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Ml lÖRTÉm ÉS Ml TÖRTÉN.K? 
NEM VÁLTOZIK 

A HŐMÉRSÉKLET 

Mérsékelt délkeleti szél. változó 
felhőzet, néhány helyen kisebb zá-
poreső. A hőmérséklet nem változik 

nyegesen. 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS 

A Tisza igen alacsony vízállással 

Záhonynál, Szeged és Szentes kő-

zött árad, máshol apad Hőmérsék-

lete Szegednél 21 fok.' Vízállások; 

Tiszabccs —78 cm (8 százalék), Vá-

sárosnamény —114 (9), Tokaj —69 

(11), Szolnok —116 (11), Csongrád 

—182 (13), Szeged —68 (15). A 

Maros Makónál 24 cm (13 százalék.) 

~ MOZI 

Belvárosi (4. 6, 8): Arinka, hét-
főn (6, 8): Kalózok kincse. 

Korzó (4, 6, 8); Makacs menyecs-
kék. 

Fáklya (5, fél 7, 8): Magyar-szov. 
jct hiradó. — Kubáni melódiák. — 
Allatok szigete. — Ellopták a szive-
met. 

MSzT film szol gálát 

A Magyar-Szovjet Társaság mo-
zija vasárnap Gyálán, hétfőn Feke-
teszélen játssza a „Sztálingrádi csa-
ta" című filmet és kul'túrhíradót. 

NEVELES 
A Korzó Moziban ma délelőtt 

10 órai kezdettel tartják meg a 
..Nemzetközi kérdések" cimfl elő-
adássorozat második előadását, a 
„Szovjetunió békepolitikája sikerei-
nek forrása" cimen 

MŰVÉSZET 

A Főiskola dísztermében ma este 
fél 8 órai kezdetlel hangversenyt 
rendez a Pedagógiai Főiskola Ka-
marakórusa. (Április 4. útja 6, sz.) 

Június 24-én és 25-én tartja hang-
versenyét a fegyveres testűlelek 150 
tagú fúvósegyiittese az újszeged) 
szabadtéri színpadon, 

A MUZEUM nyitva vasárnap és 
ünnepnapokon 9 órától 13 órát? 
hétköznapokon 9 órától 14 óráig. 

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

AZ EGYETEMI KÖNYVTAR 
reggel 8 órától este 7 óráig van 
nyitva köznapokon. Könyvkö,-
rsönzé), d. e. 8-;ó! 1 óráig. • 

Szolgálatos gyógyszertárok; 

Borbély örök. b. Ugry I.: Sztálin-
körűt 20. Telefon: 35—02. Leskó 
Vilmos; Újszeged, Vedres-utca 1. 
Telefon: 40—37. Nagy örök. k. dr. 
Hangay; Április 4.-útja 31. Tele-
fon: 35—13. Zakar S. örök. k Máthé 

Mihály: Valéria-tér 1. 
• 

x A KOSSUTH ZSUZSANNA Ál-
lami Apolóképzö Iskola (Szeged, 
Kálvária-út 1 szám) új évfolyamot j 
indít. Felvételre jelentkezhetnek 
18-tól 30 évi korhatárig. 'A' jelent-
kezés. személyesen június 8-án, 9-
én és 10-én reggel 8 órától a fenti 
clm alatt. Sclimid'i Margit iskola-
vezető h. 

* Párthirek 

Hétfőn délután 6 órakor kerületi, 
hivatali és üzemi alapszervezeteink 
részére titkári értekezletet tartunk 
Sztálin-sétány 10. szám alatt 

Hétfőn, június 5-én fél 5 órakor a 
haladófokú szemináriumvezetők ré-
szére előkészítőt tartunk a Pártokla. 
tás Házában. Kérjük az elvtársak 
pontos megjelenését. Oktatási osz-
tály. 

egyéni tanulók, esti iskolások 
figyelmébe! 

Június 8-án, csütörtökön délelölt 
10 órakor a Pártoktatás Házában 
nyilvános konzultációt rendezünk „A 
marxizmus-leninizmus tanítása a 
nemzeti és gyarmati kérdésekről" e. 
anyagból 

Az elvtársak az anyaggal kapcso-
latos kérdéseiket írásban kedd délig 
juttassák el az oktatási osztályhoz. 
Egyéni tanulók figyelmébe! 

A 3 hónapos színvonalon tanuló 
elvtársak konferenciáját a „Pártról" 
jövő vasárnap, 11-én fél 9 órakor 
tartjuk az Iparostanuló iskolában. 

Oktatási osztály. 

Szakszervezeti hirek 

Június 6-án a szakszervezet; szék. 
házban bizalmi és ötvenes-bizalmi 
értekezletet tartunk a Magyar Ház-
felügyelők helyiségében. Minden hi_ 
zalmi, ötvenes-bizalmi megjelenése 
kötelező. Vezetőség. Szakmaközi 
titkárság. '!"!:,' | ['«+'# 

A Vegyipari Munkások Szak. 
szervezete Helyi csoportja ju-
nius 4-én, azaz vasárnap dél 
előtt 9 órakor tisztújító taggyü-
ést tart. Megjelenés minden 
tagnak kötelező. Vezetőség. 

x ÉRTESÍTJÜK ügyfeleinket, 
hogy a zavartalan munka biztosí-
tása érdekében ügyfeleinket folyó 
hó 5-től csak 7 órától 9 óráig és 
14 órától 10 óráig fogadjuk. Szege-
di Villamosvasút KV. 

x HOLTAI Sándor szegedi órás-
mester és Tornai Mária fcrlyó hó 
3-án házasságot kötöttek. Minden 
külön értesítés helyett. 
V IPAROSOK FIGYELEM! 

KIOSz he'yi csoportunk folyó hó 
4-én délelőtt fél 10 órai kezdet-
tel a Belvárosi Moziban veze'.ő. 
ségválasztó taggyűlést tart köz-
ponti előadó résztvét elével. 

M unkaerőgazdálkodás híre) 
Jelentkezzenek kirendeltsé-

günknél helybeli épí.kezéshez 
férfi segédmunkások. 

Felhívjuk a vállalatok figyelmét 
arra, hogy munkaerőszükségletüket 
csak abban az esetben tudjuk bizto. 
sitani, ha egy héttel a munkába ál-
lítás előtt az előre látható szükség-
letüket bejelenlik 

AZ MSZ1 H I R E i 

Üzemi, hivatali, kerületi titkárok 
figyelem! A kerületi alapszervezetek 
június 5-én este 7 órakor, az üzemi 
alapszervezetek június 6-án délután 
a munkaidő után, a hivatali alap-
szervezetek június 7-én délután a 
munkaidő után vezetőségi üléseket 
tartanak. Értesítjük a titkár elvtár-
sakat, hogy a napok betartásához 
ragaszkodunk Központi instruktort 
küldünk. 

Azokban az üzemekben, hivata-
lokban és kerületi szervezetekben, 
ahol május 29-től június 3-ig a tag-
gyűlést nem tartották meg, június 
5.-e és 11.-e között tartsák meg. 

MSzT-jelvények megérekzetek, 
átvehetők a gazdasági osztályon. 

MINSz-HIREK 

Értesítjük a SzIT, Diákszövetség, 
MEFESz. Úttörő alapszervezeti kul-
túrvezetöket és az énekkarok, tánc-
csoportok, szinjátszácsoportok ve-
zetőit, hogy részükre hétfőn, június 
5-én délután 6 órai kezdettel a 
MINSz-székházban összevont kul-
túraktiva értekezletet tartunk, ame-
lyen a megyei küldőttválaszTó gyű-
lés napján tartandó kultúrelőadást 
és a kongreszusi kultúrműsort rész-
letesen megbeszéljük Kérjük a pon-
tos megjelenést. 

Alapszervezeti titkárok, káder-, 
oktatás-, propaganda-, kultúrfelelő-
sök, sportfelelősök, gazdaságveze-
tők részére hétfőn 6 órakor érte-
kezletet tartunk Pontos megjelenést 
kérünk. A gazdaságvezetők a tag-
díjfizetési kimutatást hozzák ma-
gukkal. 

Szeged ifjúsága figyelmébe! Va 
sárnap 11.30—11.45-ig és 12.15— 
12.30-ig ifjúsági negyedórát tart az 
Állami Hangoshirdető NV, amely a 
napi politikai eseményekkel és az 
ifjúság problémáival foglalkozik, hí-
reket közöl az egységes ifjúsági 
szövetség megalakításáról, a terme-
lés éleniáró fiataljairól. Hallgassá-
tok az ifjúsági negyedórát! 

STRANDOLJON 

n Sándoríalvi 
Föidmüvesszövetkezei 
strandján 

Zene/ Táne! Sport 1 

Bővebb felvilásositás az lBUSz-ná, 

Anyakönyvi hirek 

Az elmúlt höten született: 18 fiú, 
14 leány. 

Házasságot kötöttek: Rádi Pál 
Renong Máriával, Horváth * Sándor 
János—Juhász Klárával, Ábrahám 
András—Miklós Etelkával, Dobó 
Imre—Bödő Máriával, Lengyel Bé-
la—Kiss Erzsébettel. Koltai Sán-
dor—Tornai Máriával, Csiszár De-
zső— Sárkánv Máriával, Bartók Fe 
renc—Süli Máriával, Szecsődi Im-
re—Szabó Klárával, Sándor Vince 
Egedi Rozáliával. Gazsó Pál—Kis-
jancsi Katalinnal, Bodonyi Károlv— 
Driesner Máriával, Kis Rudolf—Pu-
lai Katalinnal, Fackelmann János— 
Kelemen Máriával, Barna János 
László—Kovács Ilonával, Ménesi 
János—Csillag Erzsébettel. 

Elhaltak; Bitó István 71, özv. Be-
nedek Imréné 78, Mészáros Ferenc 
24, Bárkányi Antalné 28, özv Feke-
te Imréné 69, Móra Jánosné 68, dr. 
Grasselly Károly 68, özv. Kolla La-
josné 69, özv, Deutsch Árminná 61, 

í Lehótozki Tivadar 40. Nagy József 
| 63, Sánta József 60, Kormos Etelka 
' 23, Palóc Mihály 32, Dobó András 
66 éves. 

.Szeged város legjobb atléta iskolája 6 6  

cimet a fiuknál a Baross, a lányoknál a Pedagógiai 
Gimnázium nyerte 

A mult héten megtartott pá-
lya-atlétikai versennyel be-
fejeződött a szegedi középisko-
lák közötti atlétikai pontver-
seny. A verseny három rész-
ből állt: a márciusban meg-
tartott fedettpályaversenyből, 
az áprilisban rendezett mezei 
futóversenyből, s a mult héten 
tartott pályaversenyből. A 
pon.verseny szép küzdelmeket 
s a Baross Gábor, illetve a 

Pedagógiai leánygimnázium 
győzelmét hozta. A pontver-
seny végleges eredménye: leá. 
nyoknál: 1. Pedagógiai gimn. 
217. 2. Közgazdasági gimn. 196 
p. 3. Erzsébet gimn, 34 p. (e 
gimnázium a fedettpájya ver-
seny után visszalépett). Fiuk: 1. 
Baross G. Gimn. 545 p. 2. 
Klauzál gimn. 281 p. 3. Építő-
ipari gúmn. 35 ponttal. 

Ma délután Déli csoport—Nyugati csoport labda-

rugó NB I I , válogatott mérkőzés lesz Békéscsabán 

A déli csoport összeállítása a 
következő: Horváth (Bp. Lok.) 
— Bozóki (Szoln. Lok.), Cikkely 
(B.-ceaba), Gyuris (Szeged) — 
Szőke II. (Kecskemét), Szőcs 
(Szeged) — Körmendi (Szolnoki 
Lok.), Boros (Kecskemét), Bá-
náti (Szeged), Szilasi (B.-csaba), 
Kolesánszki (Szolnoki MTE). — 
Tartalékok: Palotai (B.-csaba), 

Szabó (Szeged), Pongráczió (Mé-
MOSz), Jakab (Phőbus). 

Nyugati csoport válogatott: 
Aknavölgyi (M. Pamut) — Bár-
dosi, Gróf (M. Dinamó), Szabó 
(Tatab.) — Raffai (Győri VSK), 
Majtán (Tatab.) — Dóra, Berki, 
Balla (Tatab.), Csepregi (Bp. 
Lend.), Kalmár III. (Győri 
VSK). Tartalékok: Gál, Kónya 
H. (Tatab.). 

A Honvéd Vásárhelyen, a Lokomotív pedig Kisteleken 
játszik ma hírverő mérkőzést 

alábbi felállításban veszi fel a 
küzdelmet: Palotai — Vince, Ba-
rát. Kovács — Kasuba, Lukács 
— Rákos, Korom, Böjtös, Bene; 
Fodor. Tartalékok: Léber, Rem-
zső III.. Nyári Hl. 

Ma délután a Szegedi Honvéd 
válogatott, amely a különböző 
válogatottakban résztvevő három 
játékosát (Bundzsák, Ciráki, 
Rózsavölgyi) nélkülözni kényte-
len, Hódmezővásárhelyen, a vá-
ros válogatottja ellen játszik ba-
rátságos mérkőzés;. A válogatott 
csapat résztvevői a Honvéd SE 
őszi NB II-es csapatának kere-
tébe tartoznak. A Honvéd az 

Kerékpár 
A Lokomotív kerékpárosai 18 

résztvevővel Budapesten a Hon-
véd által rendezendő Istenes Já-
nos emlékversenyen vesznek ma 
részt férfi és női versenyzőkkel. 

TOTÓ-EREDMÉNY 

Előre—Dorogi tárna 5:2 (3:2) 

Alkotmányunk biztosítja 
minden dolgozónak 
a sportoláshoz valá jogát. 
S P O R T O L J ! 

Hz M/ZK-sporlmozgalom 

minden lehetőséget megad 

a sportoláshoz, 

Szeged város belterületi I. fokú 
közig, hatósága. 

8500—22/1950. kig. sz. 
Tárgy: Ebadó jegyek (ér-

mék) kiváltása. 

FELHÍVÁS. 
Felhívom az ebtulajdonosokat, 

hogy hátralékos ebadójukat (Vá-
rosháza I. e. 16. sz. alatt) hala-
déktalanul fizessék be. Azon eb-
tulajdonosok, akik az ebadót már 
befizették, az adójegyek átvétele 
vógett mielőbb jelentkezzenek, 
mert az ellenőrzés során adójegy-
gyei el nem látott ebeke't a ható-
ság elkoboztatja. 

Szeged, 1950 június 2. 
Polgármester. 

Szeged város belterületi I. fokú 
közigazagtási hatósága. 

4300.1.27/1950. kig. sz. 
Tárgy: Éleslövészet meg-

hirdetése. 

HIRDETMÉNY. 
Közhírré teszem, hogy a baktói 

lőtéren folyó évi június hó 6, 7 12, 
13, 16, 17, 23, 24 és 25-én 7 órától 
17 óráig június hó 8, 9, 14, 15, 21, 
22, 28 és 29-én 7 órától 14 óráig 
éles lőgyakorlat lesz. 

Fenti időben a lőtér területén 
tartózkodni, vagy oda belépni szi-
gorúan tilos. 

Felhívom a biztonsági őrök ál-
tal lezért területen lakó személye-
ket. hogy a rendészeti hatóságok 
közegei utasításainak megfelelően a 
lőgynkorla't idejére lakóhelyüket 
hagyják el. 

Figyelmeztetem a lőtér területén 
lakó személyeket, valamint a város 
lakosságát, hogy a biztonsági őrök 
által lezárt területre 'tilalom ellené-
re belépő személyeket ért balesetért 
a hatóság felelősséget nem vállal. 

A Szeged—sándorfalvi műúton a 
lőgyakorlatok ideje alatt az út le-
zárása folytán közlekedni nem 
szabad. 

Szeged, 1950 június 2. 
Polgármester. 

A textiigyárak dolgozóinak j ö m u n k á j a 
az ötéves terv első negyedévében 

már lehetővé tette, hogy a textilellátásban minőségi Srú nagy választékban kerülhet forgalomba 

a dolgozók jobb és szebb textilellátására 
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n 

d a m u y 

S í ö v t ? 
S t W t M 

lOSÍTAlYOK^ 

u8. NAGYKERESKEDELMI 
n 
35—64 

d o l g o z ó i m u n k a v e r s e n y b e n b i z t o s i l j á k az árunak a kiskereskedelem utján 
a leggyorsabban és legpontosabban a dolgozók textilellátását 

szegedi raktárunkban bármely mennyiségben 
9sovet9 s e l y e m 9 p a m u t rjndeikezé8re an. 

DÉLMAGYARORSZÁG 

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

'A'z x-szel jelzett közlemények 
díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető: Erményi Lajos 

BELVÁROSI 
Teleton 40—25 tarifi', 

JUNIUS 4-IG, VASÁRNAPIG; 
s z o v j e t f i l m v í g j á t é k 

A R I N K A 
Főszerepben : 

•feaiR't*-"-*-!* An gnnnv*!* 

K O R z o 
Teleton Aut. 33 44 iiéria' 

Junius 9-ig, p én t ek i g : 

A legújabb csehszlovák 
film 

M A K A C S 
M E N Y F C S K É K 

tlöaüasoK Ke/dete » oeivíiosi es Koizú 
moziban létkrtznap es £ orakoi. 
,n«Arnan As í;nnpnnan A* *- Araknt 

>» EAtiLYA i'mszinnaz 
mj I ELÚt-OM .14- O | 

Jnnius 4-én, vasárnap caakegy napig 

A g y e r m e k n a p a l k a l m á b ó l 
bes su ta t jnk 

Fiúk a gáton 
Táróiban egy fehér vitorla 

Ho'-~- l, j F 

Eioaciarok: dclelött fel iü *s tel 
12. délután 4, 6 és 8 órakor. 

az 

Autótartó közületek figyelem ! 

M E G N Y Í L T 

AlltÓ-
és Alkatrészkereskedelmi NV 

szegedi fiókja. 
Felszerelési cikkek raktárról kaphatók. 

SZEGED, Sxtálin-hörut 44. 


