
8 SZOMBAT, 1950. JUNIUS 19. 

Ml TÖRTÉNT ÉS Ml TÖRTÉNIK? 
VÍZÁLLÁSJELENTÉS; 

A Tisza igen alacsony vízállással 

apad. A Tisza vizének hőmérséklete 

Tiszabecsnél 20.5. Tokajnál 22, Szol. 

sióknál 23,7, Szegednél 23 fok. Mai 

vízállások: Tiszabecs —86 (6 szá-

zalék), Vásárosnamény —138 (6), 

Tokaj —91 (9), Szolnok —140 (9|. 

Csongrád —210 (11), Szeged —106 

(12). A Maros Makónál 4 cm. 

MOZI 
Belvárosi (6, 8) Abáj dalai. 
Korzó (6, 8) Magas jutalom. 
Fáklya (fél 7, 8) Magyar-szovjet 

híradó — Kolhozmunka gyümölcse 
— Ürgevadászok — Béke legyőzi a 
háborút. 

MSzT FILMSZOLGALAT 
Magyar-Szovjet Társaság mozija 

szombaton liuktóban játssza a 
„Sztálingrádi csata" ctmü szovjet 
filmet és kultúrhiradót. 

MŰVÉSZÉT 
Ma este 8 órakor a Szabadtéri 

Színpadon (Újszegeden) operaest. 
Vasárnap délelőtt 10 órakor 

„Nemzetközi kérdések" a Korzó 
Moziban. 

Vasárnap este 8 órakor a Sza-
badién Színpadon rendőrzenekar 
hangversenye. 

A Szegedi Filharmóniai Zenekar 
kedden, 13-án este 8 órakor ren-
dezi meg hangversenyét a Szegedi 
Nemzeti Színházban. 

• 

A MUZEUM nyitva vasárnap és 
(ünnepnapokon 9 órától 13 örálg 
hétköznapokon 9 órától 14 óráig. 

AZ EGYETEMI KÖNYVTAR 
regg«l 8 ftré'ól este 7 óráig van 
nyitva köznapokon. Köcyvköi-
csönzés d. e. 8-tól 1 óráig. 

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

Szolgálatos gyógyzzertárak; 

Leinzinger Pál: Horváth M.-u. 9. 
Tel.: 32—13. Pósa Balázs; Kálvária, 
utca 17. Salgó Éva k. Mátyás-tér 4. 

Selmeczi Béla: Petőfi-telep IX. 485 
• 

A MAGYAR-SZOVJET 
TÁRSASÁG röszkei szerve-
zete június hó 11-én, d. e. 11 
órakor zrtszlónvató ünnepséget 
rendez. Este 8 órakor a szegedi 
Postás-zenekar vendégszerep-
lésével és a helyi MSzT kul-
túresoport közreműködésével 
műsoros estét tart, melyre 
minden dolgozót szeretettel 
várnak. 

MUNKAERŐ TARTALÉ-
KOK HIVATALÁNAK HÍ-
REI. Helybeli alkalmazásra 
keresünk szövőnőket, Szegedi 
Kendergyár. 

AZ MSZT HÍREI 

Június 12-én d. u. 6 érakor 
értekezletet tartunk az összes 
üzemi, hivatali és kerületi 
titkárok, kultúrpropngandis-
ták és szervezők részére. 

Június 12-én, d. u. három-
negyed 5 órakor instruktort 
értekezletet tartunk. 

Petőfi telep I. MSzT szerve-
zető szombaton este 7 órai 
kezdettel taggyűlést tart. X. 
utca 57(>, az új helyiségében. 

Felhívjuk mindazoknak az 
MSzT alapszervezetek kultúr-
propagandistáinak figyelmét, 
akik az Illés Iiéla „Fegyvert 
s vitézt éneklek" c. könyveket 
még nem juttatták vissza Tit-
ka r8á Kunk hoz, legkésőbb jú-
nius 12-ig juttassák el az 
MSzT Kultúrpropaganda Osz-
túilyra. 

* Párthireh 
Egyéni tanulók, esti iskolások 

figyelmébe/ 

A 3 hónapos színvonalon tanutó 

elvtársak konferenciáját a „Pártról" 

jövő vasárnap, 11-én fél 9 órakor 

tartjuk az Iparostanuló iskolában. 

Oktatási osztály. 

Felhívjuk a szeminárium-vezetak 
figyelmét, hogy 12-én fél 5 órkor 
előkészítőt tartunk a Pár (oktatás 
Házában. 

Az alapfokú szemináriumoknak 
12-től 17"lg lesz az öíszeioglaló. A 
szeminárium-vezetők megjelenése 
az előkészítőn kötelező. 

Oktatási Osztály. 

Vasárnap, ll*én délelőtt 10 óra-
kor a Korzó Moziban a nemzetkö-
zi kérdések c. előadássorozat har-
madik előadása lesz. ,-A népt de-
mokráciák tervgazdálkodásának 
eredményei". 

Oktatási Osztály. 

AZ SZSZMTE AZ NB I-BEN! 
SxSxMTE—Békéscsaba 6:2 (2:1) 

DÉLMAGYARORSZÁG 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kindő: 
IFJ. KOMÓCSIN MIHÁLY. 

Szerkesztő: 
BÖDAY PÁL. 

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

Éjjeli szerkesztőségi telefon 
este 8-től: 84-38 

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

'A'z x-szel jelzett közlemények 
díjazottak. 

Dólmagyarország Nyomda NV, 
Szeged. 

Felelős vezető: Priskta Sándor 

Előfizetőinkhez ! 

FELKÉRJÜK üdülni utazó előfi-
zetőinket, hogy címváltozásukat el-
utazásuk előtt pár nappal bejelente-
ni szíveskedjenek, feltüntetve állan-
dő lakóhelyüket Is és nyaralási el-
müket is. Közöljük olvasóinkkal, 
hogy lapunknak nyaralási címükre 
való elküldése egy fillérrel sem drá-
gítja meg az előfizetési dijat. Min-
den előfizetőnk a legpontosabban 
megkapja nyaralási helyén lapun-
kat Kérjük, hogy hazaérkezésük 
pontos idejét is közöljék a kiadóhi-
vatallal. Kiadóhivatal. 

KÖZLEMÉNY 

Értesítjük a Nagykörúton 
kívül eső házak tulajdonosait 
és kezelőit, hogy a város fo-
kozottabb tisztaságának cél-
jából, közegészségügyi szem 
pontból a háziszemét kifuva-
rozását a nagykörúton kívül 
eső köves utcákban lévő há-
zakra is kiterjesztjük. 

Alkalmazottaink megrende-
lő Ivekkel felkeresik a ház-
tulajdonosokat, illetve házke-
zelőket abból a célból, hogy 
háziszemét ki fuvarozására vo-
natkozó megrendelést felve-
gyék. 

A háziszemét fuvarozási díj 
díjköteles helyiségenkint és 
havonta 1.45 Ft. Az eljáró 
alkalmazottak minden vonat-
kozásban teljes felvilágosítást 
nyújtanak. 

Szeged, 1950. június hé 6. 

Szegedi Köztisztasági 
Községi VáUalat, 

BELVÁROSI 
rele'on 40—25 tód*' 

C:ütöriöktói szerdáig: 
Legújabb szovjet ifim ! 

A b á j d a l a i 
k o r z o 

Teleton Aut. 33 44 hárlfl' 

Junius 16-ig, péntekig: 

Hatalmak harca 
egy találmányért 

Magas (utalom 
Figyelem! Június 11-én, va-

sárnap délelölt 10 órakor film-
matinét tartunk 70 filléres 
egységes helyárakkal! Marita a 
Szovjetúnió, litván nép dicső 
lányának hősi éposza. Fősze-
repben: Tatjána Lennikova. 

t-IOadasnH Ke,dele * oe.vAiOii efl Korzó 
rrozihap >étlc«zn«p en órakor 
•s.lf-nn .< r.nrr-n- t" ór.lrn, 

- - f A n L Y A msz-nnaz 
' u' .bhON .14-/, | 

JUNlUá 14-IG, SZERDÁIG: 
1. MAGVAR HÍRADÓ 
2. SZOVJET HÍRADÓ 
3. KOLHOZMUNKA 

GYÜMÖLOE 
4. ÜRGE V At 'A^ZOX 
5. BÉKE LEGYŐZI 

A HA RORUT 

eiosaasuK ntlköznap Mi i e» S-Koi, 
Vasar- éf tlnnepmp 5, fé 7 és 8-<or 

Nagy hőségben, pontosan fél 
11 órakor futott ki a két csapat 
a pályára, a közönség óriási tap-
sa közepette. A szegedi csapat-
ban a sérült Törköly nem vál-
lalta a játékot, s így helye'te 
Csáki játszott. A csabaiak indít-
ják útnak a labdát, azonban a 
szegedi védelem szerel, e máris 
az SzSzMTE ö'.ösfogata lendül 
támadásiba. A 8. percben szép 
jobboldali támadás után Ladá-
nyi gólt lő, azonban a játékve-
zető les címén nem adja meg. 
Továbbra is a szegedi csapat 
támad, ennek ellenére a 10. perc-
ben Csaba ér el gólt: a rosszul 
sikerült hazaadásból szöglet, lesz 
és a beívelt labdát Ciráki ér-
tékesíti. A 18. percben egyenlí-
tink. Bánáti nagyszerűen kiug-

rik, lefut egészen az alapvonalig, 
hátraküldött labdájára Nyári jó-
kor érkezik és biztosan fejel a 
hálóba. Ezután is az SzSzMTE 
ámad többet és a 36. percben 
Nyári beadásából Bánáti meg-
szerzi a vezetést. Változatos me-
zőnyjátékkal ér véget a félidő. 

A második félidőben mindjárt, 
a szegedi csapat veszi át a já-
ték irányi'.'ását és már az 5. 
percben újabb gólt lő. Nyári 
nagyszerűen verekszi át magát 
a csabai védelmen, középre ível, 
s a jól helyezkedő Csáki nem hi-
báz. Nagy fölényben játszik az 
SzSzMTE. A 22. percben Bánáti 
négyre szaporítja a gólok szá-
mát, majd a 29. percben ismét 
Bánáti fejel pompás gólt a jobb-
sarokba. Állandóan itámad az 
SzSzMTE, Csaba csak ritkán 
jut szóhoz. A 32. percben Nyári 
labdájával Bánáti kiugrik, g a 
kapus kézzel húzza vissza a lab-
dát. Ez bizony 11-es eset volt, 
A játékvezető azonban érihetet-
lenül nem adja meg, sőt ellenünk 
ítél bünbe'őt. Lassan feljönnek 
a csabaiak és a 40. percben szép 
góllal terhelik meg Cserihalmi 
hálóját Az utolsó percben Nyári 
beállítja a végeredményt, kezdés-
re már nincs idő. 

Nagyiramú, élvezetes mérkő-
zést vívott a két jó formában 
lévő csapat, A csabaiak az első 
félidőben jól tartották magukat, 
a második félidőben azonban vé-

Labdarugőeredménvek 

NB I.: Salgótarján—Teherfu/ar 
1:1. NB II: Phőbus—Szegedi Loko-
motív 2:0, M- Textil—Makó 7:0, 
Szolnoki MTE—Orosháza 3:1, Szol-
noki Lokomotív—Kiskunhalas 6:3, 
Kecskeméti SzTE—Bp* Lokomotív 
2:1, Szegedi SzMTE—Békéscsaba 
6:2. NB III: Honvéd—Makó 7:0,Do-
rozsma—Postás 5:1, Kbtelek—Cson-
grád 7:1, Baja—Jánoshalma 5:1. 
Szentesi VSK—HSzMTE 2:0, Kis-
kőrös—Szentesi MTE 6:1, I. oszt. 
SzATE— Mezőhegyes II 2:1, Alpár 
—Szegedi Lok. 4:2, Szegedi Dózsa 
—Mindszent 6:2. Ifjúsági: Szegedi 
Textil—Szőreg 3:1, Sz, Postás— 
Dorozsma 4:2. 

ASZTALITENISZ 
Hétfőn és szerdán játszották le a 

szegedi KaSE és a Lokomotív női 
csapatai a kerületi döntőt az NB II-
be jutásért. Mndkót napon a KaSE 
nők győztek 5:1, illetőleg 5.2 
arányban. A KaSE győzelmeit Sági 
Ida i, Veresné 1 és Benczéné 3 sze-
rezték. A Textil-nők után mostrnár 
a KaSE-nők is az NB Ii-be fogják 
képviselni Szeged város asztalite-
nisz sportját. Reméljük, hogy ott is 
becsülettel megállják helyüket, 

Galambáfizok 

Értesítjük a galambászokat, hogy 
június 11-én délelőtt fél 10 órakor 
a szakszervezeti székházban gyű-
lést tartunk-

HIRDETMÉNY 

Közhírré teszem. Hogy a 5241/1. 
4/1950./V. 6./I, d_ P, M, sz, rendelet 
a lap ján a mezőőri járulékok kioe. 

téséről összeállított kimutatást az 
érdekelt mezőgazdasági ingatlan-
tulajdonosok a városházán (I, eme-
let 17. sz. szoba) a hivatalos órák 
alatt megtekinthetik. A kivetés el-
len 15 napon belül az Adófelügye-
lőséghez címzett fellebbezéssel él-
heitnek. 

Szeged, 1950 június 7. 
Polgármester. 

delmük nem bírta a szegedi 
nyomást. Kis szerencsével még 
nagyobbarányú is l&h©'ett volna 
az SzSzMTE győzelme. Cserhal-
mit nem igen tették próbára a 
csabai csatárok, a gólokat nem 
védhette. A hátvédhármas és 

nem élt mellette. Nem sokkal 
maradtak el mögötte Szabó és 
Gyuris sem. A fedezetsor szintén 
kiváló teljesítményt nyújtott. A 
csatársorban mindenki kifogás-
talanul harcolt. Kiemelhető La-
dányi nagyszerű mezőnyjátéka és 

egyben a mezőny legjobbja két- | Bánáti gólképessége. Rajtár já-
ségjelenül Bénák volt Biz'osan I tékvez tő sokat tévedett a sze-
rugoít mindkét lábbal. Ciráki I gedi csapat terhére. 

Jó játékhal biztosan győzött a Honvéd, 

vereséget szenvedett a Lokomotív 

Honvéd-Makói SzSE 7:0 !S:0). 

A Honvéd mindkét félidőben nagy 
fölényben játszott és tetszés izerhit 
érte el góljait. Ez a mérkőzés mél-
tó befejezése volt a Honvéd NB 
Ill-as szereplésének. Bízunk benne, 
hogy az NB Il-ben is hasonló jó, 
eredményes Játékot fog mutatni a 
Honvéd és egy év múlva mint az 
NB Il-es bajnokság győztesét üdvö-
zölhessük- Erre minden esélye meg-

van, ha nagyszerűen sikerült erődí-
tésére gondolunk. Góllövők Baráti* 
(3), Békési (3) és Ratai. Jó Békési, 
Baráth és Kókai. — Phőbus—Sze-

gedi Lokomotív 2:0 (1:0). hámos 
mérkőzé sen a lendületesebb és töb-
bet támdó Phőbus megérdemelten 
győzött a fáradtan játszó Lokomo-
tív ellen. — Dorozsma—Postás 5:1 

(4:0). Nem bfrt a Postás védelem a 
kítilnő dorozsmai csatárokkal. 

A z S z S z M T E a Középcsoport harmadik 
helyezettjével játszik vasárnap 

tősen leszállították, hogy minden 

dolgozó könnyen megtekinthesse. 

Állóhely 1.50, ülőhely pedig 3.50 

forint. 

Vasárnap délután Pécel jóképes-
ségű csapatával játszik az SzSz-
MTE. A mérkőzés az újszegedi pá-
lyán délután fél*6 órakor kezdődik. 
A helyárakart a mérkőzésre jelen-

A P R O H I R D E T E S 
\ muLAi*iyu/Aa 4 

BEJÁRÓNŐT, rendeset, tisztát, reg-
geli órákra felveszek, Móricz Zsig-
mond rakpart 3 sz. I. em. 1. 1637 
BEJÁRÓNŐT, fiatal, ügyeset felve. 
szek. Szent Mihály-utca 1 sz. föld-
szint bal. 1653 
RENDES nőt bejárónőnek o regge-
li órákra felveszek. László-u. 11/a. 
emelet. 1671 

ADÁS-VETEL I c 
CUKROZOTT gyümölcs 1 kg 29 Ft. 
Amerikai mogyoró 1 kg 35 Ft. 
Meinl, Lenin-u. 

POLITÚROS diófa hálószobák, kom-
binált szekrények la. kisipari mun-
ka Nagy Mihálynál, Dugonics-tér 3 
MAKOl erőstúró legolcsóbb, leg-
táplálóbb. 2.70 forint. Aradi-u. 5. 
Viszonteladóknak árkedvezmény, 

ELADÓ nagy ponyva (foltozott), 
hévér, Opel-BIitzker, új hengerfej-
tömítés, kerékanyák rézből, acél 
csavarok, komplett men'töláda stb. 
Polgár-utca 16 H. em. 6 1667 
KONYHAKREDENC, asztalvaságy, 
szekrény, kis tűzhely eladó. Megte-
kinthető 8—10-ig és 4—6 között. 
Ctm a kiadóban. 1665 
EGY darab nagy 40 polcos irat-
szekrény, 1 darab iratszekrény fel-
ső és alsó részében 35, illetve 25 
választékkal, 1 darab igen nagy re-
dőnyös álló íróasztal, 2 darab gép-
íróasztal, 1 darab jégszekrény. 1 
darab gyermekágy jutányos áron 
eladó. Galamb-utca 7. 1664 
KUKORICA morzsológépet, jókar-
ban levőt keresek. Vásárhelyi-su-
garút 49 sz. 1666 
EGY vaságy, fürdőkád eladó vagy 
kerékpárvázéri elcserélhető. Guten-
berg-u. 23 szám. Pál. 1618 
DESZKlA'ANYAGOT, stelázsit, fur-
nérlemezt veszek. Bankov asztalos, 
Kálvária-utca 11 szám. 1662 
JÓKARBAN levő családi kis jég-
szekrény eladó. Petőfi Sándor-su-
gárút 52 sz. I. em. 4. 1659 
BORPUMPA gumival, amerikai Író-
asztal, permetező-gépek, alkalmi 
áron sürgősen eladók. Hajnóczy, 
utca 10 sz. földszint 4. 1648 
ÍRÓASZTALOK és mindenféle bú-
torok eladása és vétele Singemé, 
Török-utca 6 sz., kapuval szemben. 

1643 
FOSZERÜZLET-berendezés és desz-
ka eladó. Hunyadi-tér 3. 1639 
ÁLLANDÓAN veszek használt gyer-
mek sportkocsikat. Levélhfvásra 
házhoz megyek. Rákóczi-utca 24 
szám. 1557 
MODERN komplett hálóbútor el-
adó. Marx-tér 12 sz. Házfelügyelő-
nél. 1635 
OLCSÓN eladó egy női karikahajós 
varrógép Kossuth Lajos-sugárút 63 
szám. Eötszint 1 Vasasné. 1630 
GYÜMÖLCSFA, Rózsa és Virágter-
melők Termelő és Értékesítő Szö-
vetkezete Szőreg, Árpád-utca 17 sz. 
Gyümölcsfa-utazókat felvesz a Szö-
vetkezet. 1629 
ELADÓ egy pár lószerszám és egy 
darab 6x8 méteres vízmentes pony-
va. Aradi-utca 5 sz. I. em. 4. 1657 
EGY rekamié és afrik eladó. Szé-
chenyi-tér 8 I. em. 10. 1670 
JÓ állapotban levő sportkocsi el-
adó. Hajnal-utca 30/b. 
EGY szekrény költözködés végett 
olcsón eladó Veresács-utca 14. em. 

1609 

LAKÁS 

KÉT szobából álló társbérleti la-
kást keresek költségmegtérítéssel. 
„Húsz" jeligére. 1668 
BÚTOROZOTT szoba magányos fér-
fi számára kiadó. Széchenyi-tér 3 
szám. 1658 
MAGÁNYOS nö egyszerű különbe-
járatú bútorozott szobát keres a 
Belvárosban elsejére. Széchenyi-tér 
Mezőgazdasági Osztály 1649 
KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott szo-
ba, fürdőszobahasználattal azonnal-
ra is kiadó. Brüsszeli-kőrút 9 sz. 
Fintáné. 1652 
KÁLVÁRIA-kápolna mögött Iev& 
száraz udvari szoba, konyhás, spei-
zos lakásomat elcserélném hasonló-
éit Kismartoni-utca 23 sz. 1647 
ELCSERELNEM szoba, konyhás, 
mosókonyhás, disznótartásos laká-
somat nagyobbért (villany bent). 
Gém-utca 8. 1646 
EGY vagy kétszobás lakást keresek 
költség térítéssel. „Komforttal vagy 
anélkül" jeligére. 1634 
KERESEK egy-ké't szobás lakást 
vagy elcserélném 1 szobás komfor-
tos lakásom Hálószobabútor eladó. 
Cím a kiadóban. 1656 

| KÜLÖNFÉLÉK | 

MEGNYÍLT Kakasszék-fürdő. Gyó-
gyít, reumát, csúzt, köszvényt, női 
bajokat, stb. Kérjen ismertetőt. 

LEGSZEBB bizsutériák, dísztárgyak 
legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzést 
vállalok, ölomkristályt veszek. — 
Szeleiné, Kelemen-utca 7. sz. 
FÜRDŐRUHÁK hozott anyagból fa-
sonokba, melltartók, gyógyfűzőket 
méretre készit Höfle fűzőkészítő, 
Klauzál-'tér 3. 
RÁDIÓZÓK figyelem! Szaniszló rá-
dióműszerész üzeme Klauzál-tér 7. 
szám alatt az udvarban van. Tele-
fon: 44-55. 

KERÉKPÁR, Írógép Javítása szak-
szerűen. Rádió OKÁ utalványra, ke-
rékpárgumik, alkatrészek kaphatók 
Kelemennél, Kelemen-u 11. sz. 
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LACZKó 'Órát üzletét Széchenyi-
tér 9. szám, Zsótér-házba he. 
lyezte át, Örák javítását szaksze-
rűen. olcsó áron készítem, zseb. 
óráiát karórárn alakítom. 
SÍREMLÉKET műkőből, temetőig 
szállítva is, továbbá javítási mun-
kákat jutányos áron vállal az Álla-
mosított Fischer János és fiai cég, 
Kálvária-út 3. 

SZEMŰ VEGJAVTTÁSOK. 
IPARI FÉNYKÉPEZÉS. 

FOTOKOPIA: 

LIEBMANN. 
Kelemen.a 12. Telefon 48-53. 

MÉSZÁROS Ferenc névre szóló 
SzIT-könyvet találtak. Igazolt 'tu-
lajdonosa átvehet: a kiadóban. 
TALÁLTAK egy gyermek szemüve-
get. Igazolt tulajdonosa átveheti a 
kiadóban. 
ELVESZETT Szabó József névre 
szóló kerékpárigazolvány, többféle 
iratokkal. 'A becsületes megtaláló a 
benne levő pénzt megtarthatja az 
igazolványokat adja le a kiadóban 
vagy a feketeszéli újságosnak 
PAPLANOK legszebben készlünek: 
Soós Lajosné paplanüzemében. Sze-
ged, Deák Ferenc-utca 2. 1613 
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