
8 KEDD, 1950. MÁJTTS fl. 

MI TÖRTÉNT ES Hl TÖRTÉNIK? 
NAPIREND 

VÁRHATÓ ID04ARAS: 
Mérsékelt szél. Változó felhő-

zet Többfelé záporeső, zivatar. 
A hőmérséklet kissé süllyed. 

MOZI 
Belvárosi (6, 8) : Párttitkár. 

Korzó (6, 8): Táncosnő. 

Fáklya (léi 7, 8): Magyar hiradó. 

— Szolvák népi táncok. — Nagy 

példa. — Tavasz ünnepe. 

SZINIIAZ 
Kedden: Mélyszántás. Táncsics 

bérlet. 

Szerdán; Mélyszántás. Katona 

bérlet. 

Csütörtökön: Mélyszántás. Gorkij 

bérlet. 

Pénteken: Mélyszántás. Moliere 

bérlet. 

Szombaton; Mélyszántás. Shakes-

peare bérlet. 

Vasárnap délután; Mélyszántás. 

Bérletszünet. 

Vasárnap este: Mélyszántás. Jó-

zsef A-ttila bérlet. 

Előadások kezdete; délután 3 és 

este fél 8 órakor. 

IRODALOM 
Néhány nap múlva megjelenik a 

„Tiszatáj" c. folyóirat, igen gazdag 

tartalommal. 

MUZEUM nyitva vasár- és 
ünnepnapokon 9 órától 13 óráig 
hétköznapokon 0 órától 14 óráig. 

A SOMOGYI KÖNYVTÁR nyit-
va köznapokon fl-tfil 18 óráig. 

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR 
reggel 8 órától este 7 óráig van 
nyitva köznapokon. Könyvköi-
csönzés d. e. 8-tól I óráig. 

Szolgálatot gyógyszertárak: 
Apró J. k. dr. 'Apró L.: Kossuth 

Lajos-sugárút 59; Nyilnssy A. örök. 
k. Tichy Béla, Római-körűt 22; dr. 
Kotsis J. Endréné, Földműves-utca 
17; Frankó Andor, Dugonics-tér 1. • 

A JOGASZ SZÖVETSÉG rende-
zésében dr. Horváth Róbert pro-
fosszor tart serdián este 6 ói®kior 
cLöxtátó „A második) világháború 
utáiná nenEietlközit valut "problémák" 

címmel SzliálUn-körút 57 sz. Ügy-
védi K:.m.Tra helyi'ségél>en. 

A TSZgGEDl filharmónllons Ze-
nekar ebben az idényben ötödik 
hangversenyére kés®ül, amely má-
jus 19-én este fél nyolckor lesz a 
Szerjedil Nemzeti Színházban Mű-
soron Günika, MuradéiI, Vislc! Já-
nos, Grí-eg, Sibelus-művefle. Közre-
működJk Suhnydn Márta zorgona-
müvésznő (Budapest), vezényel 
Szerdlahrlyi László. 

x MEGHIÖ. A Lakberendező 
Kisipari Értékesítő Szőve [kezet, 
mint az OKISz tartja felszámolása 
alatt szeigBdl be i cég 1950. évi má-
jus hó 18 napján délután 5 órai 
kezde tei Szegeden, Tskurtktáir-u. 
4. szám aluft. a Bnjzár-fúle vendég-
lő különtermében rendűdvüH köz-
gyűlést tart, melyre a t. tagolait 
meshivja. Szeged, 1950. május 8 a 
Felszámoló Bizottság. Tárgy: Üz-
letrész tőke részbeni kifize'ése. 

x KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. 
Mindnaokpak a kedves testvérek-
nek, rokon/okunk és ismerősüknek, 
utók jó feleségem, édesanyáink te-
metésén akár személyesen, akár 
psdlg virág, koszorú tdomámyailo-
k»il fájdalmaimban oMtoefcúk ezr 
úton mondunk hálós köszönetet. 
Ma, r<i-"'gel 7 órakor az: elhunyt 111-
khídlvérért engesztelő szentmise tesz 
a rókusi ka* templomban. Kenéz 

család. 
n 

* Párthireh! 

Felhívás 
a pártszervezetekhez 
Azok a pártszervezetek, amelyek 

még nem kaptak elegendő mennyi-
séget, vagy egyáltalán nem kaptak 
a piros bőrből készült párttagsági-
könyv borítóból, rendeljenek, mert 
újra kapható. 

Kérjük a pártszervezeteket, hogy 
a bontók árát összeszedés u'án 
azonnal adják postára, hogy mi-
előbb el tudjuk juttatni a bőrtoko-
kat a pártszervezetekhez. (Ara 3 
forint.) 

MDP propagandaanyag terjesztő. 
Budapest, V. Deák Ferenc-u. 15. 

Gólratörően játszott a szegedi csatársor 

S z S z M T E — Phőbus 8 :1 ( 4 :0 ) 

DÉLMAGYARORSZÁG J 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
IFJ. KOMÓCSIN MIHÁLY. 

Szerkesztő: 
RÓDAY PAL. 

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

Éjjeli szerkesztőségi telefon 
este 8-tól: 34-38. 

Kiadóhivatal: Szeged. Lenln-u. 6. 
Telefon: 81-10. és 85-00. 

'Az x-szel jelzett közlemények 
díjazottak. 

Még a nyári kánikula előtt 
kiküszöbölik a zavarokat 
Szeged vizellátásábóJ 

Szeged vízellátása általában 
jónak mondható. A nyári káni-
kulákban azonban mégis előfor-
dultak zavarok, hiányosságok. 
A meglévő kutak ekkor nem tud-
tak elegendő mennyiségű vizet 
szolgáltatni s a felső emeleteken 
éppen akkor szűnt meg a víz-
szolgáltatás. amikor arra legna-
gyobb szükség lett volna. 

Ennek a hiányosságnak a ki-
küszöbölésére fúrták meg az el-
múlt esztendőben a Dózsa 
György téren azt az 509 méter 
mély kutat, mely 2000 liter vi-
zet szolgáltat percenkint. Ezt a 
hatalmas vízmennyiséget azon-
ban c-:ak akikor tudják hasznosí-
tani, ha az a központi vízgyűj-
tő medencében folyik. Ez a be-
vezetés természetesen isimét ha-
talmas munka. A Vízműtelep 
udvarán már ott van az a közel 
két vagónnyi eternitcső, ami a 
600 méteres vezeték elkészítésé-
hez szükséges. 

Az új vezeték elké-zitésének 
előmunkálatai már megindul-
tak. úgyhogy még a nvári meleg 
beállta előtt bekapcsolják a víz-
szolgáltatásba a Dózsa György-
téri kutat. A Vízműtelep dolgo-
zói vállalták, hogy a vezeték 
szerelését úgy oldják meg. hogy 
sértetlenül hagyják a közbeeső 
parkokat. 

M N D S z - H I R E K 

Üzemi és kerületi MNDSz cso-

portok ügyvezetői 9-én, kedden dél-

utóin, 5 órása MNDSz központban 

értökezle ,re jelenjenek mc®. 

HIRDETMÉNY 
A Közlekedés- és Postaügyi Mi-

niszter Ur 9677/8—1950. 1/4? sz. ren-
delete aflapján Szeged thj. vóros 
műszaki ügywzölya ál (ni elkészí-
tett é's a 7650—T—4)0. IC/1. 1950. 
sz. elaílt jóváhagyott Remény-u, 
Bérkert-u.. Cs'ki-u. és Pe'őfi-telep 
XI . u. rendezésére, valamint a Cse-
repes-sorí záportároló szívat'.vúháiz 
építésére vonatkozó középitkezéei 
engedély kiadása előtt közigazgatá-
si bejárást rendelők el. Amiotk Idő-
pontjául f. évi május bó 22-én dél-
előtt 9 óráját jelölöm M. összejöve-
tel helyéül Széchenyi-tér 11. számú 
bérház II. em. 3. számú helyiségét 
jelölöm ki. Ezen tárgyalá^a* az ér-
dekelt lakosságot meghívom. A vo-
natkozó tervet és műszaki leírást! 
a város műszaki ügyosztályánál 
Széchenyl-fér 11 sz. II. em. 13b. aj-
tószám alatt közszemlére tétettem 
fci az érdeklődők általi nisgldk'tóítés 
céljábó'. 

Polgármester. 

N Y I L T T É R 

Bocsánatot kérek Wöller Rozália 
ezntymuzi lakostól azért, mart az 
ő niave alatt egy levelet írtam 1949 
évi december hónapban Frányó De-
zsőinek címezve és «mnink tartalmát 
többekkel úgy közöltem, mintha 
WöCcr Rozália ir'« volna. 

Gerai Erzsébet. 

Mintegy 3000 néző előtt a 
következő felállításban futott ki 
az SzSzMTE a pályára: Cserhal-
mi — Szabó, Bénák, Gyuris — 
Gyurik, Szőcs — Törköly — 
Gréczi, Bánáti, Ladányi, Nyári 
Rögtön a szakszervezeti csapat 
lép fel támadólag és az első 
félidőben pompás támadások 
után egymásután éri el a gól-
jait. Ebben a játékrészben Nyá-
ri 2, Ladányi és Törköly 1 gólt 
szerez. Különösen szép volt Tör-
köly gólja, aki lefutotta az egész 
védelmet s a kimozduló kapus 
mellett lőtt a hálóba. 

A második félidő elején a sze-
gedi védelem könnyelműsége 
miatt a vendégcsapat szépit. Ez-
után ismét az SzSzMTE támad 
és szinte kapujához szegezi el-

bén szépen adogat, de a támadá-
sok a 16-osnál rendre elakadnak. 
A hetedik gólt Nyári szerzi, 
majd Törköly lefutása után a 
beadást Ladányi belövi s ezzel 
beállítja a végeredményt. Az Sz. 
SzMTE végig gólratörően ját-
szott, látszott, hogy a csapat át-
érzi, milyen fontos minden gól. 
A védelem ismét könnyelműskö-
dött, ami egy alkalommal meg 
is bosszulta magát. A védelem 
tagjai egyébként jól játszottak. 
A két fedezet közül Gyurik ját-
szott jobban, de az ő játékába 
is több hiba csúszott be. A csa-
társorból Törköly sok szép tá-
madást vezetett, Bánáti pedig 
jól osztogatott. Gréczi sokat 
dolgozott, de sokszor haszonta-
lanul. Ladányi jól és eredménye-
sen játszott. Nyári eredményes' 

lenfelét. Bánáti, majd Ladányi .sége dicsérhető. A vendégcsapat 
szerez gólt. A Phőbus a mezőny- |meglehetősen gyöngén játszott. 

Biztosan győzött a Lokomotiv, főlényes győzelmet 
aratott a Honved 

Lokomotív—Orosháza 2:0 
(2:0). A vasutas csapat már az 
első félidő 20. percében bebizto-
sítja a győzelmét, Böjtös és Tóth 
góljaival. Ezután a szegedi csa-
pat leáll és különösen a máso-
dik félidőben igen könnyelműen 
játszik. A csapatból Kovács, Böj-
tös és Veres H. tünt ki. Cegléd 
—Textiles 3:0 (1:0). Igen izgal-
mas, kemény mérkőzést vívott 
egymással a két csapat. A ceg-
lédi csatársor jobban kihasznál-
ta gólhelyzeteit és szerencsével 
szerezte meg a két pontot. Hon-
véd—Baja 5:1 (4:0). A bajnok-
jelölt szegedi csapat különösen 
az első félidőben játszott jóL 
Ekkor a csatársor több veszélyes 
támadást vezetett és eredményes 

is volt. Á második félidőben 
csökkent az iram. Ekkor a Baja 
is többször szóhoz jutott, de a 
Honvéd védelme jól állta a tá-
madásokat. A gólokat Fodor 3, 
Rataly és Huszta szerezte. 
ÉDOSz Móra—Csongrád 2:0 
(1:0). Á szegedi csapat végig 
lelkesen és jól játszót. Különö-
sen a védelem működött jól. Az 
élelmezésiek megérdemelten hoz-
tál el Csongrádról a kékpontot. 
SzVSK—Postás 2:0 (1:0). A 
szentesi vasutasok lelkes já-
tékkal! megérdemelten saerezték 
meg a két pontot. A Postás so-
kat támadott, de lélektelenül ját-
szó játékosai mindvégig ered-
ménytelenek voltak. 

Pompás küzdelmek a Magyar Kupa asztalitenisz elődöntőjén 
Klein szerezte. A K. Lombikban 
kitűnően játszol' Sidó, tavalyi 
világbajnok, Soós, az idei világ-
bajnokság másodtk helyezettje 
és dr. Simon. A szegedi csapat-
ból Klein volt a legjobb, aki 
játszmát nyert Soóssal szern-

gedi c;apat mindkét győzelmét ben. Kovács is jól küzdött. 

Kitűnően sikerült a négy legjobb magyar teniszező 
bemutatója 

volt. Asbóth—Hutira/iné, Ádám 
—Körmőczi 6:4. Szép játék. A 

Vasárnap délelőtt került sor 
a rókusi tornacsarnokban a K. 
Lombik—Textiles Magyar Kupa 
elődöntőre. A fővárosi csapat 
13:2 arányú győzelmet aratott 
a szegedi együttes felett. A sze-

bemutató mérkőzések előtt Koóá 
Géza, az alföldi kerület kapi-
tánya bemutatót tartott a négy 
legjobb szegedi ifjúsági ver-
senyzővel : Kerénvivel, Honfi-
val, Reményfivel As Lászlóval, 
aki! komoly igér. Lei teniszspor-
tunknak. i 

Labdarugó eredmények 
NB I : ÉDOSz—Csepel 5:1. Va-

sas—Postás 7:1. Dózsa—Szombat, 

hely 2:0. Textiles—Dorog 3:0. Sal-

gótarján—Olajmunkás 5:1. Teherfu-

var—Honvéd 1:1. Elóre—Debrecen 

1:0. Győri Vasas—Soroksár 2;0. — 

NB II: SzSzMTE—Phőbus 8:1. 

MVSK—K. Lombik 1;1. Szegedi Lo-

komotiv—Orosháza 2:0. Cegléd-

Szegedi Textil 3:0. Kiskunhalas-

Békéscsaba 4:1. Szolnoki Lokomo-

tiv—KSzTE 2:0. Szolnoki MTE— 

MÉMOSz 3:1. Budapesti Lokomo-

tiv—M. Textil 4:0. — NB I I I ; Hon. 

véd—Baja 5:1. ÉDOSz-Móra—Csőn-

grád 2:0. SzSzTE—Jánoshalma 7;0. 

SzVSK—Postás 2:0. Kiskőrös— 

MSzSE 5;0. HSzMTE—KSzTK 4:1. 

Az NB. II. állása: " 

L SzSzMTE 26 75:23 40 
2. Szolnoki Lok. 26 59:20 40 
3. Rp. Lokomotiv 26 71:28 40 
4. Békéscsaba 26 58:45 30 
5. Cegléd 26 51:35 29 
6. KSzTE 26 37:47 28 
7. K. Lombik 26 36:40 27 
8. Szegedi Lok. 26 26:27 24 
9. MÉMOSz 26 42:48 24 

10. Szegedi Textil 26 42:58 22 
11. Szolnoki MTE 26 37:49 21 
12. Kiskunhalas 26 43:69 21 
13. MVSE 26 38:52 19 
14. Phőbus 26 27:50 18 
15. Orosháza 26 26:62 17 
16. M. Textil 26 34:65 16 

Igy kellelt volna lipelnl: 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető: Koncz László. 

»E rovatban közöltekért sem a 
szerkesztőség, sem a kiadóhivatal 
felelősséget nem vállak 

A Délmagyarország kiadóhivatala 
felvesz olyan apróhirdetéseket is, 

amelyeket az Állami Hirdető N. V. hangos híradójában Is 

leolvasnak és kívánságra ezeket két napra kiteszik az Állami 

Hirdrtő N. V. Széchenyi-tér 11 szám alatt a bérházban levő 

kirakatába Is. 

Szombaton és vasárnap a 
négy legjobb teniszező Szegeden 
vendégszerepelt. A rossz idő 
miatt csak vasárnap délután 
alakulhatott ki jó játék. Ekkor 
igen nagyszámú közönség előtt 
mutatták be a fővárosi vendé-
gek a teniszsport szépségeit. 
Eredmények: Asbóth—Ádám 
6:1, 5:7. Az első játszmában 
Asbóth kitűnően játszott, a má-
sodikban már Ádám is feljött. 
Körmőczi—Peterdi 6:0. 1:0 ál-
lás után Peterdi le-érült s Kör-
mőczi biztosan győzött. Asbóth, 
Francisci—Ádám, Koós 7:5. 
Pompás küzdelmet vívott a hét 
pár. Francisci, Körmőczi—Koós, 
Hutirainé 7:5. Mindkét pár szé-
pen játszott. Körmőczi—Hutirai-
né 6:1. A szegedi versenyző 
csak néha tudta megszorítani a 
kitűnő formában lévő magyar 
bajnokot. Ádám—Francisci 6:4. 
A fiatal szegedi versenyző ki-
tűnően játszott. Asbóth—Koós 
6:1. Asíbóth ellenállhatatlan 

Csepeli Vasas—ÉDOSz 2 1:5 
Vasas—Postás 1 7:1 
Honvéd—Teherfuvar x 1:1 
Soroksár—Győri Vasas 2 0:2 
Debr. Lok.—Előre 2 0:1 
Textiles—Dorog 1 3:0 
Dózsa—Szhelyi Lok. 1 2:0 
Starján—Olajmunkás 1 5:1 
Kerámia—Ózd 1 1:0 
Mátészalka—Kistext 2 0:2 
NyVSK—Misk. Lok. 2 2:3 
Pereces—Diósgyőr 2 1:2 

A KONZERVGYÁR kultúrtermé. 
ben ma, délután 3 órakor a Postás 
szimfonikus aemekapa hangversenyt 
rendez a Konzervgyár dolgozói ré-
szére. A zenekart Szerdahelyi 
László karnagy vezényli. 

A P R O H I R D E T E S 

BELVÁROSI 
Te'eton : 40—25 hárle». 

MÁJUS 10-ig, SZERDÁIG: 

Leeujabb szovjet film: 

P á r t t i t k á r 
Ezenkívül a leeujabb HIRADÓ 

K O R Z O 
Telefon Auf. 33—44 fi érié' 

MÁJUS 9-ig KEDDIG: 

T á n c o s n ő 
Csajkovszkij örökbecsű zenéjével 

Előadások ke/dele a oeivaiosi es Korzó 
moziban Hétköznap o es a órakor. 
vasArnan ós ftnnennan ? h órakor 

-Tóehenvi FAtLLY A nlmszinhöz 
i l ELEhőN 34-7? | 

MÁJUS 10-ig SZERDÁIG: 

1. Magya r H i radó 
2. S a l o r á k nép i t á a c o k 
3. Nagy pó lda 
4. Tavaaz finnepe 

nióaaasoK Hétköznap ici i ea o-kor, 
Vasár- és ünnepnap 5, fél 7 és 8-kor. 

| FUOLALKUZAh fi 

BECSÜLETES, egészséges bejárónőt 
felveszek. Alföldi-u. 8. 2841 
MINDENES középkorú nőt azonnal 
felveszek idősebb házaspárhoz. Je-
lentkezni levélben. Wiesner. Deszk, 
Alkotmány-utca 11. 2840 

| ADAS-VETEL | 

EGY darab 5 hónapos bersksír ma-

lac eladó. Csongrádi-sugárút 57. sz. 

2852 

GÁZTŰZHELYET, jó állapotban 

sürgősen vennék. Horváthf Kígyó-u. 

2. sz. I. em. 2. 

SPORTKOCSIT, alig használtat, jó 

rugózatút vennék. Cím a kiadóban. 

2854 

ELADÖ 125-ös Priol Szaksz, vagy 

nagyobbért cserélhető, kifogástalan 

állapotban, új gumikkal, Bécsi-krt. 

33. sz. 2860 

MÉRLEGET megvételre keresek hi-

telesítésre alkalmas minőségben, iél 

kilótól 5 kilóig megterhelésű lehet. 

Dugonics-tér 1. Papírkereskedés. 

2858 
POLITÚROS, kétajtós keményfa-
szekrény olcsón eladó. Révai-utca 
6/b. III. em. 2838 
SZÁZAS Mátra motorkerékpár kifo-
gástalan állapotban eladó. Remény 
utca 28. 2837 
JÓ állapotban levő fehér mély 
gyermekkocsi eladó. Kossuth Lajos-
sugárút 65, I. em. 2844 
JÓ állapotban levő fehér mély gyer-
mekkocsi eladó. Érdeklődni Kál-
mán-utca 2. Cukorka üzlet. 2749 
125-ös Puch motorkerékpár eladó. 
'Algvő, Szent Anna-u. 20. 2836 
SPORTOLÓK I Egy pár tréning box-
kesztyű 80 forintért eladó. Bocskai-
utca 6, fdszt. 2. 2847 

| LAKÁS | 

EGYEDÜLÁLLÓ férfi különbé járatú 
bútorozott szobát keres fürdőszoba-
használattal. Ajánlatokat „Férfi" 
jeligére. 2849 

BELVÁROSBAN 2 szoba bútorral 
átadó. Cím a kiadóban, 2845 

TISZAPARTI erkélyes bútorozott 

szoba férfi részére kiadó. Móricz 

Zsigmond-rakpart 4. sz. I. em. 1. 

. 2861 
BÚTOROZOTT szoba egy-két sze-

mély részére kiadó. Gutenberg-utca 

3. sz. I. em. 2. 2859 

SZOBA-konyhns belvárosi lakásom 
elcserélném vagy költségtérítéssel 
átadnám. Cím: a kiadóban. 2862 

| OKTATÁS | 
GYORS- és gépirótanfolyamok kez-
dődnek május 15-én dr. Rosenberg-
né gyorsíróiskolájában Sztálin-sé-
tány 1., MuzeumnáL 

| KÜLÖNFÉLÉK fi 
A VOLT Csór-üzlctből 6-án véletle-
nül elvittem egy esernyőt. Igazolt 
tulajdonosa átveheti a Délmagyar-
ország kiadóhivatalában, Lenin-u. 6. 

2846 

LUCERNAFÖLD nyári kaszálásra 

kiadó. Sándor-u. 18. 2842 

ELVESZETT egy drapp öv vasárnap 

délután 3 óra tájban Dózsa György-, 

Arany János-, Madách-, Vadász-u. 

vonalon. Megtalálót kérjük, hogy 

Vadász-utca 3. szám alatt (udvar-

ban) adja le jutalom ellenében. 2859 

ELVESZETT vasárnap a Marx-téren 

a bőrtáskám. Megtaláló a pénzt meg-

tarthatja, csak a pénztárkönyvet és 

az iratokat adja le Buborék János-

né, Erdő-u. 5. 2857 

Kerékpárt vesz 
a kiadóhivatal 

Lenin-u. 6 sz. 

LACZKó órás üzletét Széchenyi-
lér 9. Szám, Zsótér-házba he. 
lyezte ál. Ó>"ák javítását szaksze-
rűen. olcsó áron készítem. zseb. 
óráját karórára alakítom. 
ŐCSKA kalapját ne dobja el. Mencz 
kalapos újjáfesti és formázza. Du-
gonics-tér Z 


