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Iparunkat

Iparunkat két részre oszthatjuk: a
termelőeszközöket
árté iparágakra én a fogyasztási cikkeket gyártó iparágakra,
termel öeezkösölret gyártó iparágak feladata, hogy mavát ai
ipart, a közlekedést és a mezőgazdaságot megfelelő gépi M wereléssel lássák el, a fogyasztási iparágak pedig a közszükségleti cikkeket termelik ki. Világos, hogy a termelőeszközöket
gyártó iparágak fejlesztése a döntő, mert enélkül a fogyasztási
cikkeket gyártó iparágak sem működhetnek znmrtalanni.
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Hetven fonn^ iielrdfeumo! Szakszervezett
íirp Szeged

Hetven tonna petróleumot
szabadítottak fel a szegedi
közellátás céljaira. Ebből a
mennyiségből
elsősorban
azokat a jegytulajdonosokat
elégítik ki, akik ax elmúlt
hónapban nem
juthattak
hozzá a petróleumhoz. Tehát a decemberi petróleum
jegyére januárban mindenki
megkapja a fejadagját.

aila^issifiák a kisvasuk!

Az ogftsz magyar ipar, sőt mondliatjuk, az egész magyar
tervgazdálkodás alapja tehát a nehézipar fejlesztése. Az első
tervévben az összes Ipari beruházások 79 százalékát forditottnk erre a célra, a kővetkező torvperiodusokbau ez az arány
még lényegesen növekedni fog. A nehézipar
fejlesztéséhez
azonban neiu elegendők a beruházások, Szükséges az is, hogy
megfelelő mennyiségit nyersanyaggal tudjuk ellátni azt. A nehézipar legfontosabb alapanyaga a vas és az acél. Ai első
tervévben mindkettőnek a termelése lényegesen emelkedett,
aminek döntő jelentősége az előbbiek alapján domborodik csak
ki teljes egészében.
1938-ban a bari rastcrmeléeilnb átlaga 25.000 tonna volt,
az acélé pedig 53.000 tönna. Az első tervévben mindkét értékos nyer-anyag termelése emelkedett, a vasé 29.000 tonnára,
az acélé pedig 59.000 tonnára. Az emelkedés tehát az előbbinél 10 százalékos, az ntőbbiuál pedig 11 százalékos.
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A Nemzeti Bajnokság II. osz.
bátyában is kisorsolták a labdarugó mérkőzéseket, amelyek
az M5 I-gypl egyidőben kezdődnek február 20-án és június 26-án végződnek. A sorsolásban hiányzó terminusokon
válogatott mérkőzések lesznek
igy azokon az NB II. csapatok
is szalmdnaposak. Az egyes forr
dulók terminusai ezek:

5Iezőtur—KMTE, UTC—Előre,
BSzSC—SzVSE, Csongrád—Phöbus, SzeMTE—MEMOSz, Orosháza—MTSE, SzMTE—Makó.
Április 24: Makó—KAC, Phöbu®—Orosháza,
SzVSE—Csougrúd, MTSE—SzMTE, BSzSC—
UTC, MEMOSz—SzVSE, Előre
—Mezőtúr, KMTE—SzllTE.
Április 30Í Orosháza—SzVSE,
Csongrád—KAO, SzMTE—Előre.
SzMTE—Phö.
Február 20: Kecskeméti MTE Mezőtúr—BSzSC,
ÜTC—MEMOSz, SzVSE—Szolnoki VSE, Szolnoki MTE bus,
—Kecskeméti AO, Mezőtúr— MTSE, KMTE—Makó.
Mája? 15: 5lakó—Csongrád,
Csongrád, Szegedi ÜTC—Oros.
SzVSE—So®.
háza, Szegedi
VSE-Szegedi KAC—Orosháza,
MTE, Békéscsabai SzSE-M. MTE, Phöbus—SzVSE, MTSETextil, Előre—Phöbus, MEMOSz ÜTC, MEMOSz—Mezőtúr, Előre
—KMTE, BSzSE—SzoMTE.
Drasche—-Makói VSE.
Május 22: SzVSE—SzoVSE,
Febrnár 27: Makó—SzeVSE, SzeMTE—KAC,
Orosh—CsőnSzeM TE— UTC, Orosháza—Me- j^grúd, KMTE—BSzSE,
SzMTE
zőtúr, Csongr.—SzoMTE, KAO TÖEMOSZ, Mezőtúr—MTSE,
—KMTE, SzoVSE-Előre, I'hö- —Phöbus, Előre—Makó. UTC
bus-BSzSE, MTSE—MEMOSz.
Május 29: Makó—Orosháza,
Március 6: BSzSK—SzoVSE,
KAC—Sx.
Előre—KAC, KMTE—Csongrád, Csongrád—SzMTE.
SzoMTE—Orosháza, Mezőtúr— VSE, SzVSE—UTC, Phöbus—
SzoMTE, UTC—SzVSE, MTSE— Mezőtúr, BSzSE—Előre, MTSE
—SzMTE, MEMOSz—KMTE.
—Makó, MEMOSz—rhöbus.
.Tunius 5: Mezőtúr—SzoVSE,
Március 13: SzoVSK— MezőUTC—IvAC,
SzVSE—Csongrád,
tnr, Makó—ITTC, SzeMTE—Szo.
KMTE—
MTE, Orosháza—KMTE, Csőn- SzeMTE—Orosháza,
grád—ElŐie, KAC—BSzSE, Szo. MTSE, Előre—MEMOSz. SzMTE
VSE—MEMOSz, Phöbus—MTSE —Phöbus, BSzSE—Makó.
Március 20: MTSE'—SzoVSE, Jnnius 20: Orosháza—SzVSE.
KAC—Mezőtúr,
MEMOSz—KAO, BSíSE-Cson. 'Makó—SzeMTE,
SzoVSE—Sz.
grád, Előre—Orosliáza. KMTE— Csongrád—UTC.
Phöbus—K5ITE, MTSE—
SzeMTE, SzoMTE-SzeVSE, Me- 51TE,
Előre, MEMOSz—BSzSE.
.z.őtur— UTC, Phöbus—Makó.
Március 27: UTC-,SzoMTE,
Asztalitenisz. A KiskunfélegySzeVSE—KMTE, SzeM'J'E—Elő- házán megrendezett Középkarűre, Orosháza—BSzSE. Csongrád let asztalitenisz férfi csapatbaj—MMOSz, KAO—MTSE, Szo. nokság döntője Szegeden került
VSE—Phöbus, Mezőtúr—Makó. lejátszásra a Postás A és Postás
Április 8: Makó—SzoVSE, B csapata között. A döntő mérPhöbus—KAC,
MTSE—Oson- kőzést a B csapat nyerte meg
gnád. 51 EMOSz—Orosháza. Elő- 5:4 arányban, s ezzel megre—SzeVSE,
BSzSC-SzeMTE, nyerte az értékes serleget is.
KMTE—UTO, SzoMTE—Mező- Á mérkőzés győztesei: Bek 2,
tur.
Vikor 2, Kende" 1, illetőleg FarÁprilis 17: KAC—SzoVSE. kas 2 és Pakó 2 győzelem.
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A közforgalmú éa korlátolt
forgalmú keskenynyomközi vasutak kormányrendelettel állami
tulajdonba kerültek. Ezzel a
rendelettel a Szegedi Gazdasági
Vasút is az állam tulajdonába
megy át. Ennek a jelentősége
szegedi viszonylatban
abban
nyilvánul meg," hogv a várost
friss élelemmel ellátó (anyavilág még közelebb kerül, mert
az államnak nagyobb lehetőségei nvilnak a kisvasutat a
vasuta hálózati tervbe bekap,
csolni. Az állam átfogóbb tervet tud készíteni a kisvasutak
forgalmának növelésére,
nagyobb befektetéseket is tud eszközölni a korszerűsítésére. A
kinevezett éa tényleges szolgálatot teljesítő alkalmazottakat
a vasutak átvételével egyidőben
az Államvasutak személyzetének létszámába veszik.

Hirek

Vasasok figyelemI Alapfokú
szakszervezeti szeminárium indul január 11-én, kedden esle
fél 7 órakor. Jelentkezni még
lehet a megkezdéskor.
Műsoros teadiéhitánt rendez a
vasas kullurcsoport
január
0-én, vasárnap este 5 órakor a
szakszervezeti
székházban.
Vendégeket szivesen látunk.
Kishaszonbérlők
figyelem!
1949 január 8-áa értekezletet
tartunk a szakszervezeti székházban.
A francia bányászok részére
a kővetkező adományok érkeztek a Szakmakőzi Bizottságra:
Újszeged! Iádagyár 100 forint,
Gazdasági vasút 219.10 forint.

Értesítjük az alapszervezetek
SzIT titkárait, hogy ezen a héten a titkárt értekezlet elmarad.
Vasárnap délelőtt 10 órakor választmányi illést tartunk az Atlamt »PelőIi Sándor* Tanoncotthonban (Kálvária-u. 39. sz.),
amelyre pontos megjelenést kérünk."
Felhívjuk az alapszervezetek
kuUurvezctöinek figyelmét, hogy
7-én, pénteken este 5 órakor értekezletet tartunk Vőrősmartyulca 5. szám alatt.
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Folyó hő 7-én pénteken délBsratüMelfafő kazpuafef után
5-kor a IUSOSa MNDSz
feap S z e g s d
csoportja taggyűlést tart SzéBaromfikeltető központ felállításával fontos mezőgazdasági
jelentőségű intézményt létesít a
kormány" Szegeden. Á tárgyalások már a befejezéshez közelednek • minden valószínűség
szerint a jövő hónap elején megnyílik Szegeden az ország egyik
legkorszerűbben, felszerelt baromfikeltető központja. A telepet a Baromfi Feldolgozó Nemzeti Vállalat tulajdonát képező
Ilona-utcai hűtőházban helyezik
el. A város rendbehozatji az
épületet és alkalmassá, ' teszi
egy nagyobb teljesítőképességű
teíep létesítésére. Az állam 30
ezer darabos lerendezést állit
fel Szegeden. Ezzel az u j intézménnvel a szegedi és szeged,
környéki baromfitenyésztés nagyobb arányú fejlődésnek Indul.

Fizess elö a
Oélmaqyarorsxágra

chenyi-tér 15. I. emelett helyiségélzen. Megjelenés kötelező.
A KISOSz
úszószakosztálya
hétfőn, azaz 10-én njból megkezdi uszó-etlzéseil
Felkér
minden úszósport
kedvelőt,
hogy minél nagyobb számban
jetenjenek meg a városi fürdőben háromnegyed C órakor.
A KISOSz összes adóközöasági tagjainak figyelmét felhívjuk,
hogy 1949 január l-től kezdve
az "adókőzösségt
átalányukat
(adójukat) kizárólag az adóközősségi irodában Széchenyi-tér
15. I. cm..
hétköznaponként
délelőtt 9-től fél 12 la űzethetik be. A beűzetés utolsó napja
január 10-e, déli fél 12
óra.
Februártói kezdve a befizetést
mindenkor ugyanott l-e és 10-e
közölt, hétköznaponként 9-tőí
fói 12 óra közölt kell teljesíteni.

Rádió
ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK:
BUDAPEST t. 5.30: Hajnalt
6 30: Falurádió 6 45: Reggeli
torna. 7.00: Műsorismertetés.
9.55: Áttelepítést kormánybiztosság
közleményei
10.00:
liírek. 12.00- Harangszó, hirek. 1100: Hirek. 15.15: R4dlóiskota: 15.55: Műsorismertetés. 17.00: Hirek. 20.00. Hírek. sporthírek. 20.20: Hirek
és Krónika oroszul. 22.00: Hirek Mit hallunk holnap? 0.10
Hírek és krónika franciául,
0 20: Hirek és krónika angolul,
az elnök.
Péntek, jannrtr 7.
BUDAPEST I. 7.20: Reggelt
zene. 8.00: Nagyszénás és ma.
nedékháza. 8.15: Zeneitari müvek. 9.00: Magyar nóták. 12.15:
Nemos Katalin zongorázik. —
13.00: Ilanros Híradó. 13.15:
Népek zenéje. 14.30: Jáki Tót*
Pál szalonzenekara játszik. 1 öí
Könnyű muzsika. 16.30: Száza,
dunk Hangja: Irodalmi Antolóé la. 17.10: Szovjet napok —
szovjet emberek. 17.20: Verssel,
dallal és szerszámmal. 18.15:
Vegyeskar. 18.45: Külügyi ne.
gvedóra. 19.00: Operettrészletók. 19.45: A Falu Hangja. —
20.35: A Rádiőzenekar játszik.
22.10: Hangos Újság. 22.50: Mi*
pállunk holnap? 22.55: Tarka
muzsika. 0.30: Hirek eszperantó nyelven.
BUDAPEST II. 17.00: Ötórai
tea. 13.00: Kalandozások a zenetörténetien. 19.45: Szalonzene. 1.9.00: Jobb későn, mint
soha' 19.30: Sporthíradó. 18.45:
Operarészletek. 20.30: A Rádió
Szabadegyeteme, 21.15: Kíváncsi mikrofon. 21.30: Szív külóS
szívnek szívesen. 22.00: Hanglemezek.

Szegeti városi KőzkőrlUU.
41/1919. ikfc w.

VerssnySárgyalásI

hirdetmény
Szeged város közkórháza nyíl -.
vános versenytárgyalást tart a
vároaí közkórház részére 194*.
ér L felőlien sxüksóge®
a) kenyér é® zsemlye,
b) husnemiiek
szállítására. Pályázati hatófidő 1949 január "11-én délelőtt
10 óra. Részletes feltételek a
kórház gondnoki hivatalÉbaa
megtudhatók.
Szeged, 1948 január «.
Dr. Debra Pite* igazgató- Éőorvos.

Ao ró hirdetések
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BÉLYEGEIT legjobban nálam
értékesithetL Falus bélyegkereskedé®, a fogadalmi templomnál.
Iskola-utca 29.
ÉTKEZÉSI tűrő 2.70, fölözött
tej, iró 40 fillér. Aradi-utcai
tejüzemben.
TERMELÖK figyelem! Fagy.
mentes takarmánvburgonya 35
fillér, fagya® 20 fillér. Bajcsy.
Zsiiinszky-utc* 11., burgonyaraktár.
FIGYELEM! Veszek férfi, női
ruhút és fehérneműt. Táborutca 5., üzletben, 1 Kovács Ferencné.
KEEESEK
keveset
használt
márkás írógépet. Kossuth Lajos-sugárut 52.
ZSIRSERTÉS kb. 120 kg-os, eladó. ' Vásárhelyi.sugárút
123.,
füszeriizlet..
EGY szilbunda jutányos árért
eladó. Vár.utca 4., II.
2 személyei sozlon eladó. —
Gyöngytyúk-utca 20.
GYÖNYÖRŰ u j bunda sovány
női alakra eladó. Polgár-utca
16., II. em. jobbra.
""^""""íTakTs
"""" f >
ELCSERÉLNEM régi bérű kétszobás lakásomat összkomfortos háromszobásra.
Hétvezérutca 54., II. em.
TÁRSBÉRLET egy szobát mel2 ! b . lékhelyiségekkel keresek. Jelige:
sNen 'jAK rosjiaU.
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Péntek, 1949 január T.

KETTÖSZOBAS komfortos bwcds
kertes magáuházl/an átadó Felsővároson. Jelige: »Nagy körúton belül*.
NÉGYSZOBÁS modern, ö®Mkomfortos lakás a Belvárosban
á tadóy"Jelige: »EIs őemeieti*.
KÜLÖNBÉJABATU ""bútorozott
szoba diák részért kiadó. Polgár-utca 18.
100 forintot adok annak, aki
szoba-konyhás lakáshoz juttat.
Jelige: »Szeged vagy Újszeged*.
7>KTAT A
UJ gép- 6® gyorsíró tanfolyam
kezdődik január 5-én dr. "Rosenbergné iskolájában, Dózsa
György-utca 2., Kultúrpalotánál.
GYORSÍRÁST, gépírást Major
szakiskolájában tanuljon. Uj
tanfolyamra beiratás meg kezdődött. Bocs xai-utca 4.
" K fiT7r?TF I T T F k
MALACOKNAK, sertéseknek a
legjobb takarmány a savó, literje 10 fillér. Aradi-utcai tejtizemben.
DOLGOZOK! Ui hálószoba 2000,
konyha 1200 forinttól. Rendelést részletre vállalok. Kálvária-utca 43.
FORGALMAS helyen fűszer, v.
bármely szakmának megfelelő
üzlet berendezéssel együtt átadó. »Belváros LL« jeligén.

KERESEK külosönb® két hátra himsővarrőgépat, használati
dijat fizetek. Bernóozkf, Neme®t&káoa-ntca 1T., tudakoz ódrií
2 - 6 óráig.
ELVESZETT u MNDSi-izékhá® és a Korona-utca 4. steea
között dklámenszínü kötött kan.
dő. B. megtaláló adja la «
Délmagyarorsság kiadón ivn.t)dA>
tan.
ELVESZETT 6-án délelőtt «
Bo® páter-utca és a Dugonics,
tér környékén egy jobbtába®
barna magasss&ru gyermekei.
pA Becsületes mcgíafal^ juta.
lom ellenében adia be a Kö.
v-s® füszerüzletbe, Valéria-tér Mfa
Kávémérés berendezéssel egyfiíl
átadó. Somogyi.utca 18.
DELMAGYARORSZAÖ
politikai napilap.
Felelős szerkesztő:
DB. ANTALFFY GYÖRGY
Felelő® kiadó:
D R ZÖLD SÁNDOR
Szerkesztőség: Jókai-ntoa C
Felelő® szerkesztői telefon: 49$,
Szerkesztőségi telefon: 103.
Nyomdai szerkesztőségi telel a®
este 8-tól: 673.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
Telefon: 325.
A* x-el jelzett közlemények
díjazottak.
A Hírlapkiadó a K f t . nyomása.
Felelős vezető: Koncs László-

