem dél-
ulán fi óra, előadó Magánal-
kalmazottak. Kertészet délután 
léi 4 óra, előadó Solt Árpád, 
Gázgvár délutón Tél 4 óra, elő-
adó Ábrahám Antal, DEMA ci-
pőgyár dé'után háromnegyed 
ö óra. előadó Nagv Géza, Kecs-
keméti konzerv délután 4 óra, 
előadó Gatotti Ferenc, Közsé-
gi Élelmiszer délután 2 óra, 
előadó Boros József, Angol-
ul agvnr délutón 2 óra, előadó 
Biró* Mihály. 

\ Hivatásos Zenészek Szak-
szervezete ma, kedden délután 
4 órakor a szakszervezeti 
székházban taggyűlést tart. 

\ Famunkások Sza'kszcrve-
zelo ina, kedden délután 5 óra-
kor bizalmi, G órakor vezrtő-
sé á iilést tart a szakszervezeti 
székházban. 

A szakszervezet" napok elő-
adó* lia'urtéktahinuil JUJlenek 
be a S l l t t H t W Titkárság 
p r o o a g a nd a osztó i y ár a a nv a g 
átiéle'ére. Propagandaosztály. 

Felhívja a Szakmaközi Bí-
zd l súg propagand'aosztályit az 
üzemi liizotlságók és szakmai 
vezetőségek figve'mét, hogy ki-
jelölt propagandistáinak ne-
vel. I akeinvfit haladéktalanul 
küldjék be a Szakmaközi Bí-
zót I sá g própaganda osztó I yához 

Az Egészségű,gvl Szakszerve-
zet ma, kedoen délután 5 óra-
kor vezetőségi gyűlést tart. 
Megjelenés kötelező. 

A Fodrászmunkásote Szak-
szervezcle szerdán délután 6 
órakor rendMvüli taggyűlést 
tart a szakszervezeti székház-
ban. 

A kéményseprőmunkások 
Szakszervezete ma, kedden 
délután féi 5 órakor a szak-
szervezeti székházban taggyű-
lést tart 

E f a d A h á z a k , f ö l d e k : 
Emeletes uj ház vendéglővel 
forgalmas helyen G0.000 Ft. 
Bo! dogasszeuy-sugái útnál félig 
kész családi ház 32.000. Piac-
nál fyn. ház 2 lakással 35.000. 
Víztorony közelében 3 szobás 
modern magánház beköltözhe-
tő, raktárral 60.000. Római-
körutnái alkalmi vétel emele-
tes luíz szép kerttel 18.000. VA-
sárlielyi-sugárutnál uj ház 3 
lakássál, beköltözhető 14.000. 
Tiszapartnál em. családi liáz 
komfortos 2 nagy lakással 80 
ézer. Római-körutnái ud. 1 szo-
bás magánház 16.000. Rókuson 
egyszobás magánház üzemhe-
lyi'séggel 18.000. Pelöfi-sugár-
utnái körúton belül 2 szobás 
magánház szép kerttel 18.000. 
Sándor-utcánál telek épülettel 
10.000. Újszegeden Temesvá-
ri-körutnál 2 szobás villa 200 
•-ÖI gyümölcsössel 15.000. — 
Ugynnolt másik 2 szobás 600 
n-öt gyümölcsössel 20.000. — 
Ugyanott 2 szobás fürdőszxc 
bás beköltözhető 30.000. U. 
ott 4 szobás, fürdőszobás 40 
ezer. Ujszőregen egyszobás 
magánház 300 Q-öl gyümöl-
csössel 6500. Ugyanott 2 szo-
bás magánház Í Í4 •-ö l gyü-
mölcsössel 9000. Földek ltis-
templomtanyán egy kat. hold 
szétlő terméssel 18.000. 2 kat. 
holdas szöllő gyümölcsössel, 
épülettel 50.000. Domaszéken 
14 kat. holdas szántó holdan-
ként 5000. Ugyanott 2 hold 
szántó p-öle 6 forint. 889 

Söi szántó négyszögöle 6 fo-
t. Nemzetközi müutnál 2 fcis 

hold I. rendű szántó Q-öle 
6.50 forint. Deszken 15 kat. 
holdas tanvásbirtok 30.000. — 
Algyői müutnál 3171 Q-öl 
szántó 3500 forint. Megvehe-
tők: MftZERNÉ ing. iroda ál-
tal, Dózsa György-utca 2., — 
(Kultúrpalotánál.) 

Szeged thj. város Gazdasági 

ügyosztálya. 

Hirdetmény 

A hároméves terv keretén 
belül közületek, szövetkezetek, 
legeltetési társulatok, közte-
nyésztés, stb. részére eszkö-
zölt tenyészkos Juttatásnál az 
államsegély a kiosztási ár .50 
százaléka, legfeljebb 300 Frt. 
Ujgazdák részérő juttatásnál 
jergebárányontoént :i kiosztás! 
ár 50 százaléka, legfeljebb 75 
forint. 10 holdon aluli régi-
gazdák részére jergebárányon-
ként a kiosztási ár 30 százaté-
ka, legfeljebb 45 forint állam-
segély fizetendő ki. Igénylé-
seiket a Szegedi Állattenyésztő 
Egyesü 'elnéi kell sürgősen be-
nyújtani és Kosoknál darabon-
ként 300 forint, jerkebárányo'k-
nál 80 forint előlegeket kelt 
befizetni. Ugy tógája, mint fé-
süsgvapjas merinó'i kosok és 
bárányok Igényelhetők. Az 
igényléseket legkésőbb e hó 
22-ig keli beadni, mert ellen-
kező esetben az igénylések 
vétetnek figyelembe. 

é Szetted* Kevnzet* S z ' i t h á x feeti t n £ « o r a : 

Kedd, jun. 15-én, 
Szerdá, jun. l ű án 
Csütörtök, jun. 17-én 

Téntekcn, 18-án este fél 8: 
Szombaton, 19-éu este fél 8: 
Vasárnap, 20-án d. u. féi 3: 

Vasárnap, 20-án este fét 8: 
Hétfőn, 21 éu: 
Kedden, 22én este fél 8: 
Szerdán, 23-án este fét 8: 
Csütörtökön, 24-én este fél 8: 

Trubadur. D. II. 22 
GUi Italra. K. M. II. 21. 
Az ész bajjal Jár. 

Premier 23. 
Trubadur. M. I . 22. 
fisz hajjal jár. A bérlet 23. 
János vitéz. MNDSz gyer-

tnekelőadás. 
fisz baljai Jár. D I 23. 
Szünet. 
Trubadur K. M. bérlet 22. 
Giil baba. D. I. 24. 
Gfll-haba. Iparoselőadás. 

Do'<tarák Szín* árénak műsorai 
Kedd, jun. 15-én, este fél 8: Trnhadur. D. II. 22. 
Vasárnap, 20-án este fél 8: fisz baljai Jár. D. I. 23 

Kérjük a bér leletet 16-án 
délig ál venni. 

Szerdán, 23-án este fél 8: Güi-baba. D. I. 24. 
Kérjük a bérleteket 19 en 
délig átvenni. 

Jegyek kaphatói, bérletek válthalók a Magyar Múzsánál 
a Délmagyarország kiadóhivatalában 

Szeged' llij varos polgármeste-
rétől 

Hirdetmény 

A váras közönségét a fu»-

tendŐ kapupénzek tekintetében 

az alábbiakban tájékoztatom. 

A kapupénzről rendelkező 
60.550/1946. N. M. számú és 
az ezt módosító 41.165/1947. 
N. M. számú rendetet szerint 
a kapunyitásért éjfél előtt 30 
fillért, éjfél után 60 fillért lkell 
fizetni. Az éjjeli munkát vég-
ző lakó mind éjfél előtt, mind 
éjfél után 20 fillér kapupénzt 
fizet. Két, vagy több személy 
együttes be- vagy kibocsátása 
esetén éjfél előtt összesen 60 
fillér, éjfél után pedig össze-
sen 1 forint kapupénz jár: 
ilyen esetben sem haladhatja 
meg a kapupénz összege azt 
az összeget, amely együttvéve 
akkor járna, ha a két vagy 
több személy, be- vagy kibo-
csátása külön-külön történnék. 
Az ugyanahhoz a családhoz 
tartózó és ugyanabban a bér-
leményben lakó személyek 
együttes 4e- vagy kibocsátása 
esetén a bérleményüket ma-
gában foglaló épületben csak 
egy személyre eső kapupénzt 
kötelesek fizetni Az este 10 
óra előtt és reggpl 5 óra után 
távozó lakók kapupénzt nem 
fizetnek, ugyancsak nem fizet-
nek kapupénzt a közszolgálati 
alkalmazottak a házban telje-
sített hivatalos eljárásúik so-
rán. 

A kapukulcs megváltási di-
ja rendWetfftög sznbátvozvS 
még nincs. | 

Szeged. 1948 Junius 12. 

P o l g á r m e s t e r , j 

nádié 

BUDAPEST 1. 5.30:llajnaJl z. 
6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli 
torna 7.00- Műsorismertetés. 
9.55- Áttelepítési kormánybiz-
tosság közleményei. 10.00: 
Hírek. 12.00: Harangszó, hí-
rek. 14.00; Hirek. 15.15: fíá-
diódskola: 15.55: Műsorismer-
tetés 17.06: Hirekl. 17.50: Hí-
rek oroiZiU. 20,00.: Hírek, 
sporthírek 20.20: Hirek né~ 

imeiiu. 22.00: Hirek mű-
sorismertetés. O.'IO: Hi-
rek és krónika franciául. 
0.20: Hirek és krónika angolul. 

BUDAPEST n . 18: Hirek. 
21: Hirek. 

Kedd, Jun'iua 15. 

BUDAPEST I. 7.20: Reg-
geli ziene. 8.00: Korunk Home-
rosa és hazája. 8.15: Sziv kül-
di szívnek szívesen. 9.00: A 
Honvédzenekar játszik. 11.00: 
Üzenetek a Vásárból. 12.15: 
Bajtai Gabriella és Horváth 
László énekét. 13.00: Ver-
meer van Delta. 13.15: A há-
zi-együttes játszik. 14.10: Gyer-
mekvasútok a Szovjetunióban. 
14.15: Versenyhíradó. 14.20: 
Oroszok és magyarok a néme-
tek ellen — 700 évvel ezelőtt. 
14.30: Ifjúsági énekkarok. -
16.00: Romai polgár egy nap-
ja Aquincumban. 16.20: Ré-
gi zsolozsmát szárnyán. 17.10: 
A Hadifogoly Híradó rádióköz-
leményei. 17.15: Üzenetek a 
Vásárból. 17.35: Szffv küldi 
szívnek szívesen. 18.15: Mit 
üzen a Rádiót 18.45: Vllághir-
adó. 19.00: Csillogó ritmu-
sok. 20.35: Előadás a stúdió-
ban: »Budapesti látomás*. — 
22.25: Magyar nóták. 23.00: 
Zenekari miivek. 

BUDAPEST U. 17.00: OlótvU 
tea. 18.00; Hanglemez. 18AtO 
Zenes élő újság. 18.35: Han-
gos Híradó. 19.00: A F«ia 
Hangja. 19.30: Korunk zenéi* 
20.30: A Rádió Szabadegyete-
me. 21.15: Mi van egy mond** 
mögött? 21.30: - Zenekari mw 
zsika. 22.30: Tánczene. 

Kishereshedö Hirek 
Ma, kedden délután 6 óra-

kor a Belkereskedelmi Igazga-
tóság nagytermében az ErdeW-
képviselet előadássorozatában 
Horváth Bertalan szóv. főta-
nácsos tart előadást: >Kí.-ke-
reskedők beszerzési szövelké-
zete* címen. 

Az Érdekképviselet az adö-
fcőzösségi tagok részére sok-
szorosította az együttes toer. 
jövedelmi adóval kapcsolatban 
junius 30-ig egyénileg beadan-
dó bejelentést. A szükséges 
példányszámú bejelentést aa 
ndóközösség ügykezelője a l ér-
dekképviseleti irodában ön-
költségi ár ellenében álveheK. 

A Piaci és Vásári Textil-
kereskedők Szakosztályának 
vezetősége feihivja azon piaci 
és vásári textilkereskedő kar 
társakat, akik julius 1-től kez-
dődően a piaci ős vásári lextit-
kereskedők adóközösségélte be-
lépni óhajtanak, ezt a szán-
dékukat junius 30-ig Zsoldos 
János adóközösségi elnöknél 
Szeged, Kárász-utca 5., I. em. 
4. ajtó alatt élöszóvaü, vagy 
lírásban bejelenteni szívesked-
jenek. 

A M U N K Á S F E L T A L A L Ó 

H A Z A N K Í P i m i F . ' 

Apróhirdetések 

GYAKORNOKOT állettenyész-
tési gyakorlattal 4 kőzéptsko-
fávai felvesz a Szegedi Állat-
tenyésztő Egyesület városi bér-
ház' I. 14. Mezőgazdasági szak-
iskolát végzettek előnyben. 
ANGOLT, franciát, németet, 
latint tanít, javítóvizsgára elő-
készít, tanárjelölt. Dugonlcs-
tér 11., III . 22. 
MINDEN információt ikíbdró 
nagy jövőjű kereskedelmi vál-
la lathoz társat (férfi vagy nő) 
keresek ötezer forinttal. •Köz-
reműködéssel* Jeligére a ki-
adóba. 

MtlVF.LT. kifogástalan, mo-
dern úrilány JobbmódU, Idő-
sebb magánháznál házUdsasz-
szonvl állást keres. Jelige: 
> Dolgozni akarok.* Lehetőleg 
Budapesten. 

GYERMEKGONDOZÓNÖNEK, 
betegápolónőnék mennék vi-
dékre is, teljes ellátásért, meg-
állapított díjazásért. Leveleket 
• Oklevelesnek* a kiadóba. 

Alkalmi áron n-egbizáshól eladó 
egy kétkarátos Igen szép tüzO 
briliánsgyflrü 

I A n i l i á órás és ékszerész, 
L a b £ N U Kárász-utca 14. 

BEI darab 16r6.50-es uf kül-
ső, belső gumi etadö. »Guml« 
jeligére. 
KITTNö állapotban lévő fehér 
mély gyermekkocsi el adó. Hét-
vezér-ulea 55. 

IRAGfiP és számológép el-
adó. Takaréktár-utca 8., III . 
emelet 12. 
SOLLINGENI hajvágógép '44, 
borotva 24, házliolló 9 forint, 
önborotvaperge 20 fillér, zseb-
kés 2.90 forint. Fráter műkö-
szörűs, Mikszáth Kálmán-u. 5. 
EBfiDI.ŐBlJTOR. kifogástalan 
állapotban, i régkllvatu) íróasz-
tal, fotelek, könyvszekrény el-
adó. Megtekinthető délután 4 
-5-ig Zrínyi-utca 9. 
BELVÁROSI jogfolytonos 
kocsma berendezéssel eladó. 
»Jó üzlet* jeligére, 
FEHfiR mély gyermekkocsi Jő 
állapotban eladó. Tisza Lajos-
körut 21., félemelet. 

w i a K A - 4 'm 

& A D A S - V f t T E L f 

OROM nézni Liebmann szem-
üvegen. Fotókópia, fényképna-
gyitósok, Kelemen-utca 12. 
lífiLVEGF.KET veszek, eladok. 
Falus bélyegkereskedés, a fo-
gadalmi templommal szemben. 
Iskola-utca 29. 
PfiCSI koksz, szén- és koksz-
bi-iikelt, pécsi szén minden 
mennyiségben házhoz szállít-
va kapható Csatánál, Zrinyi-
utca 4. 
ÜZLETBERENDEZÉS helyi-
séggel, vízvezeték beül. Natio-
nal kassza átadó. Kölcsei-u. 10. 
3 égős zománcozott gázlüzlie-
ivet sütővel megvételre kere-
sők. Gáztűzhely* jetigére. 
KITB1KOSTALICSKA, szentesi 
— jókarban tévő — eladó. Ér-
deklődni lehet Relek-u. 8a. 
Bt TOROZOTT szoba fürdőszo-
bával azonnal fciadó. Vadász-
utca 8.. I emelet 1. 

KfiTSZOBA-konyhás bútoro-
zott lakást keresek fürdőszoba-
használattal, lehetőleg « köz-
pontban, azonnalrff. AJánlka-
tok: Arany János-utca 5. szám 
alatt a közjegyzői Irodában, 
8-15 óra között. 
BÚTOROZOTT tiszta szoba 
kiadó. Hétvezér-utca 27. em. 
BELVÁROSI kettőszobás, össz-
komfortos lakás hálésxobabu-
torrai sürgősen átadd. Cini a 
kiadóban. I ' • I I I 
SZOBA, konyha .speizos laká-
somat elcserélném hasonlóért. 
• Lehet házmestert is* jelige. 
1 szoba-konyhás lakást keres 
magányos tisztviselőnő bútor, 
esetleg költségmegtéri Léssel. — 
Újszeged, Főfasor 15-16. Szabő. 
LAKÁSCSERE. Kossuth Laios-
sugárut napos oldalán fekvő 
elsőemeleti háromszobás össz-
komfortos, nem osztliatő laká-
somat családi okokból megfe-
lelő, hasonló lakásért elcse-
rélem. Cim a kiadóban. 
BÚTOROZOTT szoba, konyha, 
kamra kiadó, .strandkabin ol-
csón eladó. Kelemen-utca 5., 
I. emelet 1. 
SINGER sima börtüzőgép el-
adó, elcserélhető női vagy 
férfi kerékpárért, megegyezés 
szerint. Megtekinthető Somo-
gyi-utca 15, a cipész,üztethen 

BÚTOROZOTT szép, tiszta szo-
ba azonnal küadö. Dugonics-léd 
11.. I. em. 1. 
EGYSZOBÁS, konyhás, ÖSSB-
komfortos lakást átveszek, 
vagy belvárosi háromszobás 
összkomfortost adok. Cseré-
be* Jeligére. 
TÁRSBÉRLETI 1 szobás kom-
fortos belvárosi lakás bútor-
ral átadó. »Azonnal 100* jel-

EGYSZOBAS, összkomfortos 
belvárosi főbérletl lakást ado* 
2 vagy 3 szobás belvárosiért 
Címeket >Hamar« jeligére. 
SZERÉNY kis udvart szoba, kü-
lönbé járatú fürdőszobával, tó-
adó. Dugonics-tér 11. 

FŐZÉSHEZ olcsö barnaszéw 
mindén mennyiségben liázho®-
szállítva kapható dr. Csalánát, 
Zrínyi-utca ' 4. Telefon: 2-27. 
D K V V 200-as motorkerékpfel 
minden elfogadható árért sür-
gősen eladó. Fekete garage, 
Petőfi Sándor-sugánit 1. 
ZONGORÁT, orgonát, hairnó-
nlutnot tökéleteaen hangol. Ja-
vít Rakovszfcy, a Nemzeti Srf»-
ház és a ZenekonzjervatőriuBt 
hangolója. Br. Jó«fka-ute« í l , 
földszint 4. Telefon. 8—81. 
REK A M I É T , ottománt és műi-
den kárpitozott bútort, javitisB 
is ölesén és iől készít: Sneles 
kárpitos. Attíla-utra 2 
TEXTILüZI-ET. ynv-iros tejr 

(orgalma^M-fi i>ci..'n liérbeadl 
• Referesiela* jenperív 

DÉLMAGYARORSZAO 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő: 
DR. ANTALFFX GYÖRGY 

Felelős Idadó: 
DR. ZOLD SÁNDOR 

SnerkmCtőség Jókai-utca a. 
Felelős szerkesztői telefon: 49S. 

Szerkesztőségi telefon: 108 

Nyomdai szerkesztőségi lefelag 

Kiadóhivatal Kűrász-ufca B. 
Telefon: 325. 

A Hírlapkiadó KII. nyomása. 
P.-vezelő- K O N C I.VSZLO. 


