
Szombat. 1950. január 14. 

M l T Ö R T É N T ÉS Ml lORlÉlSIK ? 
N A P I R E N D 

SZOMBAT, JANUÁR 28. 

Belvárosi Mozi 6 ás 8 órakori 
Vigad az erdó. 

Korzó Mozi 6 és 8 órakori 
A kormány tagja. 

Széchenyi Mozi 6 és 8 órákon 
Micsurin (a kertek varázslója). 

Enyhül az idő 
Mérsékelt délies szél, keleten is 

növekvő felhőzet, Dunántúl he-
lyenként kisebb havazás. Több-
felé köd, a hideg fokozatosan 
gyengül 

SZÍNHÁZ: 
Január 28-án, szombaton: Kertész 

kutyája. BérletszUnet. 
Január 29-én, vasárnap délután: 

Hétköznapok hősei. BérletszOnet. 
Január 29-én vasárnap este: Hét-

köznapok hősei. Dózsa György-béri 
Január 30-án, hétfőn: Hétközna-

pok hősei. Ady Endre-bérlet 
Január 3t-én, kedden: Hétköz-

napok hősei. Petőfi-bérlet. 

SZOLGALATOS GYÓGYSZER-
TARAK. Borbély örök. b. Ugry !.: 
Sztálin-krt. 20. Telefon 35-02. Lcs-
kó Vilmos: Újszeged, Vedrei-utca 
1. Telefon 40-37. Nagy örök. k. 
dr Hangay: Boldogasszony-sugárút 
31. Telelőn 35-13. Zakar S. örök.k. 
Máthé Mihály: Valéria-tér 1. 

MUZEUM nyitva vasár- és 
ünnepnapokon 9 órától 18 óráig 
hétköznapokon g órától 14 óráig. 

A SOMOGYI KÖNYVTAR n v R 
va köznapokon 9-től 18 óráig. 

AZ EGYETEMI KÖNYVTAR 
reggé! 8 órától este 7 óráig van 
nyitva köznapokon. Könyvköi-
csönzés d. e. 8-tól 1 óráig. 

• 

a A CSONGRADMEGYEI Föld-
hivatal szeged-röszkei lemondott 
házhely juttatót lak elszámoltatása 
ügyében kiadott 12.369—1949. 11. 
számú véghatározata február 14 
napjáig megtekinthető a hatóság: 
hirdetőtáblán, Bérház-kapu alatt. 

— BOLYAI JÁNOS matematikai 
társulat szegedi tagozatának rende-
zésében a január 21-én elmaradt 
előadást február 11-én, szombaton 
délután fél 5 órakor tar t ják meg 
az Ady-téri egyetem 1. számú tan-
termében. Ezalkalommal dr Kalmár 
László „Az úgynevezett eldönthe-
tetlen problémákra vonatkozó Ros-
ser-tétcl egy egyszerű bizonyítása" 
címmel tart előadást. 

A MAGYAR Jogászszövetség 
rendezésében héttőn, 30-án délután 
6 órakor dr Dezső Gyula egyetemi 
tanár tart előadást „Alkotmányunk 
és a polgári jog" címmel, az ügyvé-
di kamara ú j helyiségében, Sztálin-
körút 57. Minden érdeklődőt szíve-
sen látnak. 

x KURBOS tánciskolában a tánc 
szombat-vasárnap elmarad. 
Szemináriumvezető elvtársak, 
figyelem! 

SZÉPEN MEGNOVEKEDETT az 
tijóbbi napokban a sándorfalvi tor-
melfiszöve ke/.eti csoport Juhállo. 
mánya. Az ősszel kapott anyatörzs 
nz elmúlt hetekben 72 kisbáránnyal 
szaporodott. 

EGYMÁS UTAN ÉRKEZNEK a 
6zegcdi Mezőgazdasági Igazgató. 
Ságra a termelőszövetkezeti cso. 
portok elkészített üzemtervei f e . 
lülvizsgílás végett. Az utóbbi n a . 
pókban ö: csoport, a szegedi „Tán-
csics", a balástyai „Gorkij", a tá 
púi „Ady Endre", az algyői „Sza. 
badság", és a deszki „Kossuth" ter-
fticlöcsoport adta be üzemtervét. 

A SZEGEDI „TÁNCSICS" ter 
melőszövetkezeti csoportba az c í . 
mult héten megérkezett az á'lam 
által ju'.atott sertéstörzs, 20 anya-
koca és egy apaállat. 

MEGALAKÍTOTTAK üzemi DÉ. 
FOSz.szervezeteiket az Erdőgaz-
dasági NV., Szervcslrágya és a Ta. 
fajjavitó NV. mezőgazdasági dol-
gozói. 
BALLAUITÖI kertgazdaság 29-én, 
délután 3 órakor elszámoló, és 
pásztorfogadó gyűlést tart Föld. 
műves-utca 7. szám alatt. Az ér . 
dekelteket meghívja Ma'uska el . 
Pök. 6038 

Párthlrek 
A SZEGEDI K E N D E R B E N a 

nyereségrészesedési visszatérítés 
60 százalékát, sportfelszerelésre, 
kultúrterem rendbehozására, a 
lrul túrgárda részére ruhák be-
szerzésére, napközi és bölcsőde 
felszerelésére fordították. Ugyan-
akkor Algyőn több üzemmel 
karöltve kisebb sportrepüőteret 
vásároltak az i f júság részére, 
hogy megismerkedjék a repülő-
sporttal. 

A SZEGEDI K E N D E R kul-
túrgárdája lelkesen tanulja az 
„ördög cimborája" című dara-
bot, amelyet előreláthatólag feb-
ruár 11-én adnak elő. 

MA E S T E A D J A K A T a Sza-
badságharcos Szövetség székhá-
zában a kitüntetéseket a céllö-
vőknek. Ebből a kitüntetésből 
több szegedi kendergyári dolgo-
zó is részesül. 

A FELSŐVÁROSI SzIT-szervezet 
kultúrgárdája ma este 7 órakor a 
felsővárosi kultúrházban tart ja be-
mutatkozó előadását. A farsangi 
est keretében a kultúrgárda szava-
latokkal, énekszámokkal, egyfclvo-
sos színdarabokkal mutatkozik be 
a szegedi dolgozók elótt. 

K I E R T E K E L T E K az őszi 
tölgymaggyüjbési verseny ered-
ményeit. Országos viszonylatban 
első lett a Diákszövetség szerve-
zetei közül a várostanyai Erdész 
szakiskola. 

A ZAKANY-ISKOLA környé-
kén lakó dolgozó parasztok mind 
nagyobb és nagyobb figyelemmel 
érdeklődnek a termelőszövetke" 
zeti mozgalom iránt. Az elmúlt 
napokban kérték, hogy a Szabad 
Föld Téli Esték keretében tart-
sanak nekik ismertető előadáso-
kat a termelőcsoportról. Az első 
i lyen előadást a Szabad Föld 
Téli Est te l összekapcsolva csü-
törtökön este tartották meg. 

A TISZAMENTI F U R E S Z E K 
N V ujszegedi telepének dolgozói 
a nyereségrészesedési visszaté-
rítés 60 százalékából mikrofóut 
és hangszórókat szerelnek föl 
hogy a közérdekű hírekről, fon-
tosabb közleményekről miniden 
dolgozó időben tájékoztatva le-
gyen. Ugyanakkor jelentős ösz-
szeget fordítanak a kultúrterem 
rendbentartására. 

A KISTEXTTEL lépett versenyre 
a szegedi Jutafonógyár, hogy me-
lyikük tudja nagyobbra emelni üze-
mi MSzT szervezetének taglétszá-
mát. A versenyt a Jutafonó nyerte 
meg. mert a verseny ideje alatt 
56-tal emelkedett a szervezet tag-
iészáma. 

A SZEGEDI Jutafonógyárban 
Ocskó Antalné elvlársnő kétgépes 
rendszerrel dolgozik s a napokban 
t50 százalékos eredményt ért el, 
annak ellenére, hogy az üzemben 
nincsenek automatagépek, s igv 
nehezebb két gép kiszolgálása, 

A TiSZAMENTI Fűrészek NV 
ujszegedi telepén pénteken délután 
tartotta meg a Magyar-Szovjet Tár-
saság üzemi szervezete alakuló 
gyűlését. A gyűlésen mintegy 140 
dolgozó vett részt és az üzemi szer-
vezetnek 20 tagról 90 fóré emelke-
dett a létszáma. 

AZ ELSŐ Szegedi Cipőgyárban 
új villanyberendezést szerelnek be. 
A felső meghajtást alsó méghajtás 
ra szerelik át, kétszázczerforintos 
költséggel. 

A MAGYAR Ifjúsági Népi Szö-
vetség Nagyszegedi Titkárságának 
kultúrosztáiya a Szegedi Kender-
fonógyárban ma este 7 órai kez-
dettel tánccal egybekötött műsoros 
estet rendez. A kultúrgárda ének-
számokkal, szavalatokkal, egyfelvo-
násos színdarabokkal, népi táncok-
kal lép fel a dolgozók előtt. 

SZEGEDI HORGÁSZ EGYESÜLET 
29.énI>vasárnap délelőtt 10 órakor 
közgyűlést tart a Postás-otthonban 

6110 

fi-összes szemináriumvezetők 
gyeimébe! 

A szemináriumveze'ők havi je-
lenlését az utolsó két oldal pontos 
kitöltésével a szemináriumveze ők 
azonnal adják le az Oktatást Osz. 
tályon. Amennyiben nem lenne, 
azonnal kérjenek az Oktatási Osz. 
tályról. 

Oktatási Osztá'y 

30-án. hétfőn délután 5 órakor 
a Pártoktatás Házában szeminárium, 
vezető előkészítőt tartunk. Kérjük 
a tömeg-, alap- és haladóíokú sze-
mináriumvezető elvtársak feltétlen 
pontos megjelenését. 

Oktatási Osztály. 

SZUBÜDSilGHtöCOS HIREK 
A Magyar Szabadságharcos Sző-

ve'ség szegedi szervezete 1950. ja-
nuár 28-án, szombaton délután 6 
órakor szabadságharcos estet tart 
a Petőfi Sándor-augárút 6. szám 
alatti helyiségében, amelyen kiosz-
tásra kerülnek az üzemek közötti 
cé'.lövő-versenyek dijat 

Kérjük a tagság minél nagyobb 
számban való megjelenését. 

Vezetőség, 

MunltaerdgazdiUrodás1 Hivatal hírei 
Keresünk helybeli alkalmazásra 

vfzvezetékszerelöt, központifűtés-
szerelőt és villanyszerelőt. Jelent-
kezzenek azok az iparostanulók, 
akik 1947—48. évben tanulószerző-
dést kötöttek, szerződésük bemut-
tatása mellett. 

EDOSz-sportkör alakul Szegeden 
Budapesten már megalakul*, az 

EDOSz sportkör. A fővárosi min-
tához hasonlóan Szegoden is 
megalakítják az élelmezési dolgo-
zók új, erős egyesületét. Az új 
egyesület megalakulásával bizto-
sítva lesznek az élelmezési üzemek 
dolgozóinak a különböző sportolá-
si lehetőségek. Az üzemi dolgozó-
kat mind nagyobb számban von-
ják be n sportba s így a tömeg-

eportot is kiszélesítik. A tömeg-
eport kiszélesítésével biztosítva 
leez a csúceegyesületnek az 
ÉDOSz Mórának az utánpótlása. 

Az ÉDOSz—Szeged egyik leg-
fontosabb feladata lesz az MHK 
mozgatom népszerűsítése az élel-
mezési szakszervezet dolgozói kö-
zött, Az új egyesület elősegíti: 
majd a játékosok szakmai és po-
litikai fejlődését. 

T Ö B B M I N T 3 0 0 I N D I J L Ö M O S Z K V A S l B A J -
N O K S A G Á B A N 

A napokban bonyolították lo 
Moszkva síbajnokságát, melyen 
több mint 300 verasnyző indult. A 
nők 5 km-es versenyében Dorofe-
eva lett az első Veszlna előtt. A 
10 km. távon Tolmocseva győ-
zött Pescserszkája előtt, A férfiak 
18 és 30 km-es távon versenyez-
tek. A 18 km-en Oljafev futott be 
elsőnek, Szmirnov másodiknak, 
míg 30 km-en Kornilnv győzött s 
Ovatkó lett a második. 

V E T I T E T T K É P E S E L Ő A D Á S 
A Z A T L É T I K Á R Ó L 

Bácsalmáson Pótór dr vasárnap 
délután 2 órakor tartja meg voti-
tettképes előadását a kísérleti fi-
zikai intézet II. emeleti termében, 
Dómrtér 2/a.. szám alatt. 

A fedettpálya atlétikai verseny 
a Klauzál gimnázium tornatermé-

ben kerül lebonyolításra délelőtt 
10 órakor. 

L A B D A R Ú G Á S 
Az SzSzMTE Ifi együttese va-

sárnap Nagylakot, a H. osztályú 
Maros csoport éllovasát látja ven-
dégül Újszegeden A szegedi csa-
patban több NB Il-es Játékos i s 
játszik. A mérkőzést 2 órakor 
kezdik. 

A z S z S z M T E 
labdarúgók vasárnap délelőtt 10 
órakor edzést tartanak az Ujsze-
gedi pályán. 

Felhívás 
A Kisvasút Előre labdarúgói 

30-án. hétfőn délután 6 órakor a 
Szakbadság-téri klubhelyiségben 
játékosértekezletet tartanak. Min-
den játékos pontosan jelenjen 
meg. 

Szabsiervezeii hireh 
Pedagógus taggyűlés lesz vasár-

nap délelőtt 10 órakor a szakszer-
vezeti székházban, központi előadó-
val, a fizetésrendezésről kapcsolat-
ban. Nyugdijasok, állásnélküliek, 
működő pedagógusok feltétlenül 
jelenjenek meg. 

Pedagógus klubestet tartunk szom-
baton este 8 órai kezdettel. Minden 
tagtársat elvárunk klubhelyiségünk-
be. 

Vasmunkás-bélyeg megérkezett, 
szombaton a hivatalos órák alatt a 
befizetést megtartjuk. 

MÁV nyugdíjasok január 30-án 
délután 3 órakor szakszervezeti 
taggyűlést tartanak a Kálvária-utca 
10 .szám alatt. Megjelenés kőtelező. 

Magyar vegyipari szakszervezet 
helyi csoportja a szakszervezeti 
székházban (Kálvária-u. 10) január 
31-én szakszervezeti napot tart, 
délután 5 órakor, melyen minden 
egyes tagnak megjelenni kötelező. 

Az orvosok testületi átalánykö-
zősségének vezetősége felhívja tag-
jai figyelmét, hogy az 1950. évi 
vagyonadó, valamint az ált. jövede-
lemadó alapjait január 31-ig lehet 
ú j vallomás benyújtásával felmon-
dani. Akinék vagyonadó alapja 500 
ezer forintot meghalad, élt. jövede-
delemadó alapja pedig 12.000 fo-
rintot meghalad, vallomásaikat feb-
ruár hó végéig adhatják be. Felvi-
lágosítást a szakszervezet helyisé-
gében naponta 5—6-ig lehet kapni 
(Dózsa Gy.-u. 9.) 

A p r ó h i r d e t é s e k 

. MNDSz-HIREK 
Az OTI kerületi pénztáréinak 

M N D S Z c sopori ja 28-án. szomba-
:0n este 8 óra1 kezdet;el Nőnapot 
tart. Vendégeket szívesen látunk. 

Poetás csoport- 28-án este 7 órai 
kezxie|tel műsoros estet rendez. 
Mindönkit szeretettel vár a veze-
tőség. 

MINSz-SzlT'HIREK 
Felhívjuk az összes alapszerveze-

ti ti károk. oktatásvezetők. és pro-
pagand.sww.etők figyelmét, hogy 
ma este 6 órakor részül? re érte-
kezletet tartunk. Kérjük a pontos 
mezjelenést. 

Felhívjuk az iftnapl előadók fl-
gyelmó', hathetes MINSz Iskolát 
végzet eket, szeminárium és rádió-

vifaveze'őkot, hogy vasárnap dél-
előtt 10 órakor részükre az érte. 
kezlet meg lesz tartva. Kérjük a 
pontos megjelenést. 

Felhívjuk az alapszervezeti tit-
károk figyelmét, hogy a Szlkra 
Naptárak árával 28-án estig szá-
molján: fe el. 

Ifinapok: 
Dohánygyár délután 1 óra La-

csán Ilona. 
Szegedi Kender délután 2 óra 

Csápenszk! Is'.ván. 
Posta délu ér. 6 óra Körmendi 

Árpád. 
Vi'jtoiuosvasút délután 4 óra An-

geló István. 
Magyar Kender délután fél 3 

óra Vukszán László. 

I F O G L A L K O Z Á S I 

AGILIS férfiakat és nőket akvizí-
ciós munkára felveszünk. Mefelelés 
cselén kollck! ív javadalmazás. Kez-
dőket betanítunk. Jelentkezés na-
ponta 8—10 óra között. Keleteuró-
pai Biztosító, Kossuth L-sugánit 2. 

6086 
| L A K Á S 

ELCSERELNÉM szegedi egy na. 
gyobb szoba, előszoba, fürdőszobás 
magasföldszintes belváros! lakásom 
víz, villany, gáz bent, budapesti 
hasonlóért, esetleg kétszobásért. 
Jelige: „Nem megosztott" 
MAGÁNYOS, dolgozó férfi keres 
kis üres szobát, esetleg utca., ud. 
varlakaritásért, vagy társbérlőnek 
•magányos nőnél. Ckn a kiadóban. 

4117 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI 3 szobás 
parkettás, összkomfortos családi 
házam elcserélném hasonló szegcdi 
házért. Értesítést „Textllmérnök" 
jeligére a kiadóhivatalba kérem 
beadni. 6091 
SZEGEDI szoba, előszoba, fürdő-
szobás lakásom elcserélném pesti, 
vagy budai hasonlóval. „Március" 
Jelige. 
BiTOROZOTT, tiszta kis szoba ki-
adó. Táncsics Miháíy.utca 3/a. II. 
em. 6096 
KÜLÖNBEJARATU bútorozott szo. 
ba, fürdőszoba, konyhahasználat, 
tal, házaspárnak kiadó. Oáz van. 
Szent György-utca 4. földszint 10. 

6099 
ELCSERÉLNÉM, esetileg átadnám 
belvárosi négy szobás, kitűnő ál'a. 
po'ban tevő összkomfortos lakáso-
mat. „Gyorsan" Jeligére a kiadóba. 

6103 
UJSZÉGED1 börtöngazdaság mcl. 
let1 lévő OFB-.föídek gagzdasága 
pásztorfogadó és elszámoló gyű-
lést tart I. hó 29., délelőtt 10 óra. 
kor a Kószó-féíe venléglöben. Tisz-
telettel azelnökség^ 6098 

(J A D A S - V E T E L FR 

BŐRKABÁT, bőnadrág, mérték 
után készül, bőrkabát javítások 
vízhatlan festessél készülnek 
Csordás bőrruha készítő mester-
nél, Szent Miklós-utca 7.. felső-
városi templom mögött. 
AZ IDEGKLIN1KA macskát vesz.— 

6115 
A SZEGEDRÓKUSI temetőkápol-
nában 10 sírhelyfülke eladó. Bőveb. 
bet Orgona-u. 3/b. sz. az irodában. 

6Q26 
VALASZTÁSI fekete fajtiszta ma. 
lacok e'adók. Szatymazi-u. 39. 

6037 
EGY konyhaberendezés sürgősen, 
olcsón eladó. Sándor.u, 10., aszta-
losnál. 6112 
FAJMALACOK, hasas kocák el 
adók. Teréz.u. 22. sz. 6118 
ALIG használt egész háló eladó. 
Felék! Is adom. Marx-tér 9. sz. föld. 
szint 6. 6084 
VESZEK kar. és ébresztő óraszer. 
kezeteket. Tört ezüstöt és ezüst-
pénzeke'. Tóth órás, Kárász.utca 
13. szám. 
270X 270-e« BUKLÉ szőnyeg és el 
sőrendű samo tos hackókályha el-
adó. Szt. György.tér 7. 6076 

ELADÓK fekete télikabát bársony, 
gallérral és sötétszürke tavaszi fel. 
öl ő kifogástalan állapotban közép-
alakra, Singer centrá'.bobin varró, 
gép és Philips 2 + 1 rádió. PlU'e-n. 
29. szám. 6092 
VILIAGOS bordóse1y«m szaton 2 
méteres állóórával eladó. Szent 
Mlklós.u. 12 sz. 6082 
FIGYELEM! Hízott ló, csacsi hús 
kapható I. r. 5 forint, II. r. 4 forint 
kilógramonként. Tombácznát, Tá-
bor.u' eai lóhúscsarnokban. 6085 
ÍRÓGÉPET, íróasztalt veszek. — 
Márka, ár megjelöléssel. „Jó gép" 
jeligére a kiadóba. 6097 
100 kg.-os ZSIRSERTÉS eladó, 

esetleg felezve. Fodor-telep, Bárt. 
fai-u 3° 6107 

HASZNAL r óráiból divatos kar-
órát készítek. Órajavitásokat vál . 
lalok 1 évi Jótállással. Koltai Sán-
dor órásmester, Kismenyhért-u. 1. 
BÚTOR nagy választókban o l -
csó érakor az Asztalosmesterek 
Bútorcsarnokában, Dugonics-tér 
11. Fizetési kedvezmény. 
MAKÓI ERÖS TURÓ legolcsóbb, 
legtáp'.álóbb 2.70 forint. Aradl-u. 
5. Délelőtt 9—1-lg. 
ELSZAKADT nylon esőkabát, bal-
lon kabát, tökéletes javítását, folt 
nélkül, kerékpár és hócipőjavitá's. 
Vidékre postán ts. Kemény Gyula 
gumljavitó Bajcsv.Zsllnszky-u 11. 

SZEMŰ VEGJAVITÁSOK, 
IPARI FÉNYKÉPEZÉS, 

FOTOKÓPIA: 
LIEBMANN, 

Kolemen.u. 12. Telefon 48-53. 

ULLÉSI ftijborok Magaynál. a ter-
melőnél. Egy próba meggyőz,! bo-
raim kiválóságéról. Dózra György-
u. 16. Hungáriával szemben. 5889 
ORAKAT, szerkezetet, alkat része-
kot veszek. Javításokat felelősség-
gel Csiszár órásmesier, Kölcsey-
u. 2. Roynl-szállóval szemben. 
REKAMIER állványok, konyha, 
hálószobabútorokat készen legol-
csóbban Spitzer Sándor asztalos-
nál. Margit-utca 12. 
FODRÁSZOK részére 1001 Dauer-
víz megérkezett. Dudás, Szeged 
Sztálin (Tiszia L.) krt. 19. 
DIÖFA hálószobák, rekamlék, 
kombináltszekrények elsőrendű kis-
ipari készítmények olcsón Nagynál 
Dugooics_tér 3. 

PAPLANOK legszebbek készülnek 
Soós Lajosné paplanüzemcben, Sze. 
ged, Deák Fercnc-u. 2. 
HASZNÁLT bútorokat magas ár. 
ban veszek, Singemé, Török-u. 6. 
Kapuval szemben. 

. DELMAGYARORSZAG 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
itt KOMÓCSIN MIHÁLY 
Szerkesztő: BÓDAY PAL. 

Szerkesztőség: Szeged. Jókai-u. 4. 
Falusi rovat telefonja: 30-03. 

Üzemi rovat: 35-35. 
Éjjeli szerkesztőségi telefon: 

este 8-tól: 34—38 
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6. 

Telefon: 31-16. és 35-00. 
Az x-szel Jelzett közlemények 

díjazottak. 

Délmag.varo " á g Nyomda NV 
Szeged. 

Felelős vezető: Koncz László. 


