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i TOVÁBB EMELKEDIK A HŐMÉRSÉKLET 
Mérsékelt déli, déInvu<uH szél, változó felliözeí, 

•gyes helyeken záporeső, esetleg zivatar. A hőmérsék-
let egy-két fokkal tovább emelkedik. 

A TISZA 18.5 FOK 
A Tisza Vósórosr. .tuénv és Tokaj kőzött árad, má-

A U apad, alacsony vizállásu. Vizének hőmérséklete 
Szegednél 18.5 fok. Mat tiszai vízállások: Csongrád 87 
<211, Szeged 82 (23). A Maros Makónál 88 (15). 

« a p i u í d n d 

Kedd, május 25. 
Nemzeti Síin ház léi 8-kor: 

Giannl Schicchf. Divertimento. 
Csárdajelenet. 

Belvárosi Mozi 4, 6a 8-kor: 
Síitán az emberben. 

Széchenvi Filmszínház '4, 6, 
18 órakor* Elátkozott hajó. 

Korzó Mozi 4, 6, 8 órakor: 
Hallgatni arany. 

Muzeum: szépművészet! Ss 
Ősrégészeti osztály nyitva 9—2 
Óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva: 
9—7 óráig. 

Somogyi könyvtár, nyitva 
<9-7 óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Apró Jenő: Kossuth Lajos-
sugárut 59; Nyilassy A. örök. 
K. Botomé: Római-körut 22; 
•Salgó Eva dk. K. Tichy B.: 
Mátyás-tér 4; Frankó Andor: 
Dugonics-tér 1. 

— Gyermekgondozót ál-
lit a villamosvasúti. A Sze-
gedi Közüli Vaspálya válla-
lat vezetője Barllia Béla 
elvtárs a közeljövőben a 
villamosvasúti alkalmazot-
tak gyermekei részére gyer-
mekgondozót állit fel. 

- Az M. Sz. M. T. isme-
relterjcszlő előadássorozatá-
nak keretében csütörtökön 
délután 4 órakor a szak-
szarvezeli székházban Bar-
cza Gedeon sakkmester és 
szakíró a »Szovjetunió sakk-
élete cimen tart előadást 
'Az előadás után a sakkmes-
ter a legjobb szegedi s akko-
zókkal szimultán játékban 
méri össze tudását. A szi-
multán játékra a Társaság 
titkáránál (Dózsa György-u. 
12. I. 1. lehet jelentkezni. 

— Az egyetem évadzáró 
díszelőadására a Szegedi 
Nemzeti Színházban (Mé-
lyek a gyökerek) jegyek még 
kaphatók és átvehetők dél-
ulán 2 3 között a SzEISz 
hivatalos helyiségében (Gi-
zella-tér 3.) 

— Megjavítják a balásfyai 
kutat — igy intézkedett* a 

.város gazdasági ügyosztá-
llyá, hogy a legelő állatai 
viz nélkül ne maradjanak. 

\ Papueskészilő iparosok 
< peiroleuimi lalványukat sür-
gősen vegvék ál ' az Ipar-
testületben. 

— Nem lehel többé újság-
író. Uszító cikkeiről vált 
hírhedtté Csáki Lajos volt 
vásárhelyi hirlapíiró, akit a 
felszabadulás után az iga-
zolóbizol Iság állásvesztésre 
itélt. Csáki ezt az Ítéletet 
megfellebbezte, de látva a 
reménytelen helyzetet, a fel-
lebbezési visszavonta. Igy 
az igazolóbizottság határo-
zata jogerős és újságírói pá-
lyán többet nem működhet, 

— Az MNDSz szatymazi 
icsoportja csütörtökön délután 
léi 3 órakor a Preszly-viltá-
Jian lévő székházban " ülést 
lart amelyen Berezvai Im-
s-éné megyei titkár beszámolót 
.tárt, Nagy Enűréné pedig a 
•második nőt kongresszusról 
beszél, 

— Az Újságíró-otthon hí-
rei. Az Újságírók és Művé-
sziek Otthonában május hő 
29-én este fél 10-kor rende-
zik meg a színházzal kar-
öltve a »Mélyek a gyökerek* 
vitaestjét. A vitaesten részt-
vesz Both Béla igazgató, He-
gedűs Tibor főrendező, va-
lamint az összes szereplök, 
kritikusok. A közönség ré-
széről bárki felszólalhat. 

x Alumínium edény Hun-
gária Edényház. 

— Az állami szénbányáik 
képviselője Szegedre érke-
zett é9 hétfőn jelentkezett 
a polgármesternél. Hatás-
köre egész délkelet Magyar-
országra kiterjed Szeged 
székhellyel. A hivatal egye-
lőre a Bécsi-kőrut 7. szám 
alatt működik. Feladata, 
hogy közvetlenül rendelke-
zésre álljon a magánosok-
nak és közületeknek ászén-
Sellálá'si zökkenőmentességé-
nek biztosítására. 

x Tűzhelyek Hungária 
Edényház. 

— Szövetkezet-tudományi 
iidesiészitő szaktanfolyamot 
indít a kereskedelmi és sZö-
vetkezetüigyi minisztérium 
junius 21-től augusztus 21-ig 
Budapesten a műegyetem 
közgazdasági karán. Részle-
tes felvilágosítást ad a szö-
vetkezeti felügyelőség az 
iparkamara épületében. 

x Zoináncedéiiy Hungá-
ria Edényház. 

— Az Izgató szakáll. A 
múlt év nyarán Mocsári 
György makói napszámos 
hazafelé menet találkozott 
Weber Izsák kereskedővel. 
Mocsári bicskát rántott és 
durva szitkoződások közt 
vállon szúrta. A szegedi 
néplnrőság előtt azzal véde-
kezett, hogy a szakáll izgat-
ta fel és nem tudott magán 
uralkodni. A népbiróság 6 
hónapi börtönre Ítélte, amit 
a nép ügyész megfellebbe-
zett. A NOT most az ítéletet-
másfél évi börtönre emelte 
fel, azonkívül elkobozta Mo-
csári vagyonának egynegyed 
részét. 

x Háztartási cikkek Hun-
gária Edényház Tisza La-
jos-körut 55. 

— Sikertelen ujrafelvélel 
Dr. Kovács Aladár volt sze-
gedi ügyvédet az Ítélőtábla 
annakidején három hónapi 
fogházbüntetésre ítélte csa-
lásért. Az ügyvéd a közel-
múltban ' újrafelvételi©! 
próbálkozott. A szegedi 
törvényszéki Lázár-tanácsa 
az újrafelvételi megtagadta. 

x Evőeszközök Hungária 
Edényház. 

— Tilosban a tehén. Va-
sárnap reggel Császár Péter 
mezőőr a Rókusi-Feketefől-
deken a tilosban talált egy 
tehenet és kihajtotta onnan. 
A telién gazdája, Avranoff 
Illés bolgárkertész felesége 
ezért alkalmazottaival 
együtt rátámadt a mezőőrre 
és azt falécekkel összever-
ték. A verekedők ellen meg-
indul az eljárás. 

x Hungária Edényház 
Tisza Lajos-körut 55. 

— Hol tesz a szövetkezeti 
iskola? A kereskedelem- és 
szövet kezel ügyi minisztéri-
umból hétfő délelőtt 4 tagn 
bizottság érkezett Szegedre, 
amely a mérnöki hiva'alla' 
és a kulturügyoszlállya1 

együtt helyszíni szemlét tar-
tott a Szent György-téri ál-
talános iskolában. A lerv 
szerint az iskola leánylago-
zatát elhelyezik n Dugonics-
utcai iskolába és annak he-
lyére kerül a szeptemberben 
megnyíló szövetkezeti szak-
iskola. 

— Nemzetközi phicérver-
sony Szegeden. A vendég-
látó iparosok szakszervezeti 
csoportja a közeljövőben 
nagyszabású pincér ügyes-
ségi versenyeket rendez 
Szegeden. Az ország min-
den részéből, 6Őt Jugoszlá-
viából és Romániából is 
összejönnek a szakma leg-
jobbjai, hogy megmérkőzze-
nek egymással. A verseny 
főpontja a városon keresz-
tül megrendezendő távgya« 
loglási verseny lesz, 

— Forum naptár. Huszon-
hatodikán, szerdán este 9 
órakor Bortnyik Sándor, a 
Szabad Művészet főszer-
kesztője »Évezredek realiz-
musa a képzőművészetben* 
cimmei vetltettképes elő-
adást tart. Érdeklődőket 
szívesen lát a vezetőség. 

x Most vásároljon 1 Dolgo-
ztoknak 5 százalék árenged-
mény cikkeinkből. Napszem-
üvegek, egészségügyi cikkek 
nagy választékban OpUká 
Kígyó-utca I . 

x A Zsidó Nőegylet a 
Wizo-val együtt folyó hó 
27-én délulán 5 órakor a 
hitközség dísztermében ma-
jálist rendez. Ennek kereté-
ben ünnepli a zsidó általá-
nos Iskola az anyák nap-
ját. Az iskola tanulóin kí-
vül fellépnek SeHelné 
Franki Lili mozgásmüvé-
szeli iskolájának és Gőnczi-
né Vérles Dalma óvodájá-
nak növendékei. A gyere-
kek szüleit, hozzátartozóit 
és az elárvult gyerekek ba-
rátait szeretettel hivja meg 
a Nőegylet és Wizo vezető-
sége. borintos uzsonna. 

— Az izraelita Szenlegylet 
ma este 7 órakor a hitköz-
ség' helyiségében baráti ösz-
szejövetelt tart. melyen a 
tagok megjelenését kéri 

x Arany Doxa férfi karóra 
alkalmi árban olcsón eladó. 
Fischer ékszerész. 

— »A MO>lcf adö- és bank-
rendszere* cim alatt dr. Ker-
tész Béla ügyvéd szerdán dél-
után 6 órakor az ügyvédi ka-
mara nagytermében előadást 
tart, amelyen a kamara és a 
jogászok szakszervezete az 
érdeklődőket szívesen látja. 

— A »Tanulj tőliliel egye-
temi olasz szakcsoportja szer-
dán délután 5 órakor az olasz 
intézet helyiségében, Ady-tér 
1., II. emetel, össze jövetelt 
tart, amelynek keretében KoJ-
•at-KaszIner Jenő az uj olasz 

o r í 

könyvekről. Nagyiványi Féke 
te, Donizetti halálának száza-
dos évfordulójáról emlékezik 
meg, majd Bajnok Ferenc és 
Lórexicz Kornélia Donizetü-
árlákal énekeinek. Obermayer 
Erzsébet Boíto évfordulójáról 
beszél és Bdito áriákat énekel 
Lorencz Kornélia. A xongora-
Msérelet Luiejl Reuzi, a zene-
akadémia tanára látja cl. 

— A Honvéd Szabadegyetem 
előadássorozatának keretében 
dr. Elek Tibor alezredes, a 
Hadbíztosi Akadémia nevelő-
osztályának vezetője >18-18. a 
forradalmak esztendeje* cim-
mei ma délután 8 órakor elő-
adást tart ta egyetem Adv-
téri ebSrdÓlermé&cii. 

Ez a 12 találatos totószelvény: 

2:1 Magyarország—Csehszlo-
vákia í 

0:0 Albánia—Magyarország x 
1:1 Prága—Budapest x 
3:2 Középmagyar—Morvaor-

szág fl 
6:2 Magyar-Cseh Ifi 1 
4:2 Postás—Peruc II 
0:0 Triesztlna—Torínó x 
1:0 Modena—Milánó 1 
2:1 Lazio—Bologna 1 
3:1 Juventus— Róma 1 
9:1 Keletszlovikia—EsZatma-

fiyar fi 
4:1 Mezőkémia—Sopron 1 

A szelvények kőzött 48 da-
rab 12 találatos van és ezek-
nők darabonkínt körülbelül 
2440 forint nyereménv jut. 11 
találatos szelvény 1019 van 
115 forintos nvéreménnvei. 10 
találatos 7089 van, egyenkinl 
16 forintos nyereménnyel. 

Szeged—Ferencváros lipp-
szel vényünk szerda! számunk-

ban 

Hét kérdésre kell felelni ol-
vasóinknak a csütörtöki Sze-
ged—Ferencváros mérkőzés 
előtt. Ez a hét (kérdés a nézők 
mérkőzését jelenti. Ezzel s 
tippversennyel a nézőket ré-
szesévé tesszük a nagy baj-
noki találkozónak. Hét kér-
désből álló szelvényünk szer-
dal számunkban jelenik meg, 
amelyet kitöltve 'kiadóhivata-
lunkban (Kárász-utca 6) ugyan-
csak szerdán délután 3 óráig 
keli átadni. Dijaink: egy ötös 
uj futbaliabda és néhány szép-
Irodalmi könyv. A mérkőzés 
legyei elővételt kedvezmény-
ben ugyancsak szerda délig 
válthatók kiadóhivatalunkban. 
A Szeged ulolsó előkészítő ed-
zését ma délulán tartja Újsze-
geden. Vasűrnap a csapat Oros-
házán vendégszerepelt, ahol az 
OMTK-val szemben 1: l-es dön-
tetlennel végzel I. 

Magyarország—Csehszlovákia 
2:1 (1k») 

A mérkőzést 37.000 néző 
elölt játszották le azüllői-uton. 
Válogatottunk az első félidő-
ben több góllal is győzhetett 
volna, szünet után visszaesett, 
igy a 2:l-es eredménnyel me>t> 
lehelünk elégedve. A gólokon 
Egresi, Deálk 1. és Schubert 
osztoztak. 

Újszeged hengerei! 

A kerületi 4>njnokság első 
osztályában csak négy mér-
kőzést játszottak vasárnap, 
amelyből a legérdekesebb az 
Újszeged—Postás találkozó volt. 
Bái* a Postás nagy mumusa 
volt a bajiiokjelöltnek, a mér-
kőzés csak fgy félidőig volt 
nyilt, mert szünet után az uj-
szegedieknek nagyon kijött a 
lépés és könnven intézték el 
ellenfelüket 6:0 (1:0) arány-
ban, A többi eredmény a kő-
vetkező: KAC—SzEAC 3:1(2:1), 
Rákóczi—SzATE 5:1 (3:0), Hon-
véd-Battonya 4:3 (2:0). 

II. oszlatv: Tisza—Dohány-
gyár 1:1 (1:0), Postás-Kinizsi 
3:0 (1:0), SzFIE—MKUMTE 2:1 
(1:1), BSE—József A 2 0 (0:0), 
Aisóközpont—Honvéd 2:2(0:0), 
Móra—VASÉ 3:0 (1:0), Rákő-
czi-SzATE 6:0 (1:0). 

Ifi:Rákóczi—SzATE 6:1 (5:1), 
BSE—SzFIE 0:0, DKMTEu. 
SzAK 3:0 (1:0). 

EGYÉK SPORTEREDMÉNYEK 

Atlétika. A SzEAC rendezte 
meg vasárnap a kerület egye-
sületi bajnokságának első for-
dulóját, amely során Vcszelov-
szky 180 cm-es magasugró tel-
jesítményével kiváló eredményt 
ért el. A különböző számok 
győztesei a következők: 100 
ra. női Karácsonyi (Szt. Erzsé-
bet-gimn.) 14,8 mp, 100 m. 
férfi Szabó (SzEAC) 11.9, ma-
gasugrás Faragó (Szl. Erzsébet) 
135 cm. magasugrás férfi Vc-
szelovsz'lcy (SzEAC) 180 cm, 
hármasugrás VcszelovsrtiV 
(SzEAC) 12.40 m. 

Kosárlabda. Tisza-VAC NB 
II. férfi 53:15 (20:8), SzEAC-
BVESC NB II. női 93:S (45:6), 
MAFC—Postás NB I. férfi 
44:38 (23:24). 

Labdarúgás* Kecskemét NB 
II. válogatott—Szeged NB II. 
válogatott 3:1 (3:1), Szöged ISK 
válogatott—Makód ISK váloga-
tott 3:2 (2:2), VAOSz-Itübek-
házi EPOSz 3:1, Dohánygyár— 
OSL 0:0. SzMTE kombináll— 
Deszk válogatott 2:2,- Lemez-
gyár—Szikra 5:2 (3:01 üzemi, 
PVSK—Szolnok 3:0 (1:0) vas-
utas kupa. 

Teke. Tisza—Csepel férfi NB 
1. 3067:3060, VAOSz-SzAK 
férfi I. oszl. bajnoki 3184: 
3111. Jók: Pópily 429. Berek 
429. Fekcle 112. Tóbiás 407, 
illetve Vadász 418. Bodó 405 
és Szögi 400 fával. 

Vivás. Armenlanó Ede vi-
vóakadémiája nagy érdeklődés 
mellett zajlott le az ipagtos-
lületben. A legtöbb lapsol 
Menning Eva és VVallhcrg Ti-
bor aratta kiváló teljesítmé-
nyével. — A Balkán Kupa já-
tékok során Bukarestben Elek-
Ilona nyerte a női tör egyéni 
számát hét győzelmével. A 
párbajtőrben Rerrich Béla lelt 
az első 8 győzelmével. 

A Magyar Szabadságharcos 
SzBvelség 30-án, vasárnap 
nagyszabású országos lövész-
versenyt rendez n Vnsulas-
stadionban levő céllövőpályán. 
A versenyen elindulnak az 
olimpiai keret tagjai is A ver-
senyzők ölalakos gyorstüzelő-
számol is 1/emulálnák, amely-
ben a Szövetség legjobbjai 
löbbizben túlszárnyalták a vi-
Lágreikorflöl. A vidéki céllövők 
selejtező elövcrsenyét szom-
baton tartják meg. 

Sporlszcni'nár'nni. A Na.uy-
szegedi Megyei Népi Sportbi-
zottság ma esle 8 órakor a 
Káivin-lér 6. szám alatt spori-
gzemináriuniot tart. amelyre 
meghívja H szeminárium tag-
jait. 

Szeged—Ferencváros 
mérkőzésre — május 27-én, csütörtökön délután 5-kor 

- a Vftsutas-sladionbau — kedvezményes jegyek a" Dél-
magyarországi kiadóhivatalában kaphatók. Állóhely 3 
forint, ülőhely 8 forint. 

x Gyors- és gépírás tanfo-
lyam (6 és 10 hónapos), kez-
dődik főigazgatósági enge-
déllyel a dolgozók részére 
rendkívüli kedvezményes 
áron. Előadó: dr. Rózen-
bergné Grünwald Klára. 
Hetenként 8 óra gyorsírás, 
4 és fél óra gépírás. A két 
tárgy 'együttes fandija havi 
28 forint. Jelentkezni nDél-
magyarország kiadóhlva-
lában lehet. 

x Fém- lemez-, szed Is 
huzal utalványok az Ipar-
testületben az iparosok ré-
szérv átvehető. 

x Iparosok figyelmébe ! 
Üzleti leltár és mérlegkészí-
tésnél irányadó szabályok-
ra, továbbá az Illetmény-
adóra, illetményt öbbletadö-
ra, jpycdélemtöbblelad'óra 
vonatkozó rendeletek meg-
tekinthetők a> Ipartestület 
hivatalában. Tarján Tibor «. 
k, mu. főtanácsos, ható-
sági biztos. 

x Bálalj érettségi vacsorát 

rendezz© a Vigadó torra-

czAn. Minden «ste harcsát 

halpaprikás, tánc 


