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ES Ml TÖRTÉNIK? Tatabányán játszik vasárnap a Szeged

TORIÉN7
NAPlRbNLl

Szerda, junius 22
Nemzet,! S Z K I I I I Z öíte fél 8
órakor: Uri muri. »U«-bérl. 21.
Belvárosi A i o z i . lel o, tej <,
tei 9 órakor: Actí szivek.
Lvorzű ilozi; fél 0, tel i, tei
9 órakor: Fúris és tavasz.
tízecbeuyi Mozi. Nyan szünet.
Muzcum nyitva
hütküznap
9-től 14
őr-ity, vasár, és ünnepnap 9-tól 13 óóráig
Somogyi könyvtár nyitva: hétkörnapokon reggel B órától, este 7 óóráig.
Egyetemi
órától este

könyvtár
nyitva:
1 óóráig.

reggel

e

— Az általános iskolai tanulók figyelmébe. Az áll. Klau
zál Gábor gimnázium igazgatója értesiti a VIII. osztályt
végzett általános iskolai fiuta
nulókat, liogy a latinos és latlnmenles gimnázium első osztályába való felvételre előzetesen junius 2t. és 27-e között
délelőtt 8—1 és délután 5—7
órá>g jelentkezhetnek. — A jelentkezés alkalmával ált. Iskolai bizonyítványukat és születési anyakönyvi kivonatukat
hozzák magukkal.

— Szembeszállt a rendőrrel
Varga Antal szegedi lakos, mert
az (elszólította, hogy záróra van,
F'rankl József: Szent György- hagyja el a helyiséget. Hatósági
tér 6. (Telefon: 3510); Temes- közeg elleni erőszakért jogerősen
váry József: Klauzál-túr 9; tíur- hatheti fogházra itélték.
jSnyi József: Kossuth Lajog— A
DIÁKSZÖVETSÉG
sugárut- 31. (Telefon: 343C).
—•—
központi
énekkara
június
—
Kormányrendelet
jelent 25-én, szombaton este 8 óraoieg az elmúlt unpokhun, mely kor az Ipartestület márványszerint állami kezelésbe veszik termében tartja meg első önaz ö.sszcs temetkezési vállala- álló hangversenyét. A műsotokat. A régi magán temetkezési
vállalatok helyett közfegi vál- ron modern kórusművek és a
lalatok létesülnek- A jövőben szomszéd népek dalai szerevsak ezeken keres/lüi történhe- pelnek. Közreműködik a Diáktik majd temetkezés.
szövetség központi tánccso— A MULT HÉTEN alalcull portja is.
9ieg Algyőn az első közösen
—
MANDULAOPERÁLÁS
termelő szövetkezet. A szö- közben szívbénulásos tünetekvetkezetbe
tömörült
algyői kel meghalt Tonka István kiiolgozó parasztok közel száz lencéves szegedi lakos. A kórkatasztrális holdon
indították ház kérte a törvényszéki bonmeg közös
munkájukat.
colást.
— Az alsóvárosi SzlT a
— A csengelei EPOS* tihét lölynnián tanulmányé kizennyolc tagja a héten tanulrándulást rendez A SzIT-esek
mányi kirándulás keretében
a Mibekluizi harmadfokú, Gerő
meglátogatja a szegcdi PupErnőről elnevezett teriuclőrikabcv.lltó Szövetkezetet.
csoportot látogatják meg— A KULTORM ÜSORRAL
— ftZ Ú J S Z E G E D I Tanítókép- egybekötött algyői könyvnap
ző Intézet pedagógiai gimnázi- sikere az egész dorozsmai jáummá alakult át. Ennek az ujti- rásban
a
legkiemelkedőbb
pusu középiskolának az elvégzése volt. Algyő dolgozó parasztjai
a i általános iskola alsótagozatá- leginkább a »Szikra«
és az
bati a ó tanításra, \a an Irit egye- »Üj Magyar* könyvkiadó kütemi és főiskolai tanulmányok lönösen
politikai
irányú
folytatására Jogosít. A pedagókönyveit vásárolta nagy érgiai gimnáziumban az első két
deklődéssel.
osztály tananyaga egyezik a töb- NYOLCHÓNAPI börtönbi gimnázium
reúltagozatának
re ilélle a szegedi lörvényar.ya. á al. Beírat!.o á ra előjegys/.6k Juhász László kisteleki
zést az igazgatóság elfogad minlakost, demokrácia elleni izden nap julius 25-ig, délelőtt
gatásért.
9—12-lg és délután 5-től 8-ig.
— MAGONY GASPAR
söSza<**zervetcli
ittren vényházi gazdálkodó elütött kocsijával egy kerékpárost, aki a
A Ktrevkc ;clnn Alkalmazniuk Szakszer- fején nyolchónapon tul gyógyuló
vezete tclhlvja tagajlnak ügyeimet, bogy sérülést szenvedett. Magonyt teslunius 24-én este b órai kezdettel összelisértésért nyolchónapi fogházra
vont taggyűlést tartunk, melyen a központ
kópvLclctíben Albrecht Róbert kartára vesz Ítélték.
részt a szakszervezeti székházban. Kérjük
— SZASZKÖ MENYHÉRT
i tagok inait. uugyobb számban való megkisteleki fiatalember barátját a
Jelcnc.él.
megkéselte. JogerőA Házfelügyelők Szakszervezete junius kocsmában
22-én szerdán délután ö órakor taggyű- sen háromhónapi fogházra Ítélték
lést tart a szakszervezeti szvkbá/ban— A DEMOKRATIKUS ÁL
LAMREND ellen izgatott Pato&LVAJKOai
22
kós Lajos szegedi lakos. A
lelet on 40-21
tériéi.
népbiróság másfélévi bőrtönre
A lengyel filmgyártás kima- Ítélte. A törvényszék előzetes
uigaslo alkotása
ctarlózlalásba helyezte.
x Minden színben, minden árban gyöugygarniturák nagy váEzenkívül a «aj*ar—Olasz
lasztékban" dn.
Bexényinénáf,
ni.időzés.
Klauzái-tér 9.
x TO-TO-játékosokl Figyelem!
l i
U H ó U
Junius 25-töl kezdődően Szege223
i eielon A u t . : 33-44
den olyan TO-TO szelvények keiiárlc!.
rülnék forgalomba, amelyekből
i z i p u n a z o a u szellemes vigmár egyeben, küeuctalálatoa is
lulék
nyer. Tájékoztatót díjmentesen
ad a Pető sorsjegyiroda,
x A KOze-cgt i e i n c ! , . > i z c » i , iitrs. e
t.iuaUasoK hétköznap fél 7 éa (özeeheiiyi-ter 9.) végez legdílé: y ómkor, vasaruap es ün- szesebb es legolcsóbb temetest.
uc|jU.íjj lé! ö, (41 7 ée fél Ö-kor azegény-temetest es vidéki szállítást, mint klinikai szállító,
csak a ivozsegi lemetkezesi in/ L d t í í j f l i V Km
423'a
;zet végezhet.
I e i e i o u A l i i . .m-i
eriei
x Gázgyár 30 százalékkal le-ziillitutiu a koksz árát julius
i m v á r
szünet i
JU -tg- Szerezze ne téh tüzelőanyagát.
Szolgálatos

gyógyszertárak:

c

ACELSZiVEK

Í ' á r í s . . . ÉS tavasz

Árleszállítás

lábur-u.
4.
, almion 18—ttl

Vasárnap kerül sor a SzAK utoltő vldőki mérkőzísír*. A szegerH csapat sorsa
megpecsételődött, * kieséstői már nem
tadnak megmenekülni. Tatabányának tzael
szemben annál fontos:hb a vasárnapi őszszecsapáa. A
kieséstől
félő bányászoknak minden
áron
győzniük kell, bs

benn akarnak maradni az első osztályban.
A Szeged bizonyára szépen akar bucau;
aa első 09ztálytól, a ezért Igen Izgalmat
mérkőzésre ven kiiátá*. A Szeged szokásos edzéssel készül a vasárnapi mérkőzésre.

Mindhárom NB ll.-es csapatunk
idegenben játszik vasárnap
Vasárnap telje* bajnoki fordulóra ke- kardozói 5:4-re, a tőrözók
ugyaucaak
rül sor a Nemzeti Bajnokság mindhárom 5:4-re győztek a diósgyőriek elles, mig
osztályában. Az NB U-t* csapataink kö- a nők 5:4 aránya vereséget szenvedtek.
zül az SzMTE Makón, aa M K U M T E Végeredményben tehát 2:1 arányban győCsongrádon, a Lokomotív Orosházán ját- zött a Szegedi Postán.
szik.
Kerékpáros pályaválogatottunk Szófiában
Egyetlen Szegeden sorrakerülő NB mire
27:25 arányban legyőzte bolgár ellenfelét.
kózés a Tostás—Rákóczi összecsapás lesz.
Wimbledoni D C mérkőzések s o r a Vad
Móraváros Vásárhelyen a HTVE-vel, a
Honvéd pedig Halason a KKVSE-vel ját- négy játszmában legyőzte svájci ellenfelét.
sza le bajnoki mérkőzését.
Budapesten kerül sor
A kerületi bajnokságokért is még néa magyar-francia DK mérkőzésre
hány mérkőzést játszanak. Az I. osztály
ban a szegedi éa szegedkörnyéki csaJulius 9-én Budapesten játszák le a
patok közül a Lokomotív játszik idehaza magyar—francia teniszmérkőzést, amelynek
a HMTE-vel, a D K M T E padig a NIVO- győztese az európai zóna döntőjébe kerüL
val. A SzAK Mezőhegyesre, a SzATE
Labdarugó eredmények
Csongrádra, a MEFESz pedig Kecskemétre utazik. A II. osztályban hét, az
NB III.: Bácsalmás—HTVE 1:1, Szegedi
ill bajnokságban három elmaradt mérkőzést
Postás—KVSE 3:2, SzMTE—SzVSE 2:1,
játszanak a csapatok.
MSzSE—KMTK 5:3, Rákóczi— Kistelek 4:1,
Baja—Jánoshalma
5:1, Kerületi bajnokság,
Postás atlétikai sikerek Gyulán
ságban: 1. oszt.: D K M T E — H M T E 11 A,
A nemrégiben megalakult Postás allé.
MindszenU EPOSz—SzATE 1:1, Szeg. Lotiltai szakosztályt kevéa edzés ellenérc
komotív—KAC 6:2, Battonva—Mezőhegyes
is a várakozásnak megfelelő, szép ered2:1.
ményeket értek el a gyulai délkerűleti
netlkai ilibajnokságok során.
Eredményeik: Nők: 100 m.: 3. Pataky I. 209
m. Pataky L, SOQ m.: 2. EUjnaL Magasi
3. Faragó. 80 m. gát: 4. MerényL TáJunius 28-ia délután fél 5 órai kezvol: 2. Sági, 3. Pataky
1. berelyf
dettel az Ipartestület márványtermében ren3. Szűcs. Suly: 2. Szűcs. Férfiak: 100
dezi Armentano Ed* vívómester minden
m.: 3. Csanádi. 200 m a 4. CsanádL Hárévbea szokásos vivőakadémiáját, amelyet
mas: 3. CsanádL 1500 m.: 3. Keszthelyi
nagy érdeklődé* előa meg vivóipk és a
3000 m.: gyaloglás: 3. BalL
szegedi sportközönség részéróL

Uiuóakaőémia

Ma Piliscsabával mérkőznek
a Szegedi Honvédek
A Honvéd Rákosi Kupáért folyó küzdelemben ma délután a szegcdi Honvéd
kerület együttes* a piliscsabai Elouvéd
csapattal kerül szembbc
A
mérkőzést
a szegedieknek minden körülmények között meg kell nyerniük, lat a harmadik
helyei megakarják szcreznL Erre a lehetőség is megvan, mert a papírforma az
eddigi eredmények alapján szegedi győzelmet igér, ami meg ia lesz, amennyibea
az itthoniak nem veszik könnyen ellenfelüket Az érdekes küzdelmet ígérő találkozóra ma délután Ml 7 órai kezdettel
kerül sor ez Ady Endre-téli sporttelepen Vadász vezetésevei,
A kupamérkőzés előtt játecák le kiromnegyed 5 órai kezdettel a Honvéd—
MEFESz ilibajnokit Kováce K. vczetéaévcL

Győztek a Pontá* vivők
Diósgyőrött
A Diósgyőri Vasas kard, férfi és nőt
hármas csapatmérkőzéaére kürt vándordíj
második fordulójában a szegedi Postás

Repülő hírek
Felkérem azokat a 15—18 életév között
lévő bajtársakat, akik
vitorlásé repútó
táborra jelentkeztek, hogy juulae 23-aa
délután 6 órakor * Klauzál Gábor msanáziuinban jelentkezzenek.
A kiképzés teljesen díjtalan es egy hónapig tart.
A bajtársnők nasonáa képen Uborszeni
kiképzésben részesülhetnek, kérem a bejtársak pontos megjelenését mert kéaőbM
Jelentkezéseket nem áll módunkba figyelembe vennL Képűiét vezetőség.

Kiskereskedői hirek
FüaterkUkereakedők figyclmébcl A tűszer
éa éklmiszerkiskcrcskcdók záróráját
a
nyári időszakra a polgármester a KISOSz
előterjesztésére ugy módosította, hogy este
fél 6 órától est* 7 óráig * fűszer- ét
élelmiszerkiskercskedők
nyitrataflhatnaic
Ezen idő alatt a nyitvatartás nem kötelező.

Műsorváltozás a JS'emxeti szíuhóíban. Szombaton, 25-én est*
technikai akadályok miatt
•
tervezett U n muri helyett a Szerbín nők elrablása cimü zenéa
bohózat kerül színre. A nagysikerű előadó® főszereplői: iíajg
János, Sugár Mihály, Károly*
István, Petur Ilka, Süii Manyi,
Egressy Magda, Rajnay EÜi,
KáHor Jenő, Márky Géza.

VasárUriási ttirűsuneny
Szeged tbj. városban 1949. évi julii*
2-án, szombaton, és 3-an, vasárnap orszagos vásár lesz. {2-áa sertcs, juh, kec*
ke, 3-áa állat- ét kirakodó vásár).
Vészmentea helyról szabályszerű marha
levéllel mindenféle állat kihajtható. Min.
dcu sertésröJ, juhról és kecskéről kulcs,
külön marhalevelet kell kiállitanr.
Iparosok és kercckcduk
iparigazolvfi.
nyaikat hozzák magukkal, mert a vas®
alkalmával hatósági kuzeg felhívására art
kötelesek
felmutatni.
A vásárra Csakis a vérvételen k e h r e *
eredménnyel álcsetl és kuverkezményessi
szabad marhalevél kezelés alá eső egj páztál állatok
(ló, öszvér, szamar)
hajts
hajók fel
Polgármester.

Szegedi miami Nemzeti SzinUi

miisora

Junius 22-én, szerdán este Let
O őrakor. u n mim- *U« bérlőt
á l . előadás*
Junius 23-iu este iex 8 órakori
Különös hixatság. »S«-L>érl«'
2L Rendes ht'iyarak.
Juiuus 21-éii, jzoutekon est*
jjéi 8 órakor: E í a d o t t rucuy.
asszony. sEa-berlef 21. licae
des hüiyárok.
Juiuus 26-én, ezouibalon o.-bs
fél 8 órakor: bzabra nők cR
rablása.
fiéiÍL-tszünet. Rendes hely árak.
juruua Zo-oii, v aoaruap este: Lé|
8 órakoc; i< tgaro házasnoga,
»'i«-o0riet 21. Rendes hfc.y®
árok
Junius 27-én, bétrou este fék
8 órakor: Fflharinóuiai fiamj®
verseny.
Juliius 28-án, kedden este f ^
8 órakor: (iiaunj bclncchi ó®
Coppeha. KH-bériet 8.
Junius 29-én, tízeidan déiufáa
iél é órakor: Xájszinház un*
nepa
•
juiuus 30-An, csütörtökön esté
fél 8 órakor: Dohányon vet*
kapitá-ny. H c o i u t . i t . i l A ' r i e t 2 2 .

A p r ó t i i r d e l é s
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KOMOLY gyermekszerető mindenes jó bizonyítvánnyal felvétetik. Vár-utca 2., Szócsén.
BENTLAKÓ főző mindenest kérések. Arany János-utca
L
1., délután 3—5.
MINDENES főzni tudó háztartási alkalmazottat jó bizouyitvánuyjal felveszek.
Dugonics-tér 4., földszint, délelőtt
8—10-ig.

^
L A li A a
fa
BLTOKOZOT'1 szoba 1—2 személy részére esetleg konyhahasználattal kiadó. Tavasz-utca
18/a., emelet 2.
SzOBA-konyhás lakást keresek
— minden költséget téritek. —
Lázár ingatlaniroda, Attila-utca
5. szám.
KÜLÖNB EJ ARATU üres szobát
keresek. Jelige: aFőbérleti is lehete.
BELVÁROSI szoba-konyhás lakás térítéssel átadó. Cim a kiadóban.
L'AMT általános iskolásokat a
szünidőben megbízható gimnazistaleány. Biacsi, Római-körűt
Í6. számi.
ELCSERÉLNEM
pestkörnyéki
-zoba-kouyhás lakásomat szegedivel. Jeiige; íUlcsó bér*.
KÜLÖNBEJÁRATU erkélyes, tágas bútorozott szoba két személy részére kiadó. tízt. ístvántér 14. sz., 1. em.

BE 1' oZ r.tíli EZ, rtyüníóTcsei tevésirez linóm szeszL rraracsmá],'
Vadász-utca éa Lechner-W sa-"
rok.
ÚJSZEGED belterületén 300—
400 Q-öles telket vagy kertet
vennék, lt'hetőieg közműveset.
Ajánlatokat ármegjelöléssel >Ujszeged* jeligére a kiadóba kerek
CSEREI', vályog, gerenda és fürdőkád eladó. Pásztor-utca 22.
ELADÓ egy egyszárnyú ajtó,
tokkai, 2.10 om hosszú, 80 cm
széles. Jókai-utca 4., L cm. udvar felőL
BÚTORT részletre is olcsón vásárolhat: Mikszáth Kálmán-utca
19., az udvaroan.
L d l s A I t y Karasz-utca 14. sz.
reeresea aar- es zseoorajcat (vekkerürat is), ezüstöt, orüháné
easzereket magas arou. Nagy
ora- es ékszerjavitc. műhely.

f'iGX EL.fc.jU; zNyion taobnoat ookeietes javítása nyoun nélkül,
gumtszanuáíjavítás es kerékpárjavitás. henieny Gyula Özeged,
lőajcsi-Zsilinszky-utca 11.
VENNEK egy j/.karban
levő,
közeptermeue való női boiioukabatot. Tisza Lajos-körut 62.,
vendegióbeu.
Mz\GDARA, árpadara, zabdara,
ocsu, hereda.ra,
tengeridara,
csirkedaia kicsinyben es nagyban kap írató. Weisz darálóinaA 11 I S • I ti .1 I-, t .
fa
ivoimefessö — V e g y i n z i u o yi
lom, Aftiía-utca 20.
tTKEz, fc.su LUÍO 2.10,
iniozött FÉNYKÉPKZGÜÉP vétel, cser®,
3.
tazinczy-u. 14. Klebetsberg'íér
lej, író 30 Diíéx, Teiuzem, Ara- eladás, fotoiaboratórium. Liebvoll imejna-ter
mann. Kelomeü-'ih-a 12.
dz-u tea.

Izl)€ZA

Színház

e k

TAKARMÁNY óburgonya, farié
vetóbuigonya kapható.
-\1 urlez
diótöröde, Bocskay-utca 8SZÉP kombinált " háromajtós
szekrény minden célra ai kai mart,
Uj rökamé és egyéb butordara*
bok eladók 3 és 6 óra között.
Róna-utca 9.
HASZNÁLT férfi- és női kerekx
párokat, roncsokat is ismét ma»
gas áron állandóan veszek. Balogh müezerész. Csongrádi-sa*
gárut 25.
EGY szép sezlon eladó. Széch®»
nyi-tér 6., I. 9.
fa
K C L O N fi E L E K
fa
BERAL.ro aijoinas
meguyiit
—
*: -•
a—J—
#
szem*
oól a fiungá.'ia-azáíloval Cégfcl
szem*
ben.
Telefon:
33—33.
Céot.1
iarnoky
Ferenc.
ELEi'flÜ müíogak, foghúzás^
fogizömés íeielosseggef készül
intezeti gyári árban, liáoz Uez®
iogász, Mikszáth Kálmán-u. V i
CtífLLzÁG-téle textil üzlet nagj
választékban várja tisztelt ve,
vőit. Tisza Lajos-körut 3(i.
DbiriiAGYAUUlitíZÁG
politika, -.ajju ap.

IIJ.

relcióa

ncrkcscio

KOMOLaiN

tíxerkeeitő:

cs

Ju,

lUfBALS

BODAY

PAM

özeraeotteoeg.
jonm-u
Falusi rovat
teieionju.
Üzeun rővat; 30—08.

v

k /

Eliefi szerkeoztesegi
teiciou;
este C-tői; 3 5 - 0 8 .
Jkiadonivaiai.
i\arasz-a.
o.
leieton.
31 — l e és
35—00.
Az
vau
le.zet: KözievTienyck
díjazottak.
zt lllílaj—ra-u M L u/.zaz
ULELŐÍ
VLZLiál
a.r,.M-Z
nA«La-

