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Ml TÖRTÉNT ES Ml lÖMENlK > 
NAP iREND 

PÉNTEK, MÁRCIUS 24. 
VARHATÖ IDŐJÁRÁS: 

Mérsékelt szél, helyenként regge-
li köd, változó felhőzet Egy-két 
helyen futó záporeső lehet A hő-
mérséklet nem vátozik lényegesen 

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

Zója. 
Korzó Mozi 6 és 8 órakor: 

Szerelmem. 
Fáklya (Széchenyi) Filmszínház 
6 és 8 órakor; 

Magyar és szovjet hiradó. Hiú 
Mackó. Nagy erő. Trojka. Ural. 

Magyar-Szovjet Társaság mozija 
pénteken Forráskúton játssza a 
„Timur és bandája" cimü filmet. • 

A MAGYAR RADíó 
UJ HULLÁMHOSSZAI; 

Kossuth-rádió 556.58 m (539 Kc) 
Petőfi-rádió 252.73 m (1187 Kc) 
Pécs. Magyaróvár, Miskolc 223.83 

méter (1340 Kc) 
Nyíregyháza 240 méter (1250 Kc). 

S Z Í N H Á Z 
24-én, pénteken; Bécsi diákok. 

Katona-bérlet. 
25-én, szombaton: Bécsi diákok. 

Bérletszünet, 
• 

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR 
reggel 8 drákói este 7 óráig van 
nyitva köznapokon. Köoyvkö-
csönzés d. e. 8-tól 1 óráig. 

A SOMOGYI KÖNYVTÁR nyit-
va köznapokon 9-tól 18 óráig. 

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

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Leinzinger Pál Horváth M.-u. 9. 

Pósa Balázs Kálvária-utca 17. fc'al-
gó Eva k. Mátyás-tér 4. Selmeczl 
Béla Petőfi-telep IX. 489. 

• 

A HONVÉD Kerliletí Parancsnok-
ság Bajtársi Köre szombaton este 
8 órakor a Dohánygyár kuUúrcso-
portjának közremiilködésével Sztá-
lin-körut 97. szám alatti kultúrte-
remben műsoros estet rendez. A 
Dohánygyár kultúresoportja sza-
valatokkal, énekszámokkal, népi 
tánccal, egyfelvonásos színdara-
bokkal szórakoztatja az egybegyűlt 
honvédeket és dolgozókalt. 

AZ ÚJSZEGEDI Kendergyár dol-
gozói három darab könyvet aján-
dékoztak a tápéi „Ady Endre" ter-
meiőesoport tagjainak. A termelő-
csoport tagjai örömmel vették át 
az ajándékot és jgéretet tettek ar-
ra, liogy a munkás-paraszt szö-
vetség elmélyítése érdekében mun-
kaversennyel, többtermeléssel kö-
szönik meg az értékes ajándékot. 

FILHARMONIKUS hangversenyt 
rendez vasárnap délelőtt 11 órakor 
a Szegedi Filharmóniai Zenekar, a 
Mrlgyar-Szovjet 'Hársaság székhá-
zának nagytermében (Horváth Mi-
liály-utca). Műsor: lvanov-Radlkle-
vjcs: Orosz nyitány, Beethoven: 1. 
szimfónia, Liszt: Es-dur zongora-
verseny (előadja: Höchtl Margit), 
Bartók: Magyar képes és Erdélyi 
táncok, Csajkovszkij: Olasz Cap-
ricco. Vezényel: Szatmári Géza. 
Jegyek kaphatók a Zemdkonzerva-
toriumban. 

Párthirek 
AZ MDP TISZAMELLÉKI járási 

Pártbizottsága eddigi helyéről Sze-
ged, Arany János-utca 2. szám alá 
költözött. 

A MAGYAR Kémikusok Egyesü-
lete a szervetlen kémiai intézet 
nagytermében ma, pénteken szak-
ülést tart. Ezen Landesz Olga: 
„Alumínium permetezőszerek okoz-
ta korrózió" cjtnmel tart előadást. 

A BOLYAI János Matematikai 
Társu'at rendezéséiben holnap, szom-
baton délután 4 órakor dr. Szőke-
falvi-Nagy Béla, Kossuth-dijjas 
professzor tart előadást az Ady-
téri egyetemen „Szovjet eredmé-
nyek a funkcionális analízis terén" 
címmel. 

„A MAGYAR JOG a szocialista 
fejlődés utján" címmel tart hétfőn 
délután 6 órakor előadást dr Feri 
Sándor elvtárs, a legfelsőbb bíró-
ság tanácselnöke, a Jogász-szöveit 
ség rendezésében. Előadását a Tu-
dományegyetem aulájában (Dugo-
nics-tér 13.) tartja meg. Minden 
érdeklődőt szívesen látnak. 

fizetőit 4 hónap alatt, 
most 2 hét alatt fogyott el 

4 vagon üvegáru Szegeden 
Mint az egész országban, 

Szegeden is hatalmas sikerrel 
zárult szombaton az „Üveg. 
hét". Az üveghet keretében a 
dolgozók 50—75 százalékkal 
olcsóbban vásárolhatták meg 
oz üveg, porcelán közszükség' 
leli cikkeket. Például 7.50—8 
forintos csiszolt poharat az 
üveghét keretében 3 forintért 
árusították. 1.57-es poharat 76 
fillérért vásárolhatott bárki. 
90 fillérért hozzájuthattak a 
vásárlók a vizes poharakhoz, 
tányért 2 forint 46 fillérért 
vásárolhattak és lehetne so. 
rolni a végtelenségig azokat 
a cikkeket, melyekhez az üveg 
hét keretében hihetetlenül ol~ 
csó áron hozzájuthattak a 
dolgozók. 

Az üveghét sikerére mi sem 
jellemzőbb, mint az a csúcsfor. 
qalom, amit ebben az időben 
lebonyolított az Üvegbolt NV. 
Mig azelőtt naponta átlag 80 
—100 vevőt szolgáltak ki, ad-
dig az üveghét átlagos forgal' 
ma napi 300—350 vevő volt. 
Szegeden egyedül az Üvegbolt 
körülbelül 6000 vevőt szolgált 
ki az üveghét tartama alatt. 
Az egész városban ez alatt az 
idő alatt 4 vagon üvegáru fo. 
gyott el, annyi, mint rendes 
höri'ilmények között 4 hónap 
clatt. 

Ilyen nagy győsniakarás még sohasem volt 
a csapatban 

— mondja Bánáti, az SzSzMTE közópcsatára 

Ősszel középosatár, majd kul-
lancs, a Téli Kupában jobbfede-
zet volt, a tavaszi baj nőies-ágban 
ismét középcsatár lett Bánáti 
János. Számára kissé idegen 
poszton héiről-ihétre javul. Oros. 
háza ellen még osak két remeklje 
szabott fejesgóljával tűnt ki, a 
Bp. Lokomotiv ellen már minden 
megmozdulása veszélyt jelentett. 
A Szegedi Lokomotív elleni gyen-
gébb játék után a K. Lombik, 
majd a MÉMOSz ellen ismét 
igen veszélyes volt. A csapat 
egyik legle+esebb tagja Az ed-
zéseken mindent nagy szorgalom-
mal végez, mert tudja, hogy 
fejlődni csak komoly, céltudatos 
munkával lehet. 

A vasárnapi Szolnoki Lokomo-
tiv mérkőzésről a középcsatár 
így vélekedik: 

— Még talán sosem volt ilyen 
jó a csapat küzdőszelleme, ilyen 
nagy a győzniakarása, mint ez 
előtt a mérkőzés előtt. Az edzé-
seken mindenki lelkiismeretesen 
részitvesz, hiszen mindannyian 
átérezzük a mérkőzés fontossá-
gát. Különösen jó érzés az, hogy 
a Párt és az új vezetőség, mely-
nek tagjai az üzemi dolgozókból 
kerültek ki. mindent megtesz a 
játékosok érdekében. Jól esik 
látni, hogy törődnek velünk és 
gondoskodnak, hogy mindannyian 
a legjobb erőnlétben állhassunk 
ki a sorsdöntő mérkőzésre. 

Az esélyekről Bánáti a követ-
kezőket mondja: 

— ősszel tartalékosan, tíz em-
berrel harcolták ki a fiúk a dön-
tetlent. Most ittjhon játszunk, s 
jobb is a csapat Igaz, lehet, hogy 
újra tartalékosan állunk ki, hi-
szen Király és Nyár. játéka bi-
zonytalan. Ebinek ellenére a mér-
kőzés esélyese ml vagyunk, ami 
viszont nem jelenti azt, hogy 
elbízzuk magunkat Mindkét csa-
patban a védelme- a jók, a csa-
társor döcög. A szolnoki együt-
tes otthon ért el döntetlent a 
Bp. Lokomotiwal, mi pedig Bu-
dapesten.. Ez is mellettünk szól. 

Mi szükséges a győzelemhez? 
— Szív, akarás — egyikben 

sem lesz hiba — mondja Bánáti 
— Ami a játékosokat illeti, ké' 

Szakszervezeti hirek 
A szegedi házfelügyelők helyi 

csoportja Kálvária-u. 10. sz. alatti 
szakszervezeti székházban március 
25-én, este 7 órai kezdettel műsoros 
bálát rendez. Olcsó büffé, konfetti-
csata, kitűnő zenekar. Mindenkit 
szeretettel vár a vezetőség. 

Háztartási alkalmazottak munka-
adói saját érdekükben jelenjenek 
meg a munkaadói értekezleten, a 
háztartás! alkalmazottak munkabér-
változását meghallgatni, 24-én dél-
után 6 órakor a szakszervezeti szék-
házban. 

DELMAGY ARORSZÁG 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
i f j . KOMÓCSIN MIHÁLY 
Szerkesztő: BODAY PAL. 

.•zerkesztőség: Szeged, Jókal-u. 4. 
Telefon; 33-35 és 30-03. 

Éjjelt szerkesztőség telefon: 
este 8- Ó1: 34—38. 

Kladóhlva|«l: Szeged. Kárász-u. 6 
Telefon: 31-18, és 35-00. 

Az x-szel jelzett közlemények 
díjazottak. 

Felelős veze|5: Koncz László. 
Délmagyarország Nyomda NV. 

Szeged. 

Szeged város polgármestere 
8144—6/1950. kig. sz. 

HIRDETMÉNY 
A szegedj Mezőgazdasági Osztály 

132/1950. számú rendelkezése alap-
ján felhívom mindazokat, akik bár-
milyen mezőgazdasági szakképzett-
séggel rendelkeznek, hogy nyilván-
tartásba vétel' céljából 48 órán be-
lül a városi bérház II. em. 15. ajtó 
alatt jelentkezzenek. 

Polgármester. 

MNDSz alapszervezetek 
vezetőségeinek figyelmébe 

Lapunk az alapszervezetek veze-
tőségei közleményeinek kéziratait 
csak abban az esetben fogadja el 
közlésre, ha azokat lcgépelten é? 
az MNDSz központi titkárának alá-
írásával és bélyegzőjével ellátva 
adják le nekünk. 

Szerkesztőség. 

SZABÜDSAGHARCOS HÍREK 
Felhívjuk a Szabadságharcos Szö-

vetség motoros tagjait, hogy márc. 
25-én, szombat délután 3 órakor a 
Sjövtílség székházában fontos ügy-
ben jelenjenek meg. 

M NSz SzIT HIREK 
Taggyűlések pénteken: 

Népbolt, -)48 óra; Szappanos Ist-
ván. 

Tanulóiskola, 7 ó.: Angeló István. 
Gázgyár, 5 óra; Szá-az Pál. 
VAOSz, 6 óra; ifj. Mózes Illés. 
Gyufagyár, 4 óra: Körmendi Ar-

Pád. 

BELVÁROS! 
Teirfon : 4 0 - 7 5 tért*'. 

Március 29-ig, szerdáig: 
Egy szovjet p a r i l x i a l i a y 

hősi élete 

ZÓJA 
Rendezte 

A R N S T A M 
Szereposztás: 

Zo;a . . . . VODIANICKAj* 
Zoja mint gyermek . SZKVORCOVA 
Zola anyia 1 . . TARASZOVa 
Borisz. . . . KUZNYECOV 

Ezenkívül: 
a le ujabb Magysr Híredé 

K O R Z O 
Telefon Aut. 33—44 bérlet 

Március 24-ig, pintekig: 

É n e k e s z e n é s s zov je t f i lm I 

SZERELNEM 
Dunajevszki zenéjével 

Föázerrpben: SZMIRNOVA 
H i R A D O 

zéchenyi FÁKLYA illmsz'nhaz 
I I ELEPON 34 | — — 

MÁTÓL SZERDÁIG: 
Magyar Híradó 
Szovjet Hiradó 
HIU MACKÓ 

• n I II 

NAGY m O 
ad • < bű. 

TROJKA 
i érés film 

U R A L 
r ovjet színei film, a természeti 
kincsek gazdag ortzágábol 

Előadások mindhárom moziban 
hétköznap ü és 8 órakor, 
vasárnap 4, t és 8 órakor. 

PénziVnvItás d. e. 11-12-lg, d u. egv Or'-„»l r>- -Ie-rfa- t'.-H-i-

(szélsőhátvódünk jobban vigyáz-
zon a szélsőkre, .ecsak félszem-
mel figyelje őket'- álljon egész 
közel hozzájuk. Gyurikék hosszú 
labdákat adjanak előre, se ők, se 
az összekötők ive három-négy 
méteres „körampasszokkal" kö-
zelítsék meg a kaput. Én külör 
kérem a játékostársaimat, hogy 
hosszú, meredek labdáikkal szök-
tessenek ki. Tudom, hogy sok-
szor körülményes, nehézkes va-
gyok. Ha háttal a kapunak ve-
szem át a labdát, sokkal köny-
nyebb az ellenfélnek is közfbelép. 
nie. A két összekötő necsak a 
szélsőivel törődjön, engem is 
ugrassanak ki. ígérem, a lövések-

kel vasárnap nem lesz baj! A 
közönségtől pedig mindannyiunk 
nevében azt kérem, hogy buzdít-
son bennünket Ne kiabáljanak 
be olyanoka, hogy „Puha vagy!, 
Taposs bele!", hiszen ezzel nem 
segítenek a csapaton. Biztassák 
a játékosokat akkor is, ha nem 
sikerül egy-egy leadás, adjanak 
önbizalmat, mé<* nagyobb lelke-
sedést mindannyiunknak. 

— Még csak annyit akarok 
mondani — fejezi V Bánáti Já-
nos —, hogy mindent megleszünk 
vasárnap a győzelem érdekében. 
Meg akarjuk hálálni a Párt és 
a szegedi dolgozók most tapasz-
talt támogatását. 

Gál József megnyerte a könnyűsúlyú 
birkózó világbajnokságot 

Második helyen végxett Kovács és Bóbls 
Stockholm. A csütörtök esti 

bírkózóvilá gbajnokságon a ma-
gyar versenyzők közül Gál tussai 
győzött Yuece (Törökország) el-
len. A váltósúlyban Andersen 
(Svédország) 3:l-es pontozással 
legyőzte Szüvásit. A középsúly-
ban a magyar Németi csütörtöki 
győzelmével a 3. helyre került. 

A félnehézsúlyban Kovács tússal 
győzött Nilsson (Svédország) el-
len, 

Gál legyőzte svéd ellenfelét is 
és ezzel megnyerte a könnyűsú-
lyú birkózó világbajnokságot A 
félnehézsúlyban Kovács a máso-
dik helyre került, a nehézsúlyban 
pedig Bőbis szintén második le t t 

FELHÍVÁS 
Felhívjuk a Galambtenyésztő 

Sport Egyesület tagjait, hogy a 
legszebb posta-, röp- és díszga-
lambokat 25-én 6 óraikor mutas-
sák be. Ekkor kerülnek elbírálás 
alá a budapesti kiállításra kerülő 
galambok. 

LABDARÚGÁS 
NB II-es és NB IEI-as csapa-

taink közül az SzSzMTE-n kívül 
csak az ÉDOSz Móra játszik itt-
hon a Kiskőrössel az újszegedi 
SzSzMTE-pályán délután 2 óra-
kor. A Lokomotiv Szolnokon az 
MTE ellen, a Textil Budapesten 
a Magyar Textil ellen a Honvéd 
Szentesen a VSE ellen, míg a 
Postás ugyancsak Szentesen az 
MTE ellen játszik. 

TIz százalék formázási Idő, 
ötven százalék seleítcsökken-
téssel készülnek az államosított 
RIchweisz vasöntöde dolgozói 

április negyedikére 

(Tudósítónktól.) Az államosí-
tott Richweisz vasöntöde dolgo-
zói örömmel csatlakoznak azok-
hoz a dolgozókhoz, akik április 
4-ét munkafelajánlással, több 
munkával ünneplik meg, hogy 
méltóképpen fejezhessék ki Sztá-
lin elvtárs, a Szovjetunió, Rá-
kosi elvtárs és a Magyar Dolgo-

Izók Pártja iránti ragaszkodásu-
kat. 

A vasöntöde dolgozói egyhan-
gúan felajánlották, hogy a for-
mázási időt 10, a selejtet pedig 
50 százalékkal csökkentik és 
megfogadták azt, hogy a munká-
ban gyöngébb dolgozókat támo-
gatják, a gyakorlottabbak átad-
ják munkamódszereiket, hogy az 
üzem valamennyi dolgozója a 
felszabadulás ötödik évforduló-
ján minél magasabb százalékot 
érjen el a termelésben. 

APROHIRDETES 
| FOGLALKOZÁS 

ELSEJÉRE gyermekszerető min-
denest vidékre felveszek. Érdek-
lődni Moszkvai-körút 33 szám. 

7994 
| ADAS-VETEL g 

MENYASSZONYI fátyol kölcsön-
adó, vagy eladó. Deák Ferenc-utca 
6. földszint 3. Németh. 7996 
BÚTOR nagy választékban, olcsón 
az Asztalosmesterek Bútorcsarno-
kában Szegeden Dugonics-tér 11: 

KERÉKPÁR! VESZ 
A KIADÓHIVATAL 

LAKBERENDEZŐ SZÖVETKE-
ZET felszámolása miatt a raktá-
ron levő bútorokat és berendezést 
tárgyakat a hó folyamán mélyen 
leszállított áron árusítjuk ki. Ta-
karéktár-u. la. 7546 
ELADÖ egy üvegezett ablak, szi-
vattyú. faajtó, gramofon. Sztálin-
kőrút 90. OTI mellett délután 4-
től. 2403 

Felszabadulásunk ünnepére 

i h ü i w - k & k t y ! / 

2 .50 forint. 

Kapható 
a Délmagyar kiadóhivatalban. 

HÚSVÉTRA likőrt, párlatot, eszen-
ciát, fínomszeszt Meinl-Hókból vá-
sároljon. Szeged, Kárász-u. 
KIÁRUSÍTÁS miatt elsőrendű 
hálók és ebédlők. Lakberendező 
Szövetkezetnél. Takarék tár-utra 
la. szám 7760 

fl LAKÁS | 
SZOBA-kcnyhás, speízos lakásom 
a Belvárosban azonnal átadó. Jel-
ige: „Szolnok". 2402 
BELVÁROSBAN házfelügyelősé-
get adok szép szoba-konyhás la-
kásér: Rókuson. Jelige: „Házfel-
ügyelőd 7990 

| KÜLÖNFÉLÉK | 
HASZNÁLT óráiból divatos kar-
órát készítek, órajavílást válla-
lok egy évi jótállással Szerkeze-
teket veszek. Kottái Sándor órás 
mester Kiss Menyhért-u. 1 
LOYKÖ papir. Írószer és illatszer 
üzletét á helyezte Széchenyi-tér 15 
(Kiss D. palota). Cikta cipőüzlet 
mellé. 
LACZKÖ órásmester üzletét Szé-
chenyi-tér 9 sz. alá, Zsótér-házba 
helyezte át. Örák javítását, régi 
órák alakítását lótállással válla-
lom 

IROG£PET KÖLCSÖN VESZ 
A KIADÓHIVATAL 

ICüZÉPALAKRA szövet éfc zsor-
zset selyemruha, egy falióra olcsón 
eladó. Bárka-utca 13. 2404 
TÖRPE papagályt veszek, páro-
sat. „Kék és zöld" jeligére. 7998 
SZÖLLÖOLTVÁNYOK, lugassző-
lők szabadföldi magastörzsű ró-
zsák szícváltozatban. 1000 darab 
szép hazai gyökeres nemeskadar, 
tavaszi ültetésre, kapható. Petőfi 
Sándor-suigárút. Szivárvány-kitérői 
•raffle. 7992 
PRÍMA állapotban lévő sportko-
csit keresek. Címeket a kiadóba 
kérek. 

CSŰRI órás. toronyóra készitö 
új címe: Mikszáth Kálmán u ca 8 
szám Kar . zseb- ébresztő és fali-
órák javítása 

saru no 
vagy rövid zongorát keres bér-
be a Délmagyarország Nyomda 
NV. Ajánlatokat déli 12—1 

óráig Kárász-utca 9. 

NYAKKENDŐ javítást tiszti'ást, 
fordítást Széchfryl-tér 16, II. 6. 

7995 
TALÁLTAK páj nr fest éket. igazolt 
tulajdonosa átveheti a kiadóban. 


