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N A P I R E N D 

PÉNTEK, MÁRCIUS 3. 
A HŐMÉRSÉKLET ALIG 

VÁLTOZIK 
Mérsékeli északkeleti, keleti, a 

Dunántúlon északnyugati, északi 
szél, változó felhőzet, többfelé eső. 
havaseső. nyugaton ese'leg hava-
zás. A hőmérséklet nyugaton 'kissé 
emelkedik, keleten alig változik. 

A szegedi filmszínházak műsora; 
Belvárosi Mozi 6 és 8 órakori 

Ludas Matyi. 
Korzó Mozi 6 és 8 órakor: 

Cigányok. 
Fáklya (Széchenyi) Filmszínház 
5, J47 és 8 órakor; 

Magyar Híradó Szoviet Híradó. 
Uj Akszánia. — A Volga mentén. 

Magyar-Szovjet Társaság mozija 
péniteken Szentmihálytelken ját-
sza a „Harmadik csapás" cimü 
szovjart filmet. 

SZÍNHÁZ: 
Március 3-án: Filmcsillag. Bér-

letszünet. 
Március 4-én: Gerolsteini nagy-

hercegnő. Bérletszűnet. 
Március 5-én, délután; Gerolstei-

ni nagyhercegnő. Bérletszünet. 
• Március 5-én. este; Gerolsteini 
nagyhercegnő. Bérletszünet. 
. Március 6-án: Szabad a pálya. 

Szabad a pálya. 

Szabad a pálya. 

Szabad a pálya. 

Párlhireh 
Pinteken, március 3-án délután 5 

órakor a Pártoktatás Házában ha-
ladó és alapfokú szeminárium el-
lenőröknek értekezletet tartunk, 
melyre kérjük az ellenőrök pontos 
megjelenését. Oktatási osztály. 

• 

Egyéni tanutóink figyelmébe.' 

Felhívjuk a 3 hónapos színvona-
lon tanuló azon elvtársakat, akik 
az új beosztás szerint eddig tanuló-
körön nem vettek részt, hogy 4-én, 
szombaton délután 5 órakor a Jó-
kai-utcai általános iskolában jelen-
jenek meg. 

Oktatási Osztály. , * 

Pártjelvények éraeztek. Párt-
szervezetek az MDP szege-
di Pártbizottsága Gazdaság* 
Osztályán vehetnek át jelvén; 
ket. 

Ságvári-bérlet 
Március 7-én; 

Puskin-bérlet. 
Március 8-án: 

Táncsics-bérlet. 
Március 9-én: 

Kaíona-bőrlet. 
Előadások kezdete délután 3 óra-

kor, este fél 8 órakor. 

SZOLGALATOS GYÓGYSZER-
TÁRÁK. Franki József: Szt, György-
tér 6. Tel. 35-10. Megváltó Gyógy-
szertár NV, Klauzál-tér 9. Surányt 
József; Kossuth L.-sugárút 34. Te-
lefon; 34-36. 

MUZEUM nyitva vasár- és 
ünnepnapokon 9 órától 13 óráig 
hétköznapokon B órától 14 óráig. 

A SOMOGYI KÖNYVTAR nyit-
va köznapokon 9-töl 18 tóráig. 

AZ EGYETEMI KÖNYVTAR 
reggel 8 órától este 7 óráig van 
nyitva . köznapokon. Köriyvköi-
csönzó;, d. e. 8-tól 1 óráig. 

• 

RÉGI ÓHAJUK a Magyar Ken-
irler dolgozóinak az üzemi kony-
ha. A jobb ós eredményesebb ter-
melésből adódó nyereségrészese-
dés folytán most lehetővé válik 
ennek a kívánságnak a megvaló-
sítása is. Az tizem már biztosí-
totta n helyiséget a dolgozók szá-
mára s a nyereségrészesedésből 
megkezdte a konyha felszerelésé-
nek a megvásárlását s máris na-
gyobb mennyiségű főzőedényt 
Szerzett be. 

x FAZENDA kávékeverék napon-
ként friss, saját! pörkölés! Meinl 
fiók. Szeged. Kárász-u. 

A MAGYAR KÉMIKUSOK Egye-
sülete szegedi osztálya pénteken 
délután 6 órakor a szervetlen ké-
miai intézet tantermeben szakülést 
tart. Előadók; Dr Vinkler Elemér 
és Klivényi Ferenc: Egy savamid 
thioadther termikus bontása, Hor-
váth Erzsébet: Az o-ffl-p hatásáról. 

A fó*u*i SzIT Hala sai beütták az MHK lonio?sá$ál 
A Munkára Harcra Kész sport-

mozgalom egyre nagyobb méro-
teket ölt a szegedi fiatalság köré-
ben. A szegedi fiata'ok közül kü-
lön, sen az ifjúmunkások veszik 
ki 'gen nagymértékben a részü-
ket az MII K-ból. Példamutató 
munkát végzett ezen a téren a 
rókusi SzIT Szervezet, ahol ifj. 
Tóbiás Antal Sportfelelőssel az 
élen a tagok mindannyian igen 
nagymértékben vették ki részüket 
a munkából. A benevezések meg-
indulásakor feldíszítették a szer-
vezem kultúrhelyiaégét, népi tán-
cokat mulattak be, több szavalat 
hangzott el, majd ismertették az 
MHK hatalmas jelentőségét Már 
az első napon a tagság 60 szá-
zaléka benevezett a sportmozga-
lomba és . azóta is egyre emelke-

dik a benevezettek száma. A ve-
zetőség pompásan meglátta és 
megértette a z MHK fontosságát, 
munkájuk valóban példamutató 
minden SzIT szervezet előtt. 

Ugyancsak kitűnően megy a 
Szegcdi Kender SzIT szervezeté-
ben a munka, ahol Bangó Ferenc 
vezetésével az i f júság nagy lelke-
sedése i jelentkezik az MHK-ra. 
A Magyar Kenderben Ábrahám 
Károly, a vasút SzIT szervezeté-
től pedig Fekete Sjw!>ó Gyula ve-
zetésével végeznek az ifjúmunká-
sok jelentős munkát. Mindezek a 
példák azt bizonyítják, hogy az 
ifjúmunkások ezen a vonalon is 
példát mutatnak a fiatalságnak 
és lelkes munkájukkal segítik né. 
pi demokráciánk tömegsportjának 
a fejlődését. 

ÖSSZEÁLLÍTÁSI GONDOK A SZEGEDI NB II-ES 
CSAPATOKNÁL 

NB II-es csapataink közül 
egyik sem tud felállni a vasár-
napi csapatával. Az SzSzMTE-ben 
Gyuris vasárnapi kiállítása okoz 
gondot. A kitűnő hátvéd játéká-
ra valószínűleg vasárnap nom 
számíthatlak a szakszervezetiek, 
igy előreláthatólag Honti helyet 
tesíti majd vasárnap. Szóba ke-
rül Nyári balhátvéd játéka ls. 
ami viszont a csatársor balszár-

nyának a rovására menne. A Do-
rozsma elleni edzőmérkőzésen a 
SZSZMTE javuló játékot muta-
tott A csapatot pénteken' este 
állítja össze Negy Antal edző. A 
Textilben valószínűleg nem ját-
szik a vasárnap kiállított Gyime-
si. A Textilesek Kecskeméten a 
KSzTE ellen játszanak s a ho-
mokos talajon még egy pontot is 
nehéz lesz e'hozní a szegedlek-

BELVAROSÍ 
Telefon: 4 0 - 7 5 tiérle'. 

Március 3-tól 8-'«. 
pintektől következő hét szerdáié 
Az első végig színes msgyar Mm 

LUDAS MATYI 
Kendezte; Nádasdy Kálmán ás Ranody 

László. 
Ezenkívül: a Legújabb Magyar lllradó 

K O R Z O 
Telefon Aut. 33—44 bérlet 

Márc us 3-án: 
pénteken 

A szoviet Mmgyartáá kiváló alkotása 

CIGÁNYOK 
Hogyan találtak hazára a cigányok 

a Szovjetunióban ? 
H Í R A D Ó ' 

Széchenyi j F Á k l y a filmszínház 
' I TELEFON 34-T7 | 

Március 3-tól 8 ig . 
péntektől szerdáig 
e heti programunk 

»• M A G Y A R H Í R A D Ó 
2' S Z O V J E T H Í R A D Ó 
3. B J A S Z K Á N I A 

természeti fftm 

4- V O L G A M E N T É N 
5 felvoná os ssines fűm 

hlóadasok a Belvárosi és Korzóban -
hétfeöznapté és 8 órakor, 
vásárnap '4, G 'és 8'órakor. 

Széchenyi Fáklya moziban: 5, fél T, 8-kor 
I'énztárnyité.s d. e. ll-12-ic, d f u . egy órá-

val az eötadás kezdete előtt. 

M u n k a o r O t u i a l é k o k 
Hivatalának Hiral 

Ácsok, kőművesek, vlzvezetéksze-
relők, bádogosok, villanyszerelők és 
vasesztergályosok jelentkezzenek 
a Munkaerőtartalék Hivatalnál. 

MINSz-SzlT-HlREK 
Ifi-napok, pintek; 

Népbolt, y f i óra; Szakács Klára. 
Tanulóiskola, 7 óra: Répási Fe-

renc. 
Gázgyár, 5 óra; Ábrahám Sándor. 
VAOSz, 6 óra: Sarlai Imréné. 
Gyufagyár, 4 óra: Dósa János. 

Szakszervezeti hirek 
Vasipari dolgozók szegedi helyi 

csoportja március 4-én, szombaton 
délután 5 órakor taggyűlést tart 
Kérjük a tagok teljes számban való 
megjelenését. 

Pedagógus összevont szakszerve 
zeti nap lesz március 4-én, szómba 
ton' 17 órakor a szakszervezeti szék-
házban (Kálvária-u! 10) működő, 
nyúgdijasok és állásnélküliek részé 
re. Jelentkezési iv aláírandó. 

Belterületi Iskolák jelentkezzenek 
haladéktalanul a TÜZÉP, ill. a 
Meszharl Tüzelőszer NV-nél. Be-
szerzéseiket saját maguk eszközlik. 
Nyugdíjas pedagógusok az iskolák-
hoz csatlakozzanak. 

Az üzemi és SzIT sportfelelősSk 
részére március 3-án délután 6 óra-
kor a szakszervezeti székházban 
MHK-értekezletet tartunk. 

A szakmaközi titkárság értesíti 
az oktatásfele)ősöket, szeminárium 
vezetőket, hogy a szakszervezeti 
szemináriumok 3 hétig a következő 
anyaggal mennek; 1. hét: A Szta-
hánov mozgalom. 2. hét; A munkás 
osztály felelőssége a szocializmus 
építésében. 3. hét: A sztahánovisták 
február 26-i tanácskozásáról. — A 
szemináriumi anyag és útmutató 
hétfőtől kezdve kapható a szakma-
közi titkárságon. 

KISKERESKEDŐI HIREK 
KISKERESKEDŐK figyelmébe! 

Felhívjuk a kiskereskedők figyel-
mét, hogy az Újító Kiállítást a kis-
kereskedők testületileg ma, pénte-
ken délután nézik meg. Gyülekezés 
fél 6 órakor Aradi-u. 6. szám alatt. 
A dohányárasok gyülekezése fél 7 
órakor ugyanott, 

A terménybeadásra 
áladott kukorica 

március havi ára 
A terménybeadási kötelezettség 

teljesítésére átadott idényszerűen 
száraz kukorica sxabványszerfl víz-
tartalma február 27-től április 2-ig 
Békés, Csongrád és Hajdú megyék 
területén 17 százalék. Az ország 
egyéb terüldtén 18 százalék. Az ár 
100 fcílogramonként 51.10—51.50 Ft. 

A szőregi EPOSz 
szervezet t a g j a 

a „Szabad I f j ú s á g i é r t 
Szöreg községben " az EPOSz 

szervezet tagjainak kilencven 
százaléka előfizetője volt eddig 
a dolgozó parasztifjúság lapjának, 
a „Magvelö"-nck. Rákosi elvtárs-
nak a Központi Vezetőség ülésén 
mondott beszéde óta lelkesen dol-
goznak, hogy méltók legyenek az 
egységes ifjúsági szervezet tag' 
ságára, fokozzák a tanulást, 
ugyanígy előfizetés gyűjtő ver-
senyt rendeztek a ,,Szabad Ifjú-
ságra", az i1jÚ9á.g új lapjára. Az 
elmúlt napokban a „Magvető' 
előfizetőin kivül most újabb 80 
előfizetőt szereztek a „Szabad If-
júság"-nak. 

F e l h í v j u k 
az állami vállalatok 
figyelmét, hogy 

önköltségi áron 
10 mázsa 

c s o m a g o l ó z v i n e g 
van elfrdó. 

Sttgedi Dohánygyár NV. 

C i i f e r o ! 

A Rendőrenyesület 
műsoros ünnepsége 

I A Magyar-Szovjet Barátság 
Hónapjának keretében a szegedi 
Rendőregyesület vasárnap dél-
előtt 11 órakor a szegedi Nem-
zeti Színházban nagyszabású ün-
nepséget rendez a kiváló dolgo-
zók, sztahánovisták, élmunkúsok 
tjlszítielletére. Az ünnepség íma-
gasszínvonalú műsorával kiemel-
kedik a Rendőregyesület eddig 
rendezett előadásai közül. A 
Rendőregyesület több kiváló 
szovjet , és magyar művet ad elő, 
a műsoron zene- es énekszámok, 
szavalatok és népitáncok szere-
pelnek. E z az előadás is újabb 
bizonyítéka a szovjet és magyar 
nép baráti kapcsolatainak, ame-
lyek a kultúrában, a zenében is 
megnyi 1 vánulnak. 

nek A csapat eh ? láthatólag a 
következő összeállításban lép pá-
tiára: Majnovies — Bozóki. Ile-
tr£i, Bodó — Pétervári, Szél! — 
Czene. Tóth K., Kurucz. Hégor 
I , Héger II A Lokomotív a jó 
formában lévő Békéscsabával 
játszik vasárnap. A Vasutasok 
változtatnak vasárnapi összeállí-
tásukon. mivel a csapatnak, kü-
lönösen a csatársornak nem vala-
mi jói ment a játék A következő 
esipa'ot tervezik: Uhrin — Se-
jtek. Veres II.. Borbély — Bek-
kor. Daru — Böjtön. Veres I . 
Kovács, Kecskés, Szalai. A Loko-
motivnnk Békéscsabán nem sok 
győzelmi erélye vari, de a Vas-
utasok rendszerint idegenben 
szoktak meglepetést szerezni. 

KOSÁRLABDA 
Vasárnap a Postás NB l-es 

főrfirsapa:a délbon 12-kor a BM-
TE-vel veszi fel a küzdelmet, m í g 
a nők a Diósgyőri VaSsesal küz-
denek meg II órJkor a bajnoki 
pontokért. Mindkét mérkőzésre a 
rókus i Tornacsarnokban kerül 
o \ Ugvancsak Itt kerül sor-

ua n P o s k á s — M. P a m u t 
NB II-cs női mérkőzés Is. A 
szegedi férficsapatnak ismét m e g 
kell 8:'«romié a két pontot ha 
meg akarja szerezni a legjobb 
vidéki csapat címet. A női együt-
tes a- harmadik helyért harcol, 
vasárnap valószínűleg, h a nem i s 
könnyen, kiküszöböli a debrece-
ni csorbát Az NB II-es mérkő-
zésen is a Szegedi csapat az esé-
lyes. 

A Lokomotív férffesflpata Bu-
dapesten a BDSE cl'lon játszik 
NB II-cs bajnoki mérkőzést 

A z N B III . táblázata 
1. Honvéd 16 60:18 22 
2. MóravárOs 16 48:31 21 
3. Dorozsma 16 42:39 21 
4. Bácsalmás 16 39:22 20 
5. B. SzAK 16 34:30 20 
6. Kiskunfélegyháza 16 52:22 19 
7. Hódmeztévásárh. 16 31:23 18 
8. Szentesi MTE 16 35:34 17 
9. Postás 16 35:36 16 

10. Csongrád 3 47:32 15 
11. Szöreg 16 26:30 15 
12. Kis elek 16 23:37 12 
13. Kiskőrös 16 23:42 12 
14. Jánoshalma 16 12:40 12 
15. Makó 16 16:48 9 
16. Szentesi VSK 16 21:59 7 

APRÓHIRDETÉS 

;uftro! kapnak 
a méhészek 

A méhek télvégi, tavaszi etetésé-
hez a méhészek az idén is kapnak 
méhetetó cukrot. A cukorra való 
igényléseket március 8-ig kell beje-
lenteni a községi elöljáróságokon. 

A rendelkezések értelmében méh-
családonként 3 kiló cukor igényel-
hető, kilónként 4.35 forintos igen 
kedvező áron. A méhetető cukor 
kiutalásával kapcsolatos kérdésekre 
a községi elöljáróságok adják meg 
a részletes felvilágosításokat. 

Üzemi konyhák 
az állami gazdaságokban 

Az állami gazdaságok és gép-
állomások dolgozóinak régi kí-
Vánságta teljesijl. Sorra alakulnak 
az üzemi konyhák. 

Eddig a mezőbegyesi, derekegy-
házi, bábolnai és tiszaszenHmret 
állami gazdaságban működik 
ilyen konyha. A dolgozók napi 5 
forintért kapnak Ízletes és bőséges 
reggegit, ©bedet é& vacsorát. 

Az üzemi konyhák felállításá-
val a nőtlen dolgozóknak nem 
kell napokig szárazkoszton élni. 
Melog ételt kapnak minden nap-
A konyhák felállításával a dolgo-
zó nő helyzete is megkönnyeb-
bül. Nem vesz el munkaiiejóböl 
naponta hoss2ú órákat a főzés. 

AZ IPAROSTANULő ISKOLA 
igazgatósága szombation délután 5 
órára összehívta a szakmájukban 
most szabaduló iparostanulókat. A 
tanulók közösen átmennek a Hun-
gária NV dísztermébe, ahol ünne-
pélyes keretek között osztják ki 
számukra a segédleveleket. Az ün-
nepségen résztvehetnek a hozzátar-
tozók és érdeklődők is. 

I FOGLALKOZÁS I 
MINDENES bejárónőt felveszek 
azonttalra Szilágyi-utca 1, varroda. 

7129 

| A D A S - V E T E L | 
BÚTOR nagy választékban, olcsón 
az Asztalosmesterek Bútorcsarno-
kában Szegeden. Dugonics-tér 11. 
MÉHCSALÁDOK eladók. Petőfi S. 
telep II. utca 59. 7058 
1 darab 393x400 méteres keveset 
használt nyerspo-nyva vászon el-
adó. Joő kárpitos Széchenyi-tér 9. 

7131 
ÖT mázsa szén eladó Boldoga«z-
szeny-sugárút 16. 7135 
NAGYOBB jégszekrény és ólom-
cső eladó Széchenyl-ié f c 7. Házfel-
ügyelő. 7130 
JORKSHIREI süldók eladók Ke-
menes-utca 6. 7128 
FRISS vlrs'd, felvágottak, hízott 
csacsihús állandóan kapható. Köz-
ponti Lóhúscsarnok, Valéria-tér 10. 

6872 
ELADÖ 7 hetes malacok, esetleg 
az anyakocával ifc. Mar.golica, 
jorkshireit keresek. Cserepessor 
19. 7141 
FAJMALACOK, hasas és flasko-
cák eladók. Teréz-u. 22. 7147 
ELADÖ hálószobabútor, Szivattyú 
csövekkel Sztáün-krt 90. Délután 
4—6-ig. 7137 
SZÖREG. Sztálin-utca 40 számú 
ház eladó, azonnal átvehető. Nagy 
gyüTnö'.csöskert. 7149 
KISAUTÓ elad6. DKV 600 cm' 
alkalmi áron. Szllágyl-u. 8. tűz-
oltólaktanyánál. 7150 
LEBONTÁSRA ELADÖ 11x3 mé-
teres cseréptető* épület. Érdeklőd-
ni Szilágyi-u. 8. tűzoltólaktanyánál. 

7148 
| L A K Á S | 

ELCSERÉLNÉM központban levő 
kétszobás lakásom megosztható 
kétszobásért. vagy szoba-konyhás-
ért. „Azonnal beköltözhető" jeligé-
re a kiadóba. 
KERESEK 3 szoba összkomfortos 
lakást Belvárosban kőlt'ségmeg|érí-
téssel. ..Sürgős" jeligére a kiadóba. 

7138 
i o k t a t á s | 

GYOHSIHOl, jzepirói tanfolyamok 
kezdődnek 3-án dr Rosenbergné 
gyors- és gépíróiskolájában. Sztá-
lin sétány 1. Kultúrpalotánál. 

MAJOR gyorsíróiskola március 
7-én tanfolyamot nyit. Bocskay-u. 
4. Telefon 30-91. 7110 

| KÜLÖNFÉLÉK 0 

LACZKÓ órásmester üzletét Szé-
chenyi- ér 9 sz. alá, Zsétér-házba 
hei.vezje ét. Órák javítását, régi 
órák alakítását jótállással válla-
lom. 
CSŰRI órás, toronyóra készítő, 
új címe: Mikszáth Kálmán-utca 
8. szám. Kar-, zseb-, ébresztő- é9 
faliórák javítása. 
MAKOL ERÖS TURÖ legolcsóbb, 
tegtáplálóbb 2.70 forint. Aradi-u. 
5 Délelőtt 9—l-ig, 
ZSEBÓRÁJÁBÓL divatos karórát 
készít Fischer órás, egy évi jót-
állással. Szegedi Klauzál-tér 3. 
ELSZAKADT nylon esőkabát, bal-
lon kabát, tökéletes javítását, folt 
nélkül, kerékpár és hócipőjavítás. 
Vidékre postán Is. Kemény Gyula 
gumijavitó Bajcsy.Zsiiinszky-u. 11. 
HASZNÁLT óráiból divatos kar-
órát készítek, óra.javltást válla-
lok egy évi jótállással Szerkeze-
leket veszek. Koltai Sándor órás-
mester. Kiss Menyhért-u. 1. 

I ÍRÓGÉPET KÖLCSÖN VESZ 
A KIADÓHIVATAL. I 

GYERMEK fénykép csütörtökön 
reggel a Belváros utcáin elveszeit. 
Jutalom ellenében a kiadóhivatal-
ban szíveskodjék leadni. 7134 
TISZTA faj gyümölcsfacsemete, el-
sőrendű koronás őszibarack, bármi-
lyen mennyiségben megrendelhető 
a deszkj Kossu h tszcs-nél. 7146 

DÉLMAGYARORSZÁG 
politika! napilap. 

Felelős szerkesztő és k-iadé: 
'fj. KOMÓCSIN MIHÁLY 
Szerkesztő: BÖDAY PAL. 

Szerkesztőség: Szeged, Jőkal-u 4. 
Telefon: 35-35 és 30-03 

Éjjeli szerkesztőség telefon: 
este 8-tól: 34—38. 

Kiadóhivatal: Szeged. Kárász-u 6. 
Telefon; 31-16, és 35-00. 

Az x-szel jelzett közlemények 
díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda N v . 
Szeged 

Felelős vezető: Koncz László, 


