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Hatalmas tömegsportmegmozdulások 
pünkösdkor Szegeden 

Soha nem tapíírtíU hatalmas sport, 

tncgmazdul.tiok win helye l e u a püniósiii 

ine.rpck aoán Szegei. 

Dtidopcut—Szeged 
A teccnyiotozatot bevezeti a szomlialoa 

leOooyo^ilúra kerüld Budapest—Szeged or-

szágos országúti kerékpíros viadal, nme-

den u ország legjobb tóvárosi és vidéki 

vertenyzdi Indulnak. A verseny befulóji 

szombaton délután ó—7 óra kőzőtt lesz a 
tűzoltó akUnlya előtt. 

Háztftmbkörüli 
a Széchenyi-téren 

Másnap, pünkösd clsó napján * Postás 

és a Lokomotiv kórós rendezésében or-

szagos híztőmtkőrüll versenyt bonyolíta-

nak, 1c, amefeyn ugyanccsak riszt vesz-

nek a tóvárosi versenyzők. A versenyt 

reggel 8 órakor kezdik. 

Birkozőveiweny aa uszodában 

tlgrancesnk szombaton kertit megren-

ttezésre az SzMTE elsó szabadtéri göróg-

róinal és azabadfogámi jclvényszerzó bir-

kózó versenye az ujszegedi uszodában. A 

küzdelemben a rendezd egyesületen kivül 

résztvesznek n Szegedi Lokomotiv és a 

Szentesi MAV versenyzői is. 

50 öves Felsőváros sportélete 

PürXőjd vasárnapján délntán ünnepli meg 

l i FTC SzlT li-nnállásinak ötven éves 

évfordulóját a felsővárosi MINSz sport-

telepen. Ebból az alkalomból a sportpályán 

ünnepélyes keretek között sportnapot ren-

deznek, amit a kultúrházban este kultúr-

műsor követ 

Országos cél lövő verseny a Sta-
dionban 

Az ünnep két napján a Szabadságirarccos 

Szövetség szegedi szervezete rendezi meg 

kétnapoa országos versenyét, ametyre meg-

hívják az olimpiai keret éa a váloga-

tott keret tagjait. Ez alkalommal kerül 

lebonyolításra a május 22-ről elmaradt 

népi verseny U, 

A bniUppsti Lokomotiv nsah 

Szegetlen 

Ismét kétnapos uszóversennynt kedves-

kedik a Szakszervezeti MTE az úszás 

fiiveinek. Ezúttal a Budapesti Lokomo-

tiv uszó és vízilabda gárdáját hivta meg 

vendégszereplésre, akik között több él-

vonalbeli, olimpia] éa magyar válogatott 

tzcrcpcL 

Citörö úszóverseny ! j 

Az ünnep elsó napján rended meg 

ugyancsak a Szakszervezeti MTE úttörő 

uszóversenvét az ujszegedi uszodában, ez-

zel lehetőséget nyújt a tehetségek felku-

tatására. 
r 

[fjnságt nap pünkösd hátfCjn 

Az ünnep sportműsorának fénypontját 

a pünkösd hétfői ifjúsági nap képezi, 

ur.elyet délután az OSH Nagyszegedi 

Sportfclügyelöségének rendezésében tarta-

nak meg. A hatalmas aránvu sportnapon 

több mint tízezer szegedi Ifjnmimkis, 

Diákszövetségt, MEFF-Sz, és egyéb fő-

megszervezeti fiatal vonul leL 

Labdarúgás 

Nem marad program nélkül n labda-

rúgás tábora sem. Teljes fordulót Játsza-

nak csapataink az NB II III . éa a ke-

rületi bajnokságok minden osztályában. 

A legérdekesebb műsort a vasutas sta-

dionban bonyolítják le. Itt kettős NB 

ti. mérkőzés mellett még több kerületi 

t-lálkqzőra kerül sor. 

Szép sikereket értek el a Szegedi Kender 

sportolói 

I . oeztályu. eredményeit A Szegedi Kender sportolót vasárnap 

kltünó eredményeket értek el. Alapfokú 

bbdaugó bajnokságban az FTC SzlT 

sapatít 8:1 nányban győzték te. A Csun-

jráímcgyel asztalitenisz bajnokságban a 

következő helyezést éték el a versenyzők. 

Félt egyéni L osztály: 3. Kovács; IL 

osztályban: 1. Kovács. Férfi párol I. 

osztály: 1. Kovács-Bodó; II. osztály: 1. 

Kovács—Bodó. Női egyen L osztály: X 

Hovorkáné; II. osztály: 3. Hovorkáné. 

Nőt pdos 1. osztály: 3. Hovorkáné— 

"ördl. Vegvespáros: 2. Kováccs—I lovor-

káné. Az alapfokú sakkbajnokság közép-

döntőjében a Kender ccsapat 4:2 arányú 

veeséget szenvedett az UV. első csapa-

tától. A teke spot népszerűsítése 'érie-

kében házi bajnokságot rendeznek a 

VAOSz pályán a jövő hét folyamán. Allud-

ezek azt mutatják, hogy a Szegedi Ken-

der dolgozói magukévá teszik az MDP 

spotprogramját, a jobb szélei alapokra 

fektetett aportért. 

Teke 

Erdekei két mérkőzés lesz n teke NB 

fi. osztályában is. Szombston játszák le a 

VAOSz—Gázgyár helyt rangadót, vasár-

nap pedig a Móraváros fogadja a buda-

pesti Ekkiromoa együttesét. 

Az NB. I I I , ujabban beérke-

zett eredményei 

JSE—SzVSE 4:1 (2:0), SzMTE—KAC 

4.2 (3:0), HMTE—KMTK 1:1 (1.0). Az 

eredmények alapján a táblázaton a hely' 

NIYO—HMTE 6:5, Mlndszent-KMTE 

2:1 (1:1), Mezőhegyes—CsMTK 4:3 (3:0), 
— % 

Alaptoka bajnoki a üunyadi-
tércn 

Ma délután fél 7 órai kezdettel játszák 

te a KlOSz—Köztisztasági telep cipős 

mérkőzést. 

Alapfokú labdarugó er*4-

t i tuények 

Úttörő: Főiskolai gvakorfó-BelvárosI álL 

Isk. 4:0, Rákóczi—Sziliért 1:1, MAV fia-

aeveló—Belvárosi ált. isk. 3:0, 

1.1: SzMTE—Röszke 6:1, Postás SzlT 

L—Szőregl SzlT 30 , M. Kender S z lT-

Móra SzlT L 4:2, Klanázl-Mőrt Dózsa 

60, Kisvasut-SzAK II. 1:1. 

Felnőtt mezitlábaa: Arpídkózpont—Fra 

il őrtelep 4:1. 

Felnőtt cipős: Rendőr-MAV lg . 2:7, 

Szőregi EPOSz-Kőztisztasigi telep 6:2, 

Fűtőház—Líziagyár 4:1, N. Szinház-Vil-

famoa 3:1, MAV finn.—Ujszentiván 40 , 

Cs. Népboll—Gázgyár 10, N. Sz inh iz-

Dszlálymérnökség 4:1, Villainos—ÉMOSz 

3:3, Köztisztasági—Ládagyár 2:8, Kübek-

háá EPOSz—KIOSz 1:1, Konzervgyár-

Cs. Népbolt 2:1, 

Teke I . osztályú eredménye* 

MKUMTE—Móraváros 2796:2472, D. Mra 
torok-Konzervgyár 2791:2578, SzATE -

Oattonya 2983:2807. T 

Röplabda eredmények ' 

Róknat SzlT—Belvárosi SzlT 3 0 , 

MEFESz I.—Rendőr 3 0 , Felsővárosi SzlT 

—Nyomdászok 30. 

Szűcs nagy eíkere Budapesten 

Vasárnap rendezte meg az MKSz or-

szágon országúti kerékpác versenyét a 

bécsi országúton. A Szegedi Lokomotív 

versenyzői közül Szüca 56 Induló közül 

a negyedik helyen végzett és 34.312 kilüná 

óraállagával a II.—HL osztály abszolút 

győztese lett ' 

S a h k 

Vasárnap jő napot fogtak W a szegeidi 

egyesületek, améinyiben a Sregedl Mutv 

kás Sakkör a PcstszenlerzsébeH Sakköi 

ellen Budapesten biztos győzelmet aratott 

11 és fé!:8 és fél arányban. A Szegedi 

Munkás Sakkör ismételten bizonyságot tett 

a fejlett szegcdi sakkéletrőt, amely méltó 

versenytársa már is a fővárosiaknak. 

A Dohánygyári Sakkör vasárnap Hői-

mezővásárhelven a város reprezentáns csa-

patát fektette kétválira. — 8:4 arányban 

győzte le nagymultu ellenfelét. Ez a si-

ker amit a fiatal üzemi csapat elért, 

városunk sakkozóinak osztatlan elisntéré-

aét vívta ki. 

ret a kővetkező: 

1. KKVSE 26 90:36 42 

2. KMTK 25 70:35 355 

3. Be la 26 60:14 34 

4. Mőraváro* 26 73:65 33 

8. Poctl* 27 56:41 31 
6. H M I E 25 44:35 at 
7. SzMTE , 26 54:55 » 
B. Rákóczi 25 50:38 27 

4. Honvéd v 26 62:50 27 

10. Bácaalma'n 26 44:52 25 

11. János l.a'ra* 26 45:59 25 
I L MS, MTE 26 32:51 22 
I X SzVSE 26 35:49 M 
14. Kistelek 26 45:61 16 
15. HTVE 26 27:44 16 
16. KAC 26 29:107 5 

Szakszervezeti híreit 
A Magánalkalmazottak Szakszervezete 

felhívja azokat a tagokat, akik valamilyen 

hangszeren Játszanak, hogy személycsen 

vagy telefonon sürgősen jelentkezzenek 

(esetleg levlapon történő értesítéssel) Pé-

ter Lásrlő helyi titkárnál a szakszervezet-

ben, illetve az Országos Takarék fiók-

jánál. (Tel.: 31-40.) 

A Magyar Magánalkalmazottak Szabad 

Szakszervezete szegedi csoportja felkéri 

üdülni vágyó tagjatt, hogy kedvezményes 

üdültetésük Dgvében jelentkezzenek Sala-

mon Mária üdültetés! felelőseiéi Országos 

Takarékpénztár NV fiókja Takaréktár-utca 

Sz-chenyi-tér sarok. Tel.: 31—43. 

A Háztartási Alka'marottak Szakszerve-

zete csütörtökön délután C órakor tag-

gyűlést tart a szakszervezeti székházban. 

Szövetkezel! á ruháza t 

nyi tnak Baktőn 

A Szegedi F öl dmü vessző vet-
kezet va rá rnap délelőtt taggyű-
lést tartott. Bozóky László elv-
társ, ügyvezető az elmúlt öt 
hónap nyers mérlegét ismertet-
te és megállapította, hogy a 
szövetkezet tiszta nyeresége 
13.688 forint 93 fillér és ez-
zel máris túlszárnyalták az 
1948 év jövedelmét. Azután rá-
tért a következő hónapok te-
endőire. Feladatul jelölte meg 
a Dózsa György termclőcsopor-
ton kivül több termelőcsoport 
megalakítását, gabonaátvevő-
hely és Baktón egy szövetke-
zeti áruház felállítását. Ezen-
kívül a szövetkezet gyümölcs-
aszalótelep létesítését és a 
szentmiháíytelepi szövetkezet 
megszervezését tűzte ki céljá-
ul. Utána Varga Péter, a Dózsa 
György termelőcsoporfc egyék 
tagja beszámolt a csoport ed-
digi munkájáról. A beszámolá-
sokat vita követte, amelyek so-
rán a dolgozó parasztok előad-
ták kéréseiket. 

teenybsn á l l n a k 

a p e d a g ó g u s o k 
Az iskolák homlokzatán uj 

felirat jelent meg: »Ebbcn az 
intézet bon szocialista munka, 
verseny folyik* Csongrád vár-
megye háromszáz t i t általáuos 
iskolájában, kilenc gimnázi-
urnában, két tanítóképzőjében 
és ötven ovodájában a taná-
rok és .tanítók lendületesen 
építik a maguk ierüleién a 
szocializmust Versenyeznek 
egymással a »Nevelj jobban* 
mozgalom keretén belül, hogy 
minél tökéletesebben végez-
zék el a szocialista emberne-
velés feladatát. A tanárok és 
a diákság most már nem áll 
egymással szemben, hanem1 se-
gíti egymást. A pedagógusok 
egymással versenyezve, a mar-
sí-lenini ideológia szellemé-
ben nevelik a jövő emberét, 
Rákosi Mátyás elvtárs utasí-
tásai szerint. 

Ml TÖRTÉNT ÉS Hl TÖRTÉNIK 1 

Jől sikerült 
a m o d c l l e z ő v c r s e n y 

D o r o z s m a i t 

Kiskundo: ozsmán vasárnap 
tartotta a Szabadságharcos 
Szövetség íielyi csoportja mo-
dellező szakosztályának házi 
versenyét. _ 

A legjobb eredménye-
ket Nngymihály László bajtárs 
vitorlázója 2 perc 32 mp-es 
ós Hódi László bajtárs gumi--
motoros gépe 7 porc 35 mp-es 
eredménnyel érték el, de a 
versen ?ők valamennyien meg-
érdemeli sikert arattak. 

Az elért szép eredmények 
a modellező szakosztály veze-
tőinek Ilódi László, Kormos 
Ferenc bajtársak és Vass Zol-
tán ha társ sportvezetőnek 
szakszerű iránviiását dicsérik. 

Üzemi feanyMt láiesilensi 

a K3rt3sz-iá!2 íáülapr&an 

Az államosított Kertész-féle 
téglagyárban megkezdték egy 
üzem konyha berendezését. Az 
ebédíőzéshez szükséges épület 
rendelkezésre áll, már be is 
szerezték a szükséges felsze 
relési tárgyakat. 

A gyár menzája a közeljö-
vőben megkezdi működését 
Minden munkás 1.80 forintért 
jó és bőséges bédet kap. A 
gyár vállalatvezetője gondos-
kodott arról, hogy minden 
munkás kii'ön ányérbart kapj 
meg az ebédjét. 

x Kar- és zsebórákat, régi 
ezüstöt magas árban veszek. 
Fischer ékszerész Szeged, Klau-
zál-tér 3. 

NAPIREND 
Szerda, junius L. 

Nemzeti Színház este fél 8 
órakor: Különös házasság- «B» 
bérlet 10. 

Belvárosi Mozi: 4, 6, 8, Ja-
nika. ! | 

Korzó Mézi: fél 5, fél 7, fél 
9: "Janika. 

Szécehnyi Mozi: fél 5, fél T, 
fél 9: Megszöktem ax esküvőm-
ről, j , * 1 • ! 

Múzeum nyitva: hétköznap 9-től 14 
VSfg, nsár- }s ünnepnap 9-től 13 őriig. 

Somogyi könyvtár uvitva: hétköznapra 
on reggel 8 őrátőt est* 1 óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva: reggnt 8 
őrátőt s*t« I őriig. 

Szolgálatai jyéíyszertárrft! 

Leinzinger örökösök: Horváth 
MihAly-utca 9., Tel: 33-13. Pó-
sa Balázs Kálvária-utca L Dr. 
Salgó Bva és Tichy Béla Má-
tyás-tér 4b., Selmecri Béla So-
mogyitelep IX. utca 489. 

— KIS PÁRTJELVÉNYEK 
megérkeztek. Kaphatók Kakasú 
elvtársnál. j , 

— KORMÁNYRENDELET 
intézkedik arról, hogy a magán 
munkáltatóknál alkalmazott 
munkavállalók részire úgyneve-
zett (Munkaidő Feljegyzési Fü-
zetet* kell minden magánmiin-
kkáltatónak a munkavállalója 
részére kiállítani. A munkaidő 
füzeteket a DEFOSz országns 
központja bocsátotta ki. Ezen 
a héten már ininden DEFOSz 
helyi csoportnál megkedik a 
füzetek kiállítását. Azok a ma-
gános munkáltatók, akik mun-
kavállalóik részére a füzet ki-
áüitattatáriát elmulasztanák, 
súlyos büntetésben részesülnek. 

— A TAVASZI szántási 
és vetési versenyben Pusz-
taszer dolgozó parasztjai 
közül saját munkájukkal jó 
példával jártak elő (Nagy 
István, ifj. Palotás Ferenc 
és Kocsik János földműve-
sek, akik az üteinlervet jó-
val a határidő előtt befe-
jezték, 

x Hangverseny a munkások 
részére. Á Szegedi Állami Zene-
konzervatórium szombaton, 4-én 
este 8 órakor a mult héten le-
folyt zenei verseny győztesei-
vel hangversenyt rendez a mun-
kásság "részére. Belépés díjta-
lan. 

— x PÜNKÖSDI istentisz-
telet az uj zsinagógában rab-
bi közreműködésével csütör-
tökön este 8, péntek este fél 
8 órakor, péntek és szombat 
délelőtt 10 órakor. Halottak 
emlékezete szombat reggel 7 
és délelőtt 10 órakor. 

— NÉGY vármegye DÉFOSz 
szervezeteinek kiküldöttel utaz-
nak el ma reggel Békéscsabára 
ahol megbeszélik a cséplésl mun-
kák előkészületeit. 'Az értekez-
leten már foglalkoznak a csépié-
kor zetek kijelölésével ls. Junius 
hó 4-én pedig minden megyei 
DEFOSz szervezet bevonásával 
aktíva ülést tartanak, amelyen az 
alapszervezeteket is tájékoztat-
ják a Békéscsabán megtartott ér-
tekezletről. 

— MEGVESZTEGETÉSÉRT 
hathónapi bőrtönre Félték 
Basa József kiskundorozsma< 
lakost, volt községi tisztvise-
lőt. Basa József 25 forint ói-
lenében 125 liter borral ke-
vesebbet vett fel a borlcészlct 
bejelentése sOrán-

— A KÜLFÖLDI hangverseny 
tó rútra készülő szegedi MAV 

szakszervezeti énekkar ma, else-
jén este fél 7 órakor az alsóvá-
os! kuiturházban művészi szín-
vonala hangversenyt rendez, 
ihova minden dolgozót szeretet-
tel várnak. Az énekkar változa-
tos és értékes műsorát, amely-
oen Kodály, Bartók és oroar 
zeneszerzők müvei szerepelek 
Kertész Lajos karnagy vezényle-
tével. 

— KÖLES velőmag, száznapa* 
vetőmag kukorica korlátla* 
mennyiségben igényelhető már é 
szegedi földmüvesszővethezetbe* 
a szövetkezet tagjai részért. 
Ezenkívül at elmúlt napokba* 
150 métermázsa rózsakrumpli ét 
100 mázsa korpa ls érkezett * 
szövetkezeibe, továbbá nagy 
mennyiségű takarmány kukoric* 
ls napi áron áll rendelkezésén 
a szövetkezet tagjainak. 

x Ma délután 6 érakor * 
Zsidó Hitközség kultúrtermé-
ben a JOINT budapesti ki . 
küldöttei ipari átképzés és szó 
vétkéretek alakítása ügyébe* 
értekezletet tartanak. Kérjük 
az érdeklődők megjelenését, 

— A SÖVÉNYHÁZI gépéi-
lomás tráktoristájnak egyé-
ni versenyében 1537 ponttal 
lett első Bérénvi István, 
1311 ponttal második tett 
Németh József és 1262 pont-
tal harmadik lett Macsu Io»-

. r» traklorista. 

— A BÓLYAI JÁNOS mate-
matikai társulat junius 2-án, 
csütörtökön délután fél 5 óra-
kor a szegedi egyetem Bói«-2< 
intézetében előadói élést tart, 
amelyen Szele Tibor (Debre-
cen);. »A gyűri bővítése* cím* 
előadása hangzik el. Kalmftl 
Lás?.ló: »Egy ókori száméim& 
leii módszer modern alkalmat, 
zásdi* cimft előadását juniuj 
negyedikén, szombaton dél-
után fél 5-'kor tartják me| 
ugyanott. A társulat ar érddé, 
lődőket szívesen látja; 

— A FELSŐVÁROSI sport, 

pályáa ma dólntáa 6 óra5M 

játézák lö a Birák-Bünte-íi 

. intézet Craégt Iabdarugőmöto 

közőst. 

x Félóra ntazáa Budspestro t 
Protestání Kultureapok nlkaV 
mából junius 8—13-ig. Odaírta, 
zág junius 4—13-i$(. Visszautas 
zás junius 9—17-isf. A félára 
utazásra jogosító igazolványok 
és nienettórU jegyek kaphatói 
a> IBUSZ, MÁV, HIV, Mene* 
jegyirodában, Klauzál-tér 2. 

X A Községi Teir.ci&rzési 
latéict (Szóchcnyi-tér 7 ) v ó 
geh! legdíszesebb és legol-
csóbb temetést. Szegény-lem® 
tést és vidéki szállítást, miaj 
klinikai sszállító, csak a KÖB. 
ségi Temetkezési Intézet v£. 
gezbet 

— A BURGONYABOGÁR 
lent védekezés, volamint a batn 
gongabogár keresésének mc#* 
szervezésére vonatkozó részt a-
les hirdetmény megtekinthető * 
hatósági hirdetőtáblán, Dér ház, 
kapu alatt. 

— AZ MNDSz: villamosvasút! 
csoportja értesíti asszonytár. 
sait, hogy csütörtökön dél után 
5 órakor nagygyűlést tart. 
Tagsági könyvét mindenki 
hozza magával, és pontos mejj-
jelenést kér a vezetőség. 

— MESTERVIZSGÁRA eifflrt. 
szitő tanfolyam kezdődik junta* 
7-őn délután 0 órakor az Ipa* 

rOstnnoncísUolóban- Móg néhí* 

nynn jelentkezhetnek Veres KA* 

í-oly tanfolyam helyi vezetőn^ 

I p a r t e s t ü l e t . 

Osszöfcnsscíí fiu !á! tótóHdE 

a tósielsiti SSiOíRásca 

A kisteleki állomás mellett « 
vasúti töltés oldalán ötven fm 
körüli felismerhetetlenségig ö«4 
szeroncsolt hullát találtak. AJ 
vizsgálat lefolytatása soráa 
megállapított ák, hogy a férfil 
körülbelül 400 méter távolsá-go* 
át vonszolta magával a vonat 
A halálos szerencsétlenség oká-
nak felderítésére megindították 
a nvomozíst Valószínű, hogy 
az illető kiesett a vonatból. 


