
8 Vasárnap, 1949 szeptember 

Terjed az egyéni versenymozgalom 
a szegedi Konzervgyárban 

A Szegedi Konzervgyár iize 
mi pártszervezete és az Üli 
Rákosi elvtárs útmutató be 
srédc a budapesti s a szege 
di kilx'ivitelt pártválasztmánya 
után a dolgozókkal megvitat 
ta a gyár eddigi munkáját és 
hozzákezdtek a hibák kikil 
Bzöböléséhez, a több'.ermelés 
érdekében. 

A Konzervgyárban Rákosi 
»lvtárs legutóbbi útmutató 

beszéde után javult a terme 

lés. Sokan léptek egyéni ver 

senybe egymással és ezeknek 

a száma minden nappal sza 

porodik. A paprikahasításnál 

dolgozók most már 140— 1W) 

százalékban teljesilik az elő-

irányzatot. Folyik az üzemben 

a felvilágosító munka és a 

munkafegyelem megszilárdí 

tása. 

A Szegadi Textil—Szalnolti Lotaotiv 
N3 l!-ss Nnoki és a migyir maradion! bdinokság 
a mii szegedi sponmlisor kiemsikeifa eseményei 

Ma isinél izgalmas lalxhragómórkőzós-

nrk lehelnek lanul a uzegedi dolgozók. 

A Szegedi Textil a bajnokság egvik esé-

lyesét, a Szolnoki Lokomotivot látja ren-

dé;: ül. A a/egedi együttesnek minden tu-

dáaára és lelkesedésére a/ükség van, hogy 

megnyerje a nein kőnnvü mérkó/ént. Mi 

bízunk a texlileeekben és reméljük, hogy 

megszerzik idei elsó gvózelműkct. A mér. 

kóré* 2 órakor kezehidfc a Szegedi Textil 

ajezegedi pályáján. 4 órakor í z SzMTE 

I. mrlályu bajnokit játszik Csongráddal az 

SzMTE-pályán. Etette az SzMTE l f l -

Doroznma ilivei küzd meg a bainnkl 

pontokért. Az SrMTE NB. II.-en bamo-

kiját Szolnokon játéra le az MTE ellen. 

A Lokomotív Bud/pesten a Magyar Textil-

lel játezík. 

Az NB. tll.-ae esapataink kózül a Hon-

véd a KMTK-t, az ÉDOSz Baiit látja 

vendégül. A rostás Kiskőrösre utazik. 

Délután 1 órakor Indd a magyar ma. 

marthnni bajnokság népea mezőnye. Be-

futás 3—4 kózött azintén a Széchenyi-

ren. 

Z tinóid pompás idővel nyerte meá 
a szovjet 50 kilométeres mo'.orvezeléses versenyt 

A Riga melletti szenosusMIs/J 
pályftn nagyszabású kerékpár-
i-erspnyt bonyolítottak le. Min-
den arámban ig-'n nrgz ktl/de-

a motorvezettóes versenyben 
eztlletett. Znjpold. a Dinamó 
versenyzője Raznvajcv vezetésé-
vel 49:29.9 inp alatt futotta fe 

leni alakult ki. A legjobb idő az 50 knt tó távot. 

Szeged teniszba'nokságának tanulságai 

F/en a héten fejeződtek be Szeged 

vároa teniszbajnokságai. A küzdelmek nem 

epv komoly tanúságot szolgáltattak. El-

ad orban ia le kell szegeznünk, hogy a 

ter az Szeneden nem nagy népszerűség-

nek örvend. Ennek az oka az, hogy nrm 

történtek komnlar léoísek az Iránéban, 

bo-z az üzemi munkásokat fokozottabb 

asértékhe hevoniák a játékba. Ma még 

mindig a kiszipolyozó régi világ levegője 

terjengett az egyébként érdekre verse-

nyen. Ezen sürgősen változtatni kell. Szik-

kal H'é'c.cbb alapokra kall fektetni ezt 

a sportot Is. A rendezés kSrül is ko-

rro'vnhb bajok mutatkoztak. A k íráson ál-

la/d lan változtatlak. A két órára kiirt 

játszmát t ibb esetben csak 6 órakor kezd 

lék. Néhlny játékos egymásután játszott 

tnhh erős mérkőzést, aztán egy napot 

ph 'nt . Ennek egyik oka kétségtelenül 

a pályah ány. De e/entul is rendszeresebb 

és a'anosabh munkával ki lehetett volna 

kerülni ezt a sutvos hibát. A beharango-

zott »nagys nevek kózül éppen csak 

egypáran indultak. Erről a poi hintésről 

jü lenne leszoknunk. A szegedi versenv-

aők közül a legnagyobb sikert a kiváló 

formában lévő Hutirayné érte al. Jusist 

ellen játszmát nyerni, mé .hozzá 6:1 arány-

ban, komoly teijesitmény. A kitűnő te-

niezezőnő szorgalmas, sportszerű munká-

jának menérdeme't eredménye a második 

hely. A férfiak közül Dóczi pompásan in-

dolt s nagyszerűen játszott, de a na-

gyobb tudás előtt meg kellett hajolnia. 

Koós a férfipárosban ért cl k/tünó ered-

ményt. 

mttk-üirek 

Jövő héten folytatódnak a Diákszövet-

ség MHK próbái. Hétfőn a női közgazda, 

aágl tanulók próbáznak. Kedden az ipari 

gimnázium, szerdán a vegyipar, építő-

ipar diákjai tMzilí le a póbálrart. Ugyan-

ekkor kerül sor az elmaradt uszó-

és kerékpárpróbákra. Kedden ar. SzMTE 

összes labdarugói éa vezetői próbáznak 

le délután tél 5 órakor. 

FELHÍVÁS 

Az összes SzMTE iti játékosok pontosan 

fél 2-re jelenjenek meg ma az SzMTE-

pályán. 

Ma nyílik meg AlgySn 
a szovjet képkiállítás 

Ma ünnepélyes keretek kö-
zött nyitják meg Algyön » 
Szovjetunióban járt parasztkül-
döttséfg tanulmányútjáról ké-
szült fényképfelvételek kiállí-
tását. Atgyű község dolgozó pa 
rasztjai nagv érdeklődéssel vár. 
ják a kiállítást. A tömegszer-
vezetek csoportosan szemlélik 
meg a gazdag tanulmányútról 
készített fénvkéofelvéte'eik'it. 
Nagy az érdeklődés nz algyői 
tanyák dolgozó parasztjai között 
is. Ök is csoportosan jönnek be 
Algvőre ma meglátogatni » 
képkiállítást. 

Szakszervezeti hirek 
A gépjárművezetők szakszervezete va-

sárnap délelőtt 10 órai kezdettel rendki-

vfili taggyűlést tart központi kiküldöttel. 

Felhívjuk a gépjárművezető elvtársakat, 

hogy lehetőség szerint minél többen je-

tenjenek meg, mert fontos szakkérdésekről 

lesz azó. A szombat esti taggyűlést ettől 

függetlenül megtartjuk. 

A famunkás szakszervezet vasárnap dél-

előtt 9 órakor taggyűlést tart a szakszer-

vezeti s ékházban. Pontos megjelenést kér 

a vezetőség. 

A Szegcdi Népbank Szövetkezet 1949 

szeptember 25-én, vasárnap délelőtt 9-kor 

a azakszerveze I srékh'zban. Káivárla-u. 10 , 

taggyűlést tart. Kérjük a tagok pontos 

megjelenését. 

A vegyipari munkások szakszerveretének 

helyi csoportja értesiti tagjait, hogy hét-

főn dé'után 5 órai kezdettel szakszerve-

zeti napot tart, melyre kéri a tagok meg-

jelenését. 

MlNSz-HtREK 
I F I NAPOK r 

Vasárnap: Kunsági szövőgyár délután 

4 óra: llauk László. Lemezgyár dé'előtt 

9 óra: B. Szabó József. Ládagyár délelőtt 

4 óra: Bakos Erzsébet. 

Hétlón este 7 órakor összevont titkári 

értekezletet tartunk. Azonkivül a káder-, 

kultur- és aportfeletősöknek tartunk ér-

•ekezletrt. A r/szortértekezlelekre a fele-

lősöknek mcríe'eníse kötelező. 

EPOSz-HIREK 

A Magyar Ifjúság Népi Szö-
vetsége dolgozó parasztifjuság 
mozgalma megyei titkársága 
szeptember 25-cn, vasárnap fél 
10 órai kezdettel megyei össz-
vezetóségi ülést tart a MINSz-
székhízt/an, Horváth Miluály-ut-
cában. Az összvezetőségi ülésen 
megjelenni tartoznak: a titkár, 
kát leres, oktatásfelelős, leány-
vezető, termelési felelős, mag-
vetőgárda vezető. 

Felhívjuk szervezeteink veze-
tőségeinek figyelmét, hogy az 
autók a körlevélben feltüntetett 
időben a találkozóhelyen lesz-
nek Minden titkár felelős a 
vezetőségi tagok pontos megje-
lenéséért. 

MINSz dolgozó pnras.'tif jits;'g * 
megyei Titkársága 

BELVÁROSI 
leleten 4D-TS 

24 
bérlőt. 

Ma utoljára 

V é n z e f e s é t s z a k a 

Egy hős szov'ct riló'a izgal-
mas, megrázó élettörténete 

Szeptember 2<i—28-ig, 
hétfőtől szerdá'g 

U J U T A K O N 
Iván Petrovics l'svlov m'n 'en idők 
legnagyobb orosz tudósának élet-
tö/lénetc 

K O K Z U | 

I rtefon Ant. • 33-44 
234 

hértei. 

Mindennap szerdáig 

I q a « a k u t f a 

A német mun1<ismozj>;a!om 
egyik epizódja 

SZÉCHÉNYI 
Tetefon Ant 34-77 

427a 
lifttlel 

Mindennap keddig 

Kar a benzinért 
Mulatságos vígjáték 

Előadásod mindhárom moiilian 

Iái 5. Iái 7 ás Iái 9 árakor. 
Pcnztárnyltás d. e. ll-12-lg, d . u 4-kor 

Hirdetmény. Közhírré tee-e/n, hovy az 

érvényben lévő miniszteri rendelet ér-

telmében »z őszi buzi és árpa vetőmagot 

elvetés elölt nedves ctávázószerrtd kel) 

leesávizni. Közlöm továbbá, hopy a város 

területén AW5váro?on a Vónekt kocsma-

I nál, Felsóvárovon pedig a földmfivesszö-

vetkezet Vásárhelyi-sugárjti darálőmalmá-

nál működik egy-egy mintacsávázó egység. 

FigyelmeztSIem az érd kelteket, hogv a 

| vetési munkálatokat elienőrlztetnl fogom, 

s a fenti rei /le'kezések megazegöi elten 

k higási eljárást meg togom indítani. Pol-
: gármes cr. 

— o — 

Hirdetmény. A földművelés-
ügyi minisztérium 1949. évi őszi 
mezőgazdasági munkálatokról 
kiadott 15.008/ 1919. F. M. sz. 
rendeletében foglaltakat tartal-
mazó hirdetmény megtekinthető 
a hatósági hirdetőtáblán, Bér 
híz, kapu alatt. Részletes fel-

, világosítást a területileg ille-
tékes közigazgatási kirendeltsé 

fek, a Mezőgazdasági Igazga 
óság. valamint a DÉFOSz nyuj 

tanak. Polgármester, 

PényJrépez ifiép! e i o S U S ? c r c 

izrmüvre I i r H U ' U M KELEMEN-
joz f l d s zh l L l L U f n . l R n , t/TCA 12. 

gúzeitáfásí közleményei 

Az 1949—50-es gazdasági évre szóló 

lisztjegyeket • következő helyeken ét 

időpontban lehet átvenni: 

Naponta 8—14 óráig. Jegyek ára sze-

mélycnkint 2 forint. Bejelentő kimuta-

tása kötelező. 

Belvárosi lakók részére: vo't lakáshivatal, 

Tábor-utca 7, adó h'vatal •zeptemhe: 

26-tól, október 4-ig. 

Tisza Lajos-körut és Nagykörút kö-

zötti lakósok réizérc: Felsővárosi kultur-

ház szeptember 25-tól, október 1-Ig. 

Újszeged, Jó árt vendéglő: 26-án, Hor-

nyák vendéglő 27-én, Rózsa vendéglő 

78-án, Hiró vendéglő 29-én, Vőneki ven-

déglő 30-án, Kósző vendéglő október 1-én, 

Móravárosi lakósok részére: Siketnéma 

intézet szeptember 26—október 2-ig. 

Alsóvárosi lakósok részére: Alsóvárosi 

iskola szeptember 26—október 4-ig. 

Rókusi lakósok részére: Rókusi kultur-

tráz s eptembar 26—október 4-ig. 

Felsóváros NaJ)kőrúton kivfüi rész, fel-

sővárosi Fekelelü'dek: Poslásothzn szep-

tember 26—október 4-ig. Fodortelcpi takó-

sok részérc ugyanott október 3—4-ig. 

Petötitclepick részére (So.nogy'telep): III. 

utcai kultúrházban- 1—10. utcáig szeptem-

ber 26— október 4-ig. 

10—58. utcáig a 11 -es utcai óvodában 

szeptember 2G—29-ig. 

Ujsomogyítclcpi iskolában: a/ertembe: 

29—október 4-ig. 

KIcLeisbergtelep szeptember 24-én. 

Kirendeltség. 

Ma délelőtt az Egyetem 
megnyitó-ünnepséget tart 

a Szegedi Nemzeti Színházban 

A szegedi Tudományegyetem 
ma délelőtt 11 órakor a szegedi 
Nemzeti Színházban tartja az 
1949—50-os tanév megnyitóün-
nepségét. A megnyitón a Ma-
gyar Dolgozóié Pártja Nagysze-
gedi Pártbizottsága nevében 
Sziliá/gyj András elvtárs szerve-
zőtitkár üdvözli az egyetemet, 
ezután dr. SchneKer Károly 
prorektor beszámolója, dr. Or_ 
tutai Gyula vallás- és közokta-

tásügyi miiri/szler ünnepi be-
széde, dr. Trencsényi-Waldap 

fel Imre e. 1. iefctor székfogs 
Lalója és Knajkó András ME-
FESz titkár beszéd; következik. 
Az ünnepségen a szegedi Nem-
zeti Színház művészei szava-" 
latokkal, az egyetemi dolgozók 
és a MF.FESz összevon/t ének-
kara pedig mozgalmi dalokkal 
szerepe L 

V E R S E N Y B E 
L/a termény begyűjtésért 

Kitűntek a terménybegyüj-
léslien Feketeszélen Batancs 
Vince kéllioídas kisparaszt 028 
százalékkal, Csóli József négy 
holdas kisparaszt, aki 161 kg 
begyűjtési kötelezettsége he-
lyett 774 kg-ot adott be, tel-
jesiíménye 480 százalék. Csá-
szár Géza nyolcholdas kispa-
raszt 260 helyett 1057 kg ga-
bonát gyűjtőit be, igy kötele-
zettségét 406 százalékra tel-
jesítette. Masa István 16 hol-

das középparaszt 278 kg he-
lyett 2177 kg gabonát vitt bc. 
ícl jesi lményc 758 százalék. 

Alokházán Ábrahám István 
kélholdas kisparaszt begyűjté-
si kötelezettségét 2612 szú-
zalékra teljesítette. 

Tápén Mohácsi Györgyné 
hatholdas ujgazda 239, özv. 
Makra Mihályné ötholdas uj-
gazda pedig 186 százalékot 
éri cl. 

Nagy érdeklődéssel fordulnak a szegedi dolgozóit 
az orosz nyelv és í r ó d t a felé 

Dolgozó népünk egyre nagyobb 
figyelemmel és szeretettel for-
dul 'az orosz, nyelv és irodalom 
felé. Egymás után nyílnak tan-
folyamok, amelyeken tömegével 
vesznek részt a férfiak, nők, 
fiatalok és öregek egyaránt 

A szegedi 'dolgozók kérésére 
a Magyar-Szovjet Társaság még 

ÓRIÁSI belga süldönyulak o! 
adók. Makó, Ko!ozsvári-u. 18 

Hirdetmény. Közhírré tcs e:n, horv a 

honvédség szeptember 26-án 10 órától 17 

óráijr, 27-én és 28-án 9 órától 17 óráig 

a baktói lőtéren éles lőgyakorlatot tart. 

Ezen idő alatt a lőtér környékén járkálni 

szigorúan tilos. Mindenki köte'er a fel-

állított örök ulasitásait betartani. Az eset-

leges szerencsétlenségért ki: térítést Igényt 

senki ne/n támaszthat. Polgármester. 

a nyár clej-n kéthónapos tan-
folyamot indított kezdők részé-
re. A tanfolyamon igen nagy. 
számban vélték részt az érdek-
lődők. A záróvizsgára csütörtö-
kön este került sor. Tőrök 
László tanárjelölt vezetésével a 
hallgatók nney felkészültségről 
és tájékozottságról tettek bi-
zonyságot. Különösen kitűnt aa 
a szeretet, amely a hatalmas 
szovjet nép munkája, élete iránt 
megnyilvánult. A tanfolyam si-
kerén felbuzdulva és az újbóli 
tömeges jelentkezések kielégi-
tésérc a Magyar-Szovjet Társa-
ság október elsejével ujabb tan-
folyamot indít, amelyen kezdők 
és ' baladók egyaránt résztve-
hetnek. 

A SZEGEDI DOLGOZOK KLUHJ 4 vasárnap esi* 
7 órai kezdettel műsoros meanyitó ünnepséget 
rendez a Klub székházában (Berzsenyi u.), melyie 
szeretettet meghívjuk és elvárjuk a K'u'» lasjoit, 
Szegpd üzemeinek dolgozóit. Vezetőség 

Műsir utón tánc 

Apróhirdetések 

GÜZDÍIG CIRKUSZ JÓK VBDKLL5T9KPL 

< K O H I . A l . l < ő r . A s » 

NŐKET és férfiakat felvesz 
nemzeti vállalat. Tanfolyamunk 
sikeres elvégzése után végleges 
alkalmazást nyerhetnek Szeged, 
Takarék tár-utca 5. szám, föld-
szint jobbra. 

GYAKORLOTT kötőnők mintá-
val, bejelentővel jelentkezzenek. 
Margit kézimunk'aüzlet, Kigyó-
utca 8. 

GYERMEKSZERETO mindenes 
leányt felveszek bentlakással. 
Cim: Margit-utca 26. fsz. 1-

NAGYOBB iövedetmes kicsi la-
kásos házfelügyelő helyem el-
cserélem. Érdeklődni délelőtt, 
Honvéd tér 8—9. 

4 OK I ATAS » 

IV. éves orvostanhallgató ált. 
iskolások tanítását vállalja. Ér-
deklődni lehet Stáció-utca 1. 
szerdáig. 
GYORSÍRÁST, gépírást Major 
szakiskolában tanuljon. Bocs-
kay-utca 4. Október ötödikén 
tanévnyitás. 

t t 7 t t t t 

KKTTÖSZOBAS összkomfortost 
lakásom elcserélném hasonló 
budapestiért. Jelige: /Gellért*. 
KERESEK két- vazy egyszoba-
konyhás olcsóbérü lakást a 
Nagykörúton belül. Költséget 
téritek. Cim a kiadóban. 
KERESEK egyszoba-konvhás la. 
i ás t , esetleg cgv szobát költség-
megtíritéssol. Cim a kiadólmn. 
HAZM ESTEIM szoba-konyhás 
lakásom elcserélném főbérlcti 
hasonlóért, esetleg egy nagyobb 
szobáért is. Cim a kiadóba a 
SZf.cn ENYI-TfiRF szcp butoro-
zott szobáim férfi tisztviselőt 
keres lakótársnak fürdőszoba-
használattal. Cim a kiadóban. 
K l baztaná mog nagy lakását 
tanár magányos házaspárral, bú-
tor tan. ' Kelemen-utca 11- sz.r 
I. emelet 4. 
K r 1.0 N B EJ A RATti bútorozott 
jzoba fürdőszobával kiadó. Du-
gonics-tér 11., I. 3. 
A ESŐK 07.PONTI szoba-konyha, 
előszobás száraz lakásom elcse-
rélném. Farkas Imre, Alsó köz-
pont. 

Országos Lovasnapok Szögödön S r ^ S 


