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A Stcffedt Ünnepi Hetek $«-
betért Játékakuk statfcrtiUja 
elkészült Az öt előadd* bevé-
tele 36 eeer forint volt, riadtak 
0371 Jegyet. a* eredmény köze-
pe*, azonban figyelembe kell 

i venni, bogy ez volt az első kí-
sértet a szabadtéri Játékok fel-

. támasztására és a rendezésre 
is igen rövid' idő állt rendelke-
zésre. 
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• A Szegedi 
Áll alános Munkás Dal-

kör a rádióban 

A Szegedi Általános Munkás 
Dalkör pénteken a rádiótmn 
szerej>el. A nagvmultu munkás-
énekkar rfr. Endrödi Ferenc 
vezényletével hangversenyezik 
és igv a sxentistváni napok alatt 
a nemzetközi munkáskórus 
hangversenyen szereplő MAV 
szakszervezeti énekkarral és a 
Szegedi Egyetemi Énekkarral 
méHÓ módon reprezentálja Sze-
ged munkás dal kultúrá ját. A 
Szegedi Általános Mimkás Dal-
kör egyébként a főváros srent-
istvánnapi ünnepségein is sze-
repri. Pénteken délután hang-
versenyt ad a Margitszigeten. 

Aa ajsaegadl szabadtéri sria-
pad körvonatai lassan kibonta-
koznak. A rówrilget előtti kies 
tiaztáson hataloMs fáktól kör-
nveretlen tervezik Stéged első 
állandó szabadtéri színpadát, 
amelynek földmunkáit mórt 
azért hagyták abba, mert egy-
előre nincs mlbót folytatni. As 
építkezés folytatására a város 
jelentős kormánytámogatásra 
számit és az a terv, hogy a 
•ríopad és a nézőtér a Jövő ta-
vaszra már teljesen készen lesz. 
Kétezer ülőhelyes nézőteret 
építenek felcsapható székek-
kel. a színpad alatt sfltvesztett 
modern öltözőket létesítenek. 
A szabadtéri színpadot nyárt 
moziieJöadásokra és más elő-
adásokra is alkalmassá teszik 
Miután a szabadtért színpad 
kelvén közmű nincs, gondot 
okoz a tervezőknek, hogy az 
c részséré'M lerendező eket ho-
gyan oldják meg. Az egész sza-
oadlért színpad építése küritt-
l/clfli 160 ezer forintot tfesz 14, 
nmelvnek Jelentékeny részét ki-
zárólag munkabérre fordítják. 
Az eddfe elvégzett földmunka 
költségeit ls munkabérre fizet-
tek M 

s t a h a c t r v e t f l r t Kirtfk 

Ismételten felhívjuk az üze-
mi bizottságok figyelmét, hogy 
üzemeik 5 hónapos részletter-
vének másolatát egy-egy pél-
dányban az MDP flzemszerve-
zésl osztáivának és a Szakma-
köri Bizottság termelési titká-
rának bnf"d(%tnTnnut nvnitsák 

Felhivjuk nz üzemi verseny-
lázottságok figyelmét, hogy az 
üzem sí f 5 ltónapos munka ver-
*env tervét dolgozzák ki és ha-
Inrtékfafamtl juttassák el egy 
péteán-át i'tetékes szakmai kőz-
pontlukhoz és a szegődi Szak-
maközi Titkársághoz, a terme-
lési titkárnak. 

Felhívom a MP.MOSz dalosok 
figvelmét. hogy 19 én, osü'fir-
tókön délután fél C órakor 
mindenki kölcies a prőhán meg-
jel«-nn! 

\ Házfelügyelők szakszerve-
zeti napot és taggyűlést tarta-
nak 19 én, csütörtökön délután 
6 ómkor a szakszervezeti szék-
házban 

A Vendéglátók szakszerveze-
te 19 én, csfl'őrtőkön délután 4 
órakor taggyűlést tart a szak-
szervezett székházban. 

A földművelésügyi miniszter 
1314121/1948, II. 2. kelt utasítá-
sára a Földművelés! Tanác-ok 
révén patkoló tanfolyamokat 
akar létesíteni. Felhívja a sze-
gedi és Szeged IhJ. város terü-
letéhez tartozó kováesme-tere-
ket és segédeket, akik ezen a 
tanfolyamon résztvennl óhajta-
nak, a tanfolvam Időpontjának 
és a tannapok Ujelő'ésének 
megheszélére végett 19-én, csü-
törtökön délután 5 Órakor a 
szakszervezeti székházban Kál-
vária-u 10? jelen lenek meg. 

•\ l)őripari inunk,ásox -szak-
szervezete augusztus 23-án 
délután 5 órakor taggyűlést 
tart a szakszervezeti székház-
ban. Megtelenés kötelező. 

A textilmunkás szakszerve-
zet csütörtökre hirdetett vacso-
rája technikai okokból elma-
rad. 

Magánalkalmazottak szak-
servezete szeptember l-tfil 
Evotut-rcndszerO könyvelési 
tanfolyamot indít. Jc.'entkcznJ 
tehet a hivatalos helyiségben. 

fírtexitjük az összizemblzott-
sikjokat, hogy 19-én, csütörtö-
kön délután 5 ómkor 'ósszftzem-
bizottsági értekezletet tartunk a 
szakszervezeti székházban. Meg-
jelenés kőtelező. 

Pérthlreh 

A falujáró csoportok veretöi 
és tagjai részére ma este fél 8 
órakor értekezletet tartunk Kál-
vin-tér 6 szám alatt. 

ALI. AND A MŰSORSZÁMOK: 

BUDAPEST I. 5 30: Hajnali 
5 30- Falurádió 6 45- Reggelt 
torna 7 00: Műsorismertetés 
9 55- Áttelepítési kormánybiz-
tosság közlemén vei 10.00 
Hirek 12 00- Harangszó, hl 
rek 14 00 Hirek 15 15: Rá-
dtófxkola' 15 55: Műsorismer-
tetés 17 00- Hirek 20 00- Hí-
rek, sporthírek. 20 20 Hirek 
és krónika oroszul. 2200- Hi-
rek Mit haliunk holnap? 0.10 
Hírek és krónika franciául 
0 20- Hirek és krónika angoliil 

BFD4PF3T II 21 00- Hirek 

Csfltürlílk. augusztus 19. 

BUDAPEST I. 7.20: Reg-
geli zene. 8 00: Az élet és Tu-
domány műsora 8.15: Ofasz 
dalok. '8.30: Viviaidi müvek. 0 
Magyar nóták. 12.15: .Asztali 
muzsika*. 13.00; Hangos Hír-
adó. 13.15: Mindenki muzsí-
káta. 14 45: Kossuth és Maz-
zíni. 14.35: Tnhányt Mihály 
taz7egvüttese. 10.00- Jósrom-
szédrég mnzsíkáta». 16.30-kor: 
Overmekrédló. 17.10- A Hadi-
fogoly Híradó rád'ióközTemé-
nvei." 18 00- Dunavólgvl Hír-
adó. 18.30: Hanglemezek. 19 
Stúdió opera. 20 35- Magvar 
nóták. 2100- Sznhnd Népek 
Hazája. 21.30: Tánczene. — 
21.50 Roham az áruházak el-
ten. 22 25- Várv Fgon zongo 
názz'k. 23.00; .Tazrmuzsíka 

BUDAPEST II 17.00: Ötórai 
tea. 18.00: Schubert és Schu-
mann dalok. 18 30: JnzLked 
velő!, isko'áta. 19.00- A Falu 
Hangia. 19.30: .Billentyűk 
iarz-r'tmtishan*. 20 00- Kama-
razene. 20.30: A Rádió Sza 
hadegveteme. 21.15: Szív kül-
di szívnek szívesen. 22.00: 
Tarka muzsika. 

Csütörtök, 1946 augu.wrtus 1* 
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T o r n a C ' u b a 

A SZFIE Pintér József elv 
társ ei Jkldéwl rendkívüli 
aíapsxaUiiymódoritó és tlszt-
ujitó közgyűlést tartott. Ax 
elnök megnyitójában bejelen-
tette, hogy ax 50 éve fenn-
ál ló felsővárosi egyesületet a 
népi sport szolgálatába állít-
ják és ax a jövőben a város-
rósz 32.000 dolgozójának fog 
az MDP és az üzemek támo-
gatásával sportolási lehetősé-
get biztosítani. Ezután Kákusri 
rászlő titkár ismertette a mó-
dosított alapszabályt, amelyet 
egyhangúlag elfogadtak. Beje-
lentette egvbcn, hogy az egye-
sület nevét is megváltoztatta 
Szeged Felsővárosi Dolgozók 

Torna Clubjí-r*, a színe ax ed-
digi kék-ftehér helyeit a jövő-
ben piros-kék lesz. A megej-
tett tisztújítás alkaTmévafkót-
folkiárfással vllasrtolták meg 
efnőkké Pintér Józsefet, ügy-
vezetővé Veszprémi Mihályt, 
főtitkárrá Kokuszí Láazfót és 
pénztárossá Csányí Antalt. A 
tisztújítás után Boros József 
elvtárs az MDP felsővárosi 
szervezető nevében köszöntöt-
te az uj tisztikart és Jó mun-
kát kívánt a szervezéshez. 

A vezetőség elhatározta, 
hogy szombaton este 7 óra-
kor fálékosértekezfefet tarta-
nak a fe ( só városi kuíhiTLAx-
ban. 

a u g u l z i u x 2 0 — 2 1 — 2 2 

S T a k s r o r v e r e ü snorfnapok Sr e g e d e n 

A Szegedi Famunk.ls Szak-
szervezet sportolói pénteken, 
szombaton es vasárnap vendé-
gül IátjÓK a Budapesti Famun-
kás Szakszervezet fabdantgóit 
ós asrtalitonisiezöit, hogy ve-
lük három napon keresztül a 
két sportágban, összemérjék 
erejüket. 

A három nap részletes mű-
sora a következő: 

Asztalitenisz:: péntek reggei 
9 óra: Budapesti Famunkás— 
Winter netegyár, utána Buda-
pesti Famunkás Magánalkal-
mazottak-Szegedi Lemezgyár. 
Sroml»t reggel 9 óra: Winter 
—B. Famunkás Magáraik., utá-
na Lemezgyár— B. Famunkás. 
Vasárnap reggel 9 óra: B. Fa-
munkás válogatott—Szrtffed! Fa-
munkás válogatott mérkőzé-
sek. Valamennyi mérkőzés 
srinhclve a "szakszervezeti 
szókhá z ban lesz. 

Labdarms&s: péntek délután 
2 óra: Lippaf-Ládagyár, 4 
óra: R. Famunkás—Winter, 6 
óra: G F. Magánaik—Lemez-
gyár. Szombaton délután 2 
óra: Lippai—Lemez, 4 óra-
BFM-Winter, R óra: l á d a -
R Famunkás Vasárnap 2 óra: 
BFM—Lád'agyár, 4 óra: B. Fa-

munkás—Lemezgyár. 6 óra: 
Szegedi SzMTE-IITVE Nyári 
Kupa bainoid. Ezen a mérkő-
zésen mutatkoznak be NB csa-
patunk uj szerzeményei: Ke-
rekes éis Csáki. 

ti'ppnnik 
• M i 45- szefvéwy ébert 

Ferencváros—Wectow 
Vasas -MTK 
Elektromos—Szened 
DVSC—Szobiak 
Ceglód—Hatvan 
Szarvas—Gyula 
KMTE-PVSK 
MMTE—Perecee 
Csongrád—Félegyhdan 
Veszprém—Kapuvári -
FSE—Dunakeszi | " -
Eger—öztd 

Ha a 
tewőszverseaye 

A Túsza négynapos IV. ösx-
tálvu kizárásos teniszverse-
nye ma reggel kezdődik meg 
a Vasutas-stadion salakpá-
lyáin. A versenyek iránt az 
ország minden részéből nagy 
érdeklődés nyilvánult még, 
igy nivós küzdelmekre számít-
hatunk. A mérkőzéseket na-

ponta reggel 6-tÓ4 l-4g és dót-
után 3-104 sötétedésig vivjála. 

oOo 
USZiS. Győrött vasárnap 

nendortk meg « fcerüíetköri 
viadalt, amelyen a Kózépke-
rfttetet 11 úszónk képviselt 
reméljük a&cerrel. 

Ax SzMTE váza labda B csa-
pata vasárnap Bácsalmáson 
nkrverö mérkőzést Játszik. 

j[l(riMl«l büzlmmon>«k 

Szappanos/táv Augusztus 
hónapra a zsirjegyek »A« azx f-
vényére a 226. sx. fogy »T< 
szelvényérc 29—20 dkg szap-
pan vásárolható. A kereskedők 
augusztus 23-án 385—181-ig 
augusztus 24-én 180— ÍMg tar-
toznak elszámolni 

OKI. szeeeá'i kteenácIlséQ. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 

Dr. Agai Dezső ügyvéd ál'al 
képviselt Deutsch Albert ja-
vára hátr. 900 Ft tőke és já-
ruléka! erejéig az árverés el-
rendeltetvén, végrehajtást 
szenvedő lakásán. Szeged, Bol-
dogasazony-sugárut 57. szán* 
alatt Teendő megtartására ha-
táridftüi 1948 augusztus 19,. 
naplának délelőtti háromne-
gv«d 11 órája tóredk 5á, amfo 
kor a búvVtng lefoglalt hnto-
torokat, rádiót. szőnvegeVet • 
egvéb lug&aáűokat a legtöbbel 
inérőnek, de legalább a becsé* 
kétharmad rés réért, késapénn-
fizetés mellett el fogom nrfnfc. 

Szeged, 1948 JuHus 29. 

Istvdta btr. végrehajtó.) 

Primo 

1 kg. 10-80 frt 
DCUTSGII jryimMesBztet. Tisza la-

jos-körut 36. 

Vágott haromf?, 
élelmiszer, eyamötcs, 
rekoria c 

FODORNE-n* 
Kárász-utca 8. (Rosmannház^ 

A u r ó h i r d e t é í ü e k 
KOCSMA megnyitásához köl-
csönt keresek. »A(Iást nyerhet 
vállalatnál is* jeligére." 

L A K A S 

KFTTO- vagy háromszobás 
összkomfortos taliást keresek, 
költeégmegiéritéssel. >2—3* je-
ligére 

BELVÁROSI modern liánom-
szo'tós htKásomal bútorral v. 
anélkül á'adom »KompIett« Je-
ligére a kiafíól>a. 
EGY szoba-konyhás lakás át-
adó. Szücs-ntca 4. 
SZILAGYI-UTCA 1. alatti há-
romszobás összkomfortos el-
cserélhető hasonló alsóvárosi 
maiánhá'ért. Antal 
EGY- vagy kétszooás lakást 
keresek köllségmegtéritéssel, 
vagy kevés butorral. Csongrá-
dl-snaámt 56. 

b ú t o r o z o t t szoba férfinek 
koszttal is. azonnal WadŐ. Ró-
ka -n tea 20 

K 'SR/R ' l szoba-konvbás. eme-
leti lai-ároma' (Jós-á"tartással? 
elcserélném hasonlóért, eset-
Teg 2 szobással. Nagykörúton 
belül. Bárka-ulca 16. a 

w o k t a t a s ~ w 

F E L V É T E L ! Major Akos 
gyorsirólskolá'a szeofemher 
5-én megnvilja ni tanévét fie-
Iratás megkezdődött. Bocslkay-
utca 4. 

GAL Ferencné gvorsfró és 
gépiróiskolájában a be;raiások 
a szeplemtarben kezdődő uj 
lantol vamokra megkezdődlek. 
Klauzál-tér 3. 

KATONA lós/lünó gvorsiró-
és céoiróiskolájában (Kölcsey-
utca 10) hz uj tanévre a be-
iratások megkezdődtek. 

W ^ A » A s T y W E L I j f 

fóKARRAN lévő gyermek 
sportkocsi és rádió külön 
hangszóróval eladó. Katona-
utca 12. 
EBÉDLOKHEDENC, Vitrin. 
24 szeméjves asztal, speizta-
rendezés olcsón eladó. Attila-
utca 9.. rőfősüzfet. 
SZALMA, polvva eladó. Újsze-
ged, Szőregi-út 52. 
BÉLYEGEKET veszek, eladok. 
Falus bélyegkereskedés, a fo-
gadalmi témnlommai szemben. 
Kkoln-ntca 29 
ÉPITTFTOKNEK! Modern ab-
lakok. régi egyes ablakok, 
üvegajtók, teliaMők eladók ol-
csón. Vasasszentpéter-utca 23. 
AOftMENTES családi ház, la-
kárét adással. elköltözés miatt 
szabadkézből "eladó. Csillag-
tér 8. 

EGY kis magánház gazdasági 
épületekkel és azonnal átadó 
lakással olcsón eladó. Gál-utca 
20 szám. 
ÉZLETI pult, órás munkaasr-
tai, cirntáh'ák. Hfs Masters 
gramofon eladók. Bárka-u. 16. 
KÉTKEREKŰ kocsinak kere-
kek, tengelv ofosén eladó. — 
Kossulh Lájos-sugáüut 51., sx. 
bádogos. 
CSTIIAZ olcsón eladó. Aignev 
lefon. Tanofosányi-utca 3. 
PARADICSOMOS üvegeket 
veszek fél—2 H'crig. Kossuth 
Lntos-sugímt 32. 
KOCSMA, jogfolytonos, lakás-
sal, csa'ád'i okok miatt eUdó 
Cim m kiadóban. 

M 'C.ANIIAZ szép gyümöfo 
csöskerttei fiiadó. Viz, villanyi 
bent. Tarján. Csorba-u1ca 10) 
ugyanott egy 7 hónapos süldül 
eladó. 

BÖRKABAT.1AT most InviUass^ 
bőrpuhító festéssel. Bövtd éri 
hosszú bőrkabátok mérték utári 
szakszerűen készülnek Csordái 
bőrruhakészilőmesternél. Szenl 
Miklós-utca 7.. felsővárori 
templom mögött. 
BELVÁROS! háromrészes út>« 
lelhetyíség, minden eéfra r eg-
felelő, átadó. >Költségféiitéri 
X.« jeligére a kiadóba. 

I h a v l a órás és ékszerész, 
L a b f e B U Kárász-utca 14. 
keresek kar- és z'ebétekaf beckcr-
órát Is). ezBsW. briliánsékszerrkri 
magas áron. Ora- es ékszerlavlHLsl 

v*ll»'ok. 

DEI.MAGYAROBSZAG 
politikai nanllan. 

Felelős szerkesztő: 
DR. ANTM.FKY C.YORG1 

Felelős kiadó: 
PR ZOLI) SÁNDOR 

Szerkesztőség Jókai-utca '4. 
Felelős szerkesztői telefon - 49® 

Szerkesztősért telefon: 103. 

Nyomdai szerkesztőségi teletof 
este 8 tói: 673. 

Kiadóhivatal Kárász-utca 6. 
Telefon: 325. 

Ax x-el jelzett közieményel 
díjazottak. 

A ' Hírlapkiadó Kft. nvomaag 
E. vezető: Koncz Lásxlóu 


