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Elkészült a szegedi sportpályák beosztása 
az MHK edzésekre és próbákra 

4 N t t m c c t o f i i " ' 1 o 15.-00 lót mtj-

nóga t ó MHK p.-öMk h.imaroum meg-

x.-xilódnck. A iportpiWík hMsrUsávtl exen 

i héten kés/ütick el, ami lehetővé leszi 

i versen<<ken résztvevők kellő Icki-siO-

•isit, a mq;feleló eJréa bistosltlrít U. 

Az MHK prúhlklt kc'» kM-••kt-»n bo-

lyc-hijik le: Az első időszak (zeptem-

a mísodik időszak de: ember véfié-

e -i-t. 

AZ ELSŐ IDŐSZAKBAN bonyolítják 

le a U.hn'ka! sportá «k közül > kerék-

adr. kLInbdadoMat célba, > cíllcvíst, az 

Ü.vut'-lbSI a kislahdabajitist lévőim, a 

'rxlylok st, ta'ajtoránt. a ri'g„ryo»."djbdl a 

• obairinal ipagas'trrdsí, a rohammal ti-

az ugrókötél prólHkat, a gyor-

cnfígből az 50 méteres úszást, az illő-

ké?.-s :.!2'o3l a 2C0 métete? iwzást, gyalog, 

•itt, S' crilbSI a kötélibiszlst, a füg-

,'CS'leedést és • lekvótdiiiuz tolódást kar-

-lajl.tá;.) 

A MÁSOD K IDŐSZAK prdkál: Techni-

xc, sl, aka.lálytorna, céllövés, repülóma-

. > xc. ügy.-ssbs íeke. \o,a -rsdo -.a» ru 

Jany.-i.ág, helyből tévougris, gyoreaadg, 

yorskc-rcsolya, 60 és 100 méteres sík-

utís, íUl i íp ' .s i fg , 1.530 m. alklulís, 

W0 m mezei futát, kajakozás; erO, hu-

sídakodís. 

A próbázd tetszés szerint választhat 

nin'e.i képe ségbdl ervet, de c;ak a mee-

•clslí idds/afc prdbllhdl. Ha a próbál; 

(épességelnelc megtelelnek, az esd Idő-

seakbsn 4 képességből h prdbázhat, ket-

il azonban I második Időszakra kel! 

nvyitia. Ha nem lelel meg 

i -v lei alább kettőből prdbáznia kelt az 

I 5 időszakban, a többit a misodikbdl 

választhatja, 

tls az első Időszakban valaki még az 

alapfokot sem tu-l a e'érln, ugyanazon 

képesség m i i* ik időszakra kijelölt sport-

vjáből is javíthat. Egy képességből 

'jy-vlként csak egy spo.tből leltet prá. 

aizrd. 
A prdi-.sk eldltészflletelre (edzésekre) a 

óráddá? elkerüli e végett a pályabeosztá-

sok a kSvetkc/Őki 

SzAK pálya UJszcgzdi Tanlldképzd és 

gyakorid j: kólája. Vcdűi ,',képző, OőzKirész, 

a Ládagyár, Ujszegedi Pártszervezetek, 

<isvasut. 

MICLílTE pálya, L'JIZ (fd- Magyar Ken-

der, Ujszegedi Alt. iskola, Városi kerté-

ize", Újszegeden lakd egvéb prőbázdk. 

MEFESz pálya, Adv-lér: Egyetem, Pe-

dagógiai főijk ,1a, l>.igonlcs gimn., Er 

Zi-.'l'et glrpr.., Bchárosi ált. Isk., Pedagd-

giai föl-k. ált. iskolája, VAOSz, MŰSzK, 

l'ció eipö/yir Vizmü, Városi nyomda, 

Ntmze'l Színház. 

V tvda i stadion: V.vrut, P ,hánygylr, Sza-

badságharroa Szövetség, Műszaki Kőzép-

bkoja. Kereskedelmi leány isk., Rdkiisl 

ált. isk., Villamos vasút, MNDSz, Konzerv-

gyár, An ol Magyar JU'tttond. 

Siaksz.-ivezeti ó l r a , II n-a ' l t í í i Ju-

hász Gyula utcai ált. isk., Margit-, Du-

gonics-. és Madácb-uírai ált. isk., Rend-

óis-'g B,--oa> Oábnr gimn., Oongrídi-

sugáiuü á l t isk., Tü/oltdság, Kórház, 

Házgyár, DÉMA cipőgyár, Szikit gyu-

fagyár, Köztisztasági telep. 

Mdravároai pálya. Cserepes eon Ta iltd-

k p/ó, Ipari leányközépiskola, Margit 

gimn., Fóldmlves-utcal ált. l i k . Tisza és 

Faludi malom, Vigdhid, Téglagyár, Mőra-

városi ált. isk., Húsipari Szövetkezet. 

MINSz sportt lep. Falidvárost Dőzna Oy. 

ált, isk., Szillóri á l t isk., Klauzál gimn., 

Kereskedelmi Isk. Orioo hírgyár, Lipps! 

gdzfürész, Pkk szalámi, Pénzügy, Somo-

gyltelepl á l t Isk. Szegedi cipőüzem, Pdata 

NV. 

Az edzésekhez és prdbákhoz szüksége, 

szereket csak csoportoknak adja kl • 

pályákon mitködő gondnok, ezért minden 

esetben együttesen keressék fel az egyes 

pál; ókra kijelölt üzemek éa tőutegszer-

vezetek tagjai a sporttelepet. 

A pályák hétfőn és szombatod délután 

teljes egészében, egyéb napokon csak a 

lutd és ugrő pályák állnak a prőbázdk 

trendelkezésére A céllövéssel kapcsolatba:-

az MSzHSz ad lelvilágositást Az nsző 

előkészületek májusban délután 4 őritől, 

juniusldl kezdve pedig 6 őritől 50 fillér 

lulnmenőrzésl dij el'enébeis az tiiszegedi 

SíMTE uszodában végezhetők aa MHK 

Igazolvány kimutatása allauébtit. 

A pályák hwználaUra vonatkoző Írás-

beli engedélyek* a tőmegszervezrtek. Is-

kolák éa üzemek a Sportielügyelüségen 

kapják meg, amelyet kötelesek az illeté-

kes pályatulajdonos egyesületeknél bemu-

tatni. 

Vasárnap: Délkerfllet kard ©gyíni 
bajnokság S»geden 

A Vivőszöveteég Déli Kerülete rende-

zésében vasárnap Sze-redan a rendőrpa-

lota tornatermében (KI kerület 1919. éri 

térti egyéni bajnokságát rendezik meg. A 

bajnoki viadalon a kerület 30—25 legjobb 

vívója vesz részt. 

ökölvivá* 

Hosszabb szünet után ómét megindul-

nak az ökölvívó csapatbajnokság tavasai 

fordulói. Vasárnap Szegeden rendezik aacg 

az MKUMTE—Vási: hely mérkőzést. 

Ma délután ( dral kezdettel játszik le 

a Poatis —SzMTE ifjúsági labdarugó baj-

noki mérkőzést a Postás fc Kő városi pá-

lyáján. 

ftasedi jlliasai Benizeti S z í n e z 
m ú i $ o r € t 

Május 21-in, pénteken ede tél 8 órakor: 

A lurtangiX özvegy. sT« bérlet 17. 

Rendes he! zárak, 

álájut 21-én. Szombaton e te tél 8 őrakor: 

Különös házas ág. »A« béri* 19. Ren-

des helyink. 

Míjns 22-én. vasárnap i n. (él 4 őrakor: 

Á- S'Zbén o lk elrablása. «K« és sM« bér-

let 19. Mérsékelt helyárak. 

áíé. US 22-én vasárnap este léi 8 őrakor: 

Figaró hám sági. »l« bérlet 17. Ken-

det helyit uk. 

a.élu 25-in, b'ttőn es'e fél 8 órakor: 

Különö. házas: ág. »P? bé/let 18. 

Mákia 21-én, kedden e;!e tél 8 őrakor: 

OUtello, Bérletszftuet. 

V."jus 25-én, s-e'din e-te fel 8 órakor: 

Ktlönőa házasság. »L'« bérlet 18. 

Májú-- 26-án. c.ü'.örtökön ette tél 8 órakor: 

A furfangos Özvegy. »E« bérlet 18 

tí áj::? 27-én, pénteken e;te fél 8 órakor: 

Ctadott mec i's-onv. Femutatóbérlet X . 

Ru/sa'áris^ü, lengŷ kápo'nán 
és Cseuceén 

B< í?ésií1^ózak éniiineSt 
Az ötéves terv első éveiben 

Ruxsajácűson, Lengve! kápol-
nán és Csengelén építenek kor 
szerű egészségházat, melyben a 
gondozó Inté'.eten Idvül'mégaz 
oiteosoknak és védőnőknek is 
lesz lakása. Az általános beteg-
e'tótás bevezetéséig összesen 39 
o;"vospa és ugyanannyi védőnő-
re van szűkség, akik az egész-
ségvédelmet s/o'iáűii fogják. 

Bencpesedieh 

a h&zlegelők 

Megindnft a mait héten a 
szarvasmarháinak a közlege-
lőkre való kihajtá-sa. Minden te-
henet kihajtós előtt megvizs-
gáltak és fűiét bélyeggel látták 
cl. Minaen tehén után 30—50 
forintig legelői dijat kell fizetni. 
Ez a gazdák földmennyisége sze-
rint van beosztva. Kell még fi-
zetni 15 forint pásztordijat és 
3 forint kutpénzt. A legelő ál-
latoknak az esőzés óta kövér 
legelőjük van. 

az Ggy©fem®n és az OTI-ban 
nővédelmi tanácsot áüifcmak f©S 
Megindul a harc a rált ellen 

A tnéhrák és az emlőrák sok 
asszony halálát okozta. Évente 
közei 3000 magyar asszony 
pusztul cl méh- és emlőrákbon. 
A betegség többyire a 35—40 
évnél idősebb nőknél lép fel. 

Az orvostudomány ma már 
mindkét betegséget meg tad.ja 
gyógyítani, de csak akkori ha 
a he!egek idejekorán, betegsé-
n'ik legke.'detén kerülnek orvos! 
kezelésre. Tehát a legkisebb pa-
nasz ese'én fs orvoshoz keli 
forttulnl. 

De gyakran ez sem elégi A 
rák alattomos betegsé", Iap-
pangva, titokban fejlődik és 
gyakran cipk akkor olcoz pa-
nn ?okat, amikor már nemgyő-
gAÍthatö. A szakszerit orvon 
oirsgóM viszont már akkor is 
felismeri a rákot- amikor az 
még semmiféle r.anasTt nem 
okoz a betegnek t< amikor még 
btz'nsan meg lek-t or/óoiltlani. 

Minden 35—40 ivnéi idősebb 
nő. asszomj vor.y leány, rend-
szeres kiőkdzb n, évenként eOV-
szer vary kétszer Jelentkezzék 
nfinnAnyászaft vizsgálatra. Ha 

ezt nem mulasztja ei, akkor vé-
dekezni tad a méh és emlő rák 
alattomos lániadása ellen-

Ki országban mindenfelé mű-
kődnek anyavédelmi tanácsadók 
az egészségházakban, ahol gya-
korlott szakorvosok minden je-
lentkező nőt ingyen megvizsgál-
nak. Szegeden is még május 
hóban két gondozókörben, «z 
OTI-ban és a klinikán megin-
dul a nővédelmi tanács. 

Az egyelem X 
uj költségvetését készítik 

Szerdán reggel érkezett ha-
za Budapestről a szegedi Tudo-
mántjegtjetem háromtagú költ-
ségvetési bizottsága, mely a kul-
tuszminisztériumban folytatott 
tárgyalásokat az uj költségvetés 
összeáll Kásáról. A költségvetést 
a klinika junlus elsejére már el 
Is juttatja a minisztérium Ille-
tékes osztályához, fii uj költség-
vetés már az ötéves terv elő-
irányzatán épül fel és abban kü-
lönbözik az előzőktől, higg ka-
ronként és klinikánként külön-
kiiiőn feltűntetik a költségeket. 

ÍREK 
NAPtRRMD 

Péntek, májua 98. 
Nemzeti Szinhia est® fél 8 

órakor: A furfangos özvegy. »T* 
bérlet '17. 

Belvárosi Mozi fél 5, Hl 7 
és féí 9 órakor: Denevér. 

Korzó Movú 4, 6 és 8 órakor: 
Denevér. , 

Széchenyi MoM 4, 6 «i 8 óm-
kor: Táncosnő. 

Muzeum tijrUva: hftlcízrrep 9-161 M 

őcálg, n s f c . fi ünuepozp 9-től 13 őcüf . 

Somogyi könyvtár ayHvi: hftKíoMpo-

con reggel 8 órától <*te T óráig. 

Egyelem! kSnvvtár «yttv»i rege* 8 
Kától ette T őri ig. 

Szolgálatos 4y6?yszertirak: 

Gerle-Takica: Klanzál-tir 3. 
Just Frigyes: Petőfi Sóndor-
suglrut 4'1/b. Tőrök Rí irton: 
Csongrádi -súgó mt. Sílmeezi 
Béla: Somogyitelep IX. u. 489. 

— KÖZGYŰLÉS. Május 23-
án, hétfőn délelőtt 11 órakor 
a város törvén yható.sági bi-
7-qttsá.ga közgyűlést tart a vá-
rosháza közgyűlés! termében. 
Ezt megelőzően 9 órakor kis-
gyűlés lesz. 

— A MAGTAR-SÍOVJET 
TARSASAG Vőrösmaröiy-ufoa 
4. szám, szombaton este. féí 
9 órakor nyári mozihelyiség 
avató ünnepséget rendez. 

— A HÁROMÉVES TERV 
utolsó szakaszában Szeged 
környékén rengeteg utat éöl-
tenek. A nép állama jáváte-
szi a mult bűneit. Jelenleg 
Ralástya—Csengcle közötti 
szakaszon épült másfél kilo-
méternyi hosszúságban maka-
kúraut. Az útépítkezésnél ar 
állam rengeteg munkanélküli 
kubikost foglalkoztat. 

X Karórák, zsebórák pontoe 
és evors lavitása. Fischer óris 
Szeged, Klauzál-tér 3. 

rurrm 

— = 4 o r á 'H1 r tr l e t é ^ e I c 

iramban ío'ysscH 

az ntéji^ssh 
Március legelőjén ke, dodtek 

meg a nag>obb útépítések. A 
felgyő—tömörkényi utat is 
elkezdték már akkor építeni, 
most a közlekedésügyi mi-
nisztérium újabb 40 ezer fo-
rintot utalt ki enneik a* út-
nak a földmunkálataára. 
Nyolcvan ember dolgozik az 
útépítésnél, hamarosan ka io 
fejezik már. 

A Csongrád—BudapeHE fit 
vonalnál 100 ember dolgozik 
az úthengerlésmél. Erre az 
útra szintén 40 ezer forintot 
utal ki a közlekedésügyi mi 
nisztérium. 

Hengerelési munkalatok 
folynak még a Debrecen— 
Szeged útvonalon, ahol 140 
dolgozó nyer alkalmazást. A 
szeged—orosházi úton 80 em-
ber dolgozik. Ezen utak- han-

— MÁJUS ELSEJE és a vá-
lasztások után a harmadik 
nagy alkalmat használta ki 
szerdán délután Szeged várcm 
180 egyenruMs SzJT fiatalja. 
Szerdán délután a vasárnapi 
Népfront nagy győzelem me*. 
ünneplése alkalmából vonul, 
tak fel hadnmdszor egyen ru-
hában. l 

— AZ MNDSa népegészség 
őrei részére, akik a Mérey-ut-
cai iskolába jártak tanfolyam-
ra vizsga megbeszélés kedden 
délután 5 órakor az MNDSa 
központban. A KISOSz nép. 
egészségőrei megbeszélése hét. 
főn délután 0 órakor ugyan-
csak a központban. 

VALÓTLAN HIR TER-
JESZTÉSÉRT Szatmári Ed. 
rolyné és Törők Sándor békés-
csabai lakosokat egy-egv bavj 
foghú/ra Ítélte a szegcdi nép. 
bíróság. 

— A DEMOKRATIKUS Af-
LAMREND ellen izgattak P 
Szabó Sándor és Szabó l 
ítoszló dolxT'.i lakosok. A sze-
gedi népbiróság mindkettő;A. 
ket eg-zévi börtönre, kéth«r-
mad vagyonuk elkobzását-e éa 
ötévi hivatali és politikai .'el-
vesztésre iíéile. * 

— A BOR f PA Rí SzIT ós 9 
MEFESs ifjúsága néhány liA. 
nappal ezelőtt fölvette a fettp, 
csolatot egymással. Elhatároz-
ták, hogy ezentúl közös erővel 
s vállvetve együtt fognak dol-
gozni a szebb és bpIdog-aLIÉ 
jövőért. A közSS munkSaaK 
már is nagy eredménye va»» 
Szimonov: Orosz kérdés cio 
mű darabját tanulták 
melyet szombaton és varárnafl 
este mutatunk be a szaksz-w> 
vezet széJcliázában. 

- - AZ ALFÖLDI TUDOMJU 
NYOS INTÉZET vasárnap i l 
e. 11 órakor nyilvános ftlévl 
tart az Embertani Intézeil'na, 
Az ülésen a Fehértó monográ-
fia munkaközösség előaitásott 
olvassttk fel. Minden érdek !é. 
dőt sz.ivesen látnak. 

— A BOLYAI JÁNOS Mkte-
matikai Társulat szombaton á, 
u. fél 5 órakor a szegődi egye-
temi Bólyai Intézet I . sz. tao-
tcrméLen (Ady-tér 1., II . « « $ 
elősdó ülést t'aii. Erea Szőkét, 
falvi Nagy Béla tart előad*s# 
»Fonrier sorek abszolút feim> 
vergénciájáualr kérd© 
címmel. Álinden érdek lő ig 
szivesea lát a társulat veafcta-
sége. 

— A SZEGEDI NÉPBIRÓ$«| 
szerdán hirdetett Ítéletet Ko-
vács István és Huch Péter 14-
kösházi lakosok népelleuaa b-S» 
ügyében. Kovács István *>y« 
évi, Huch Pétisrt halhóe-rjfll 
börtönre Ítélték. 

— Feketönvígé. .Takua lunK 
csorvai lakos 1947-bnti két jajg 
hot vágott ícketéa. A ,'»ogö4| 
törvényszék háxomhónapi fo* 

K I K - • . o . - M t M i i i r e t i • « • « — n — E n n - w 

n i rV- Al'.'k 'ÍT/Tjnr p | 
HPJ.'.UÖXÖ felvétetik a délelőt-
ti órákra. Cim a kiadóhivatíil-
t>an 

-<« A I ' A S j V lé I K t ^ 

F P . R F I O S 1 Z M A T , lekele-baruát 
41—lő-öat ve?zek. Dózsa Oy.-
utoo 16., cipész. 
F.L.V D O söt-tkóL- f é r f i ö l t ö n y l ú 

l'ogáftalnn állapotban. Érdek-
itklut Atérey-utca 12., IToltraj 
bádogos. 
GYLÍtMKtv.vGY eladó. Booskay 
utca 4.. félemelet 

f A K A -

iCL L O l.K hLMJM uu touidZOlói 
lakáeomaf keltőért, jóez.ágtor 
tás*ni Hullám-utca 8..' cm. 20. 

gerelésére 20—20 ezer forhi-

tot utalt ki a közlekedésügyi háVraTés ötezSa forint péusbáli 
minisztérium. I tetősre ítélte. 
* 

| i.fiPCdOllAZl bejárattut szép 
I utocozott szoba kertes mngán-
| házban kiadó. Zászló utca 11/a... 
i emelet. 

I ^ iv p » o 

: OR.\. éí ékszerjavitóíok pon-
tosan kéezülnek felelősség oicl. 
lelt- Óraszerkezet:t veszek. — 
Té'th órás. Kárász ntea 13. 

o s v m y kerlheiyiséye 
a mai napon, 20-án nyílik meg 

l!oldornsszony-sug.''-riil 12. 

Lg 1 te»p. i b-.lu-wilot találtak 

jzerdin az tonepnésr alatt- Iga 

'olt tulajdonosa át.vehoti a ki 

- K l - ó h i v a f a í f ^ u . 

F EH FI V ABBOU ÉP RT bérbeven-
nék. Deák, Tabán-utca 20. 
EGY nagy kocsi disznótrágya 
ingyen elvihetŐ Zá?zló-u. 10. 

D E L M A G Y A U O R S 2 A G 

p:-i:t'K. napilap. 

Feielúa aicika-ttó <« kiadó: 

Ifj. KOMÓCSIN MIHÁLY 

S z e r k e s z t ő B O D A Y F A L 

Szcrkesitősíg Jókai utca 4. 

Silílős arerkttztől telelőn: 35-55 

Sx«(kea«Ő3ígt telelőn: 3001 

Nvoradal »tírke?x'/T-é^l teeton: 

Siti 8-tői 35-04. 

Kiadőhlva'.a! Káctax-utca * 

Tele Ion-. 31 IC á 354». 

A' * I- iel'en K ' ' . r c -nek dt'axo'iaV 

5 i-iíclepkiaao KI;, ovontdao. 

F I LOS VFZETC KONCZ UAÍZLO 

Szélhámos katóal !§!t âliülaBua 
a szegedi rendőrség 

A SZEGEDI RENDŐRSÉG 
őrizelbevelte, majd átadta az 
ügyészségnek Molnár Istyán és 
Császár Lajos szegicdi állat-
keresLedőket, közellátás érde-
keit veszélyez.lelő bűncselek 
mény mialt Molnár István és 
Császár Lajos a Sertésforgalmj 
NV bevásárlói voltak A sae-
gedkőruyéki falvakban serté 
sekeí vásároltak olcsó áron, 
de azokat nem adták ál a 
Nemzeti Vállalatnak, banemjó 
ávoli értékcsilelték. 

| A két szélliámos kuper 

Öszcnlivánon fa több doJa 
paraszttól olcsó áron sedótaa. 
ket vásárolt és azokat a v4aé< 
ron jó áron értéke ri telté*, 
EzenkivűJ hamis járlatlevoi* 
ket kés nettek, a Nemzeti Váfc 
talat pénzét saját céljaücr* 
használták fel. Demokrtriifc* 
rcndőrségtink azonban élier«| 
őrködik, hogy dolgozó jN* 
rasztsígunkat semmi káros*, 
dás sem érje, és ez alkalom. 
tn:»l is véget vetett á 'ké! 
pec esni'.s'M'-'i'-


