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Az FVB fegyver 
az imperialisták ellen 

1935-ben Magyarországon rendezték meg a hatodik 
FVB-t. Most, tizennégy év után újból hozzánk jönnek a 
főiskolai sportolók, hogy tudásukat és erejüket egymással 
összemérjék. A két világbajnokság között nemcsak tizen-
négy év különbség van. A magyar urak százezres hold 
föld jükön éhbérért dolgoztatták a parasztokat, gyárakban a 
vezérigazgatók újabb autókat és villákat vásároltak a 
munkásoktól kizsákmányolt haszonból. Németországban 
pedig készülődtek egy új világháború kirobbantására és 
a dolgozó népek leigázására. A Vörös Hadsereg dicsősé-
ges harca azonban megadta a lehetőséget, hogy a magyar 
munkásosztály kezébe vegye a hatalmat és a földesuraktól, 
vezérigazgatóktól végleg megszabadítsák a dolgozó parasz-
tot és munkást. Ezen a Világbajnokságon már a dolgozó 
magvar nép fiai vesznek részt és összefognak a szabad-
ságukat kiharcolt és azért harcoló népek fiaival. Nem 
csupán az első helyekért folyik majd küzdelem, hanem a 
békéért, az építő munkáért. Minden sportoló meg akarja 
mutatni, hogy egységében legyőzhetetlen erő van. erő, 
melyet ha kell, a békéért minden vonalon latba vetnek. Az 
FVB tehát fegyver a háborúra számító és uszító imperia-
lista hatalmak ellen. 

Kikapott a moszkvai D inamói 

A CDKA niult heti veresége 
után ugy lrtts/off, hogy nz M. 
Dinnir.o megugrott te előnyét 
behozni már nem lehet. Most 
nzonbnn a fővárosi csapatot 
Harkovban kettemeflen megle-
petés érte. A Lokomotív, metv 
első perctől kezdve lelkesen és 
teljes erőbedobással játszott, 

0:1-ről is meg tudta fordítani 
az eredményt ís 2:!-re legyőzte 
a kissé elbizakodottan játsző 
éllovast. Igy a szovjet bajnok-
ság ismét nyílttá vált, mivel 
vesztett pontok terén a Dinamó 
és a CDKA között csat egy 
pont a különbség. 

Vasárnap a Hunyadi-fórén : SzMTE- Lokomotív 

A Nyíri Kupa mérkőzések során va-

lirnap helyi rangadóra kerül sor. A Hu-

n/adi-tércn az SzMTE a Lokomotivol 

lá>ia vendégül, hogy megküzdjön vele a 

bajnoki pontokért. A szakszervezeti csa-

pa* minden áron gvőzni akar, mert ega 

ponttal az utolsó helyen áll. A Loko-

motív viszont a bajnokságban szenvedett 

kudar át szeretné most jobb helyezéssel 

helyrehozni, Így igen érdekes és iz-

gfllmas küzdelemre van kilátás. A randagó 

előtt, amely fél hétkor kezdődik, SzMTE 

II. HTVE II. csoportdöntőre, ezt meg-

előzőleg pe 'ig Konzervgyár—MAV igaz-

gatósá' felnőtt cipős alapfokú bajnok-

ságra kerül sor. 

KccBa m 'te*! j ts/nn: k vnsíírnnp 
a szegedi tekó/fik 

Szeged válogatott tekectapat vasárnap 

a Kecskeméti Konzervgyár ellen játszik. 

A csapat felállítása a következő: Nagy-

iván, Szabó János, Bartha, Kiss, Jeney. 

Csány I. és 11., Hcrczegh,. Btthori. Ma 

délután a kijelölt játékosoknak a Do-

hánygyárban tartanak edzést. 

Az flz*mi 
lafldaiucó villámtorna 

szombaton délután nem az Ady-témn, 

hanem a Móraváros Csetepessori pályá-

lyán lesz. 

Megalakult 
a MINSz úszószakosztálya 

A napokban alakult meg a MINSz usró-

•zakosztálya, mintegy 50 versenyzővel. A 

fiuk vasárnap már versenyen vesznek 

részt. Szarvasra látogatnak el, ahol az 
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1800 méteres holt-körös bajnokságon In-

dulnak szakszervezeti nap keretében. 

S a k k 

Vasárnap tartotta mejz alakuló köz-

gyűlését a MADOS cson'irádinegyet kerü-

lete. A közgyűlés a következő tisztikart 

választotta meg. Elnök Sitnon Béla, vár-

megyei sakkfelelós Dani Imre, szakszer-

vezeti felelős Balta J., oktatásfelelős Hoi-

lósy A., sajtófelelős dr. Tarnai K., pénz-

táros ifj. Tóth, jegyző Kristóf. 

Vasárnap délután a Szakszervezeti Mun-

kás Sakk Kür—szegedi MAV kombinált 

rsapata a győri MAV DAC sakkcsapatát 

látta vendégül. A barátságos mérkőzést 

a szegedi csapat nyerte meg 8:6 arányban. 

A s.e edi csapatból nyertek: Konrád, Ka-

s/a, dr. Tarnai, Magyar, Asztalos, Dóczy, 

döntetlenül végeztek Renden A., Tóbiás 

Komócsin és Csallány. Meglepetés volt 

a három vasutas sakkozó kitűnő szerep-

lése. 

Az országos vidéki sakk csapatbajnok-

ság rendezését Oyőr és Szeged vállal-

ták. A MADOS még nem dötött végér-

vényesen a rendezés tekintetében, a sze-

gedi ve e ok mindent elkövetnek, hogy 

a vidéki bajnokság színhelye Szeged le-

gyen. Tudvalévő, hogy a vidéki bajnok-

ság elsö két helyezettje jut az NB 1-be 

s ezért minden eddiginél hatalmasabb 

kíidelem várható a réstvevő Győri MÁV 

DAC, Diősgvőrl Botvinnik Sakk Kör, 

D.bre eni és P'c-I l.okomo Iv és a Szegedi 

Szakszervezeti Munkás Sakk Kör között. 

Szakszervezeti hire* 
A Fodrász Szakszervezet értesiti tag-

jait, hogy pénteken délután 18 óra 30 

perikor gyűlést tart a szakszervezeti szék-

házban. 

tyar t - zane te t t a r i . 

i'.iuíiu isog uetivo/uap tel ? fe.-
l'fe' 9 fentkor, vasárnap es ün-
uepnan tel 5. tel 7 te tel 9-kot 
Pénztár d. e. 11—12-ig és 
d. u. ar. előadás előtt 1 órával 

MINST-MREK 

SZll-HlREK 
Felhívjuk SzIT alapszer e et J n k figyel, 

mét, hogy ezen a héten szombaton min-

den alanezervezetünkben küldöttváiasztő 

gyűlés lesz. Ezen a gyűléseken választjuk 

meg azokat a küldötteket, akik a Világ-

ifjusági Találkozón képviselik Szeged if-

jumunkásait és dolgozóit. 

nla a SzIT énekkari próba elmarad. 

Felhívjuk a SzIT alapszervezeti sport-

felelőseink figyelmét, hogy pénteken dél. 

után 5 őrakor a Vasutas stadionban 

MI IK próbát tartunk. Mindenki, aki je-

lentkezett MHK próbára, ezen a napon te-

gye le a próbát, mert egyelőre a vizs-

gázás szünetelni fog. Azok a sport-

felelősök, akik a könyvet és az ered-

ménylapot m íg nem vitték ki, Hajnóczi-

utca 20. száin alatt Szekszárdinál átve-

hetik. 

EPOSZ-HIREK 
Felhívjuk az összes EPOSz alapszerve-

zetek figyelmét, hogy a VIT küldöttvá-

iasztő gyűléseket, minden községben és 

tanyaközpontban yasáriap .rendezzük meg. 

Augusztus 6-án, szombaton osto 9 óra: kezdettel a Hun-
gflria-szíílló összes termeiben műsorral egybekötött bálát ren-
dez a Szakmaközi Titkárság, melynek teljes bevétele a Világ-
ifjusági Találkozóra készülő munkásifjnsfig megsegítésére lesz 
fordítva. Olcsó Arak lesznek. Minden szervezett dolgozó ott 
legyen l 

Párthírek 
Felhívjuk az »A« csoportbeli 

konferencia vezetőink figyelmét, 
hogy az első konferencia 7-én, 
vasárnap délelőtt 10 órakor kez-
dődik a Klauzál-gimnáziumban. 

Felhívjuk a régit 1 éves egyé-
ni tanulásban résztvett elvtár. 
sakat, hogy ellenőrző könyvei-
ket átvehetik 6-án, szombaton 
délután 5 és 7 óra között az 
oktatási osztályon. 

Ma, pénteken este 6 őrakor 
falujárófelelős értekezlet a Kál-
vin-téren. 

Ujabb BCG oltások 

Szegeden 

R szegedi tisztifőorvosi hiva-
tal vezetősége felhivja azokat a 
szegedi szü'őket, akiknek 6 hóna-
pos, vagy ennél fiatalabb csecse-
mőjük van, hogy gyermekük sa-
ját egészsége érdekében augusz-
tus 10-ig a BCG-oltás végett az 
alábbi zöldkeresztes tanácsadó 
állomásokon gyermekükkel jelen-
jenek meg: Újszegeden, Csaná-
ai-utca 34. alatt délután fél 3-
kor, Szegeden a Belvárosban, 
Zrinyi-utca 9. alatt hétfőn és 
szerdán fél 1-kor, Feélsővároson 
szerdán délután fél 5-kor Vásár-
helyi-sugárut 2. sz. alatt, Róku-
son Párlzsi-körut 41a. szám alatt 
szerda délután 2 órakor, Móravá-
roson Kálvária-sor 16. sz. alatt 
kedden délután 2 órakor, Alsó-
városon Váradl-utca 11. szám 
alatt szerda délután 75 órakor és 
pénteken délelőtt 11 órakor, So-
mogyitclepen kedden 12 órakor 
a ill-as utcában. 

Kirándulás 
Gyopárosra 

Ismeretes, hogy Szeged üze-
meinek dolgozói vaQárnap nagy 
kirándulásra készülnek. Ezt a 
kirándulást a Dolgozók Klub-
ja vezetősége szervezte meg. 
A kirándulók Gyopárosra men 
nek. Vasárnap reggel 7 óra 
15 perckor különvonat indul 
a gyopárosi fürdőre, mely este 
9 órakor tér vissza. — Külö-
nösen nagy számban jelentkez-
tek erre a kirándulásra a gáz-
gyári, a gyufagyári, rendőrségi, 
városházi. MNDSz, dohánygyá-
ri dolgozók. 

Mii küitölték 

a gyermehHünika épitésíre 

ju! us íiónsplian 

A különböző építési anyag 
beszerzésére, munkabérekre a 
szegedi MÉMOSz vezetősége az 
elmúlt hónapban 567.112 fo'in 
tot használt fel, ezenkívül pedig 
102.079 forintot a József Atti 
la népi kollégium helyreálli-
tási munkálataira költöttek az 
elmúlt hónapban. 

MI TÖRTÉNT ÉS Ml TÖRTÉNIK! 

NAPIREND 

Péntek, augus2tu9 5. 
Nemzeti Színház: Nyári szünet 

Belvárosi Mozi fél 7, fél 9: 
A nagy mérkőzés. 

Korzó Mozi fél 7, M 9: 
Az óoeán vándora. 

Széchenyi Mozi: Njjári sfzünet 

Nyíri szolgálat 8 Somogyi-
könyvtárban és a muzenmban. 
Julius és augusztus hónapban a 
könyvtár nyitva van hétköznap 
9—14 óráig; a rouzeum nyitva-
tartási ideje hétköznap 9—14 
óráig, vasár- és ünnepnap: 9— 
13 óráig. 

Az Egyetemi Könyvtár ol-
vasótermei augusztus folyamán 
általános takarítás, rendezés és 
tatarozás miatt zárva vannak. 
Kölcsönzés kedden és pénteken 
délelőtt 10-től 12-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Franki József: Szent Gvörgv-

tér 6. (Telefon: 3510): Temes-
váry József: Klauzál-tér 9: Sur-
jányi József: Kossuth Lajos-
sugárut 31. (Telefon: 3436). 

A Déhnagyarország 
kiadóhivatala, kéri olvasóinkat, 
ha szabadságra, nyaralásra 
mennejt, ugy azt jelentsék be 
kelts időlen a kiadóhivatalban, 
hogy a lap példányait utánuk 
lehessen küldeni. Az elküldött 
lapok postai diját a kiadóhiva-
tal fedezi. t 
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— AZ OSZn keretéhe tar-
tozó szegedi "Népbank Hitelszö-
vetkezet vasárnap délelőtt. 10 
őrakor tartja demokratizáló köz-
gyűlését a Belkereskedelmi lg iz-
gatóság (volt iparkamara, Vö-
nösmarty-ntoa) épületében. A 
hitelszövetkezet minden dolgozó 
tagságának saját érdeke, hogv 
ezen a fontos domoktratiz,áló 
gyűlésen megjelenjék. 

— A SZŐREGI KÖZSÉG-
HÁZA tábláján egyre gyűlik 
azoknak a neve. akik tuftel-
jesilették a "begyűjtést. Szöllö 
János, Lakatos Mennyhárt 
után Engedi Antal és Ta-
kács Ferenc neve is odake. 
rült a táblára. A cséplést itt 

! is befejezik a jövő héjén, 
rögtön utána megkezd|ilí~ la 
próbaszántásokat. 

_ — ÖRDÖG ANDRÁS gázgyá-
ri előfütő elvesztette összes ok-
mányait, pártkönyvét. Kéri a 
megtalálót, adja le Mátyás-tér 
4/b. szám alatt. 

— A MAGYAR-SZOVJET 
TÁRSASÁG titkára felkén azo-
kat az aktivált, akiknél »Uj vi-
lág* előfizetési lapok vannak, 
hogy elszámolás végett legké-
sőbb péntekig jelenjenek meg 
a titkárságnál. 

— KÉSŐN VÁGTA Le « 
búzáját Vecseri Miklős szen. 
tesi kulák, így a beállott nagy 
szemveszteségget megkárosi-
totta a dolgozókat. Egy hó-
napi fogházra ítélték. 

— HUSZONEGY napi elzá-
rásra ítélték Nagy Pál szen. 
tesi kulákot, mart el banya-
golta az aratást és a közcílá-
tás érdekeit erősen) veszé-
lyeztette. 

— TIZENÖT napi elzárásra 
és 500 forinK pénzbüntetést* 
ítélték Vági András orosházi la-
kost, mert búzáját nem vágia I* 
ideiében. 

— AZ EGYETEMI központi 
\kísérlet! állattenyésztelep épí-
tésére julius hónap folyamán 
1620 forintot ruháztak be. — 
A szervetlen kémiai intézel 
padlásterének kiépítése 3< 
ezer forint tervbitefpénzbői 
készflt majd el s ebből eddi| 
már 1427 forintot használtai 
fel. 

— ŐSZENTIVÁNON a jövő. 
héten fejezik ha a cáeptést. J 
begyűjtést nagv lelkesedéssel 
Végezték a kis- és középparasa 
tok. Többen igen szép ered 
ményt értek el a begyűjtésnél 
Dani János 300 százalékra 
Tóth István 250 százalékra 
Nyerges József 200 százaié kii 
teljesítette a begyűjtést. A tar 
fóhántást is elkezdték? a csép. 
léshez hasonlóan ezi a munkl 
is kitűnő ütemben halad. 

— A RUZSAJARASI ujonna* 
épülő általános iskola és tanitdl 
lakás építéséhez szükségei 
anyagbeszerzésre eddig már 51 
ezer forintot költöttek. — i 
szegedi Földmives-uteai iskol( 
helyreálli tási munkálataival 1 
jól ha'adnak a szegedi MÉM09 
dolgozói. Alapos önköltségcsöki 
kentéssef dolgoznak. F.ddig 1'-9( 
forint tervhitefpénzt haszná'tal 
fel. 

— KEVÉS EMBERT fogadot 
07. aratáshoz Bódai Iniréné Ili 
holdas kerekegyhází ku'ák á 
ezzel jelentős szenivesztesc'tíl 
okozott. A szabotáló zsirospa 
rasztot egyhavi fogházra ő 
1500 forint pénzbüntetésre ilél 
ték. 

— A MAGYAR. SZOVJEI 
TÁRSASÁG szegedi csoporti 
rendezésében a Társaság maki 
csoportja augusztus 6-án esi 
8 Órakór a MTNSz-székházbol 
(volt Ipartestület) zenekai 
hangversenyt ad. A mű sorol 
orosz népdá'ok, szaralatok. Áfa 
zart, Csajkovszkij, Hiúidé 
Strauss számok szerepelnek. Bé 
lépődij '1.50. Jegyek az MSé 
szegedi titkárságán kaphatói 
(Vörösmarty-utca 7.) 

A p r ó h i r d e t é s e k 
T T k T T 

EGYSZOBA-konyháa, fürdőszo-
bás lakást keresek, lehet bú-
torral is, a Belvárosban. Jel-
ige: »Kom oly vevő*. 
LAKÁST keresek Szegeden bár-
hol. Költséget téritek. Jelige: 
•Azonnali beköltözés*. 
BELVÁROSI borbélyüzlet be-
tegség miatt minden elfogad-
ható árért azonnal eladó vagy 
bérbeadó. Jelige: »Máris«. 
EGY- vagv kétszobás lakást 
keresek költségtérítéssel. Bocs-
kay-utca 9., magasföldszint 6. 

< ) A I ) A 8 - V B I IC I . » 

MAKOi turó, idei friss, már 
kapható, 2.70. Tejüzem, Aradi-
utca. 
250-es D. B. prima állapotban 
levő Zünaapp motorkerékpár, 
keveset futott motorral, uj gu-
mikkal eladó. Érdeklődni lehet 
a Délmagyarország kiadóhivata-
lában. 

BÚTOR nagy választékban ol-
csó árakon az Asztalosmeste-
rek Bútorcsarnokában, Dugo-
nics-tér 11. Fizetési kedvez-
mény. 

EZÜSTNYELÜ erős sétabotot 
megvételre keresek. Jelige: »Sé. 
tabot*. 
HÁROMKARÚ, négyégős osű-
lár eladó. Juhász Gyula-utoa 
33. szám, I. 4. 
ORION 844 világvevő rádiót 
elcserélnék 100-as Csepel mo-
torra. Jelige: »Rá fizetek, au-
gusztus*. 
<1 OK I A U S > • 

GYORSTRÖISKOLANKBAN a 
tieiratások az uj tanévre meg-
kezdődtek. Szeged, Bocskay-utca 
4. szám. 

^ i* r i ű N f t l f K 

VÍZHÁNYÓ Péter iratait el-
vesztette, kéri a megtalálót, a 
kiadóhivatalban adja le. 

ELVESZETT Sándor-u., Nagy 
körút, Fodor-utcai utvonalrt 
egy gvékényszatyor. Kérem 
megtalálót, "a pénz kivételévé 
juttassa vissza Sándor-utca 1( 
szám alá. 

DELMAGYARORSZÁG 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és kiadőt 

Ifj. KOMOCSUN M1HÁLYJ 

Szerkesztő: BODAY PAD > 
Szerkesztőség: Jókai-o. 4. 

Falusa rovat telefonja: 36-31 
Üzemi rovat: 30-03. 

Éjjeli szerkesztőségi telefont 
este 8-tól: 35-06. 

Kiadóhivatal: Kárász-u. 8. 
Telefon: 31-16 és 35-00. 

Az x-el jelzett közleménys 
aijazottak. 

Nyomja: Hírlapkiadó Kft., Szeged Felelős vezető: Konca Lász.lf 


