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Ml TÖRTÉNT ÉS Ml IÖR1ÉNIK> 
N A . P i R E N D 

CSÜTÖRTÖK, MÁRCIUS 30. 
VARHATŐ IDŐJÁRÁS: 

Mérsékelt északnyugati, északi 
szél, felhőátvonulások, valószínűleg 
csapadék nélkül. Többfelé gyenge 
éjszakai fagy. A nappali hőmérsék-
leti alig változik. 

• 
A szegedi filmszínházak műsora; 

Belvárosi Mozi 6 és 8 órakor: 
Plrttagslgi könyv. 

Korzó Mozi 6 és 8 órakor: 
OrI muri 

Fáklya (Széchenyi) Filmszínház 
6 és 8 órakor: , 

Magyar és szovjet híradó. Lóver-
senyek. Kaukázusi őspark. Újra 
látnak. 

Magyar-Szovjet Társaság mozija 
csütörtökön Szentmihálytelken 
játssza a „Timur és bandája" ci-
mü filmet), 

S Z Í N H Á Z 
Csütörtökön! Hovanscsina. A Ma-

gyar Állami Operaház vendégjátéka. 
Bérletszünet. 

Péntekem Bécsi diákok. Shakes-
peare-bérlet. 

Szombaton; Bécsi diákok. Bérlet-
szünet. 

• 
MUZEUM nyitva vasár- ós 

ünnepnapokon 9 órától 13 óráig 
hétköznapokon 9 órától 14 óráig, 

AZ EGYETEMI KÖNYVTAR 
reggel 8 órától este 7 óráig van 
nyitva köznapokon. Köoyvkői-
csönzés d. e. 8-tól 1 óráig. 

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

Szolgálatos gyógyszertárak.: 
Apró J k dr Apró L.i Kossuth 

Lajos-sugárút 59. Telefon 31-37. 
Nyilassy A. örök. k. Tichy Béía; 
Római-körút 22. Dr Kotsi* J End-
réné: Földműves-u. 17. Telefon 36-
97. Frankó Andor; Dugonics-tér 
Telefoni 34-22. 

• 
A MAGYAR RADÍÖ 

UJ HULLÁMHOSSZAI: 
Xossuth-rádió 556.58 m (539 Kc) 
Petófi-rádió 252.73 m (1187 Kc) 
Pécs, Magyaróvár, Miskolc 223.83 

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

SZOMBATON ESTE 7 órakor 
Rókus I. MSzT szervezete a volt 
Pálvölgyi-féle vendéglőben terem-
avató ünenpséget rendez, műsorral 
egybekötve. A műsor keretén belül 
szavalatokat, énekszámokat, népi 
táncokat és egyfelvonásos színdara-
bokat ad elő a csoport kultúrgár-
dája. 

RÖVIDESEN Szegedre érkezik a 
Műszaki Dokumentációs Központ 
szegedi könyvtárának anyaga. 

x MEGHÍVÓ. A külső baktói gaz-
daság mezőörfogadó gyűlést tart áp-
rilis 2-án 9 órakor, Polczner Jenő 
vendéglőjében, Vásárhelyi-sugárút 
70. szám alatt, melyre az érdekelt 
gazdákat meghivja az elnökség. 

Párthirek 
Ma délután 6 órakor az üzemi, 

kerületi, hivatali pártszervezetek 
agitációsfelelősei részére értekez. 
letet tartunk, Sztálin-sétánv 10 
szám alatt. 

Háromhónapos színvonalon ta-
nuló egyéni tanulók részére 
,-zombaton délután 6 órakor az 
Építőipari (volt Dugonics) gim-
náziumban tanulókör lesz. Okta 
tási osztály 

A BOLYAI JÁNOS Matematikai 
Társulat rendezésében április 1-én, 
szombaton délután 5 órakor Aczél 
János tart népszerű, Ismertető elő-
adást „Notnográfia" címmel, a sze-
gedi egyetemi Bolyai Intézőt I. sz. 
tantermében (Táncsics M.-u. 2, II. 
emelet.) 

x KÖSZÖNETET mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, jóbarátok-
nak és ismerősöknek, akik édes-
anyánk, özv. Szekszárdi Ferencné 
temetésén résztvettek, virágado-
mánnyal enyhíteni igyekeztek fáj-
dalmunkat. Gyászoló család. 

MtNSz-SzlT-HIREK 
Mai ifi-napok, d. u. 7 árakor: 

Rókus, Kecskéstelep, Újszeged, 
Belváros, Felsóváros, Fodörtelep, 
Petőfi I. és II., Magénalkalmazot-
tak, Szőreg, Alsóváros, Sertés NV. 

Fél 8 órakor: Móraváros. 
Ma délután 6 órakor a falujáró-

felelösök részére értekezletet tár-
tunk, melyre pontos megjelenést ké-
rünk. 

MINSz szegedi titkársága. 

MNDSz- HIREK 
Az MNDSz Szendrei Júlia-cso-

portja délután 6 órai kezdettel nő-
napot, a Kossuth Zsuzsanna, alsó-
városi, újszegedi és móravárost cso-
port pedig ugyancsak 6 órakor tag-
gyűlést tant, A felsővárosi csoport-
nál a taggyűlés fél 7-kor kezdődik, 
a Petőfi 1. csoportnál pedig 7 órai 
kezdettel nőnap lesz. 

Már 7 0 0 0 nevezője van az MHK-nak 
A IV in tor kefegyár fiataljai „nem bírják a futást" 

Ké napon belül lejár az MHK | vé'e'Iel akarják segíteni szociális-
benevezés határideje. Az üzemek- ta sportunk kialakulásának elenged-
ben és a tömegszervezetekben lá-
zas munka folyik, hogy az eddigi 
eredményt még túlszárnyalva újabb 
nevezésekkel szaporítsák a nevezők 
számát, A muFt héten 6000 jelent-
kezője vól't a mozgalomnak. Ez a 
szám a legutóbbi jelentés szerint 
emelkedett: kedd estig több, mint 
7000 résztvevője van a Munkára 

V á l l a l a t o k , I 
k ö z ü l e t e k 
FIGYELMÉBE!! 

GUMI-
BÉLYEGZŐ! 
g y o r s a n , pontosan 
készít 

, Qümagyarország Nyomda NV 
Szeged, Kárász-u. 9. 

^ M A T f r 
J NAGYTAKARÍTÁS 

J TAKAWÍOÍZKEKKELI 

Áramszünet! 
Március 30-án reggel 8 órától dél-
után 15 óráig Újszegeden javítási 
munkálatok miatt szünetel az áram-
szolgáltatás. 

Harcrai Kész Sportmozgalomnak, 
A benevezettek legnagyobb ré-

sze a szegedi üzemekből került ki. 
Ez kitűnő bizonyítéka annak, hogy 
az üzemi dolgozók megértették az 
MHK fon osságát, s személyes rész 

hetetlen alapját, az MHK-t 

Ez a szám természetesen még 
nem végső eredmény: a hátralévő 
Idő alatt még további Jelentkezé-
sek várhatók. 

KütönÖsen jól megy a munka a 
Szegedi Kenderben, a Dohánygyár-
ban, az Angol-Magyar Ju/afonóban. 
Néhány üzemben azonban a rossz 
felvilágosító munka eredményekép-
pen igen rossz a helyzet. Igy a 
Wlnter kefegyárban mindössze egy 
nevezés történt. A SzIT fpőr t fe-

MHK-val A fiatalok kijelentették, 
hogy „nem bírják a fu ást" és 
„nincs Idejük a nevezésre". Mind-
ez a nemtörődömség eredménye, 
amelyet egyetlen vonalon sem sza-
bad tétlenül néznünk Sok idejük 
már nincs a Winter kefegyár dol-
gozóinak a hibák kijavi ására, de 
annyi még van, hogy gyatra mun-
kájukon némtt Javítsanak. Ugyan-
csak gyönge a helyzet a Sertés-
hizlalási NV-nél, az Építőipari NV-
nél és a Pick szalámigyárban ís. 
Rájuk ls vona kőzik a Winter ke-
fegyárra mondottak: sürgősen ja-

lelős egyáltalán nem törődik azivi tsák ki a hibákat, mig nem késő. 

Nem lesz elveszett labda 
— mondja Sebők László, a Lokomotív csapatkapitánya 
Két NB H-es labdarugó mérkőzés lesz vasárnap a vasutas stadionban 

Vasárnap a Vasutas-stadionban 
két izgalmas NB. II-es labdarúgó-
mérkőzésre kerül sor. Délután 2 
órakor Szegedi Textil—SzSzMTE, 
négy órakor pedig a szegédi Loko-
motív-—Szolnoki Lokomotív össze-
csapásra kerül sor. 'A' két mérkőzés 
közül kétségtelenül a két vasutas 
csapat találkozását előzi meg nagy 
érdeklődés a szegedi szurkolók kö-
rében. 

A szegedi együttes a vasárnapi 
mérkőzésre szorgalmasan készülő-
dik. Kalocsai Géza, a Lokomotív 
edzője a következőket mondja a 
mérkőzésről! 

— A Dohánygyárral tartunk ma 
edzést, melyen különösen a csatár-
sor munkájára fektetek nagy sulyl. 
Már a keddi edzésen is nagy lelke-
sedésről tették bizonyságot játéko-
saink, hiszen mindannyian átérzik ft 
mérkőzés kettős fontosságát. A csa-
patban megvan az a tudás, amely-
nek az NB. II-es szinvonalat meg 
kell ütni. öszi gyengébb szereplé-
sünkre a magyarázat az, hogy a 
csapatból hiányzott a lelkesedés és 
bizony hém égy mérkőzésen a sze-
rencse ls elpártolt tőlünk. A tnvnszi 
szezonban már a játékosok minden 
mérkőzésen nagy lelkesedéssel küz-
döttek. A vasárnapi mérkőzésen ter-
mészetesen szeretnénk megszerezni a 
győzelmet, ami a csatársorunk 
gyors, ötletes játékával —reméljük 
sikerülni is fog. 

— Kitűnő hangulatban, nagy lel-
kesedéssel készülődünk mindnnnyi-

DELMAGYA RORSZÁG 
politikai napilap. 

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

Szerkesztőség: Szeged. Jókal u. 4. 
Telefon; 33-35 és 30-03. 

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

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

Az x-szel jelzett közlemények 
díjazottak. 

Felelős vezető: KonC2 László 
Délmagyarország Nyomda NV. 

Szeged 

BELVÁROSI 
feletón . 40 — 75 törte' 
Április S-ig, szerdáig: 

Szovjet film ! 

Párttagsági könyv 
Tanuljunk éberséget a bolsevikok-

tól 
ezenkívül: 

• t« >a|tbti M a g y a r Hiradó 

K O R Z O 
Telefon Aut. 33—44 hérle' 

Március 31 -ig. péntekig: 
L e g ú j a b b m a g y a r f i lm ! 

URI MURI 
Mó icz Zs igmond r e g é n y é b ő l 

filmre i r ta : HÁY GYULA 
Ezenkívül: H . R A D O 

rechenv FÁKLYA -„mez nh.-j 
J I F.LEtON J4 ' | — — 

MÁTÓL SZFRüAlQ 

Magyar Hiradó 
Szovjet Hiradó 

^ L Ó V E R S E N Y E K 
színei Illái 

4 KAUKAZUS1 ŐSPARK 
természeti tilm 

5 U J R A L Á T N A K 
orvostudományI film 

L.ioadusoK mindhárom moziban 
hétköznap b éa » órakor, 
vasárnap 4, o é< 8 órakor. 

Hénztárnyitás d. e. 11-12-ig, d. u. tgy órá-
val az előadás kezdete előtt. 

an a vasárnapi mérkőzésre — 
mondja Sebők László, a csapat 
jobbhátvédje. Minden labdáért har-
colni fogunk, nem lesz elveszett 
labda ezen a mérkőzésen. Nemcsak 
a csapat, de a szegedi labdarúgás 
érdekeit is szemelőtt tartjuk, hiszen 
a két pont nemcsak azt jelentené, 
hogy mi közelebb jutunk a benn-
maradáshoz, hanem az SzSzMTE-
nek ez talán a bajnokság megnye-
rését is elősegítené. 

Hegedűs Jenő a labdarugó szak-

Osztály vezetője a következőképpen 
vélekedik a mérkőzésről: 

—- Csatársorunk a tavaszi szezon-
ban magára talált, ami nagyrészt 
Böjtösnek, a középreállításával ma-
gyarázható. A gyors játékosnak 
nagy része van abban, hogy sokkal 
ötletesebben, tervszerűbben műkö-
dik őtösfogatunk, mint eddig. Bfzom 
benne, hogy vasárnap is megtalálja 
ez a csapatrészünk a kitűnő szol-
noki védelem áttörésének az ellen-
szerét és megszerzi a győzelmet. 

Birkózás 
'A'z SzSzMTE április másodikán a 

Vasutas-stadion tornatermében a 
makói Vasutas birkózóéval küzdenek 
Szabadfogású verseny keretében az 
NB. Hl-as bajnokság pontjaiért. 

KOSÁRLABDA 
Vasárnap délelőtt 1 órakor játsz-

szák le & Postás—Előre NB. I-es 

férfi mérkőzést a rókusl tornacsar-
nokban. 

A RÖPLABDA SZÖVETSÉG 
nagyszegedi vezetősége csütörtökön 
este 7 órakor rendkívüli vezetőségi 
illést tart. A vezetőségi sporttársak 
pontos megjelenését kérjük. 

ASZTALITENISZ 
Rendőrség II.—MÉMOSz 13:4. 

S z o h t e r v e z e f i hirek 
A szegedi házfelügyeták helyi cso-

portja 30-án esté 7 órai kezdettel 
taggyűlést tart/ melyen a tagok 
megjelenése kötelező. A tagkőnyvél 
mindenki hozza magával. 

A szállítási és rakodómunkások 
csoportja csütörtökön, 30-án 6 óra-
kor havi taggyűlést tart, a szakszer-
vezeti székházban. A tagok pontos 
megjelenését kéri a vezetőség. 

K I S K E R E S K E D Ő I HIREK 
Kiskereskedők figyelmébe! 
A KISOSz felhtvja a kirakattal 

rendelkező kiskereskedőket, Hogy 
kirakataikat a legszebben díszítsék. 

A legszebben dtszttefit kirakatokat 
rendező kiskereskedők névsorát a 
KISOSz központjához fogjuk fel-
terjeszteni. A kirakatok április 2-án. 
vasárnap reggel legyenek készen. 

AZ MSZT HIREI 
A Magyar-Szovjet Társaság Belvá-

ros 1. szervezete 30-án este 5 órakor 
taggyűlést tart Aradi-u. 6. sz. alatt, 
a KISOSz helyiségében. A tagtársak 
pontos megjelenését kérjük. Az 
MSzT Belváros f. szervezetéhez a 
következő utcákkal határolt rész tar-
tozik; Arany János-u., Madách-u., 
Nagykörút, Tíszapart és Sztálin-
sétány által határolt területek. 

APROHIRDETES 
| FOGLALKOZÁS 0 

BENTLAKÓ gyermekszerető minde-
nes főzőnőt keresek azOnnalra, vagy 
elsejére. Pollik Testvérek, Nagy Je-
nö-utca 6. 2671 
BEJÁRÓ takarítónőt felveszek 
könyvvel, Dugonics-tér 4 szám, eme-
let. 2679 

| A D Á S - V E T E L | 
UJ Oszáálysorsjáték indul április 
hónapban. Sorjegyek kaphatók Os-
váth László főárusttónál: Kállay 
(Híd) utca 8. 
MEINL húsvéti tojások, nyuszik 
finom <V csokoládéból készülnek 
Szeged. Kárász utca. 
EBÉDLŐ és háló masszív, műbútor 
eladó Valéria-tér 11, I. em. 4. Dél-
előtt 11—1 között. 2654 
KIFOGÁSTALAN nagyon szép kivi-
telű rekamié eladó, Sándor-utca 35 
szám. 2084 
ZSIRSERTÉS 130 kg eladó. Érdek-
lődni Hajnal-utók 34. 
JÖKARff.VN lévő takaréktűzhely el-
adó. Gém-utca 3. 2686 

Felszabadulásunk ünnepére 

VXU&GZ-U&WjV 
2 .50 torlnt. 

Kapható 

a Dé lmaeyar kiadóhivatalában. 

ÜLLÉS1 aranyos (rizling) a húavéti 
Ünnepekre 6 forint. Magaynál, Dó-
zsa György-utca 16, Hungáriával 
szemben. 109 
BÚTOR nagy választékban, olcsóo 
oz Asztalosmesterek Bútorcaarno 
kában Szegeden Dugonics tér 11. 

| L A K Á S | 
BÚTOROZOTT szoba magányos 
férfinek kiadó. Horváth Mihfily-ut-
ca 7, I. em. 3. 2073 
SZOBA-konyhás lakást keresek térí-
téssel. Cím a kiadóban. 2631 

BÚTOROZOTT szoba, a legszebb he-
lyen 1—2 férfi részőre kiadó, Szé-
chonyi-tér 16, II. ajtó. 2683 
KÜLÖNBEJÁRATU albérleti szoba 
h Belvárosban április l-re kiadó. 
Ágynemű szükséges. Oroszlán-u. 3. 
szám I. em. 2. 2680 
BELVÁROSI kétszobás első emeleti 
összkomfortos, olcsóbérfl lakásomat 
elcserélném hasonló 3 szobás össz-
komfortos belvárosi, vagy ahhoz 
közel eső lakással. „Első emelet" 
jeligére. 2672 

| KÜLÖNFÉLÉK | 
UJ Osz'tálysorsjáték indul április 
hónapban. Sorjegyek kaphatók Os-
váth László főárusttónál) Kállay 
(Htd) utca 8. 
CSŰRI órás. toronyóra készítő 
új címe: Mikszáth Kálmán-utóa 8 
szám. Kar-, zseb- ébresztő- és fali-
órák javítása. 

ÍRÓGÉPET KOLOSON VESZ 
A KIADÓHIVATAL 

HASZNÁLT óráiból divatos kar-
órát készítek, órajavtláet válla-
lok egy évi jótállással Szerkeze-
eket veszek Koltai Sándor órás 

mester. Kiss Menyhért-u. 1 
ELSZAKADT nylon esőkabát tö-
kélejes javítása. Fehér gumitalpú 
bőrcipök. kerékpár, sz:ndál-gumik 
javí ása. UJ gumlszfindál kapható. 
Kemény. Bajtsy.Z3iUnsr.ky-u. 11. 

mmmmmmmssaBszaaammmmmmmmMmamsaammaumitKmmmBa-. 

P i á n nót 
vagy rövid zongorát keres bér-
be a Délmagyarorstág Nyomda 
NV. Ajánlatokat déli 12—1 

óráig Kárász-utca 9. 

SZERDÁN délelőtt 9 órakor a Deb-
receni és Hóbiórtbasa-utcai útvona-
lon elveszett egy fülbevaló. Becsü-
letes megtaláló jutalom ellenében a 
kiadóhivatalba adja le. 2682 


