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Az MHK mozgalom számtalan előnyt 
biztosit sportolóioknak 

F Még egy nap választ el bennünket 

az MHK szegedi ünnepélyei megnyitó {ától, 

attól a naptól, amikor a közel tizen-

ötezer tőnyl szegedi résztvevő ls leteszi 

a fogadalmat. 

A fogadalom letételével lehet valaki 

az MHK tportmozgalom harcos tagja. 

A mozgalom tagjainak jogai és kőteles-

ségei vannak. Joguk van a többi között 

díjmentes orvosi vizsgálatra menni. A 

mozgatom próbáira való előkészítő ed-

acacken résztvenni. Joguk van a moz-

galom céljaira bocsátott sportlétesítménye-

ket és felszereléseket használni. A próbá-

kon Indulni és az eredményei szerint 

odnitélt MHK jelvényt hordani. Az MHK 

ezeken kivül egyre több előnyben része-

síti majd taglalt. 

Kötelességük az MHK tagjainak a tö-

negszervezeleinkhcz éa ezen keresztül a 

mozgalomhoz h"nrk maratniuk s a pró-

bákat tovíl.l folytatni, még akkor is, ha egyébként a következő: fél 2 SzAK— 

az első Időszakban esetleg képesség! pró-

bából nem sikerül még az alapfokú szin-

tet elérniók. Kötelességük a mozgalom 

sikerét minden erőből előmozdítani. Kö-

telességük az első próba napjáig a ne-

vezési dijat lefizetni. 

Az I. éa II. karcsoportbeliek az 1949 

évre SO fillért fizetnek, a 18 éven fe-

lüliek 1 forintot. A nevezési dij fejében 

kis bélyeget kap mindenki, amelyet iga-

zolványukba kell beragasztaniuk. 

Az MHK ünnepélyes megnyitójára — 

mint már Irtuk — szombaton délután 

fél 4 órakor kerül sor a vasutas sta-

dionban. Ide 1 forintos jegy megvál-

tásával lehet bejutni. A bevételt a Sza-

bad Nép székházépítése javára fordít-

ják. Az április 10-re megváltott jegyek 

is érvényetek a holnapi megnyitón. 

Négy sérülttel Is bizakodó hangulatban várják 
a Szegednél az MTK-t 

Utolsó lehetősége le.z vasárnap a Sze-' de a környékről ls igen nagy az érdek-

gednek az Níl l-ben maradásához. Ameny-

nyihen az MTK ellen sikerül győznie a 

piros-hke'e együttesnek, akkor még van 

remény a megkapaszkodáshoz. Éppen 

ezért szorgalmasan készítették elő a két. 

hetes pihenő ideje alatt az együttest a 

nagy és sorsdöntő küzdelemre. Mint az 

illetékesek kijelentették a sikerhez meg-

van a reményük, annak ellenére, hogy a 

sérült S/ahó és Rózsavölgyi mellett két 

ujahh sérültjük van; Bénák Orosházán, 

Veszelovs/kl pedig az edzésen sérült meg. 

A péntek esti játékosértekezletet és a 

szakosztályülést már az egyesület uj klub-

helyiségéhen tartják meg a volt Európa-

szálló Aradi-utcai épülctébeu este fél 8 

órai kezdettel. 

Nemcsak a Szegednél, de az ellenfélnél 

setn rózsásabb a helyzet. Jelenleg 

Mészáros és Sándor van beteglistán, mind-

ketten a sportszsnatórium lakói. Mészáros 

betegsége annyira komoly, hogy játékára 

nem is számítanak, Sándor a volt móra-

várot játékos szereplésében azonban bíz-

nak. 

A ta'álknzó iránt nemcsak Szegeden, 

ll'l NAPOK: 

lódés. Jegyekről ajánlatos a torlódás el-

kerülése végett elővételben gondoskodni a 

•Délmagyarországc kiadóhivatalában. 

A SzAK pálya vasárnapi programja 

Lokomotív Ifi bajnoki, negyad 4 Lokomo-

tív—Mindszent I . osztályú bajnoki, S óra 

SzAK I.—SzAK II. kézilabda bemutató, 

Hl i Szeged—MTK NB I. mérkőzéi. 

A Postán rendezi tneg az or. 

Pzágos súlyemelő bajnokságot 

A szegedi Postás rendezésében vasár-

nap délután kerül lebonyolítása Magyar-

ország 19-19 évi 11. osztályú súlyemelő 

bajnoksága az egyesület Kossuth Lajot-

sugáruti uj klubhelyiségében a volt Rafíai-

étteremben. Ezúttal kerül sor az egyéni 

II. osztályú országos versenyre ls. A 

verseny Iránt nagy az érdeklődés auty-

emelő körökben, mert azon az ország 

valamennyi élvonalbeli nehézsportolója in-

dul. 

A szegedi zenészek a vásárhelyi zené-

szekkel ma délután 2 órai kezdettel tart-

ják bemutatkozó labdarugó mérkózéaüket 

i Hunyadi-téri aporttelepen. 

Birkózók figyelem! Szombaton délután 

fél 3 órára a Lokomotív éa az SzMTE 

va'amennyi birkózója fegyelmi terhe mel-

lett jelentkezzék a vasutas stadion vároa 

iclöli bejáratánál. 

Mai BCG o l tások 
Mérey-ntcal Iskola, Madáeh-utcal iskola, 

Színt György-utcai Iskola, Szent Oyórgy 

iskola, Alsóvárosi (zárdai) Iskola, Sza-

badság-téri ovoda, Klebelsbergtelepl iskola. 

Tanyám Külső Feketeszcl: iskola, Kan-

csalszéli Iskola, Balogh iskola, Röszkei 

Iskola, Szirtosi iskola, Makraszéki iskola, 

Szatymaz! Iskola. • 

Sza ^szervezeti Hirek 

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szak-

szervezete felhívja tagjai figyelmét, hogy 

április 23-án délulán 6 órakor összevont 

taggvülést tart a szakszervezeti székház-

ban. Ezen Liget László főtitkár ad tá-

jékoztatót. Megjelenés szakszervezeti fe-

gyelem terhe mellett kötelező. 

A Magánalkalmazott. k Szakszervezete ér-

tesiti munkanélküli tagjait, hogy pénteken 
l'éntckr Ládagyár délután 4 óra: Répási 1 bélyegzés lesz. 

Ferenc, Kecskéslelep délután 7 órát Sa- • , , , , ., , ,. , P , , , 
„ , , , , , , , , ' . , . . . I A Magánalkalmazottak Szakszervezete ér-

anya István, Déma c nőgyár délután fel I , .,. , . .. , , . . ., . . . 
, , . w „ i • I ' c s l ' i azon tavjait, akik bármilyen tanfo-

ór»: Msrtonosi János, Belváros dél-

I t : u " ? T i ? na," májüs 2 lg szünete'. Kérjük a bizalmiakat, 
a ! nos, l \ . 

Íjamon részt vesznek, hogy a tanfolyam 

után lét 0 óra; Balog Zoltán, Iparos-

tanuló Iskola délután ó óra: Radnal 

László, VAOSz délután 6 óra: Harmat 

Endre. 

Szegedi Aliami Nemzeti Szin'iáz 
m ű s o r a 

Április 2?-én, p'nle' : i esle [él S őrs: 

Figaro házassága. Bemulatóbérlet 17. 

APÍIÜS 23-án, szombaton d. u. 3 óra: 

Kispolgárok. (Ifjúsági előadás.) 

Apiills 23-án, szombaton este tél 8 óra: 

A szabin nők elrablása. >T« bérlet 15. 

(Rendes helyárak.) 

Április 24-én, vasárnap d. u. 3 óra: 

Csodálatos mandarin. — Tavaszi komé-

dia. - Diótörő. ,K« és >M< bérlet 

9. (Rendes hcljárak.) 

Április 24-én, vasárnap este tél 8 óra: 

A szabin nők elrablása. »S« bérlet ló. 

(Rendes helyárak.) 

Április 25-én, héttőn: Ninci előadás. 

;Április 26-án, kedden esle fél 8 dra: 

Figaró házassága. »A« bérlet 17. 

Április 27-én, szerdán este fél 8 óra: 

A szabin nük elrablása. »!« bérlet 16. 

Április 23 án, c ütörtökön eale fél 3 óra: 

llovanscslna. »T« bérlet ló. 

számoljanak el a szakszervezet helyiségé-

ben. 

Felszólítjuk a szakmai és iizeml szak-

szervezeti propagandafelelösöket, hogy áp-

rilis 23-án, szombaton délután 5 órakor 

a szakszervezeti székházban tartandó pro-

paganda értekezleten feltétlenül jelenjenek 

meg. 

Az Épilómrnkáaok Szakszervezete áp-

ri.is 24-én, vasárnap délelőtt 10 órakor 

taggyűlést tart a szakszervezeti székház-

ban. 

A Házi Ügyelők Szakszerv, zete április 

2i-én, vasárnap délután 4 órakor taggyű-

lést tart a szakszervezeti székházban. 

Felhívjuk az üzemi és szakmai ócska-

vasgyüjtő felelősöket, hogy az összegyűj-

tött ócskavas mennyiséget jelentsék be 

Tóth István, Mérel-utca 20. szám alatti 

ócskavasgyüjtőnél, aki az összegyűjtött 

vasat a helyszínről elszállíttatja. 

Palyázat babai állásra 
Kiskimdorozsma község (Csongrád vm.) 

elöljárósága a helyettesekkel betöltött 1 

belterületi, 1 torráskutközponti és 1 zsom-

bóközpontl községi báhai állásra pályá-

zatot hirdet. 

Az állások javadalmazására a 4960/71913. 

Korín, számú, valamint a 7200/NM. számú 

rendeletekben foglatt előírások az Irány-

adók. 

Felhívják mindazokat, akik az állásokra 

pályázni óhajtanak, hogy a kellően fel-

szerelt pályázati kérelmeiket az •Orvo-

sok Lapját cinrfl szaklapban, illetve a 

szegedi vDélmagyarországt cimü napilap-

ban történt megjelenését követő időben, 

de legkésőbb május 20-án déli 12 óráig 

Kiskundorozsme község elöljáróságánál 

nyújtsák be. A később beérkező kérel-

meket figyelembevenni nem lehet. 

A pályázati kérelmekhez csatolni kell 

a következő okmányokat: 1. születési 

anyakönyvi kivonatot, 2. magyar állam-

polgárságot, vagy az Illetőséget Igazoló 

okiratot, 3. szülésznői, vsgy bábsl ké-

pesítést Igazoló okleve'et, ezenkívül az 

esetleges továbbképző tanfolyam elvégzé-

sét igazoló és az eddigi működést igás 

zolő bizonyítványokat, 4. rendőrhatósági 

erkölcsi bizonyítványt, 5. tgazolőblzott-

ságl, vagy a Népfront helyi bizottsáro 

által kiadott politikai megbízhatóságról 

szóló igazolást, 6. egészségi állapotot 

Igazoló tisztiorvosi bizonyítványt, mely Iga-

zolja, hogy a folyamodó bábát műkö-

dését egészségi okok nem gátolják és 

végül 7. élctlelrást. 

A választás Időpontját később átts-

pilják meg. 

Kik k a p n a k p á l y a jpitéSa segé l y t 

áprilisban 
Az Országos Sport Hivatal 

április hó folyamán pályaépí-
tési segélyt küld Baranya me-
gyében Dinnyeberki község-
nek, 5000 forintot. Békés me-
gyében Gádoros községnek 
ötezret, Mészkő községnek öt-
ezret, Csanád megyében Kis-
zombornak ötezret, Győr me-
gyében Levél községnek há-
romezret, Hédervár községnek 

háromezret, Nagyszegeden Va-

rostanyának háromezret, Ar-

pádközpontnak háromezret, 

Hs j d i megyében Nádudvar-

nak ötezret, Hajdúnánásnak 

ötezret, Tolna megyében Ozo-

rának háromezret, Szárazá-

nak háromezret, Csongrád 

megyében Csanyteleknek öt-

ezer forintot. 

Két uj 
napköziotthont avatnak 

SZEGEDEH 

Szeaeden a hároméves terv 
keretében három úttörő nap-
közi otthont szervezett a szo-
ciális felügyelőség. Ae úttörő 
napközi otthonok még szapo-
rodnak. Május elsején két uj 
napközi otthont avatnak fel. A 
két uttörőotthon szervezését az 
MNDSz asszonyai végezték. 

Nyári napközi otthon tizen-
két helyen működik Szegeden. 
A népjóléti kormányzat az el-
látás egyharmadrészét fedezi és 
fizeti az óvónőt. Hatszáz 10 
éven aluli gyermek gondozása 
könnyiti meg a mezőgazdaság-
ban és a gyárakban dolgozók 
munkáját ezekkel a napközi ott-
honokkal. 

Tovább vásárolható 
a lucerna és vöröshere 

A földművelésügyi minisztérium s lucerna 

és vöröshere vásárlás határi/éjét április 

30-ig meghosszabbította. 

„Két ut" 
címmel rendkívül érdekes lett 
partizdn/ilmet vetit a Széchenyi 
Mozi. Két leit testvér kél ut/a, 
elevenedik meg előttünk ebben * 
darabban. Ez a két ut az iga* 
ság, az emberi szabadságért, a* 
önfe'Aldo ó, hsies haiasz retet-
ért \ivott harc és a fasiszta bar-
bárság szolgálatába szegődött 
megalkuvó élet utja. Két testvér 
magatartásán keresztül mutat fa 
be ez a pompás szovjet film en-
[neh a két útnak állomásalt. Meg-
ható emberi jelenetek, a lett par-
tizánok hősiességének és a fa-
siszta németek kegyetlenségé-
nek, embertelen erőszakoskodá-
sainak sorozata teszi még meg-
IMI óbbá az igen művészi filmet, 
amelynek értékél emeli szerep-
lőinek kiváló alakítása. 

KísHereske lők l í ö /a ta 
A könyvvezetésre kötelezett kiskereske-

dők, alkalmazott nélkül évi 71104100 fo-

rinton felüti, alkalmazottat foglalkoztatók-

nál évi 500.000 forinton felüli forgalmat 

lebonyolítóknak az eredmény kimutatásuk 

és vagyon mérlegük egy-egy Illetékmentes 

példányát legkésőbb április 30-ig kell 

beterjeszteniük a Belkereskedelmi I -a/di-

tósághoz. (Vörősmarty-utce 3.) 

Felhívja az egyesület a könyvvezetésre 

kötelezettek figyelmét arra, hogy min-

den tételt a könyvbe 13 napon belül be 

kell könvvelni. A könyveket vezető kis-

kereskedők ezt a szabályt leltétlenül tart-

sák be, mert ellenőrzés esetén e 15 napon 

beült t e nem könyvelt tételek miatt su-

Ivos bírsággal sújtják őket. 

Versenytárgyalás 

u y é g y i s t f l i segéiieszSíözök 
szilfásán 

A oáro.i népjóléti ügjoazt,.lv r-./ém 
tzükaíoj i gyógyásza'! segédeszközök szik 

üt.' ,ra jövő pénteken déli 12 őrikor 

a város gazdasági ügyosztályi (Szege* 

S., renyl-tér 11, II. em. 21.) nytlvá-

; versenytárgyalást tart e a beérkezett 

ajár.latoket ugyanezen napon éa Időben 

(elbontja. 

Ajánlati minta, vállalati é« tzerrödéat 

(eltétetek a gazdasági ügyosztályon (Sze-

ged, Széchenyi-tér 11, II. em. 21.) díj-

mentesen átvehetők. 

\z aláirt ajánlatokat sértetlen hcirliék-

h»n, pecséttel lezárvi a lenti Időpontig 

az á laml tiszti főorvosi Iktató hivatalba 

(Szeged, Széchenyi-tér 9. sz. I. emelet) 

kell benyújtani. — At ajánlat borítékját 

a következő fe'irettal kell ellátni: •Aján-

lat az 5.764/949. I. st. versenytárs v»-

lá.-t hirdetményben kőzött gyó yisza 1 se-

gédeszközök azáltitásárae. 

Felhívjuk az üzemi és szakmar 

őcskavasgyirjtó felelősöket, hogy az 

összegyűjtött ócskavas mennyiséget 

jelentsék be 

TÓTH ISTVÁN 

Méret-utca 20. szaru alatti ócska-

vasgyüjtőnél, hogy az összegyűjtött 

vasat a helyszínről elszállíthassa. 

SZAKMAKÖZI BIZOTTSÁG 

Vasárnap délelőtt 10 órakor a Vasutas S fnd ionban országos 

m o t o r o s s a l a k p á l y a v o r s e o y ! 
rendez a Szabadságharcos Szövlaé:- x-vsetfí osztálya 

A Magyar Dolgozók Pártja Szeged Kerületi Szervezetei-

nek összevont Kultúrcsojjortja 

. április 23-án, szombaton este fél 9 órai kezdettel 
az Ipartestület nagytermében a 

SZABAD NÉP-SZÉKHÁZ JAVÁRA 

tánccal egybekötött műsoros estet rendez 

Jegyek a kerületi Pártszervezetekben kaphatók 

Felhívjuk az elvtársak figyel mét, hogy az előadás fél 8 

helyett fél 9 órakor kezdődik. 

Apróh i rde tések 
4 t Q íj L A h K O Z A S 1 VILÁGOSSZÜRKE ÉS SÖTÉTEBBI 

- I szürke szövet- férfiöltöny jó ál-1 
I-.......... L 1 — 

f: L O N E fc I, f K 

Vasárnap, április 21 éti, fél 6 órakor 

NB. I. o. bajnoki mérkőzés 
előtte háromnegyed 5 órakor 

H ^ a ö t f a m é r l í e z * s JS z í fK I . - S M I I . ) 

3 órakor 

SZSOOli £K i í i — LöbilötiVíii bajnoki mérkőzés. 

BEJÁRÓNŐT felveszek. Bajost-, lapotbaa, közepes alakra eladió.| KERESEM független asszon* 
Zriljnjzky-utea 15., I. 6. ̂  Megtekinthető'délután 3—5-ig: ismeretségét. Levelet, a kindó-

Bocskay-utca 6., I. em. 7. [>a ./Házasság is lehetséges II.« 
jeligére kérek. 

EGY pedagógnsértesitőt_ taiáL 
íak, b ane iratokkal a törvény, 
szék előtt- Igazolt tulajdonon* 
Átveheti a Delmagyarország ki-
adóhivatalában. 

WOLF Mátyásná Brankaudf 
Ilona örökösei jelentkezzen*!! 
bútoraik átvétele ügyében. — 
Paunez, Teleki-utca 1. 

MEGBÍZHATÓ rendes nő bár. 
milyen munkát keres. Jelige: 
»Szerényigényü«. 
KÖRÚTON bejüli italüzlet át-
vételéhez komoly 3 0 — 4 0 éves 

nőt csendes társnak keresek. 
Jelige: sEngedély van«. 

< A D A S - V E T E L 

250 kbe. motorkerékpár eladtí. 
Szabó, Szent Györgv-utca 12. 
ZOLI) lakkozott hármasszek-
réuy, alacsony fehérnemüs szék-
rény, nagy és egyajtós ruhás-
szekrények, egyéb "bútordarabok 
eladók. Juhász Gyula-utca 33. 
T. emelet 4. 
K i Et M i ASlA LAN Romingion 
irodai Írógép eladó. Juliász Gyu-
la-utca 33., 1. 4. 
MAGAS alakra drapp tavaszi 
félfiöltöny eladó. Juhász Gyula-
utca 33., 1. 4. 
NAGY modern Íróasztal, álló-
lámpa, szekreter eladó. Cim a 
kiadóba u. 
KISLEÁNY részére áldozóruhát 
keresek kölcsön vagy megrí-
teire. Jelige: »MAjua' 

125-58 motorkerékpárt vennék 
príma állapotban. Cim a kiadó, 
ban. 
ELADOK férfiruhák, átmeneti 
kabát, cipők, kalapok. Sugárné, 
Deák Ferene-utas 8., reggel 
8 és 9 óra között. 
SÖTÉT hálószobabntort vennék 
Ajánlatot Arviz-utca 67/b. 

K A M "»• 
KÜLÖN BEJÁRATÚ egy szoba-
konvhás lakást keresek, lehet 
bútorozott is. Jelige: »Májua 
1-ére Ill.e. 

TÁRSBÉRLŐK figyelmébe! El-
cserélném két különböző helyen 
levő 2 x 1 szoba-konyhás eme-
leti lakásomat kétszobás, eset-
leg háromszobás régiljórüért. — 
Jelige: »ltégi bér«. 
HÁROMSZOBÁS komfortos, ma-
.gasföldszintes, különálló laká-
somat elcserélném kétszobásra, 
vagy egyszoba., előszobásért, 
esetleg térítéssel átadó. Jeüge: 
silizbér 100<. 

BÉLMAGYARORSÜÁtí 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő í » kiaJŐ! 

ifi- KOMOCSIN MIHÁLY 
Szerkesztő: BODAY PÁli 

Szerkesztőséét JóksI-utcn 4. 

Felelői szerkesztői telelőn: 35-H 

Szerkesstöségi telelőn: 30-01. 

N>omdai iterkcsztőaégi telsfOMl 

est* 8 tál 35-0S. 

Kiadóblvatal: K4r4sz-utc* 4a 

r,lelőni 31-10 <s 35-00. 

As x-szel jelzett közlemények dijazottsie. 

\ Hirbipkiadó Kit. nyomátz-

FELELŐS VEZETŐ: KONi lZ LASZLO. 


