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Ml TORTÉNT ÉS Ml TÖRTÉNIK? 
VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS; 

Mérsékelt északkeleti-keleti szél. 

VáHozó felhőzet. Néhány helyen 

záporeső, esetleg zivatar. A hő-

mérséklet kissé csökken. 

ezeket iz előadásokat 
hallgassa 

e rrf 
MOZI 

Belvárosi (6, 8); Egy életen át. 

Korzó 6, 8): Harmadik csapás. 

Fáklya (fél 7, 8); Magyar-szovjet 

hiradó. — Győztes ország egy napja. 

SZINHAZ 
Csütörtökön; Mélyszántás. Gorkij 

bérlet. 

Pénteken: Mélyszántás. Moliere 

bérlet. 

Szombaton; Mélyszántás. Shakes-

peare bérlet. 

Vasárnap délután; Mélyszántás. 

Bérletszünet. 

Vasárnap este: Mélyszántás. Jó-

zsef Attila bérlet. 

IRODALOM 

Néhány nap múlva megjelenik a 

„Tiszatáj" c. folyóirat, igen gazdag 

tartalommal. 

MŰVÉSZET 

Május 19-én este fél 8 órai kez-

dettel a Szegedi Fjlharmónikus ze-

nekar hangversenyt rendez a Nem-

zeti Színházban. 

NEVELÉS 
Vasárnap délelőtt 10 órakor a 

Pártoktatás Házában Kató István elv-

társ, a Közporrti Előadó Iroda tag-

ja tart előadást: „A Magyar Ta-

nácsköztársaság, 1919." címmel. 

KIÁLLÍTÁS 
Vasárnap délelőtt nyílik meg a 

Magyar-Szovjet Társaság Horváth 

Mihály-utcai székházában a „Kom-

szomol" kiállítás, 

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

A SOMOGYI KÖNYVTÁR ov|t-

va köznapokon 9-tól 18 óráig. 
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR 

regge! 8 órától este 7 óráig van 
nyitva köznapokon. Könyvköte 
csönzéi d. e. B-:ól 1 óráig. 

Szolgálatot gyógyszertárok; 
Apró J. k. dr. 'Apró L.: Kossuth 

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

a 

A DÉFOSz szegedi 
szervezete 

szombaton este 8 órakor -tartja meg 

a Jósika-utca 2. szám alatti szék-

házában a nyolcadik s egyben a 

természettudományi előadássorozat 

záróelőadásá-t. Az előadást Süli De-

zső tartja meg ,,A tudomány harca 

a babonák ellen" — címmel. 

A BOLYAI JÁNOS Ma-tematikai 

Társulat keretében 13-án. szomba-

ton délután 4 órakor Szép Jenő 

tart előadást „Egyszerű csoportok-

ról" cimmel az egyetemi Bolyai In-

tézet (Táncsics Mihály-u. 2.( II. em ) 

1. sz, tantermiben. 

MINSz-HIREK 
Értesítjük a SzIT, Diákszövet-

ség, MEFESz alapszervezetek 
lcultúrvezetőit és a rétegszerve-
zett központi kultúrveze tőket, 
hogy pénteken délután pontosan 
6 órakor részükre rendkívül fon-
tos értekezletet tartunk. Pon-
tos megjelenést kérünk. 

DF.I.MAGYARORSZÁG 
politikai napilap 

Felclós szerkesztő és kiadó: 
IFJ. KOMOCSIN MIHÁLY. 

Szerkesztő: 
BODAY PÁL. 

Szerkesztőség: Szeged, Jókal-n. 4. 
Telefon: 35-35 és 30-03. 

Éjjeli szerkesztőségi telefon 
este 8-tól: 34-36 

Kiadóhivatal: Szeged. Lenin-u. 6. 
Telefon: 31 16. és 35-00 

A'z x-szel jelzett közlemények 
díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető: Koncz László. 

* Párt hirek 

Felhívás 
a pártszervezetekhez 
Azok a pártszervezetek, amelyek 

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

Kérjük a pártszervezeteket, hogy 
a boritok 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. 

* 

Az elméleti pártnapokat 14-től 

21-ig terjedő héten tartjuk, ezen a 

héten hivatali és kerületi alapszer-

vezeteinkben népnevelő és bizaimi 

értekezletet tartunk, üzemekben 

termelési értekezletek lesznek. 
• 

Falnjérófelelősök figyelem! 
11-én falujárófclclösük részére ér-

tekrxletrt tartunk délután 6 órakor 
Sztálin-sétány 10 szám alatt. 

Agitációs Osztály. 
A pártjelvények megérkeztek, a 

Pártbizottságnál kaphatók. 
MDP Szegedi Pártbizottság. 

Szakszervezeti hirek 
A héten csütörtökön az üzemek-

ben termelési értekezletet tartunk. 

Az értekezlet anyaga a SzOT El-

nökségének határozata. Azok az ÜB 

titkárok, akik a szempontokat a 

szakmai központjuk-tói nem kapták 

meg, a szakmaközi titkárságra jöj-

jenek be. 

A szakmaközi titkárság értesíti 

az üzemi oktatásfelelősöket, hogy a 

legújabb szemináriumi anyag: „Sztá-

lin elvtárs rövid életrajza." Anyag 

kapható a szakmaközi titkárságon 

reggel 8-9 óráig, vagy délután 2-4 

óráig. 

A vasipari dolgozók szakszerveze. 

te helyi csoportja május 11-én, csü-

törtökön 5 órai kezdettel taggyűlést 

tart. Elóadó: Budapestről. Kérjük 

a szaktársak teljes számban való 

megjelenését. 

x ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. A 

szegedi rendőr gazdasági hivatal f. 

hó 13-án 8 órai kezdet-lei a rendőr-

palota IV. emeletén nyilvános ár-

verést tart. Értékesítésre kerülnek 

használt asztalok és szekrények. 

A% MHK sikerét az edzések biztosítják 

MNDSx-HIREK 
Csütörtökön este fél 6 órakor a 

Szendrei Júlia-csoport orvosi elő-

adást, 6 órakor nőnapot tart a ró-

kusi, Szendrei Júlia, móravárosi, 

Kossuth Zsuzsa, belváros I., belvá-

ros II. MNDSz csoport. 

ízléses, üvegből készült 
sarló-kalapácsos 

vörös csillag 
jelvények érkeztek 

Kapható 4 forint 50 fillérárt 
a Délmagvarország kiadóhivataléban 

BELVÁROSI 
fe'p'nn . 40—25 terle'. 

MA|US 17-IR. SZERDÁIG 
a küllődön nagy s kert ara ott 

szovjet fi lm: 

E CT V é l e t e n Á l 

K O R Z O 
Telefon Aut. 33 -44 Dérié' 
MÁIUS 12-ie PÉNTfcKIG: 

Harmadik csapás 
A győzelmes krimi csata története 

Előadatok ke/dete * ueivarosi es KorzO 
niozihar -íétköznap es c Órakor, 
vas.Voan e, ( nni-n-a- * ornkm 

recnenv FA H.LY A ninazinnaa 
J I KLEh'ON t, j ~ 

MAjUS 17-ig SZhRüAlG: 

1. M A G Y A R H Í R A D Ó 
2. S Z O V J E T H I R A D Ó 
3. GYŐZTES ORSZÁG EGY 

NAPJA 
tioaüasok netkOznap lei i es e-kot, 
Vanar- ér ünnepnap5,fé 7 és 8-kor 

Ma már nyugodtan megállapít-
hatjuk, hogy a Munkára, Ha r c r a 
Kész-rnozgoflom lerakta a széles 
tömegeken nyugvó sport alapjait 
s ezzel gyökeresen megváltoztatta a 
magya-r sport arculatát. Ha vissza-
pillantunk e mozgalom inultévl 
eredményeire, akkor láthatjuk, hogy 
ezek igen jelentősek voltak. Termé-
szetesen voltak hibák, ezek azonr 
bam az idén az elmúlt év tapaszta-
latait feíhosenálva kiküszöbölbe'ők 
lesznek. A dolgozók tudatában van-
nak az MHK jelent őségének, amit 
bizonyít ae is, hogy a jelentkezők 
sziároa jóval meghaladja az elmúlt 
évit. A Szegedi Kenderben például 
a larva lyi kilenc-vénnél szemben két-
százhetvenre, tehát háromszo-
rosára nőtf a Jielentkiazőfc száma. 
Hasonló növekedés tapasztalható a 
Magyar Kenderben ls, ahol 386 az 

idei MHK-próbára jelentkezők szá-
ma. A mozgnlotn érdekében min-
den sportágban a követelményeket 
felemelték. Ez természetesen vala-
mennyi jelentkezőtől szorgalmas, 
rendszeres edzést követel, mert 
csak jól felkészül en teljesíthetik az 
előírt szinteket. Ezért valnmenmyi 
jelentkezőnek a próbázások. előtt 
legalább két edzést kell tartania. 

Az. első Időszak próbáira május 
15 és július 30-a köaött kerül sor 
a bizottságok előtt. Az egyes üze-
mek, Iskolák és egyéb szervezetek 
feladata, hogy a dolgozókat kellő-
képpen előkészítsék a próbálások-
ra. Ezen a 'éren máris több helyen 
helyes kezdeményezés x történt. A 
Szegedi Kenderben például mér 
elkészítették az edzési-ervet, mely 
(©erfat hétfőn és szombation dél-
után 4-től 7 óráig aiz újszeged! 

Textiles-pályán tréningezhetnek * 

dolgozók az edzésvezelők irányítá-

sa mellett. Minden edzési alkatom-

mal 60 személyre való felszerelés 

biztosít a sportffelelős. „ 

A legközelebbi feladat tehát min-

den sportfelelős számára, hogy si 

jelentkezők valamennyien megkezd-

jék az edzéseket. Ez természetesen 

komoly fetedatiokat tó reájuk, de 

bizonyára sikerülni fog, hts fokoz* 

zák és rendszeressé teszik a felvi-
lágosító munkát. A lelkiismeretes 
edzések eredményei bizonyára meg-

muta1koenak majd elsősorban ab-

ban, hogy túlszárnyalhatjuk • 

múlt évben eléírt eredményeket. Ez-

zel pedig hatalmas lépést 

arjnak elérése felé, hogy a sport 

valóban, a szó togsaorosalbb értel-

mében tömegmozgalommá váljék. 

A Lokomotiv könnyebb, a Textiles igen nehéz 
ellenféllel játszik vasárnap 

A szegedi NB II-es csapatok 
vasárnapi mérkőzései közül az 
SzSzMTE—Szolnoki MTE mér-
kőzésről már szóltunk. A Loko-
motiv a Magyar Textillel veszi 
fel vasárnap a küzdelmet. A 
szegedi vasutas csapat tavasszal 
kitűnően szerepelt és neon vélet-
len, hogy a nyolcadik helyre 
tornázta fel magát. A játékosak 
nagy lelkesedéssel és jó játék-
kal lepték meg a szurkolókat a 
legtöbb mérkőzésen. Igaz, hogy 
a könnyetműsködésről még min-
dig nem szoktak le, ami a mult 
vasárnapi mérkőzés második fél-
idejében erősen be is bizonyoso-
dott. 2:0-ás vezetés után sem 
lehet leállni s bizony sokszor 
nem a Lokomotiv játékosokon 
múlott, hogy az Orosháza nem 
egyenlített ki. Vasárnap még 

benne, hogy sokkal komolyabban 
veszi a csapat ezt a mérkőzést 
és egy-kétgólos győzelem után 
is lelkesen és jól harcolnak to-
vább a játékosok. 

A Textiles helyzete már sok-
kal nehezebb. A csapat Szol-
nokra utazik, ahol a bajnokság 
egyik esélyesével, a Lokomotiv-
val veszi fel a küzdelmet A Tex-
tiles vasárnap Cegléden balsze-
rencsés körülmények között 3:0-
ás vereséget szenvedett, ennek 
ellenére a csapat nem játszott 
rosszul 

A labdarúgásban nincs lehe-
tetlen még akkor sem, hogyha az 
esélyek észszerű latolgatása út-
ján valami lehetetlennek látszik. 
A valószínű eredmény azonban 
kétgólos szolnoki győzelem « ha 

könnyebb ellenfelet kap a Lo-1 a Textiles az egyik pontot haza-
kometiv: a Magyar Textü az NB hozná Szolnokról, a forduló leg-
II. utolsó helyén áll. Bízunk I nagyobb meglepetése lenne. 

B Dózsa vízilabda csapata vasárnap Szegeden 
vendégszerepel 

Vasárnap délután nagyszabá-
sú vizilabdamérkőzésre kerül sor 
az újszeged/ uszodában. A Dó-
zsa. többszörös magyar bajnok, 
vízlabdacsapta jön le Szegedre 
és az SzözMTE-vel játszik ba-
rátságos mérkőzést. A küzdelem 
az új szabályok szerint folyik 
majd le. amely új meglepetése-
ket, érdekességeket hoz a szege-
di --urkolóknak. A fővárosi csa-
patot a következő játékosokból 
állítják össze: Gyarmati, Lem-
hényi, Kislégi, Vágó, Spliesz, 
Várkonyi, Pataki, Szigeti. Ma-
jor. Az együttesben több váloga-
tott játékos is helyet kap. — 

TEKE 

SzSzMTE Gázgyár—Ceglédi VSK 

NB. I-es tekézö eredmény: 3219— 

2950. 

A gázgyári tekézők idei pályacsú-

csot dobva, 268 fakiilönbséggel 

győztek a tavalyi országos bajnok-

csapat felett. 

Ugyanakkor Szegedre jön 
ÉDOSz gyorsúszója, Joó is. 

az 

AZ EGYFORDULOS 
labdarugó bajnokságra nevező 
csapatok intézőinek 13-án este 6 
órakor értekezletet tartunk a 
DLASz hivatalos helyiségében. 

11-én délután 4 órakor a Pe-
dagógiai Főiskola tornatermében, 
P. F. MEFESz—Szegedi Loko-
motiv kerületi férfi kosárlabda 
helyosztó mérkőzés lesz. 

Kerületi kosárlabda 
Női: 

1. HSzMTE 28 pont 
2. BVSK 24 „ 
3. Sz. Postás 18 „ i 

4—5. P. F. MEFESSa 12 „ 
4—5. Nagykőrös 12 „ 

6. K. Lendület 8 „ 
7. Sz. Lokomotív 6 „ 
8. Kecsk. SzTE 4 „ 

Férfi: 

1. BVSK I. r1 pont 
2. BVSK n . 26 ^ | 

3—4. Sz Postá3 20 „ 
3—4. HSzMTE 20 „ 

5. ~ Lendület 14 „ 
6. Kecsk. SzTE 12 M 

7—8. Szegedi Lok. 8 „ 
7—8. P. F. MEFESz 8 M 

9. OTE Előre 6 „ 

A P R O H I R D E T E S 3 

| t UULALSOMS 4 

ALKALMI főzést, mosást, vasalást 
vállalok. Bejárónőnek is megyek. 
'A'lmási, Szent Ferenc-utca 30. 2903 

ADAS-VETEL I 
BÚTORT nagy válasrtékban az Asz-
talosmesterek Bútorcsarnokában, 
Szegeden, Dugonics-tér 11. 
REKAMIÉ, könyvszekrény, íróasz-
tal, székek, ebédlő kisasztalok, zsúr-
kocsi, lámpák, tükrök, gázsütő és 
resószekrény eladók. Megtekinthe-
tők 2—6 között Polgár-utca 12. — 
földszint. 2922 

KETTŐS férfiöltöny, nadrág, cipők, 
fürdőkád, jégszekrény eladó. Dam-
janich-utca 24. 2923 
ELADÓ női esernyő, kulikabát, blú-
zok, 2 darab 70x80 képráma. Pol-
gár-utca 21 sz., 1 ajtó. 2917 
CIPÉSZEK részére ajánlok legújabb 
mintájú ágöpréseket, vfzpárnával, 
darabja 150 forint. Kun Sándor, 
Orosháza. 2914 
EGY jókarban lévő gyalupadot meg-
vételre keres Berta Antal, Röszke, 
Felszabadulás-utca. 2918 
ÓSZENTIVÁN földművesszövet keze-
te egy fűszerüzlet berendezést keres 
megvételre. 2919 
SZOBABÚTOR ágyakkal, konyhabú-
tor eladó, ugyanott fűrészporos 
kályha fűrészporral együtt. Megte-
kinthető délután 6—8-ig vasárnap 
délelőtt, délután 3-ig Dózsa György 
utca 16/b. I. em. 19. 3 csengetés. 

2916 
EGY halászladik eladó. Megtekint-
hető „Szabadság" (volt Szőnyi für-
dőn). 2908 

HASZNÁLT bútorok, íróasztal és 
egyéb holmik eladók. B-ocskay-utca 
10 szám. 2913 
KÉTAJTÓS jégszekrény, üvegezett 
válaszfalak, fiókos szekrény, elő-
szobafal, konyhaszekrény eladó. — 
Apponyi-utca 15- Házfelügyelő. 

2924 

| LAKÁS I 

Kerékpárt vesz 
a kiadóhivatal 

lenln-u. 8 sz. 

CIPÖTÜZÖ sima gépet keresek 
használatra vagy megvételre. Ugyan-
ott csakis férfi részére két személy-
nek féregmentes bútorozott szoba 
kiadó ágyneművel. Érdeklődni Szi-
várvány-utca 45 szám. 2920 

Mi (Csütörtök) IS _ _ ' J| _ . Lf L ^ | " f* '^HS^nR^reöriii 9 9 VV, 

e s t e K a r a d y Katalin senye,aHu"?a ,,p , 
/ Jegyváltás csak érkezéskor a helyszínen. 

KERESEK egy, vagy többszobás la* 
kást költségmegtérítéssel, esetleg 
egyszobásért cserélem. Patkós, Fü-
redi-u. 3. 2928 

KERESEK költségmegtéritéssel egy 
szoba, konyha, speizos lakást, víz 
és villany bent legyen. „Szürke" jel-
igére. 2909 
BELVÁROSBAN különbejáratú bú-
torozott szobát, konyhahasználattat 
keres házaspár esejére. Ágynemünk 
van. Ajánlatok „Kellemes lakók" 
jeligére. 1911 
BÚTOROZOTT szoba fürdőszoba-
használattal egy személynek kiadó. 
Petőfi Sándor-sugárút 31 sz. 2902 
KÉTSZOBÁS lakásom Razilika mel-
lett Budapesten elcserélném szegedi 
kétszobásért. Délrost. Sztálin-körút 
21 szám. 2904 
KÉTSZOBÁS, mellékhelyiséges laká-
som elcserélném egy szoba, konyha, 
speizos lakásért, lehetőleg Felsővá-
roson. „Korzó" jeligére. 2910 
KÉTSZOBÁS, összkomfortos belvá-
rosi földszintes lakást cserélek 
ugyanilyenért, körúton kívül is. — 
„Családi ok" jelige. 2926 

| KÜLÖNFÉLÉK | 

ELVESZETT kékcsíkos gyermek 
kötöttkabát. Megtalálót jutalma-
zom. Zárda-utca 8. Farkasné. 2925 
INTELLIGENS, rendes dolgozó fér-
fi ismeretségét keresi házasság 
céljából „29 éves tisztviselőnő" je-
lige. 2927 
HÉTFŐN éjjel Rókuson elvesztettem 
aktatáskámat, kulcsokkal. Nyomra-
vezető jutalmat kap. Kigyó-utca 2, 
házfelügyelő. 2921 
A NAGY állomásnál hétfőn délután 
elveszett egy aktatáska, a becsüle-
tes megtaláló adja le az állomáson 
vagy a kiadóban. 

I OKTATÁS 

2906 

GYORS- és géptrótanfolyamok kez-
dődnek május 15-én dr. Rosenberg-
né gyorsíróiskolájában Szlálin-stá 
tány 1., Muzcumn&l. 


