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Ml TÖRTÉNT ÉS Ml TÖRTÉNIK? 

NAPIREND 

Szerda, szeptember 14. 

Belvárosi Mozi fél 7 és fél 9: 
Tilos a játék. 

Korzó Mozi 5 és 8 órakor: 
llamlet. 

Széchenyi Mozi fél 7, fél 9: 
Napkeleti szerelmek. 

Az Egyetemi Könyvtár reg-
gel 8 éri tél este 7 'éráig van 
nyitva hétköznapokon. Könyv-
kölcsönzés délelőtt 8-tól 1 óráig. 

A Somogyi Könyvtár nyitva 
köznapokon'9 órától 19 óráig. 

A múzeum nyitva vasár- és 
ünnepnapokon 9 órától 13 óráig, 
iiétköznafiokon 9 órától 14-ig. 

i>'->« nt'ito« nvO!>v<ie"rl' ,'ilt. 
Franki József: Szenl György 

váry József: Klauzál-tér 9. 
Surjányl József: Kossuth La 
(os-sugárut 31. Telefon 5—78 

- o — 

— A MAGYAR-SZOVJET 
TÁRSASÁG köri tagjait, hogy 
haladéktalanul adják te a 
kíntlévö könyveket a megyei 
likárságra, Vörösmariy-utca, 
mert a könyvtárat átrende-
zik. 

— A DOROZSMAI MNDSz 
szervezet tulajdonában lévő 
harminc ka'aszt áiis hoki föl-
dön termelőbrigádot alakított 
és ugy dolgo-'oll c é s z éven 
keeszlül. Kirá 'növéh veket 
[érmeitek és azokat' legna-
gyobb részt a betakarítás után 
napkő i otthonoknak juttatták. 
A tiz hold földön termett I. 
osztályú napraforgót az ottani 
földművé szövetkezetnek ad-
ták át. 

x IIá?«es<lff. Dr. Tiszává ry 
Ernő és Boros Klára házassá-
got kötöttek. (Minden külön 
értesítés helyett.) 

^ t _ KEDDEN ESTE dr. Tren. 
—/esényi Waldapfel Imre író, 

egyetemi rektor tartott elő-
állást a »Tiszntáj* munkakö-
zösségének a Dolgozók Klub-
jában a »Marxista esztétika 
néhány szempontjáról* cím-
mel. 

— A DOMASZÉKI MNDSz 
csoport tevékenyen résztvott 
a cséplőgépek ellenőrré énéi. 
Rii' á lókat n'akitottak és a Jd-
rebb gazdáknak segítettek a 
termén vtetnkaritásnál. 

— NAGYSZERED községei-
ben és tanyaközpontjaiba® 
szombaton kezdik meg a csép-
lési ellenőr munkaversenyének 
kiértékelését. A kiértékelést há-
romtagú bizottság végzi. 

— Az MNDSz alsóvárosi 
csoportja rendezésében a Vö-
röskereszt vetilettképes elő-
adást tart az anyav'éilelemről. 
Az előadás csütörtökön este 
8 órakor Szent Ferenc-u. 5. 
szám alatt lesz. Mindenkit 
szeretettel vár a vezetőség. 

Törvényszéki Hírek 

Sokat maikolt, 
8 hónapi börtönt kapott 

Tanítói oklevelet hamisított 
Markolt Vilmos hódmezővásár-
helyi asztalos segéd. Markolt ta-
nító akart lenni, azonban a 
múltbeli anyagi helyzete ezt 
nem engedte meg. Felszabadu-
lás utfn valamiképpen egy ok-
levélnyomtatványt szerzett, me-
lyet sürgősen saját, nevére ki 
is állított. Két és félévig tani-
tott igy jogtalanul a hódme-
zővásárhelyi állami általános is-
kolában. Á szegedi törvényszék 
most ókirathamisitásért nyolc-
hónapi börtönre ítélte. 

Népköztársaságunk ellen izga-
tott Zádori István kiskundo-
rozsmai lakos. A nópbiróság két-
liónapi fogházra és kétezer fo-
rint pénzbüntetésre ítélte. 

A vásárhelyi Bálint Pál ku-
lák is a népbiróság elő került. 
Bálint csalc dolgoztatni szerette 
munkásait, de azoknak lakáj-
ról és kosztról nem gondosko-
dott. Amikor az ojt emberséges 
bánásmódot és jobb ennivalót 
kértek, mindenféle csavargók-
nak nevezte őket. E mellett erő-
sen szidta a demokratikus ál-
lamrendet. A népbiróság jogerő-
sen egyévi börtönre es teljes 
vagyoninak elkobzására ítélte. 

Malomhoz tartozó felszerelési 
tárgyakat lopott Bimbó rajos 
szentesi molnársegéd. A szegedi 
uzsoratanács jogerősen kétheti 
fogházra itéite. 

Hanyagul kezelte a hivatalos 
könyveket és harmincezer forin-
tot sikkasztott ITacsek József, 
a hódmezővásárhelyi földműves-
szövetkezet tollbevá sárló ja. A 
szegedi uzsorabiróság egyévi 
börtönre itéite. 

P á r l h i r e h 

A szeptember 12—18-lg terjedő 
héten a falusi pártszervezetekben 
pártnapokat tartunk. Előadókat 
a központból küldünk kL 

Falujárófelelősók értekezlete, 
aa Összevont pártnap miatt 
szerda helyett pénteken délután 
8 őrakor lesz megtartva, a Párt-
bizottság kulturoKztályán. 

s z e m l i v e q ! 
Az összes bsfeyb'zfosi ló intézetek egyedüli száll ítója 
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BELVÁROSI 
leleten 40.-»S 

24 
érte'. 

Ma utoljára! 

T ' I o s a f é f é k 
Eov arnnvos pyermektörlé-
net sok izpalmns kalanddal 
és mulatságos jelenetekkel 

Ü 0 R £ 0 
l 'e lefon A u t 33-14 

34 

Ma ulobára: 

h a m u é t 

ElSadásn'i hé'kiiznan 5 és 8 érakoi 
f sárnan él 4. 6ésiai 9-'jor. 

*£.itiCHENYl 
telefon Aut 31-7* 

421a 
báiíe! 

Mindennap péntekig 

N a o k e l e t s z e re m e s e k 

Fösr.: I. RlziTova és G. lugla e* 

Előadások a Belvárosi és zé 
csenyiben tél 7 és fél 9-kor 
vasárnap fél 5. fél 7. fél 9 kor 

Szakszervezett hírek 
Mxgytr Kereskedelmi Alkalmazótok Sza-

kad Szakszervezetinek füszerszakoaztálya 

értesiti tagjait, hogy csütörtökön este fél 

7 rtril kezdette! taggyűlést tart. Kérjük 

minden tag megjelenését 

A Dolgozók Közgazdaság! Gimnáziu-

mának I. osztálya megnvilik az idén 

szeptemberben is. Felvehetők a 18 évet 

hetülfött dolgozó férfiak éa-nök, akik az 

általános Iskola vagy népiskola VIII., Il-

letve a közép- vagy polgári iskola IV. 

osztályát elvégezték. Sikeres felvételi vizs-

gával azok is felvehetők, akiknek keve-

sebb iskolai végzettsége van. Az érdek-

lődók sürgősen je'entkezzenek Kazinczy, 

utca 1., telefon: 38-26., ahol bővebb 

felvilágosítást kapnak. 

Felhívjuk az üzemi, hivatali és szakma1 

Flmfeletősök figyelmét, hogy szerdán dél-

után 6 órai kezdettel a szakszervezeti 

székházban filmleletős értekezletet tar-

tunk, kérjük a filmfclelös elvtársak meg-

jelenését. 

Filmfelelősök részére hirde-
tett megloszélés elmarad, tekin-
tettel az összevont pártnapra. 

Fizess e l ő a 
O é l m a a v a r o r s z ó o r a 

Munknerőgazdiílkodási 

hivatal hirei 

Jelentkezzenek villanyszere-
lők, bognárok, kádárok. 

Fonótaufolyamra 18—24 éVig 
jelentkezzenek nők a textilszak-
szervezetben. 

MINSz-HlREK 
Szerdán délután * órakor a MINSz 

kulturbizottsága értekezletet tart. Kérjük 

a kulturbizotteági tagok pontoa megjele-

nését. 

SzahasSsáolssrcfss Birsk 
r-énleken délután 3 órától ax Ady-téri 

sportpályán tartja MlfK próbáit a Szabad-

6 í harcos Szövetség. Azok a bajtársak, 

akik az MHK-ra jelentkeztek, átvehetik a 

próbázó könyvüket és a bélyegeket min-

dennap 5 órától a központi azékházban 

Garátk bajtársnál a 6 adja meg a to-

vábbi utasításokat is. 

Újult erővel folytatódnak az MHK 
próbák 

A VIB keddi ülésén a tömeg- éa SzTT-tagjai, valamint as uj 
l7r.roa9vifz.1e amrff„lalxaaf vw. .. — . — .7: 1.. ' » . , t_. szervezetek sportfelelősei be-
nyújtották az MHK-próbék szep-
temberi ütemtervét E szerint 
már ezen a héten ujult erővel 
éa sokkai nagyobb arányban, 
mint eddig folytatódnak a pró-
bák. Ma délután fél 5 órakor 
a Vasutas-stadionban a Posta, 
Szinház ós a VAOSi dolgozói 

szegedi, móravároei, keesfcés-
tefepi ifjúmunkások teszik 
a« MHK-próbákat 

Az ülésen egyébként egy üze-
mi labdarugóbajnokság Kiírását 
la elhatározták. A szegedi üze-
mek bevonásával az egyfordu-
lós torna október elsején indul 
meg. 

Két világcsúcs szüle?ett a szovjet céllövő-
bajnokságok során 

A szovjet céllövőbajnokságo-
kat Moszkvában tartották meg. 
A bajnokságok során két világ-
csúcs született. A hadipuska 
összetett versenyben Kupkó 47 

körrel szárnyalta tul a világcsú-

csot. Eredménye 1093 kör- A 

nagyflblfl puskában Avilov 1121 

kőrös világrekordot ért eL 

Nagyszabású népi herékpárba'nokság lesz 
vasárnap a Hunyadi-téren 

Még ebben a hónapban meg-
indul az úttörő labdarugó baj-

nokság 

A Jövő béten nagyszabású tabdarugó-

bainosá* indul meg. A szejtili áltaiánoa 

iskolák bevonásával uttöró labdarugó tor-

nára kerül sor. A bajnokság 26-án kex-

dödik és e:;yfordu!ósos. Ugyancsak meg-

indítják a kízilabdabajnoliságait is a tze-

gedi pajtások résiéra. Ebben a küzdelem-

ben már a lányok ia kivehetik majd ré-

azüket. 

A nyár folyamán hatalmas sikerű népi 

kerékpárversenyt rendezett a Szakszervezet 

az üzemi dolgozók részére. A versenyen 

nagy tömegben veitek résrt a munkások, 

ái küldöttek az első helyért. A vándorzátz-

lót a Szikra gyufagyár csapata nyerte 

meg. Most vasárnap újból, még nagyobb 

tömeget megmozgató népi kerékpárver-

senyre kerül sor a Hunyadi-téren. Ax ér-

tékes • vándorz.íszló megseerzéiéért nagy 

küzdelmek várhatók éa az üzemei* már 

nagyon készülődnek az izgalmai ver-

senyre. 

A HSzMTE veret a® NB I I I . 
Szegedi csoportjába® 

A vasárnap lejátszott NB. Ili.-M mér-

kőzések további eredményei: Baja—János-

halma 8:0, SzMTE—Kiskőrös 3:1. Cson-

grád—KITE 3:1. HSzMTE-SzVSE 5:0. 

A táblázat állása a következó: 

1. HSzMTE 1 6:1 3 

X Baja 2 11:3 3 

X Bácsatmáf 2 7:2 3 

4. ÉDOSz—Móra 2 3:2 3 

5. Honvéd 2 4:2 2 

6. Csongrád 2 4:3 2 

7. SzMTE 2 7:6 2 

8. KMTK 2 2:2 2 

9. Dorozsma 2 8:9 2 

10—11. Kiskőrös 2 3:4 2 

10—11. MSzSE 2 

12. Postás 2 5 * > 

13. Rákóczi 2 3:5 I 

14. KITE 2 2:4 1 

15. SzVSE 2 3:8 I 

16. Jánoshama 2 1 - 1 1 

A kerületi I. ocztálv eredményei: Ma-

zöhegyes—Kiszombor 2:0. Mindszent— 

Sze. Lokomotív 3:2. M. Birtok—P.altonvu 

1:1. II. osztály: KASÉ—Rákóczi 0®. Hon-

véd-Postis 4:1. Előre—SzATE 4:2. Fel. 

söközpont—Várostanva 7:0. Algyő—Alsó. 

központ 2:1. Ujazentlv'án—Egyetemi d'4. 

gőzök 7:1. Püspökiele—Tápé 2:2. Itjuszgh 

Postás—Dorozsma 1:1. József Attila -Uh 

azentiván 3:1. 

Kettős győzelmet a'attnk 
a Lokomotív asztal itcniszceől 

Bndaj>estcn 

Szombaton kezdődtek meg az asztal 

tenisz NB. II. küzdelmei. A Szegedi Loko. 

motiv szombaton és vasárnap Budapesten 

játszott és két pompás győzelmet ars. 

tott. A t elsó napon a Ooldbergert győz-

ték te 13:5 arányban dr. Tornai 4, Farkai 

1, Péterii, Csikós II. és Tamási 2—2 gyó-

zelmével. Vasárnap a Pénzügyminisztérium 

volt s Lokomotiy eliente'e. A Szegediek 

I3:7-re győztek. A gvózetmeket Farkas A 

Tamási 3, dr. Tor,isi, Csikós II. és Pt. 

3:4 2 terfi 2—2 szerezték. 

A p r ó h i r c l e l é s e 
t t k t í t 

KÜLöNBEJARATU bútorozott 
szoba kiadó. Kossuth L.-sugárut' 
41. szám, földszint 3. 
KÉT" vaty háromszobás lakás 
esetleg bútorokkal azonnal át-
adó. Jelije: » Belvárosi*. 
ALhöV.AROSI szoba-konyhás la-
kást cserélnék kecskéstelepi ha-
sonlóval. Délibáb-utca 44. 
BUDAPESTI kétse.obás Baross-
téri lakásom elcserélném ha-
sonló szegedivel. Hálószobát és 
rökamét veszek. Cim: Szent 
György-utca 12., földszint 1. 
KÉT szoba komfortos belvárosi 
lakásom elcserélném budapesti 
hasonlóért. Jelige: »Csere 1949*. 
KÜLONBE.TARATU bútorozott 
szoba kiadó fürdőszoba haszná-
lattal, férfi részére. Tetőfi Sán-
dor-sugánit 52., II . 9. 
BÚTOROZOTT* szol** kiadó 
azonnal. Csongrádi-sugárut '37. 
ELCSERÉLNÉM szoba-konyha, 
speizos lakásomat tiszta utcai 
tálcásért. Szentháromság-utca 
57. szám. 

UDVARI szoba ágynemű nélkül 
nőnek kiadó. Jelige: sNajtos*. 
SZOBA teakonyha, fürdőszobái 
gaxz onlaká sómat elcserélném 
egy- vagy kétszobás összkom-
fortosért, egyetem közelében. 
Jelige: sOlcsóbérü*. 

OKTATÁS 

KATONA LÁSZLÓNK gyorsíró-
iskolájában (Kölcsey-u. 10.) 
szeptember 15-én uj tanfolya-
mok kezdődnek. 

<S A D A S- V B 1 EL~"" 

PATKŐVAS príma minőségben 
kapható. Stern ós Rőth, Marx-
tér 1. 
HALOK, kombináltszekrények, 
rökamék, kisipari mjinkák ol-
csón: Nagy Mihály, Dugonics-
tér 3. 
o r a s z e r k e z e t e t , órákat ve-
szek, javítások felelősséggel. 
Csiszár ót^s, Kölcsey-utca, a 
Roval-szállóval szemben. 
ELADÖ jó állapotban levő gyer-
meksportkocsi. G Ál-utca 2., ház-
felügyelőt 

SZILVÁT lekvárnak feldolgoz 
résziért bármilyen mennyiség-
ben, Füidmüvesszövetkezeteknek 
engedmény. Jankó Konzerv-
üzem, Pulcz-utoa 23. 
AUTOGFTZlRT, 6—10 litereset, 
kétszemélyes rökamév.lzat, 
gyermek játéktüzhelyet veszek. 
Jelige: »Üzemképes*. 
ADÖMENTEb egy szoba-konyha, 
előszobás uj magánház azon-
r.ah átadó lakással 12.000 F t 
Lázár-iroda, Attila-utca 5. 
HÁROMTONNÁS Kölni Ford V. 
8. üzemképes teherautó (tarta-
lékmotorral és dus felszerelés-
sel) felszámolás folytán igen 
kedvező alkalmi áron sürgősen 
eladó. Műszaki Szövetkezet, Sze-
ged, Kárász-utca 5. 
200 kg. elsőrendű vegyes virág-
méz eladó. Róka-utca 11. 
EGY »Gudlin« tűzhely, ezüstö-
zött, eladó. Petőfitelep V. utca 
185. szám. 

SINGEK süllvesztős, utolsó ti-
pusu jókarban levő varrógépet 
megvételre keresek. Attila-utca 
7., I. em. bal. 
ELADOK boroshordók. Appo-
nvi-utea 8., söntés. 
FÉNYKÉPESZMüTEEEM eladó 
vagy berendezés darabonként is 
megvehető. Saját lemez olcsón 
megvehető. Székely fotó, Szé-
chenyi-tér 2/a. 
ZONGORA és Wertheim-szek-
rény eladó. Teleki-utca 22. 
BÚTOR: hálószobák, konyhák, 
kombinált berendezések leg-
olcsóbb termelői áron Spitzer 
asztalosnál, MargitAitca 12. 
BETEGTOLÖKOCSI és két bor-
sziirőgép, fatölesér, kármentő, 
borpincefelszerelés eladó. Somo-
gyi-utca 9., kettőt csengetni. 
1ÍASZNALT bútort, függönyt, 
szőnyeget megvételre keresek. 
Klein,, Párisi-körut és Marx-tér 
sarok. 

k n l o N K p. i. 

ÍRÓGÉPEK, számológépek, Na-
tional-kasszák javítása Urbánés 
Csontosnál, Kelemen-utca 8. iz. 
Telefon: 42-72. 
LUCZANAL kelmefestés, vegy-
tisztítás, Tábor-utca 4., Aradi 
vértanuk tere 3.. Kazinczy-utca 
14. Telefon: 38-18. 

FORGALMAS helyen jogfolyto-
nos kocsma laklssnj együtt 
azonnal átadó. Cim a kiadói-en. 
IGAZOLVÁNYBA fényképet 1 
óra alatt Brunner fényképész-
nél, a Rókusi templom mögött. 
BŐRKABÁT festést, javítást 
vállalok, Gáborné, öthalom-ut-
ca 1/b. 

ORAJAVITASOKAT, valamint 
használt órákból nj órát készit 
egyévi jótállással Kóltai Sán-
dor órásmester, Kiss-utca 1. sz. 
Párisi mellett. 
ELSZAKADT nvlon esőkabát 
tökéletes javítását folt nélkül, 
kerékpár- és hóemőjavitás. Vi-
dékre postán is. Éemény Gyula 
gumijavitó, Szeged, Bajcsi-Zsi-
linszkv-utca 11. 
KÁRPITOS műhelyem Bajcsi* 
Zsilinszky-utca 14. sz. alá he-
lyeztem. Javításokat legolcsób-
lan. Rácz kárpitos. 
TÁLALTUNK fekete növendék-
cicát. Gyönyörű / kölyökcicál 
i »aá állatbarátnak adunk. Mar-
git-utca 26. 
IDŐSEBB férfi keres nyugdí-
jas nőt háztartásba, aki nem 
tud nyugdijából megélni, telje® 
ellátása meglesz nálam. Jelige: 
•Jószívű*. 
ELVESZETT Bába István Új-
szeged. Fürj-utca 38., vámőrlési 
engedélye 1949—50. gazd. évre. 
Becsületes megtalálót jutalma-
zom. 

DELMAGYAKORSZAG 

politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és ktad»l 
líj . KOMOCSIN MIHÁLY 

Szerkesztő: BODAY PAL 
Szerkesztőség: Jókai-®-

Falusi rovat telefonja: S6-8&. 
Üzemi rovat: 30-03. 

Éjjeli szerkesztőségi teleftmt 
este 8-től: 3W)8. 

Kiadóhivatal: Kárász-o. 6» 

Telefon: 31-16 és 86-0a 
Az x-el jelzett közlemények 

díjazottak. 

Nyomja: 
11 iilapkiadó Kft.. Szeged 

Felelős vezető: Koncz I á.-'IS 


