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FELVONÖLÁSI UTVONALAK 
AUGUSZTUS 20 -ÁN 

fl felvonuló.soportoknak 10 óra 
előtt 5 perccel be kell érni és 
el kell foglalni helyüket a Szé-
chenyi-téren. fl felvonuló cso-
portok utvonala a következő: 

1. számú útvonal: Alsóváros, 
Indulás fél 9 órakor a Hattyas-
sori vnsuti átjárótól. Földműves-
utca, Mátgás-tér, Szent Fereno 
utca, Boldogasszong-sugárut, Gl-
zella-tér, Tisza Lajos-körut, Nagg 
lenö-ütcán kérészül be a Szé-
cfcengl-térre. Itt jönnek: MAV 
fűtőház, Tiszapályaudvar, MAV 

jos-sugárut, indulás a Lemez-
gyártól fél 9 órakor. Útvonal: 
Kossuth Lajos-sugáruton keresz-
tül Kárász-utca. itt jönnek: Lé-
mezgyér, flngol-Maggar Juta. 
Villamos vasút, Konzervgyár, 
Rozman-rgár, Rókusi pályaudvar. 
Hűtőház, Gázqgár, Dohánygyár, 
Rókus MDP I.. II., III., Rendőr-
ség. Tűzoltók; MAV ÜV, Mozik. 

5. számú útvonal: Vásárhelyl-
sug -Irut, Indulás fél 9 órakor 
Petőfitelepről. Útvonal: Alggői-
ut. Vásárhelyi-sugárut, Szent 

Párthirek 

Kerületi kultnrfelelflsök ér. 
lekezlete ma, csütörtökön este 
6 órakor a (Pártbizottság kultur-
osztályán (Batthyány-ubca 4). 

Ma délután 6 órakor a falu-
járófelelósök részére értekezletet 
tartunk a Batthyány.utcában, 
az Agitációs Osztályon. 

B. G- figyelem! Pénteken, 
19-én délután 5 órakor a Kál-
vin-téri székházban összgyakor-
latot tartunk. Megjelenés kö-
telező. 

forgalom, Nyugdíjasok, Egyetemi • György-utca, Tisza Lajos-körut, 

pártszervezet, OTI, Honvéd'ség, I Takaréktár-utcai, Széchenyi-tér. 

Délmagyar üzemi pártszervezet,; Itt jönnek: Uj Petőfi-telepi MDP, 
Belváros V., VI., KISOSz, Alsó-
sáros I., II. pártszervezet. 

2. számú útvonal: Petőfi Sán-
cOr-sugárut, indulás fél 9 óra-
kor a kecskéstelepi átjárótól. 
Szabnnkaí ut, Petőfi Sándor-su-
gárnt, Dugonics-tér, Tisza La-
jos-körut. Károlyi-utcán át a 
Széchenyt-térre. Itt jönnek: A 
kocskéstelepl MDP, Közvágóhíd, 
TLsza-malom. Faludl-malom, Mó-
ravárosi MDP L, II., DÉMA ci-
pőgyár, Szabadságharcos Szö-
vetség, MNDSz, Város. 

3. számú útvonal: Kálvária-tér, 
Indulás háromnegyed 9 órakor. 
Útvonal: Kálvária-utca, Dugo-
nics-tér, Kárász-utcán át a Szé-
chenyl-térre. Itt jönnek: Gyufa-
gyár, Börtön, Szegedi Kender, 
Honvédkórház, Szakszervezet, 

Első Szegedi Cipő, Fodor-telepi 
MDP. Felsővárosi MDP I., II., 
Postások, Pénzügytgazgatóság. 

6. számú útvonal: Petöfitelep. 
Indulás fél 9 órakor Petöfitelep. 
ről. Útvonal: Felsötiszapart. Ti-
sza Lajos-körut, Takaréktár-ut-
cán be a Széchenyi-térre. Itt 
jönnek: Petőfi-telepi MDP I „ 
II., Koírótelep, táppal fürész-
gyár, Orion bőrgyár, Pick szalá-
migyár, Folyammérnökség, Bel-
város I., II., III. pártszervezet, 
KlOSz, MINSz, OKISz. 

7. számú útvonal: Újszeged, 
Indulás egynegyed 10 órakor az 
ujszegedi hídfőtől. Útvonal: a 
hidőn keresztül, Hld-utca, be a 
Széchenyi-térre. Itt jönnek: Jó-
zseftelep, Ujszegedi MDP, Vá-
rosi kertészet, Ujszegedi gőz-

Szahszervezeli hírek 
A FamnnkAs Szakszervezet'ér-

tesiti tagjait, hogy a szombati 
ünnep miatt a pénztárórát pén-
teken délután 5—8-ig tart. 

A gépjárművezetők pénteken, 
19-én taggyűlést tartanak. Meg-
jelenés kötelező. 

A Vasmunkás Szakszervezet 
felkén tagjait, hogy csütörtö-
kön délután 6 órai kezdettel 
a r szakszervezeti székházban 
tartandó taggyűlésen jelenjenek 
meg. 

MI TÖRTÉNT É S M l T Ö R T É N I K ? 
NAPIREND 

Csütörtök, augusztus 18. 

Nemzeti Színház: Nyári szünet 

Belvárosi Mozi fél 7, fél 9: 
Mandzsu bestiák. 

Korzó Mozi 
7 szines mese. 

fél T, fél 9 : 

Textil kombinát. Belváros IV. ' fürész, Egyenruhaipari NV, Uj-
9. számú útvonal: Kossuth La- szegedi Kendergyár, Igazságügy. 

Megkezdte edzéseit 
az UMTE labdarugó csapata 

Az líSsrojdtli csapat Prisz-
linger edző vezetésével igen 
komolyan készül az uj bajno-
ki mérkő/é: ekre. Sokital job-

b n sze cinének szerepelni, 
mini nz e lmúl t bajnoki évl>en. 
A játékosok már is igen jó 
foiTnában vannak, különösen 
Komlódi, l ícíesi, Bozóki és 
Tóth S., akik nyáron több ko-
moly mérkőzést játszottak. 

A Magyar Kender UMTE 
ökölvívói pén'.e'cn kezdik meg 
nyári pihenőjük után előké-
születeiket az őszi idényre. 
Az edzések minden héten 
kedden és pénteken esle 7— 
9 óra közölt lesznek a bel-
városi iskola lomalerniél ien. 
Az együttes első szereplésére 
augusztus 26—27-én kerül sor 
Halason, a város bajnokságá-
nak a lka lmátó l . 

A sze e li Lokomotív augusz-
tus 19-én és 23-án délután 5 

BELVÁROSI 
feleion - 40.ZS 

31a 
'térim. 

Mindennap vasárnapig 

M a n d - s u b e s t i á k 
Bátor asszonvok izgalmas 

harca kémekkelés banditákkal 

i t o r / o 
I elefon Aut. 38.14 

231 
bérlet 

Ma és mindennap 

7 s z í n e s m e s e 
Hét kacagtató, vidám, ötle-
tes szines mese egyszerre, 

líélórás derűs, boldog kacagás 

Sziilók hozzátok el 

íj> ermekeitel, ft! 

H 1 U A D Ó 

^ z c c h f c / v y i 
l elelön Aul 44-7' 

4?3a 
béilet 

Ma és mindennap 

D r . PIROGOV 
Liöuctások uetközuap tél 7 és 
fé! 9 órakor, vasárnap es ün-
nepnap tél ö, fél 7 ta fél 9-kor 

órai kezdettel i l jusági lobor-
zót tart a vasutas stadionban, 

Az SzMTE és a Lokomotív 
ifju ági gárdája már előreha-
ladott edzésben van, amelynek 
eredményeként a ítót csapat 
vasárnap délelőtt 10 órákor 
kél kapus edzőmérkőzést ját-
szik egymással a vasutas sta-
dionban. 

T.hcli Tolo-lippiínlr: 

1. Bcsaba—SzoMTE 1 
2. Ganz—EMTK 11 
3. Szé.I.ok.—P.Lolc; 1 
4 Perutz—Wolfnet il 
5. Polgári—Postás 2 

6. NyVSE—Előre 1 1 
7. Cegléd—Szo.I.oló 2 
8. BMTE—FerencV. 2 

9. Csongrád—MTK X 
10. Sze.Lok.—Elektr. 1 
11. Vasas—Pereces 2 
12. Acél—KapMTE x 

Pótmérkőzések: 
13. Csepel—M, D inamó 1 
14. MMNVTE—Hatvau II 
15. KeMTE-Oháza '1 

16. Gázgy.—Pécel 1 

MNDSz-htrek 
As MNDSx alsóvárosi cso-

portja 18-án, csütörtökön este 
fél 8 órakor tartja ünnepélyes 
taggyűlését. Tárgy: Az u j ve-
zetőség megválasztása. Minden 
tagunk megjelenésére számitunk. 

l l lRDETMENY 

Közhírré teszem, hogy a 8201 
-2/1949. F. M. sa. rendelet 
értelmében a vetésre szánt bu-
za-, rozs-, árpa : vagy zabkész-
lebet tulajdonosa, vagy birto-
kosa köteles vetés előtt ak-
ként megtisztítani, hogy a bu-
za-, rozs- és árpavetőmag tisz-
tasága legalább 98 százalék, a 
zabvetőmag tisztasága pedig 
legalább 97 százalék legyen. 

Felhívom a vetőmagtisztitó 
gépek (szelektor, rosta, triör, 
szelelőrosta) tulajdonosait, vagy 
birtokosait, hogy a gépeket tart-
sák állandóan tisztításra üzem-
képes állapotban s a termelők 
által tisztításra átadott vetőmag 
tisztítását a jó gazda gondossá-
gával késedelem nélkül végezzék 
el. 

A fenti ügyben részletes fel-
világosítást nyújt a Mezőgazda-
sági Igazgatóság, Szeged, Szé-
chenyi-tér 15. 

Figyelmeztetem aa érdekel-
teket; hogy a fenti rendelkezés 
megszegése kihágást képez és 
elzárással büntethető, a vető-
magtisztító gépet pedig elkoboz-
zák. 

Polgármester. 

Széchenyi Mozi fél 7, fél 9: 
Doktor Pirogov. 

Nyír i szolgálat a Somogyi-
könyvtárban és a muzeumban. 
Julius és augusztus hónapban a 
könyvtár nyitva van hétköznap 
9—14 óráig; a muzeum nyitva-
tartási ideje hétköznap 9—14 
óráig, vasár- és ünnepnap: 9— 
13 óráig. 

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

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Borbély őrök. B. üg ty L : Ti-

sza Lajos-körut 20. Leskó Vil-
mos: Újszeged, Vedres-utco 1. 
Nagy őrök. k. dr. Hnngay: Bol-
dogasszony-sugárut 31. Zakar 
3. örök. k. Máthé Mihály: Va 
léria-tér í . 

— N A G Y O B B M E N N Y I -

SÉGŰ lisztet árusított a 

hatóság i áron felül Harczi 

Béláné szegedi lakos. Egy-

hónapi fogházra ítélték. 

Tenyészállatvásár 
Szegeden 

a Tenyészállatforgalmi Nem-
zeti Vállalat kedden, augüsztus 
23-án tenyészállatvásárt tart 
reggel 7 órakor a közvágóhíd 
melletti téren, 10 őrakor Szent, 
mihálytelek piacterén, ídél. 
után 3 órakor az alsókőzpofnti 
vasútállomás mellett, délután 6 
órakor pedig a :felsőközpoMlí 
közigazgatás épülete mellett. 
Felvásárlásra kerülnék 16 hő-
napon felüti törzskönyvezett, 
vagy erre alkalmas bikák, to-
vábbá 6 évesnél nem idősebb 
törzskönyvezett ,vagy erre al-
kalmas jó külemű, legalább 7 
hónapos vemhes tehén, vagy 6 
hetes borjúig friss fejős tehén, 
valamint kiváló minőségű üszők 
hathónapos körtói 18 hónapos 
korig, és köztenyésztésre ' al-
kalmas bármiiven fajta kanok 
80 kilós súlytól. 

— N E M T E T T E K E L E G E T 

a tavalyi terménybegyüjtéal 

kötelezettségüknek Sül i Nán-

dor és Rácz József né kistele-

ki lakosok. A z uzsoratanác9 

Sülit kéthónapi . Rácz József-

nét pedig egyhónapi fogház-

ra és 300—3001 forint pénz-

büntetésre ítélte, 

— A NEMZETI PARASZT. 
PART és a Független Kisgaz-
dapárt nagyszegedi titkársága 
felliivjatagjait, hogy aszom-
bati felvonuláson teljes szám-
ban vegyenek részt és csat-
lakozzanak a felvonul 
rendben meghatározott útvo-
nalhoz. I 

— A S Z E G E D I Á L L A M I 

Baross Gábor g imnáz ium 

Dolgozók G imnáz iumában 

szeptemberben I., I I . , R í . éa 

IV. osztályok (a régi szerint 

V.. VI. , VLL és Vil i . osztá-

lyok) nyí lnak meg, illelva 

folytatódnak. Az iskola igaz-

gatósága szeptember l-ig fo-

gad el jelentkezéseket. Ak ik 

jelentkeztek már , azok ia 

jelentkezhetnek ismét. 

— A S Z E G E D I TUDO-

M Á N Y E G Y E T E M Természet-

tudományi Karán az írásbeli 

és szóbeli felvételi v izsgák, 

vegyészeknek és tanárjelöl-

töknek egyaránt, augusztug 

23-án, reggel 8 órakor kez* 

dődnek. Felvételi Bizottság, 

Szeged, Táncsics Mihály-utca 

2., n . 46. 

K i s k e r e s k e d ő i h í r e k 

Ftlszerkiskercskeilők figyelmé-
be! A fűszer- és élelmiszeri, is* 
kereskedők 1 szakosztálya ma, 
csütörtökön délután fél 7 óra-
kor Argói-utca 6. szám alntl 
szakosztályi iilést tart. Megje-
jenés kötelezői 

HIRDETMENY 

A földihernyó elleni megelőzi 
védekezést tartalmazó 15.016— 
1949. kig. sz., valamint az 1919. 
évi őszi kedvezményes áru lu 
cérna vetőmagakcióra vonatkc * 
15.231/1949. kig. sz. hirdetmé-
nyek megtekinthetők a hu tó-
sági hirdetőtáblán, Bérház kapu 
alatt. 

Polgármester. 

Apróhirdetések 

MINSz-HIREK 

Felhívjuk a SzIT, a Diákszö-
vetség, MEFESZ és az Úttö-
rők VIT küldöttei figyelmét, 
hogy ma esle fél 6 órakor a 
szokásos helyen próbát tar-
tunk. MINSz titkárság 

Felhívjuk az összes VIT kül-
dől lek figyelmét arra, hogy 
pénteken reggel fél 5-korgyü-
lekező azokon a helyeken, 
ahol a menelgvakorlalokat 
tartották. SzIT lilkárság 

Az összes EPOSz szerveze-
tek VIT küldöttei augusztus 
19-én pénteken reggel 4 óra-
kor indulnak a szervezeteik-
ből. Minden szervezet kül-
dötteiért autót küld az EPOSz 
megyei titkársága. A tagtár-
sak várják a gépkocsikat, mert 
aki elkésik, az lemarad a 
VIT-ről. EPOSz 

nagyszegedi titkársága 

-41 y o b l * m t ( t z t s " f t 

ZONGORÁT, orgonát tökélete-
sen hangol, Jhvit Rakovszky, 
az Állami "Nemzeti Színház és 
a Zenekonzervatórium hangoló-
ja. Br. Jósika-utca 31. Tele-
fon: 40-06. 
ŐRAJAVITASOKAT , valamint 
használt órákból u j órát készit 
egyévi jótállással Kóltai Sán-
dor órásmester, Kiss-utca t. sz. 
Párisi mellett. 

4 l a k l ? 

SZOBA-konyhás lakást keresek 
költségmegtéritésseí. Rigó-utca 
19., házfelügyelő. Marx-tér kör-
nyék. 
KÜLÖNBEJARATU szép búto-
rozott szobát keresek a Belvá-
rosban. Jelige: sKöztisztviselő*. 
3.5 gramos, 14 karátos karika-

fyiirü eladó. Tápéi-utca 18. 
.ÖZPONTBAN tiszta bútorozott 

szoba elsejére magányosnak ki-
adó. Széchenyi-tér 8. szám, I. 
emelet 9/B. 
KÉTSZOBÁS ' lakást keresek 
költségtérítéssel, t Pásztor-utca 
17. szám. 
EGY szobás, konyhás belvá-
ro i földszinli lnká.oin elcse-
rélném kétszobás lakásért. 
Bodó füszerűzlet, Iskola-utca 
23. sz. 
KÉTSZOBÁS összkomfortos la-
kú oiu pestivel elesei élném. 
iBelváros közepén; icligére. 

EGYSZERŰ kis bútorozott, szo-
bát keres idősebb tisztviselőnő a 
klinikák közelében. Cim a ki-
adóban. 

4 a d a s - v e t e l » 

ESENC nagyban és kicsinyben 
a legjobb minőségben az "Első 
Szegedi Eoetgy ártól, Bus páter-
utca 17. 
BUTOU nagy választékban ol-
csó árakon az Asztalosmeste-
rek Bútorcsarnokában, 'Diigo-
nics-tér 11. Fizetési kedvez-
mény. 
250-es D. B. prima állapotban 
levő Zünaapp motorkerékpár, 
keveset futott motorral, u j gu-
mikkal eladó. Érdeklődni lehet 
a Délmagyarország kiadóhivata-
lában. 

IRŐ-, számológép, I National-
kasszák javítása, karbantartása. 
Urbán és Csontos, ICelemen-
utca 8. Telefon: 42-72. 
300-as oldalkocsis prima mo-
torkerékpár olcsón eladó. Cim 
a kiadóban. 
5009 darab tégla eladó, ugyan-
ott vennék 200 darab hódfar-
kú cserepet. Bodó János, Is-
kola-utca 23. 

""í o k t a t á s 

MAJOR gyorsiró-gépirószakis-
kola uj tanévére beiratkozásobi 
megkezdődtek. Kérjton tájékoz-J 
tatot. Bocskav-utca 4. 

4 K Ü L Ö N F É L É K '»* 

TEXTJLÜZLETATHELYEZES !l 
Üzletünket ugyanabba, a házba, 
Horváth Etelka női fodrász he-
lyiségébe helyeztük át. Tisztel* 
vevőink szíves pártfogásukat! 
kérjük a kicsi üzletünkben is. 
JOÖ és HEG EDÜS Szeged, Tisza 
Lajos-körut 51. 

n y á r v é g i olcsó nyolcnapoa 
kiárusítást rendez csodaszép 
gyöngy garnitúrákból Dr. Be-
réayiné ékszerész, Klauzál-
tér 9. 
BELVÁROSI jómenele lü üzle-
tem elköl tözés miat t átad-
nám. »Belváros közepén* jel-
ige. 

DELMAGYAROKSZAG 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és kiadőí 
Ifj. KOMOCS1N MIHÁLY 
Szerkesztő: BODAY PAIi 

Szerkesztőség: Jókai-o. 4. 
Falusi rovat telefonja: 35-35. 

Üzemi rovat: 30-03. 
Éjjeli szerkesztőségi telefonj 

este 8-tól: 35-06-
Kiadóhivatal: Kárász-u. 8. 
Telefon: 31-16 és 35-00. 

Ax x-el Jelzett közleménreK-
dijazottak. 

.Nyomja: Hírlapkiadó Kft., Szeaeo i Felelőa vezető: Konoz Lás-U 


