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Két jólsikerült est 
az ujszegedi szabadtéri színpadon 

Szombaton operaest, vasárnap a Rendőregyesület és zenekar 
műsora szórakoztatta a dolgozókat 

A budapesti Muzsika NV meg-
egyezést kötött a várossal, hogy 
a nyár folyamán Szeged dolgo-
zóinak rendszeresen rendez zenei 
műsorokat. 

Ennek a zeneestsorozatnak a 
megnyitásaként szombaton este 
n Muzsika NV operaestet rende-
zett, amelynek keretében az Ál-
lami Operaház énekesei az ope-
rairodalom legnépszerűbb áriái-
ból énekeltek. Nagy sikert ara-
tott Orosz Júlia két énekszáma 
a Pillangókisasszonyból és a 
Carmenbői. Tiszay Magda mű-to-
rából kiemelkedett a Verdi Ál-
arcosbál-operából a mély, drá-
mai átéléssel előadott jósnőária, 
Nagypál László a Carmen-virág-
áriát és Csajkovszkij Pique Da-
mo operájának egyik áriáját éne-
kelte. A különben tehetséges Vi-
rágos Mihály nem rendelkezik a 
szükséges hangmdlységgel és 
éneklési technikával, a közismert 
Toreador-dal előadásával sziem-
meiláthatóan küs/.ködö t. A Sze-
gedi Filharmóniai Zenekar Mura 
Péter vezényletével Csajkovszkij 

Diótörö-balettjéböl, Kodály Háry 
Jánosából, Bizet és Rossíni ope-
ráiból játszott részleteket. 

Vasárnap este a Muzsika NV 
meghívására a szegedi Rendőr-
egyesület és zenekar rendeze t 
műsoros estet. Különösen nagy 
sikere volt a Rendőregyesület 
népi tánccsoportjának, mely ma-
gyar és orosz népi táncokat adott 
elő. A rendőrzenekar és a Rend-
őregyesület kamarakórusának 
számai, forradalmi dalok és sza-
valatok szerepeltek a műsoron, 
melynek során előad'ák Sóváxi 
Mária: „Halad a szekér" c. vi-
dám, aktuális egyfelvonásosát is. 

Szeged dolgozói örömmel üd-
vözlik a hétvégi, szabadtéri, 
könnyű és közérthető műsorból 
álló hangversenyeket és előadá-
sokat. Kívánatos, hogy a műso-
rok minél több orosz és szovjet 
műve? tartalmazzanak. A Mu-
zsika NV olcsó helyárakkal te-
gye lehetővé Szeged dolgozóinak, 
hogy minél nagyobb számban lá-
togathassák a nyári, szabadtéri 
szórakoztató hangversenyeket. 

* Párthirek 

Egyéni tanulóink figyelmébe. 
'A'zon elvtársak, akik a vasárnapi 

konferencián nem vettek részt fo-
lyó hó 17-én, szombaton délután 8 
órakor pótkonferencián vesznek 
részt. A konferenciát az Iparosta-
nuló iskolában 'tartjuk. 

A háromhónapos színvonalon ta-
nuló elvtársak részére a IV. havi 
anyagból tanulókört 17-én, szomba-
ton délután ö órakor tartunk az 
Építőipari Gimnáziumban. 

Az elméleti pártnapi előkészítő? 
csütörtökön délután 6 órakor tart-
juk a Pártoktatás Házában. 

Okta'iási oszt. 

Nagy számban jelentkeznek a dolgozók 
a repülőtanfolyamra 

A repülés a múltban csak a 
kiváltságosoké volt, uri sport, 
urj szórakozás. Azok a dolgozó 
ifjak, akik a múltban vágyat 
éreztek a repülés iránt, csak 
esetleg a repülőtér szélén az 
árokba bújva volt módjukban, 
hogy a csillogó acélmadarakat 
nézhessék. Azonban még itt sem 
lehettek nyugodtan, mert a rend-
őrök, csendőrök innen is elker-
gették őket. Igy hát a repülés 
csak elérhetetlen álom volt a dol-
gozók számára a felszabadulás 
előtt. 

Ez a helyzet most gyökeresen 
megváltozott. Népi demokráciánk 
módot és alkalmat nyújt a dol-
gozó fiataloknak a repülés tu-
dományának elsn íó1 hágóhoz. 

A Szegeden megalakult Tex-
tilüzemi Repülő Klub ma már 
komoly múlttal rendelkezik. Dol-
gozóinknak lehetőség nyilik a 
repülőtáborban való résztvételre. 

A Korhatár nincs, ha a jelentke-
ző az orvosi vizsgán megfelel, 
akkor a kiképzésen résztvevő dol-
gozóknak lehetőség nyilik a re-
pülésen kivül a sport minden 
ágának elsaiátitására, azonkívül 
politikai nevelést is kapnak. 

A tanfolyam időtartamára tel-
jes ellátást, napi ötszöri étkezést 
és minden sportlehetőséget biz-
tosit népi demokráciánk teljesen 
dijtalanul a hallgatóknak. 

A dolgozók élnek is az alka-
lommal és a gyárban végzett 
munkájuk mellett, a komplikált 
szövőgépek, vagy más szerszám-
gépek mellette meg akarják is-
merni a gépmadár szerkezeté' 
is. Úttörők, élmunkások, sztahá-
novisták, egyszerű dolgozók je-
lentkeztek a repülőta^folyamra, 
akik nemcsak a termelésben, de 
a sportban is élen akarnak járni 
a dolgozók között. 

Ü T E M T E R V 
MHK próbáit a iónokról junius 11-íííl SO-ig 

Szeged ifjúsága, SzIT, ME-
FESz, Diákszöve'séfe, Úttörők, 
MHK benevezettek felajánlásu-
kat a DISz-kongresszu«ra abban 
nyilvánítják meg, hogy június 
11-től 18-ig mindannyian lepró-
báznak. Ennek érdekében elkészí-
tett ütemterv szerint kezdjük 
meg az eiső időszakból a próbá-
kat A próbák Szeged alábbi há-
rom pólyáján folynak délután 5 
órá.ól kezdődően. 

Június 13: 

Lokomotív- pálya: 

Dohánygyári S-zIT, . Gázgyári 
SzIT, Gyufagyári SzIT, Ipari 
Tan. iskola, Juhász Gy. ált. isk.. 
Pedagógiai leánygimn. 

Ady-téri-pálya: 

Fűszer Paprika SzIT. Belváro-
si SzIT, Alsóvárosi SzIT, ATEX 

DELMAGYARORSZÁG 

po l i t i k a i n n p i l a p 

Felelős szerkesztő és k indó : 

IFJ. KOMÓCSIN MIHÁLY. 
Szerkesztő 

BÓDAV l'AL. 

Szerkesztőség- Szeged. Jókai-u. 4 

Telefon 15-85 és 30 03 

Éjjel i szerkesztőségi lelefon 

este 8 tói 34 38 

Kiadóhivata l : Szeged. Lentn-u. fl 

Telefon: 31 16 és 35 00 

'A'z x szel jelzetI közlemények 

dí jazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged 

Felelős vezető: Priskin Sándor 

SzIT, Madács-u. ált. isk., Épí ő-
ipari és Mez. isk., Gépipari giinn. 

UTC-pálya: 

Ujszegedi SzIT, Petőfi I—II. 
SzIT, Petőfi ált. isk. I—VIII., 
Tanítóképző int., Ládagyár SzIT, 
Magyar Kender SzIT, 

A további napokon próbázók 
névsorát holnapi számunkban 
folytatjuk. 

Ml TÖRTÉNT 

ÉS M l TÖRTÉNIK? 

V Á R H A T Ó I D Ő J Á R Á S 

Mérsékelt szél, változó felhő, 
zet, a délnyugati megyékben ki-
sebb eső lehet. A hőmérséklet 
fokozatosan emelkedik. 

VÍZÁLLÁS; A Tisza Tisza-
becsnél árad, máshol apad, igen 
alacsony vizái lásu. Hőmérséklete 
Szegednél 23 fok. Mai vízállások: 
Tiszabecs —84 cm (7 százalék), 
ToRaj —102 (8 százalék), Szol-
nok — 152 (8 százalék), Cson-
grád — 230 (9 százalék), Szeged 
— 127 (9 százalék). A Maros 
Makónál —4 (9 százalék). 

MOZI 

Belvárosi (6, 8) Abáj dalái. 
Korzó (6, 8) Magas jutalom. 
Fáklya (fél 7, 8) Magyar-szov-

jet hiradó. — Kolhozmunka gyü-
mölcse. — Urgevadászok. — A 
béke legyőzi a háborút. 

K IÁLL ÍTÁS 

Vasárnap nyilik meg a Ma-
gyar-Szovjet Társaság Horváth 
Mihály-utcai székházának kiálli-
tástermében a Szovjet Sajtó Ki-
állítás. 

• 

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

A SOMOGYI KÖNYVTAR nyit-

va köznaDokűD 9-tel 18 óráig. 

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR 
reggel 8 órától este 7 óráig van 
nyitva köznapokon Köoyvköt-
-sönzé- d. e. 8-tól 1 óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak; 

Leinzinger Pál: Horváth M.-u. 9. 

Tel.; 32—13 Pósa Balázs: Kálvária-

utca 17. Dr Salgó Éva Mátiyás-tér 4, 

Selmeczi Béla: Petőfi-telep IX. 485 
• 

A SZEGEDI FILHARMÓNIAI ZE-
NEKAR ma este 8 órai kezdettel 
rendezi évadzáró hangversenyét a 
színházban. Műsoron Goldmark, 
Weber. Liszt, Rorodin művek. Köz-
reműködik Papp Júlia (ének), ve-
zényel Szerdahelyi László. 

x JUNIUS 18-án KÜLÖNVO-
NAT közlekedik Szegedről Bu 
dapesíre ds vissza. Résztvételi 
jegy ára 28 forin';. Jelentkezése-
ket 14-én 14 óráig fogad el az 
IBUSz menetjegyiroda. 

Csapkodó játék, megérdemelt vereség 
Pécel—SzSzMTE 2:0 (2:0). Barátságos 

Az SzSzMTE felforgatott csa-
pattal lép pályára, Bénák helyén 
Csáki játszik. Váltakozó támadá-
sokkal indul a játék. Feltűnik 
Cserhalmi nagyszerű védése. Jó-
iramu a játék, bár sokat kényel-
meskednek a szegedi csatárok. A 
27. percben szép baloldali tá-
madásnál a péczeli jobbösszekö-
lő megszerzi a vezetést. Tovább, 
ra is a Péczel marad támadás-
ban s a 32. percben ujabb gól-
lal terhelik meg Cserhalmi háló-
ját. Az SzSzMTE láthatóan nem 
veszi komolyan a játékot és csa-
tárai a legjobb helyzeteket is ki-
hagyják. A második félidőben a 
szegedi csapat igen lanyhán és 
kedvetlenül játszik. A péczoliek 
egymásután vezetik ötlete® tá-
madásaikat és több esetben csak 
Cserhalmi kiváló védése menti 
meg az SzSzMTE kapuját az 
ujabb góltól. 

Azok a szegedi szurkolók, akik 

a vasárnapi mérkőzést végignéz-
ték, sokat bosszankodhattak az 
igen gyenge és tervszerűtlen já-
ték láttán. Az SzSzMTE játéko-
soknak nem volna szabad még 
barátságos mérkőzésen sem 
ilyen unott és nemtörődöm já . 
tékot mutatni. A csapaitból csak 
Cserhalmi, Szabó és a két fede-
zet nyújtott elfogadhatót. A 
péczeliek és egyben a mezőny 
legjobbja a középhátvéd vol'í, 
aki szinte egymaga verte vissza 
a szegediek erőtlen támadásait. 
Jó teljesítményt nyújtott azon-
ban a balösszekötő is. 

Kiskunfélegyháza—EDOSz Mó-
ra 3:2( 1:1). Az első félidőben a 
Móra volt a többet támadó, má* 
sodik félidőt azonban jobban bir_ 
ta a Félegyháza és némi szeren-
csével szerezte meg a győzelmet. 
A Móra e veresége ellenére is 
megtartotta második helyét a 
bajnokságban. 

Felhívás ! 

A Pénzügyigazgatóság értesíti 
Csongrád megye dolgozóit, hogy 
a megyei lanácsok szervezése 
folytán a szegedi Pénzügyigazga-
tóság, mint ilyen megszűnt és 
folyó évi június 12-től Hódmező-
vásárhelyen Ady Endre-utea 8. 
szám alatti székhelyen folytatja 
működését. 

Előfizetőinkhez ! 

FELKÉRJÜK üdülni utazó előfi-

zetőinket, hogy címváltozásukat el-

utazásuk előtt pár nappal bejelente 

ni szíveskedjenek, feltüntetve állan-

dó lakóhelyüket is és nyaralási ci 

műket ia Közöljük olvasóinkkal 

hogy lapunknak nyaralási címükre 

való elküldése egy fillérrel sem drá 

gitja 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. 

Labdarúgó eredményele 

NB /. Honvéd—ÉDOSz 0:0, 
Honvéd ezzel bebiztosította 
bajnokságát. Textiles—Postás 
3:0 (0:0). Győri Vasas—Dózsa 
5:3 (2:2), Soroksár—Debreceni 
Lokomotív 4:2 (2:1), Vasas— 
Salgótarján 1:0 (1:0), Szom-
bathelyi Lok.—ELŐRE 4:1 
(1:0), Csepeli Vasas—Olaj-
munkás 2:0 (1:0). 

NB I I . Diósgyőr—Ózd 3:1 
(1:0). A keleti csoport bajnok-
ságát így p Diósgyőr nyerte 
meg. A diósgyőri védelem és 
a mezőny legjobbja Kaku&zi, 
a szegedi középhátvéd volt. 
MEMOSz—Cegléd 3:0 (0:0). I . 
o. SzSzMTE—Csongrád 6:1 
(1:1), Battonya—Szegedi Lok. 
2:0 (2:0), Alpár—Dohánygyár 
2:1 (2:0), SzSzMTE ifi—Sop-
roni Honvéd 4:1 (2:0) barát-
ságos. 

Az NB I I , végleges állása 
30 93:30 47 
30 78:29 46 
30 79:35 43 
30 69:54 36 
30 45:52 33 
30 42:47 31 
30 55:47 30 
30 31:32 28 
30 49:56 27 

1. Szeg. SzMTE 
2. Szoln, Lok. 
3. Bp. Lok. 
4. Békéscsaba 
5. Kecs, SzTE 
6. K. Lombik 
7. Cegl. Szaksz. 
8. Szeg. Lok. 
9. Szoln. MTE 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

MÉMOSz 30 '47:61 2<? 
Szeg. Textil 30 52:68 26 
Kiskunhalas 30 52:81 24 
Phőbus 30 32:53 23 
Makó 30 43:73 2L 
M. Textil 30 48:72 20 
Orosháza 30 38:63 19 

TOTO eredmények 

ÉDOSz—Honvéd x 0:0 
Győri V.—Dózsa 1 5:3 
Dorog—Teherfuvar x 2:2 
Salgót.—Vasas 2 0:1 
Postás—Textiles 2 0:3 
Olajm.—Csepeli V. 2 0:2 
Szombathely—Előre 1 4:1 
Soroksár—Debrecen 1 4:2 
Ózd—Diósgyőr 2 1:3 
Kerámia—Mi sic. Lok. 1 2:1 
NVSK—Pécsi Lok. törölve 
GyVSK—Cegléd 1 3:0 
MÉMOSz—Cegléd 1 3:0 

Szakszervezeti hirek 

Értesítjük azokat az Bb. titkáro-
kat, akik a szakszervezeti taggyű-
léssel kapesnlutnsiin nem voltak 
Budapestre felhfva és semmiféle 
instrukciót nem kaptak a központ-
juktól, azok június t3-án, kedden 
délután 5 órára a Szakmaközi Bi-
zottságon fontos megbeszélés végett 
feltétlenül jelenjenek meg. 

Szakmaközi Bizottság. 

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

BELV AltOSI 
fe'e'nn 40 75 »yl o 

C-üióriöKtOi szerdá.g 

Legalább szovjet ifim I 

Abáj dalai 

k o r l 0 
Telefon Au< 13 41 létle-

Junius 16-ig, péntekig. 

Hatatnak harca 
e-f találmányért 

Magas uta'om 
jdiSO- Ke fl le i \« o 

oiilw r é'kdznsn 
s IVl). L 

rakoi 
Vajm 

í A A L I / 4 nisz nn 
-.roN i | — — 

JUNiUa i4 1G, SZERDÁIG 

1. MAGt AR HIRADÓ 
2. SZOVJET HIRA JÓ 
3. KOLHOZMUNKA 

GYÜMÖLC -E 
.OttGEvA A?ZOK 

5. BÉKE LEGYÓZt 
AHA ROPUT 

cvoaoa ok neikozn. p te i » ö-kui. 
V'aonr- é' Onni-n p S, fi 7 és 8-wr 

Junius IS-in, 
esiltSrltíltfín este 4por-Bánya «"•"•• Hollós Honn 

| l' UUI,.V1,1VUZ. VS y 
MINDENES bejárót ozonnalra fel-
veszek. Bajcsy-Zsilinszky-utca 22 I 
3. ajtó. 
RENDES nőt bejárónőnek a reggeli 
órákra felveszek. Zászló-utca 11 la. 
emelet. 
TELJESEN önállóan főző (perfekt) 
mindenes bejárónőt azonnalra fel-
veszek. Sztálin-kőrút 54 sz. I. em. 
italra a folyosón. 1775 

^ ADAS-VKTEL | 

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

LEGSZEBB bizsutériák, dísztárgyak 
legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzést 
vállalok. Olomkristályt veszex- — 
Sze'einé. Kelemen-utca 7. sz 
FÉNYKÉPEZŐGÉPET sürgősen ve-
szek 10x15 duplakihuzatlal. Tóth 
Józsefné, Makó, Kálvin-u. 37. 1776 
VESZEK teljesen új állapotban asz-
talneműket, ágynemüket, fehérne-
műket, ingkelméket, csipkeféléket. 
Divat kereskedés, Klauzál-tér 9. 
FEHÉR, mély, gyermekkocsi eladó. 
Sajka-utca 3 sz. I. em. Érdeklődni 
délelőtt. 1762 

KÉT személyre kthúzha'tós rekamié 
és egy kis jég-zekrény eladó. Sin-
ger Gyuláné, Török-utca 6 sz. (ka-
puval szemben) 
TÁSKAIRÓGÉP ' eladó. Oroszlán-u. 
6 sz. Csikós. 1774 
EGÉSZ modern férfiszoba eladó. 
Cím a kiadóban. 
TANGÓHARMONIKA, női kabát, 
szürke, drapp, jó állapotban olcsón 
eladó, Tápéi-u 22 sz. Földszint t 
ajtó. 1764 
ELADÓ karikahajós sznbógép, szép 
sportkocsi. Megtekinthető reggel 8-
tói este 9-ig Gém-u. 14 sz. 1771 
KIFOGÁSTAL'AN 37-es női barna 
körömcipő, 41-es bilgeri csizma el-
adó Deák Ferenc-utca 8/b. sz aj-
tó 1. 1766 

0 LAKAS I 

EGÉSZ olcsóbérű egy szobából álló 
lakásomat elcserélném szoba, kony-
liásért. Szűcs-u. 4 sz. 1773 

ELCSERÉLNÉM egyszobás tágas, 
Mikszáth-utcai lakásomat, kétszobás 
összkomfortossal. „Ráfizetek" jel-
igére. 1778 
BÚTOROZOTT szoba 1—2 férfi ré-
szére kiadó, délután 5-től vagyok 
otthon. Gutenbcrg-u. 3 sz. I. em. 2. 
ajtó. 1777 
FÖBÉRLETI lakásokat, bútorozott 
szobákat keresek igényjogosultak-
nak, lakásközvetftő. Kölcsey-utca 10, 

1779 

KÜLÖNBEJÁRATÚ utcai szoba ki-
adó. Széchenyi-tér 8 sz. II. eirr 23. 

1770 

| KULONII l . l tv j) 

MEGNYÍLT Kakasszék fürdő. Gyó-
gyit, reumát, csúzt, köszvényt, női 
bajokat, sib. Kérjen ismerletőt. 

LACZKÓ órás üzletét Széchenvi-
lér 9. Szám. Zsótér-házba he. 
lyezte át. Örák javítása szaksze-
rűen. olcsó áron készítem zseb. 
óra iát karórára alakítom. 
FÜRDŐRUHÁK hozott anyagból fa-
sonokba, melltartók, gyógyfűzőket 
méretre készít Höfle fűzőkészitő, 
Klauzál-tér 3. 

KEREKPÁR, írógép javítása szak-
szerűen Rádió OKÁ utalványra. Ke-
rékpárgumik. alkatrészek kaphatók 
Kelemennél, Kelemen-u 11. sz 

1343 

RÁDIÓZOK figyelem! Szaniszló rá-
dióműszerész üzeme KlauzAl-tér 7. 
szám alatt az udvarbaD van. Tele-
fon: 44 55 

TALÁLTAK egy iskolai könyvet, 
igazolt tulajdonosa átveheti a ki-
adóban. 

ELVESZETT vasárnap gyermekre'ti-
kül, kulcsokkal. Becsületes megta-
láló legalább n kulcsokat szívesked-
jék a kiadóba leadni. 1772 

c OKTATAS 

GYORSÍRÓ, géplrólanfolyam kez-
dődik I5-én, Dr. Rósenbergné, 
Gyorsíró iskolájában, Szláltn-sélány 
1. sz. 


