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Ml TÖRTÉNT ÉS Ml TÖRTÉNIK? 

Délelőtti „Ludas Matyi**-előadást kérnek az úttörők 
szegedi úttörők közül sokan fordultak szerkesztőségünk-
höz személyesen és levélben egyaránt azzal a kívánság-

gal, hogy szeretnék a ,JLudas Mutyi" cimü színes magyar fil-
met megtekinteni. Erre azonban @ napi tanulasuk mellett csak 
tikkor nyílik lehetőségük, ha a mozi vasárnap délelőtti eladás-
ban vagy hétköznapokon közvetlenül az iskolai órák uTán mu-
tatja be számukra a fihnet. Ezúton is kérik ezért a mozi vezető-
ségét, hogy tegye lehetővé számukra ennek a szórakoztató és 
tanulságos filmnek a megnézé ét. 

NAPIREND 
CSÜTÖRTÖK, MÁRCIUS 9. 

A szegedi filmszínházak műsora; 
Belvárosi Mozi 6 és 8 órakor: 

Ludas Matyi, 
Korzó Mozi 6 és 8 órakor: 

Csók a stadionban. 
Fáklya (Széchenyi) Filmszínház 
5, y 3 l és 8 órakor; 

Magyar Híradó Szovjet Hfradó. 
Póruljárt áruló. Szovjet Virginia. 
Épülő Moszkva. 

s z í n h á z 
Március 9-én: Szabad a pálya. 

Katona-bérlet. 
Március 10-én; Pjatnyickij-kórus 

vendégjátéka. 
Március 11-én; Moszkvai jellem. 

Bérletszünet, 
Március 12-én, délután; Szabad a 

pálya. Bérletszünet. 
Március 12-én este: Szabad a pá-

lya. Dózsa György- és Csokonai-
bérlet. 

Március 13-án: Szabad a pálya. 
Gorkij-bérlőt. 

Március 14-én; Szabad a pálya. 
Moliére-bérlet. 

Március 15-én: Bécsi diákok. 
Díszelőadás. Bérletszünet. 

Előadások kezdete délután 3 óra-
kor, este fél 8 órakor. 

• 

MUZEUM nyitvu vasár- ás 
ünnepnapokon 9 órától 13 óráig 
hétköznapokon 9 órától 14 óráig. 

AZ EGYETEMI KÖNYVTAR 
reggel 8 órától este 7 óráig van 
nyitva köznapokon. Köoyvkől-
csönzé* d. e. 8-tól 1 óráig. 

A SOMOGYI KÖNYVTAR nyit-
va köznapokon 9-lől 18 óráig. 

• 
SZOLGALATOS gyógyszertárak 

Szegeden; Gerle Takács: Klauzál-
tér 3. Telefon 35-03. Juszt .Frigyes: 
Petőfi Sándor-sugárftl 59. Telefon 
42-48 Tőrök Márton: Csongrédi-
sugárút. Telefon 33-32. Selmeczi 
Béla: Petőfi-telep IX. 489 
Mispál (Klauzál-u.L 

RÁKOSI PAJTÁS 
sz ü I e t é s na pj á ra 

-Vagy eseményre készül a nép, 
mert ünnepeljük Rákosi pajtás 
58 éves születését. 
58 éves szeretett vezérünk, 
Ki utat mutat nékünk. 
0 indította el a nép tervét, 
ö tervezte a nemzet jólétét. 
Éljen Rákosi pajtás, az ötéves 
terv alapitója, 
a terv elindítója. 

SALAMON ISTVÁN 
IV. osztályos. • 

NÉHÁNY NAPPAL ezelőtt okle-
véllel tüntették ki az Orion Bőrgyár 
két legjobb dolgozóját: Sándor Fe-
renc és Bokor Péter elvtársakat. 
Az oklevelekelt Nagy Géza vállalat-
vezető elvtárs adta át. A kitüntetet-
tek megígérték, hogy az ö'láves terv 
sikeres befejezése érdekében terme-
lékenységüket még magasabbra 
emelik. 

AZ MNDSz RÖSZKEI szervezete 
műsoros délutánt rendezett. A mű-
sor bevételének teljes összegét a 
gyarmatokon küzdő szabadságharco-
sok gyermekeinek megsegítésére 
ajánlották fel, amelyet már el is 
küldtek, hogy a szabadságukért 
küzdő dolgozókkal ezen keresztül 
is kifejezzék együttérzésüket. 

K I S K E R E S K E D Ő I H I R E K 
Március 10-én, pénteken délután 

fél 3 órakor a piaci kötött-szövött, 
rövid-, bazár- és textilszakosztály 
Aradi-u. 6. szám alailt ülést tart. 

Nyilttér ' 
Feleségem elhagyott Kisfaludl-u. 

17 szám alól. Érto semmi felelős-
séget nem vállalok. 

Rácz Antal 

*E rovatban közöltekért sem a 
szerkesztőség. sem a kiadóhivatal 
felelősséget nem vállat ^ 

Párthirek 
A március 6-tól 12-ig terjedő hé-

ten az üzemekben és hivatalokban 
termelési értekezleteket tartunk. 
Napirend; 1. A Sztahánovisták El-
ső Országos Tanácskozásának kiér-
tékelése. 2. A munkaverseny kiszé-
lesítése április 4-re. 

A MAGYAR SZABADSAGHAR-
COS Szövetség szegedi csoportja 
március 11-én este 7 órakor a Rend-
őrpalota kultúrtermében Szabadság-
harcos-ertet rendez. A műsorra be-
lépődíj nincs. 

A BOLYAI János Matematikai 
Társulat szombaton délután fél 5 
órakor a szegedi egyetem Bolyai 
Intézet I. sz. tantermében (Táncsics 
Mihály-u. 2, II. em.) ülést tart. 
Ezen Kalmár László: „A Schweitzer 
Miklós emlékversenyeinek kihirde-
tése" címmel, Sőkefalvi Nagy Béla; 
„Szovjet eredmények, a funkcioná-
lis analízis terén" címmel tart elő-
adást. Minden érdeklődőt szívesen 
lát a Társulatt vezetősége. 

x A CUPÉSZ SZAKOSZTÁLY 
10-én fél 6 órakor ülést tart Fon-
tos! 

x FAJDALOMMAL jelentjük, 
hogy édesanyáink. özv. Hegedűs 
Jánosné szül. Csáki Piroska folyó 
hó 7-én elhunyt. Temetése folyó 
hó 9 én délután 4 órakor lesz a 
IHtgonics-temető halottas házából. 
Gyászoló család. 

MNDSz- HIREK 
Az MNDSz - csoportok rendező 

gárdistái szerdán délután 4 órakor 
pontosan, egyenruhában jelenjenek 
meg az MNDSz-kőzpont székházá-
ban. , 

Belváros I. csütörtökön délután 
5 órakor nőnapot tart. 

Felsőváros csütörtökön 6 órakor 
műsoros ünnepi nőnapot tart. Ven-
dégeket szívesen látnak. 

DÉLMAGYARORSZÁG 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és kiadó; 
i f j . KOMÓCSIN MIHÁLY 
Szerkesztő: BÖDAY PÁL. 

Szerkesztőség: Szeged, Jókat u. 4. 
Telefon: 33-35 és 30-03. 

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

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

Az x-szel jelzett közlemények 
díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged 

Felelős v^etö- Konc- László 

BELVÁROSI 
Telefon: 4 0 - ? 5 

Ma és mindennap! 

lööUS MUTYI 
Továbbra műsoron tartva!! 

K O R Z O 
Telefon Aut. 33—44 fiátfR' 

Március 9 101, csütörtöktől mindennap 
Legújabb cseh vígjáték 

Csók a staiiíonban 
Vidám bonyodalmak egv véletlenül 

elcsattant csek körül 
h i r a d ó ' 

"zéchcnvl FÁKLYA filmszínház 

1 _tklefpn s<- 77 i — — — 
Máiclus 9, csütörtöktől 

mindennap bemutatjuk 
• m a g y a r h i r a d ó 
2. s z o v j e t h i r a d ó 
3 p ó r u l j A r t á r u l ó 

szinea tiékk film 
4- s z o v j e t k i r g i z i a 

Ismeretterjesztő film 
5' é p ü l ő m o s z k v a 

szines film. Nem repríz 

AZ MSZT HÍREI 
Az MSZT káderképző iskolája 

március 9-én, csütörtökön délntán 
6 órakor kezdődik az iparostanuló 
iskolában. A meghívót kapott MSzT 
tagok feltétlenül jelenjenek meg. 

Előad.aok a Belvárosi és Korzóban • 
hétköznap 6 és 8 órakor, 
vasárnap 4, 6 és 8 órakor. 

Széchenyi Fáklya moziban: 5, fél'/, 8-kor 
Pénztárnvilás d. e. 11-12-ig, d. u. egy Órá-

val az eöladás kesdete e'ött. 

MINSz-SzIT-HIREK 
A SzIT alapszervezeti falujáró-

felelősők részére ma este 6 órakor 
értekezletet tartunk a MINSz-szék-
házban. Kérjük a pontos megjele-
nést. 

Taggyűlések, este 7 órakor; 
Móraváros; Szécsényi László. 
Rókus: Ifj. Mózses Illés. 
Kecskéstelep: 
Újszeged; Szappanos István. 
Belváros; Hódi Erzsébet. 
Felsőváros; Csápenszki István. 
Fodor-telep: Papdi János. 
Petőfi I.: Laczkó János. 
Petőfi II. Dósa János. 
Magánalkalm.; Misik József. 
Szőreg; Horváth Emma. 
Alsóváros: Szakács Károly. 
Sertés NV, 6 órakor: Vigh Pál. 

Szakszervezeti hirek 
Háztartási alkalmazottak március 

9-én délután 5 órakor a szakszer-
vezeti székházban (Kálvária-u. 10) 
ünnepi nőnapot tartanak, melyre 
minden tagot szeretettel várnak. 
Utána beszámoló a bérfizetésük 
változásáról, 

Énektanitók Munkaközössége csü-
törtöki foglalkozását minden héten 
ezentúl pénteken tartja meg, dél-
utá'n 4—6-ig, a Ped. Főiskola Gya-
korló Általános Iskolában. 

8500—13—1950. Mg. sz. 
HIRDETMÉNY. 

Közhírré teszem, hogy 1950. évi 
március 22-én délelőtt 8 órakor a 
rókusj fedeztetés! állomáson Sze-
ged belterület, Újszeged, alsóváro-
si, felsővárosi, és rókusi ff.. Rösz-
ke, Szervtmíhálytelek, Domaseék, 
valamint Feketeszélen lévő kancák 
részére pólpárosftás lesz tartva. 

Azon kancatulajdonosok. akik a 
mult év őszén lovaikat nem ve 
zették elő párosításra, a fenti Idő-
ben és helyre feltétlenül vezessék 
elő. Az elővezetés a 3 éves kortól 
kezdődik. 

Figyelmeztetem a ^azdafulajdo-
nosokat, hogy akik a rendelkezés-
nek: nem tesznek eleget, kihágást 
követnek el, s ellenük az eljárást 
folyamatba fogom 'enni. 

Polgármester. 

Szeged thj. város beit. I. f. közig, 
hatósága. Bérház II. e, 16. Tel.: 

Város 83. 
8200—13—1950. kiig. sz. 

HIRDETMÉNY. 
Közhírré teszem hogy a 16021— 

1950—II. 28—F. M. sz. rendelat az 
egyes vetőmagvak kötelező tisztí-
tásáról és csávázásáról a követ-
kezőképpen Intézkedik: 

A vetésre szánt búza. rozs. árpa, 
zab, valamint lucerna és vöröshe-
re magkészletet a termelő köteles 
vetés előtt szelektorral, ennek hiá-
nyában más vetőmagtixztttó gép-
pel akként megti»2l'-ítani. hogy a 
búza. rozs és árpa vetőmag tiszta-
sága legalább 98 százalékos. a 
zabvetőmag tisztasága legalább 97 
százalékos, a lucerna és vöröshere 
vetőmag tisztasága pedig legalább 
96 százalékos legyen. 

Minden termelő köteles a búza, 
árpa és zab vetőmagot az üszök-
fertőzés megakadályozása, illetőleg 
elterjedésének c'sökkentése céljá-
ból elvetés előtt rézgáüc oldattal, 
vagy miniszteri engedéllyel forga-
l'ombrn levő nedves csávázásra al-
kalmas higany, vagy más vegyi 
anyagot tartalmazó egyéb csává-
zószemel a szakmutat ásnak meg-
felelő módon megcsávázni. 

A rendelet megszegője ellen a 
kihágást eljárás folyamatba fog 
tétetni. 

Szeged. 1950. március 6. 
Polgármester. 

A Bp, Lokomotív—SzSzMTE mérkőzés 
tanulságai 

A Bp. Lokomotív—SzSzMTE 
mérkőzés, mint ismeretes, 2:2 
arányban eldöntetlenül végződött. 
A szegedi csapat két tartalékkai 
állt fel: Gyuris egy heti eltiltása 
miatt. Nyári pedig húzódása mi-
att nem játszhatott. A két tarta-
lék: Törköly és Solti megállta a 
helyét. Kérdés természetesen, 
hogy mi letf volna, ha C%yuris és 
Nyári játszik s ha Király nem 
sérül le. Gyurisnak mindenesetre 
komoly tanulságul szolgálhat a 
mérkőzés: egy labdarúgónak sok. 
kai rosszabb nézni csapata mérkő-
zését. mint abban résztvenni. Fe-
leselésével legtöbbet csapatának 
ártott, amit nemcsak ő, de a töb-
biek is. különösen Nyári komo-
lyan megfontolhat. 

Az összpesapás bizonyságot tett 
arról, hogy a lelkesedés sok min-
dent pótol. A játékosok tudatában 
voltak a mérkőzés fontosságának 
és eszerint játszottak. Nem sza-
bad azonban elfeledniük, hogy a 
vasárnapi Szegedi Lokomotív rpér_ 
kőzés is nehéz: legalább olyan, 
mint a mult vasárnapi volt. 
Egyetlen mérkőzést sem szabad 
félvállról venni s csak akkor be-
lemenni a játékl>a, amikor rend-
szerint mór késő. As SzSzMTE 
nem engedheti meg magának a 
könnyelműsködést, még a látszó-
lag legkönnyebb mérkőzésen sem. 

Vasárnap az is bebizonyosodott, 
hogy a győzelmet egy csapat 
csak akkor tudó), kiharcolni, ha a 
játékosok a kolletiv csapatmun-
kát tartják szem előtt. Nem egyé-
ni cselezésekre, az ellenfél játéko-
sának a kifiqu*ázására van szük-
ség. Gólt kell rúgni s ezf ki rúgja n 
csapatból, nem fontos, csak a há_ 
lóba legyen a l'aibda. Az SzSzMTE-

ben van néhány játékos, akt 
mindezt nem veszi figyelembe. 
Ezeknek a játékosoknak a játék-
felfogásukban van a lába s ezen 
elsősorban magunknak, de a csapat 
többi tágjánál; és vezetőinek vát-
toztatniok kell. Nem mellékes az 
sem, hogy a játékosok sportsze-
rűen élnek-e, vagy előfordulnak 
olyan kilengések, amelyeknek még 
edzéseken sem szabad megtörtén-
ni. A csapat minden játékosa, 
felelős s'felelös az edző is. A kér-
déseket nem lehet liberálisan ke_ 
zelni: azoknak a játékosoknak, 
akik nem látják be, hogy spor-
tunkban is n szocializmust épít-
jük s a szocialista sportember új 
ember, nincs helyük a csapatban! 

Még egyre kell itt kitérni: a 
közönségre. Nagyon sokszor a 
szurkolók az okai annalc. hogy a 
játékosok elvesztik a fejüket. Ez 
persze a játékosokat nem menti, 
viszont n szurkolók igenis hibá-
sak. „Puha vagy!" ,.Adj vissza ne-
ki!" és hasonló játékosokat és 
játékvezetőt sértő megjegyzések-
kel többet ártanak, mint használ-
nak. A szurkolók buzdítsák a 
csapatot, úgy ahogy vasárnap 
Budapesten a fővárosiak buzdítot-
ták az — SzSzMTE.t Ez n e m 
annyira a pesti közönséget dicsé-
ri, mint inkább szomorú bizonyít-
vány a szegedi szurkolóknak. Aki 
sportolt, tudja, milyen hafa lmas 
jelentőségű ha a játékos érzi. 
hogy tömeg áll a liáta mögött, 
amely figyeli, szurkol, magáénak 
érzi a csapatot és együtt v_an ve-
le a győzelem örömében és „ ve-
reségben is. A közönségnek is ne-
velnie kell magáit, mert az SzSz-
MTE további, mé^r jobb szereplé-
séhez ez i s hozzátartozik. 

Király üde második, a Nagy te stvérpár a harmadik lett a lon-
loni műkorcsolyázó világbajnok ságban 

A Londonban lefolyt műkercso. 
lyázó világbajnokságok során a 
párosban a Nagy testvérpár a 
harmadik helyen végzett. Férfi 
egyéniben kedden késő este futot-
ták le a szabadon választott gya-
korlatokat. Az első helyért nagv 
harc folyik az amerikai Button 

és Király Ede között. A verseny-
bíróság végül is az aimerikai ver„ 
senyzőt hozta ki győztesnek s Ki-
rály Edét a másodiknak. Király 
eredménye a nyugati pontozóbí-
rák elfogultsága ellenére i s kitű-
nő. 

Labdarúgás 
Az SzSzMTE vasárnap a Sze-

gedi Lokomotíwal játszik a Vas-
utas stadionban A Textil a Szol-
noki MTE-t látja vendégül. N B 

I l l . a s csapataink közül a Postás 
a Baijai SzAK ellen, a Honvéd 
pedig Csongrád ellen játszik itt-
hon 

A p r ó h i r d e i é s e k 

T O T Ó U T M U T A T Ö 
Újpest—gp. Honvél 2 x 
Vasas—Teher fuvar 1 1 
Győrt Vasas—Bp. Postás 1 1 
D. Lokomotív—Textiles 2 a 
Soroksár—Dorog x 1 
Salgótarján—Szombathely 1 1 
Olajmunkás—ÉDOSz 2 2 
Csepel—Előre 1 1 
Nyíregyháza—Ózd 2 x 
Kisvárda—Diósgyőr 2 2 
Szegedi Textil— Szolnoki 

MTE 1 x 
SVSE—M Dinamó x 1 

Pótmérközések: 
Kiskunhallas—Phőbus x 1 
Gázgyár—Pécel 1 1 
KSDF—Tatabánya 2 x 
Bp. Lendület—Kaposvár x 1 

| f o g l a l k o z á s ft 

ÁLLADÓ munkát adok annak a 
független nőnek, kinek „Saját la-
kása" van jeligére. 7401 
MOSÁST, vasalást vállalok darab 
számra. Cím a kiadóba. 7354 
AZONNALRA keresek bejárónőt 
napi egy órára. Dr Takó, Polgár-
utca 4. H. 5. 7402 

6 a d a s - v e t e l ft 
BÚTOR nagy választékban, olcsón 
az Asztalosmesterek Bútorcsarno-
kában. Szegeden. Dugonics-tér 11. 
F A Z E N D A kávékeverék napon-
ként friss saját pörkölésI Meinl 
fiók Szeged. Kárász-u. 
ELADÓ egy mikádó férfikabát 
szőrme béléssel és gallérral, bőr 
és egyéb fotelek, rekamié, ebédlő, 
kredenc, kis- és nagyméretű. Bár-
ka-utca 13 7405 
ELADÓK: nagy stehizsi. tűzhely, 
kézikocsi, vajú, kirakatok, teknő, 
csizmák. Topolya_sor 3. 7408 
MEGVÉTELRE keresünk üzembiz. 
tos, 2 fázisú, 2x110 voltos 10—13 
HP villanymotort. Alföldi Sajt és 
Vajtermelő NV Szeged, Párisi 
körút 18 
JÖÁLLAPOTBAN levő villanytűz-
hely eladó (sütő nélkül). Megte-
kinthető reggel fél 9-től fél 10-ig 
Cím a kiadóban. 7400 
NAGYON SZKP. kifogástalan re-
kamier alkalmi áron eladó. Szent 
György-téren, a műszerésznél 

'7374 
KÉT golyósprés. egy körhagyó-
prés olcsón eladó. Címeket: „Éx 
lender'" jeligére a kiadóba. 7394 
ELADÓ egy új szürke öltöny, 
gyermekágy és egy fátyol Érd. 
Tábor-utca 5, I. 10, Renko. 7392 
EGY nagyon jó bécsi zongora 
1800 forintért eladó Szappanos-
utca 2. 7393 
ELADÓ szürke férfiruha közép-
termetre, jóállapotban lévő csikós 
fekete nadrág és egy erős munka-
nadrág Drukker Józsefné, Római 
körút 35. " 7398 
MOTORKERÉKPÁR. 350 köbcen-
tis Puch, jó állapotban eladó. 
Boldogasszony-eugárút 3. 7385 
EGY modern, nagv előszobafal 
eladó. Hullám-utca 8, földszint 5. 
szám. 7387. 

l a k á s 

KERESEK 1—2—3—4 szobás fő-
bérleti Lakásokat igényjogosult 
megbízóim részére Lakásügynök-
ség, Kölcsey-utca 10. 7407 
ÜRES szobát keresek a belváros. 
l>an, magános nyugdíjas asszony. 
Cím a kiadóba. 7390 
BELVÁROSI 3 szobás komfortos 
lakásomat elcserélném 2 szobás, 
esetleg 3 szobásért, ha kicsik a 
szobák. „Szegedi" jeligére. 7399 
BÚTOROZOTT SZOBA azonnalra 
is kiüdó. Kárász-Utca 14. III. em, 
14 szárm 7389 

| KÚLONFELUK 
SÁNDOR sörözőben a főpostáoál 
friss csapolt sörök, olcsó árak, fi-
gyelmes kiszolgálás. 
HASZNÁLT óráiból divatos kar-
órát készítek, órajavítást válla-
lok egy évi jótállással Szerkeze-
teket veszek. Koltai Sándor órás-
mester, Kies Menyhért-u. 1 

ÍRÓGÉPET KÖLCSÖN VESZ } 
A KIADÓHIVATAL 

ZSEBÓRÁJÁBÓL divatos karórát 
készít Fischer órás, egy évi jót-
állással. Szegedi IUauzál-tér 3. 
CSŰRI órás, toronyóra készítő, 
új címe: Mikszáth Kálmán-utca 
8. szám. Kar-, zseb-, ébresztő- és 
fa.liprák javítása. 
LACZKÓ órásmester üzletét Szé-
chenyi-! ér 9 sz. alá, Zsótér-házba 
helyezte át. Órák javítását, régi 
órák alakítását jótállással válla-
lom. 
ELSZAKADT nylon esőkabát, bal-
lon kabát, tökéletes javítását, folt 
nélkül, kerékpár és hócipőjavítás. 
Vidékre postán ls. Kemény Gyula 
gumi javító Bajcsy-Zshlnszky-u. 11. 
NYOLCADOS, 64. számú oszfály-
sorsjátók találtatott. Igazolt tu-
lajdonosa a kiadóban átveheti. 
ELVESZETT dr Reisz fogorvosnak 
egy fekete, bélésnélküli kabátja 
hétfőn, 5 óra után. Valaki elvit-
te, aki tud róla, ugyanoda adja 
lo. Dr Reis fogorvo-, Sztálin kör-
út 63. 7397! 


