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SZERDA. 1950. JÚNIUS 14. 

Ml TÖRTÉNT ÉS Ml TÖRTÉNIK? 
VARHATÓ IDŐJÁRÁS. 

Mérsékelt szél. ma kevés felhő, 
száraz idő, hnlhap már több felhő, 
de csapadék még nem valószínű. A 
hőmérséklet tovább emelkedik. 

VÍZÁLLÁS. A Tisza Vásárosna-
ménynál árad, máshol npnd, igen 
alacsony vlzállúsú. A Tisza vizének 
hőmérséklete Szegednél 2:i fok. Mai 
vízállások: Tiszabecs —90 (0), To-
kaj — 104 (7), Szolnok —158 (8), 
Csongrád —2.14 (9), Szeged —131 
(9). A Maros Mnkónál 0 (8). • 

MOZI 

Belvárosi (6, 8); Abéj dalai. 

Korzó (6, 8 ) ; Magas jutalom. 

Fáklya (fél 7, 8): Magyar-szovjet 

híradó. — Kolhozmunka gyümöl-

cse. — Ürgevadászok. — Béke le-

győz! a háborút. 

MtTVfcSZET 

Szombaton este 8 óra) kezdettel 

az újszegedi szabadtéri szinpadon 

keringöest, a budapesti Operaház 

tagjainak vendégszereplésével 

KIÁLLÍTÁS 

Könyvnapi kiállítás nyílik csütör-

tökön a múzeumban. 

Szovjet Sajtókiállitás nyílik va-

sárnap a Magyar-Szovjet Társaság 

Horváth Mihály-ulcai székházának 

kiállitástermében, 
• 

A MUZEUM nyitva vasárnap és 

ünnepnapokon 9 órától 13 óráig 
hétköznapokon 9 órától 14 óráig. 

A SOMOGYI KÖNYVTÁR nvH-
VI köznapokon 9-tól 18 óráig. 

AZ EGYETEMI KÖNYVTAR 
reggel 8 órától este 7 óráig van 
nyitva köznapokon. Köcyvkö.-
csonzéi. d. e. 8-tól 1 óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak; 
Leinzinger Pál: Horváth M.-u. 9. 

Tel.: 33—13 Pósa Balázs: Kálvária, 

ulca 17. Dr Salgó Éva Mátyás-tér 4, 

Sclmeczi Béla: Petóli-tclep IX 485 

* Párthirek 

Felhívjuk az elméleti pártnapon 

előadó elvtársak figyelmét, hogy ma 

este 6 órakor központi előadóval 

előkészítőt tartunk Kérjük az elv-

társak pontos megjelenését. 

Oktatásj osztály. 

Felhívjuk az üzemi és hivatali 

párttitkár elvtársak figyelmét, hogy 

a szerdán és csütörtökön tartandó 

aktivaértekezletre silabuszt az agi-

tációs osztályon vegyék át Az ak-

tivaértekezletet ennek az alapján 

tartsík meg. 

Agitációs osztály. 

Egyént tanulóink figyelmébe. 
'Azon elvtársak, akik a vasárnapi 

konferencián nem vettek részt fo-
lyó hó 17-én, szombaton délután 3 
órakor pólkonferencián vesznek 
részi. A konferenciát az Iparosta-
nuló iskolában 'tartjuk. 

A báromhónnpos színvonalon ta-
nuló elvtársak részére a IV. havi 
anyagból tanulókört 17-én, szómba-
ton délután 5 órakor tartunk az 
Építőipari Gimnáziumban, 

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

Okta'tási oszt. 

Szakszervezeti hirek 

MAV nyugdijasok folyó hó 14-én 

délután 4 órakor szakszervezeti 

taggyűlést tartanak összevonva az1 

alsóvárosi MAV kultúrházban. 

A szegedi házfelügyelők szak-

szervezetének helyi csoportja érte-

síti tagjait, hogy a íagkönyvet min-

den tag hozza be átvizsgálás végett 

délelőtt 9—12 órái és délután 3—6 

óráig. Vezetőség. 

Jelentkezés 
a dolgozók építőipari gimnáziumába 

A doligozók Ipari gimnáziuma 
épitőipari tagozatára éa előkc-
efcitö tanfolyamára már most 
megkezdődnek Szegeden a jelent-
kezések. Az uj eteő osztály ok-
tóberben kezdi meg működését. 
A2 iskola ingyenes és négy éven 
keresztül évenként tíz hónapig 
tart. Hetenként öt napon át az 
esti órákban folyik a tanítás. A 
negyedik év végén ére l.ségi vizs-
gálatot tehetnek a hallgatók. 
Felvételre elsősorban azok a 

és segédlevelük, vagy ezzel 
egyenlő értékű munkakönnyvei 
igazolt gyakorlatuk van. 

Minden jelentkező az alapis-
meretek pótlására október l-ig 
ingyenes ha'.hetes előkészítő tan-
folyamon köjeles résztvenni. A 
jelentkezők a szegedi Épitőipari 
Gimnázium Aradi vértanuk.tere 
1. szám alatti ódájában vagy 
nz esti órákban a gimnázium 
portásánál kérdőivet kapnak. Ezt 
kitöltés után a szakszervezet 

nagyüzemi munkások jelentkez- | ajánlásával kell az iskola igazga-
hetnek, akik 17 évesek elmultak I tóságának beadni. 

Könyvnapi kiállítást rendez 
a szegedi Somogyi-könyvtár 

A Biotogus Kör 

pénteken délután 6 órakor tartja 2. 

szákülését az Ady-téri Egyetem ter-

mészettudományi előadótermében. 

Hazslinszky Bertalan: „A mikrosz-

kópos vizsgálatok jelentősége a me-

zőgazdasági ipari termékek, élelmi-

szerek minőségének ellenőrzésében" 

és Wimmer Károly: „Gyapotrost-

vizsgálatok ipari szempontból" cím-

mel ad elő. Minden érdeklődőt, kü-

Ü T E M T E R V 
MHK prőbáxtaiásokról junius 11-től 30-ig 

Szeged ifjúsága SzIT, MEFESz, 
Diákszövetség, Úttörők, MHK bene-
vezettek felajánlásukav a DISz-kon-
gresszusra abban nyilvánítják meg, 
hogy június 11-től 18-ig mindany-
nyian lepróbáznak. Ennek érdeké-
ben elkészített ütemterv szerint 
kezdjük meg az első időszakból a 
próbákat. A próbák Szeged alábbi 

Í
három pályáin folynak délután 5 
órától kezdődően. 

Június 14_én Lokomotiv-pálya: 

A DÉMA dolgozóínak május havi újításai 
16.830 forinttal segítik előre népgazdaságunk 

önköltségcsökkentési tervét 
A DEMA cipőgyár dolgozói az 

elmúlt napokban szakszervezeti 
napa; tartottak. Szabácsi Anr.a 
elvtársnő, üzemi bizottsági ttt-
kár elmondotta, hogy a DÉMA 
dolgozóinak is még fokozottabb 
mértékben kell ügyelni a munka-
fegyelemre, s az esetleges bér-
csalások megakadályozására. 

A DÉMA-ban az áprilisi szak-
szervezeti nap óta újabb nagy 
lendületet ve t az újítási mozga-
lom. Szabáesi elv ársnő örömmel 
jelentette be a szakszervezeti nap 
résztvevőinek, hogy az újítás vo-
nalán elért májusi eredmények 
16.830 forint évi megtakart ást 
jelentenek a vállala'.nak. A dol-
gozók liangos tapssal üdvözölték 
Surmann Lajos és Fried Lajos 
üzemfenntartókat, akik az el-
múlt hónap folyamán hét újí ást 
adtak be. Ezekből az újí.ásokból 
eddig már hatot a termelésbe is 
beveze' te'k. 

Négy újítást értékellek ki ed-
dig közülük, s ezek az újítások 
7271 forint önköltségcsökkentést 
jelentenek. A két kiváló újító 
618 forin' jutalmat kapott. — 
Ugyancsak jutalmat kaptak Itt 
az üzem adminisztratív dolgozói 
is, akik szintén jelentős újítást 
vezet tok be a eyár adminisztrá-
ciós munkájába.. A jutalmakat 
Bánfi Károly termelési felelős 
Róbert Pál főkönyvelő és Szalai 

HALÁLOZÁS. Szigeti Jenőt, a 
Nyomdász Szakszervezet tagját fo-
lyó hó 14-én délután 5 órakor te-
metik a Rclvárosi-temető ravatalo-
zójából. 

MINSz-HIREK 

Dezső kalkulátor dolgozók vet-
ték át. Végül Kiss Fazekas Pál 
üzemi újítási megbízott kapott 
jutalmai, akinek újítása 9559 fo-
rinttal járul hozzá az üzem ön-
költségcsökkentéséhez. Kiss Fa-
zekas Pál 216 forint jutalmat 
kapott. 

A megjutalmazott dolgozók 
örömmel és lelkesedéssel vették 
át szorgalmukért és jó munkáju-
kért kapott díjakat és Ígéretet 
tettek, hogy mostani eredmé-
nyeiket a jövőben még fokozot-
tabb mértékben növelik. 

Textilkomb. SzIT, Késárugyár SzIT, 
Madách-u áll. iskola. — Ady-léri 
pálya: Délmagyarországi SzIT, Ma-
gasépítési NV. SzIT, TÜZÉP SzIT. 

UTC-pálya: Felsővárosi SzIT, 
Textil Nagyker. SzIT. MKOSz SzIT. 

Június 15-éti Lokomoliv.pályán: 
Margit-ü. ölt. iskola, Mátyás-téri 
ált. iskola, Vegyifpari isk„ Közkór-
ház SzIT, Pénzügyőrség SzIT. — 
Ady-Véri pályán: MEFESz. Gyár-
építési .SzIT. Posta SzIT, Népbolt 
SzIT, Mérey-üfcai áh. isk. Köz-
gazdasági fiú Isk. — UTC-pályán: 
Pick szalámi SzIT, Lippai SzIT, 
Fodortelepi SzIT, Közgazd. leány-
isk., Pedagógiai gimn., Madách-u. 
ált. isk. 

Szeged város belterületi I. fokű 
közig, hatósága. 

8500—22-1950. kig. sz. 

Tárgy: Ebadó jegyek (ér-
mék) kiváltása. 

FELHÍVÁS. 
Felhívom az ebtulajdonosoknt, 

hogy hátralékos ebadójukat (Vá-
rosháza I. e. 16. sz." alatt) hala-
déktalanul fizessék be. Azon eb-
tulajdonosok, akik az ebadót már 
befizettek, az adójegyek átvétele 
végett mielőbb jelentkezzenek, 
mert az ellenőrzés során adójegy-
gyei el nem látott ebeket a ható-
ság elkoboztatja. 

Szeged, 1950 június 2. 
Polgármester. 

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

Szerda: MAV forg. 7 óra: Virág 

Mária, MÉMOSz 7 óra: Varga Jú-

lia, Bárkányi fél 4 óra; Vass Fe-

renc Szalámigyár 4 óra: Csányi 

Mária, Paprika NV fél 3 óra: Toldi szekrény 65 cm magas. Deák Fe-

Mária, Ruházati NV fél 3: Barna ^ j í g „ p k r é n y 

| r UUL.1LHU/.AS | 

MINDENES bejáróleányt felveszek. 
Czékus cukrászda. Petőfi S.-sugár-
út 7. 1797 
14 éves leányomat a nyári hóna-
pokra elhelyezném. Kölcsey-utca 10. 
Fadrász-üzlet. 1805 
BEJÁRÓ jólfőző mindenest keresek 
15-re. Deák Ferenc-utca 4. L 5. Je-
lentkezni délüián 3—5-ig. 1812 

| ADAS-VKTEL | 

TASKAIRÓGÉP eladó. Oroszlán-u. 
6 sz. Csikós. 1774 
MAKOl erőstúró legolcsóbb, leg-
táplálóbb 2.70 forint Aradi-u. 5 
Viszonteladóknak árkedvezmény. 
LEGSZEBB bizsutériák, dísztárgyak 
legolcsóbban. D'vatos gyöngyfűzés' 
vállalok, ölomkristályt veszek. — 
Szeleiné, Kelemen-utca 7. sz 
POLITÚROS diófa hálószobák, kom 
bináll szekrények la. kisipari mun-
ka Nagy Mihálynál. Dugonics tér 3 
SÍREMLÉKET műkőből, temetőig 
szállítva is, továbbá javítási mun-
kákat jutányos áron vállal az Álla-
mosító!? Fischer János és fiai cég, 
Kálvária út 3. 

KETTŐ vagy három literes fagy-
laltgépet vennék. Zákány-®, 9/b. 

1798 
ELADÓ afrik matracok, asztal, 
(konyhaasztalnak megfelelő) edény 

Irma 

A könyvnapok alkalmából a 
szegcdi Muzcumban a Somogyi-
könyvtár értékes könyvnapi kiál-
lítást rendez. Ez a kiáliitás igen 
hasznosan járul hozzá a könyv-
napokhoz, mert módszeres el-
rendezésben mutatja be egyrészt 
a könyvnapi könyveket, más. 
részt felhívja a látogatók fi-
gyelmét a kiemelkedő marxista-
len intata tudományos és szép-
irodalmi alkotásokra. 

A Muzeum nagytermében ren-
dezik meg a kiáílitást, amelynek 
első csoportjában ideológiai 
munkák, a marxizmus-leniniz. 
mus klasszikusai, Rákosi elvtárs 
müvei szerepelnek. A második 
csoportban történelmi és iroda-
lomtörténeti munkák, a harma-

Fájdalommal tudatjuk, hogy 

leányom, illetve lestvérünk, 

Koncz Rozál ia 
junius 13 ánrCvd szenve-

dés után meghalt. 

Temetése 15-én a rókusi 

temető ravatalozójából lesz. 

Gyászoló család. 

dik csoportban pedig szovjet, 
magyar és haladó szellemű kül. 
földi szépirodalmi munkák sze-
repelnek. A kiállítás negyedik 
csoportjában az ifjúsági és gyer-
mekirodalom remekeit láthatjuk. 
Az ízlésesen és igen tanulságo-
san elrendezett kiállítási anyag 
különösen azért lesz hasznos 
minden látogató számára, mert 
minden napon állandó tárlatveze-
tést tartanak és külön is felhív, 
ják a figyelmet az egyes müvek-
re. A Somogyi-könyvtár könyv-
napi kiállítása csütörtökön nyilik 
és három napon keresztül láto-
gathatják a szegedi dolgozók. 

DELMAGYARORSZAG 

politikai napilap. 
Felelős szerkesztő és kiadó: 

IFJ. KOMÓCSIN MIHÁLY. 

Szerkesztő: 

BÓDAY PAL. 
Szerkesztőség: Szeged, Jókai-u. 4. 

Telefon: 35-35 és 30-03. 
Éjjeli szerkesztőségi telefon 

este 8 lói: 34-38 
Kiadóhivatal: Szeged, Lenin-u. 6. 

Telefon. 31-16. és 35 00 
A'z i-szel Jelzett közlemények 

díjazottak. 

DélmagyarorszSg Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető: Priskin Sándor 

SZEMŰ VEGJAVTTASOK. 
IPARI FÉNYKÉPEZÉS, 

FOTOKÖPIA: 

LIEBMANN. 
Kelemer-u 12. Telefon 48-53. 

BELVÁROSI 
leleten 40 + éflfi 

(Müöriökioi szerdá g 
Legújabb szovjet ifim I 

Abái dalai 
k o r z 0 

Teleton Aut. 33 is •térin' 
Június 14- és 15 én, szerdán, 

csUtüriükiin 
Négy film egy műsorban : 

1. SZOVJET RJELORUSSZIA 
2. CSEH ERDŐK VIRÁGAI 
3. PJATNICKIJ KÓRUS 
4. ÉLETMENTŐK. 

moadrfsoK Ke/dett t> ue'VaiOti fS Korzó 
a ozibap tetkflznap es t érakor 
-a.Ar-an é. i nnpn"a- - A.skot 

prh-nv F A K L Y A imsznBaz 
1 'itteONss-/, I 

JUNIUS 14-IG, SZERDÁIG: 
1. MAGYAR HIRADÖ 
2. SZOVJET H1RAOO 
3. KOLHOZMUNKA 

GYÜMÖLCSE 
4. ÜRGE VAU A^ZOK 
5. BÉKE LEGYŐZI 

A MA POFIIT 

r-'oaoa-UN neiköznsp le I :» S-KUI, 
Va»ar- é< (innenn pS, fé 7 és 8-ror 

1795 
Ma-

dách-ulca 8 szám. Szolcsányinál, 
délután 4—5-ig. 1793 
GYERMEK vaságy eladó 10—12-ig. 
Megtckinlhctő Dohány-utca 3 sz. 

1790 
VADÁSZKUTYA 2 éves német vizs-
la eladó. Érdeklődni lehe? csü-
törtök, péntek délután 5—7_ig. 
Sztálin-kőrút 58/a. I. em. 1. 1789 
JÓKARBAN levő sötét hálószoba-
bútort keresek megvételre Tímár-
utca 10/b. 1786 

CSILLÁI! és éjjeliszekrénylámpa 
eladó. Kölcsey-utca 10, fodrásziiz-
let. 1805 
NÉGYLANGU gáztűzhely eladó. 
Megtekinthető Czégély vízvezeték-
szerelőnél, Sztálin körút 57. 1806 
SKODA „Rapid" II. 1500 cm sze-
mélygépkocsi 6 chabriolet gumival, 
tartalék motorral eladó. Jelige: 
„8000", 1799 

I ÉGY nagyobb és egy kisebb irat-
| szekrény, nagy redőnyös, álló Író-
asztal, írógépaszta], jégszekrény 
jutányos áron eladó. Galamb-u. 7. 
szám. 
FEHÉR szekrények, antik szekré-
nyek, konyhakredenc, asztalvaságy, 
kis sparherd! olcsón eladók. Clm 
a kiadóban. 1811 
TANGÓHARMONIKA. 48 basszusos 
'tokkal éladó Oroszlán-utca 6, Csi-
kós. 1810 
ELADÓ olcsón régi stilusú ebédlő-
bútor Zrínyi-utca 5, fdszt. 5. 1807 
EGY női kerékpár eladó. Újszeged, 
Csíki-utca 14. 1783 
12 m' lótrágya olcsón eladó vagy 
szalmáért elcserélhető. Orion Bőr-
gyár, Háló-utca 8 sz. 1781 
MODERN konyhabútor eladó Marx-
tér 12 sz.. házfelügyelőnél. 1768 
VARRÓGÉP alighasznált, csónakos, 

LAKÁS 

holnap, AnnrMtíirvn  e 9 V Ü t , e s Hnllfís llonn  h2 n8' e r s e n* e  a  H u n" 
rsiltftrt/ikfín este A p t > T " J U e s ÍA.UUUS i t u u u á r i á b a n . Beléoödii2Ft 

NAGYON szépen bútorozott szoba 
a küzp®ilban azonnal kiadó. Clm 
a kiadóban. 1787 
BELVÁROSI háromszobás összkom-
fortos lakást elcserélnék kettő szo-
básért költségmegtéritéssel. „Azon-
nal" jeligére. 1803 
KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott szo. 
búkat, fürdőszobahasználattal kere. 
sünk, a Nagykörúton belül tisztvi-
selőink részére. Terményforgalmi 
NV., Kigyó-utca 2 Telefon 34—80. 
. 1809 
EGY szoba, konyhás lakásom Sár-
kányhegyi állómás mellett elcserél-
ném Szegeden hasonlóért, bárhol 
olyan egyénnel, aki ért a szőlő 
megműveléséhez. Érdeklődni Soós-
né, Alföldi-u. 30. 1769 

| KIILONFLLLK | 

KERÉKPÁR, Írógép javítása szak-
szerűen Rádió OKÁ utalványra, Ke-
rékpárgumik, alkatrészek kaphatók 
Kelemennél, Kelcmen-u. 11. sz. 

1343 
RADIÓZÓK figyelem! Szaniszló rá-
dióműszerési üzeme Klauzál-tér 7. 
szám alatt az udvarban van. Tele-
fon: 44 55. 

FÜRDŐRUHÁK hozott anyagból fa-
sonokha, melltartók, gyógyfűzőket 
méretre készít Höfle füzőkészitő, 
Klauzál-tar 3. 
MEGNYÍLT Kakasszék fürdő. Gyó-
gyít, reumát, csúzt, köszvényt, női 
bajokat, stb. Kérjen ismertetőt. 
DOLGOZÓKNAK, szervezeteknek, 
klub és konyhának alkalmas he-
lyiségek azonnal Aladók. Érdeklőd-
ni naponta 10—12-ig, Zoltán.u. 14. 

1800 
HÁZASSÁG céljából 65 év körüli 
férfi ismere'cségét keresem élettárs-
nak. Házam, jövedelmem van. Jel-
ige: „Megértés". 1785 
ELVESZETT órám a Dugonicstól, 
Petőfi, Déke-úiVonalon. Megialálót 
látták. A kiadóba adja le. Husz fo-
rint jutalmat fog kapni tőlem. 

1802 
VASÁRNAP délelőtt karórát talál-
tam. Igazolt tulajdonosa átveheti 
Sztálin-kőrút 95 szám. Betegélel-
mezés, Lángné. 1804 
VASARNAP este elvesztettem férfi 
fém karórámat. Újszegedi Tisza-
parton a tiszaparti iskoláig. Kérem 
a megtalálót, jutalom ellenében ad-
ja le. Keresztes Béla, Újszeged, 
Népkert-sor 5 szám. 1794 
A JANIK-vendéglőben minden csü-
törtök este erdélyi flekken vacsora. 
A flekkenl Barabás süti. Kitűnő bo-
rok, Boldizsár Kálmán muzsikál. 
Hűvös kert helyiség. 
VASARNAP elvesztettem fiúcska 
drapp kabátot és piros antilop 
övet. A megtaláló jutalomban ré-
szesül, adja le. Kossuth Lajos-su-
gárút 44. Fűszerüzlet. 1808 
SZÉP menyasszonyi ruha és fá-
tyol kikölcsönzése. Erzsébet kalap-
szalon. Lenin-u. 16. sz. (Kárászul.) 

OKTATÁS 
dődik 15-én, Dr. Rósenbergné, 
Gyorsíró iskolájában, Sztálin-sétány 
1. sz. 
MAJOR gyorsíróiskola július hete-
dikén kezdődő nyári 'tanfolyamra 

Singer, eladó. Katona József-utca beiralás. Bocskav-ú 4. sz 1784 
57 sz. emelet 3. ajtó. 1792 ALL'AMI Autóműszaki Intézet 
LEBONTASRA, bármilyen anyagból 
épült építményt vennék. Ajánlato-
kat „Anyag" jeligére. , 1813 

most induló gépjárművezelőképző 
tanfolyamra jelentkezni lehet. 
Rendőrpalota II. em. 12. 1720 


