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MI TÖRTÉNT ÉS Ml TÖRTÉNIK? 

Idő járás jelentés: 

Mérsékelt, időnként élénkebb 
északnyugtai, északi, később 
északkeleti szél, változó felhő 
7Pl, ma többfelé, holnap keví>-
f ""bb helyen záporeső, esetiig 
7've.tnr, A hőmérséklet nem 
változik lényegesen. 

Vízállásjelentés: 

A Tisza vizénok hőmérsék 
1 e Szegednél 24 fok. Vízállá 
r k: Tiszabecsnél —46 cm 
(1t%), VAsárosnnmény —126 
("ti Tokaj —80 (10). Szolnok 
- 142 (9), Csongrád —230 (9), 
S-cged —152 (8). a Maros Ma-
kónál —13 cm (7%). 

7*4 * 

MOZI 

Belvárosi (4, 6, 8); Tengerész 

lánya. 

Korzó (4, 6, 8): Díszmagyar. 

Fáklya: Nyári szünet 

Ma délelőtt 10 órakor film-

ir.atiné a Fáklya Moziban. Bemuta-

tásra kerül a „Bűvös sapka" cimü 

gyönyörű szovjet mesefilm. 

MŰVÉSZET 

Ma este fél 7 órakor az újszegedi 

s-.abadtéri színpadon a Fegyveius 

icslületek hangversenyt rendeznek. 

K IÁLL ÍTÁS 

Szovjet Sajtókiállitás a Magyar-

S ovjet Társaság kiállitás'iermében 

r inden nap reggel 9-től este 8-ig 

nyitva (Horváth Mihály-utca.) 

NEVELÉS 

Ma délelőtt 10 órakor a „Nemzet, 

közi kérdések" előadássorozat líe-

rrtében a Korzó Moziban előadás: 

, \ jugoszláv Kommunista Párt ké-

rek és gyilkosok hatalmában" cím-

mel. 

Az Ady-téri Egyetem előadóter-

mében ma délelőtt 10 órakor tart 

beszámolót dr. Straub Brúnó elvtárs 

a Szovjetunióban szerzett élményei-

ről és tapasztalatairól. 

Szolgálafos gyógyszertárak: 

Reggel 8 órától este 20 óráig: 

Tarcsay István; Sztálin-körút 32. 

I.őbl dr. örök.: Aradi 

vértanúk-tere 

4. Telefon; 35—04. — Éjjel-nappali 

szolgálat; Bulcsu Barna: Kálvária-

tér 7. Megváltó Gyógyszertár NV, 

Telefon: 35—63. Selmeczi Béla: Pe. 
tüfi-telep IX. 489. 

• 
GYÓGYSZERÉSZ diplomá-

val rendelkezők, akik már fog 
lalkozásukbnn vagy más pá-
lyán működnek, nyilvánartás-
I avétel végett a tiszti főorvost 
hivatalban (Klauzál-tér 9) je-
lentkezni kötelesek az összes 
okmányokkal együtt. Jelent-
kezés A—K-ig 27 én, K—Z-ig 
28-án 14 órakor. Polgármester. 

AZ ÁLLAMI Pedagógus 
Szjikszervezet Rzegcdi zenepe-
dagógus Munkacsoportjába n 
beírakozások megkezdődtek. 
Az 1949—50. tanévben végzett 
előkép7.ősök és új növendékek 
beiratkozása június 26—29-ig 
délelőtt 9—12-ig a Zenekon -
zervatöriumbnn. 

HÁZFELÜGYELŐK cso-
portja június 27 ón este 6 órai 
kezdette] rendkívüli taggyű-
lést tart a Sznkszcrvzcti Szék-
házban, budapesti előadóval. 

ANNA-FORRÁS t e j i v ó 
közli, hogy hétfőtől este 10 órá-
ig van nyitva, tejes vacsorák, 
cukrászsütemény, fagylalt. 

* Párthirek 
Felhívjuk elméleti pártnapi elő-

adóinkat, a folyó hó 27-én délután 

5 órakor tartandó értekezeletre, ahol 

beosztásaikat is megkapják, jelenje-

nek meg a Pártoktatás Házában. 

Oktatási osztály. 

Felhívjuk alapfokú szeminárium-

vezetőinket és ellenőreinket, hogy 

jelentéseiket legkésőbb 26-ig adják 

le az oktatási osztályra. 

Oktatási osztály. 

Felhívjuk alapszervezeteink fi-

gyelmét, hogy a pártépítés előadás-

sorozat, amelynek cfme a „Pártta-

gok jogai és kötelezettségei", pén'te. 

ken délután 6 órakor lesz megtartva 

a Pártoktatás Házában. Kérjük az 

alapszervezeteink vezetőségi tagjait, 

hogy az előadáson okvetlenül jelen-

jenek meg. 

Oktatási osztály. 

Felhívjuk alapszervezeteink fi-

gyelmét, hogy a július 1. és 8-a kö-

zöl] tartandó elméleti pártnapot a 

leggondosabban készítsék elő. 

Oktatási osztály. 

M N O S z - H I R E K 

Az MNDSz központban hét-
főn, 26-án a iermészettudomá 
nyi előadás elmarad a követ-
kező hétfőig. 

Az iizemi és kerületi cso-
portok szervezői a nevelőkkel 
egyii<t hétfőn délután ponto-
san fél 6 órára a beinduló tan-
folyamra jelenjenek meg. Elő-
adót az MDP biztosít. Csoport, 
jaink ügyveztői résztvehetnek 
a tanfolyamon. 

A József Attila-telepen 25 
én. vasárnap délután 4 órakor 
MNDSz csoportalakulás [esz 
műsorral egybekötve, az Er-
dei-téren, a Jójárt Sándor-ven-
déglőben, melyre a József 
Attila-telep dolgozóit hívjuk és 
várjuk. 

Az MNDSz központ a tánc-
csoport részére egy kisebb faj-
ta tangóharmonikát keres meg 
vételre. Ajánlatot Dugonics-
tor 12. szám alatt lehet tenni. 

DISz hírek 

Hétfőn délután 6 órakor 
alapszervezeti titkáraink, 
kultúr, sprot, oktatási és pro-
paganda felelősök részére érte-
kezletet tartunk. Pontos meg-
jelenést kérünk. 

KOMOLY MUNKABAN SZEGED USZOI 

BELVÁROSI MOZI 
===== TELEFON: 40-25 

C: ütöriöktöl szerdáig 

Tengerész lánya 
Filmvigiáték és Leeujahb Híradó 

K O R Z O M O Z i 
r? TELEFON: 33-44 -

Junius 27-ig, keddig: 

DÍSZMAGYAR 
Széchenyi f $ Jí J.Y fS filmszínház 

• TELEFON: 34-77 - • • 

l\YARI SZU1SET! 

t-l(jYELEM vásárnap JUH. 25-<n 
dé elöe 10 órakor F i lcomat íné 
70 filléres helyárakkal: 

A b ű v ö s s a p k a 
Ovfiry Hl "rovtot mesctilm. 

Előadások kezdete: Belvárosi és 
Korzó Mozikban hétköznap 6 és 
8 órakor; vasár- és ünnepnap 

4, 6 és 8 órakor 

Szeged sportja az elmúlt 
évek alatt komoly fejlődésen 
ment keresztül. Csaknem minden 
sportágban országos viszonylat-
ban is figyelemreméltó eredmé-
nyeket érlek el sportolóink. A 
szegedi úszósport sem maradt el 
ezen a téren, hiszen Csapó Gá-
bor személyében háromszoros or-
szágos ifjúsági bajnokkal dicse-
kedhetünk. 

A szegedi úszók között nagy 
munka folyik. Csapó Gábor jö. 
vőre már senior lesz, — égetően 
merült fel az utánpótlás kérdé-
se. Az SzSzMTE úszószakosztá-
lya ezen a téren máris szép ered-
ményeket mutathat fel. Naponta 
75—90 ifjúmunkás és diákfiatal 
készül szakképzett edző'k odaadó 
irányítása mellett a jövőre és 
Fazekas László, Szentklárai Béla, 
Bodor István és mások fejlődé-
sében remény van arra. hogy a 
szegedi úszósport még sok di-
csőséget hoz városunk dolgozó 
népének. 

A 23_án megkezdődött orszá-
gos ifjúsági bajnokságokkal 
szemben a tavalyi eggyel, az 
idén négy szegedi ifjú utazott 
fel: Csapó, Barcs, Fazekas és 
Csapó II. Nagy küzdelemben 
bár, de ismét három elsőséget és 
több helyezést várunk tőlük. A 
vízipóló sportunk nagy és ne-
héz feladat előtt áll. Minden bi-
zonnyal az SzSzMTE nyeri a ke-
rületi NB H-t és bekerül az NB 
I.be. Baj van azonban az után-
pótlással. A csapatnak csak egy 
fiatalabb tagja van, a többi már 
veterán és nincs messze az az 
idő, amikor ezek a sportolók — 
koruk miatt — visszavonulnak. 
A szakosztály vezetősége ezt a 
kérdést megvizsgálta és most 
szorgalmas, rendszeres munkával 
uj és állandó ifjúsági pólókeret-
összcállitásáva], kiképzésével 
igyekszik megoldani ezt a kér-
dést. Ezen a téren is mutatkoz-
nak eredmények. Lugosi, Reök, 
Csinosak, Szentklárai már most-
olyan tehetséget és formát mu-
tatnak, amely lehetővé teszi, 
hogy szorgalmas munkájuk ered-
ményeképpen a következő idény. 
ben bekerülhessenek első csapa-
tunkba. 

A munka eredményességét eb-
ben a sportban is a Párt támo-
gatásának és útmutatásának kö-
szönhetjük. A Párt hivta fel 
uszósportunk vezetőinek figyel-
mét a tömeg sportmozgalom je. 
lentőségére, igy Pártunknak kö-
szönhető az is, hogy uszóspor-

jtunk szép jövő, nagy eredmények 

BarackátvéíeS 
a Barnmflértékesitö NV. szegedi telepe (Hötöliáz) Ilona u. 10. 

Telefon: 33-21. — 

a barack lelvásárlását a töfdmüvesszövetkezef utján megkezdte 
Átvételi helyek: Szegeden Mikszáth Külmán-u. 24. (Wilhelm fatelep 
udvarán) reggel 4 órától délelőtt 10 óráig, a Hűtőházban egész nap. 
Egyéb helységekben a földmíives.szövetkczetek gj ümölcsátvétoll 

helyén. 

W • • • • • • 

J O J J O n pihenni 

a dorozsmai 

íltlíllés, lánc zene, gyógyvíz, első-
rendű olcsó itala*, ós étkezés. Szobák 
kiadók. Faidmaresszilretkezet 

elé nézhet. Nyugodtan elmond-
hatjuk, hogy utánpótlás szem-
pontjából a felszabadulás .óta 
ilyen jól még nem álltunk. 
A „Békererseny" második napja. 
Ma reggel 7 órai kezdettel a 

szombati Budapest—Szeged távver-
seny versenyzőinek részvételével 
háztömbkörüli versenyt rendez a 
Szegedi Postás Szakszervezet ke-
rékpáros szakosztálya. Ennek le-
zajlása után a kétnapos verseny 
résztvevői békeüzenetet intéznek a 
külföldi (olasz, francia, belga, hol-
land, angol) kerékpárosokhoz. A 
torna győztesének ju't majd az a 
kitüntetés, hogy a békeüzencteket 
tartalmazó leveleket az egyes kül-
földi kerékpáros szövetségek elmé-
re feladja. 

Szegedi Erdő—Pécsi Erdő 
labdarugó mérkőzés lesz ma dél-
előtt 10 órakor az SzSzMTE pá-

Rendelet a tarlóhántásról 

A polgármester közli, hogy min-
den mezőgazdasági ingatlan mü-
velője köteles a szántóföldi mü-
velés alatt áldó ingatlanon ter. 
melt őszi és tavaszi kalászosok, 
hüvelyesnövények, takarmánynö-
vények, olajmagu és egyéb növé-
nyek learatása után tarlóhántásL 
végezni és utána a talajt szükség 
szerint boronálni, simitózni vagy 
hengerelni. 

Az 1950. évben le aratásra ke-
rülő főnövények terüle'.ének egy 
hányadán másodnövényeket (kö-
les, kukoricacsalamádé, csillag-
fürt, mohar, stb. kell termelni. 

A rendelkezés megszegői ellen 
kihágási eljárást indítanak. 

H I R D E T M É N Y 

Közhírré teszem, hogy az uj. 
szegedi lőtéren folyó évi junius 
hó 29-én 7 óráitól 17 óráig, 30-
án, valamint jullus hó 1-én 7 
órától 16 óráig éles lőgyakorlat 
lesz. 

A fenti idő alatt a lőtér kör-
nyékén kát kilométeres körzetbe 
tartózkodni nem szabad. A biz-
tonsági őiyk által lezárt terület, 
re,.tilalom ellenére belépők testi 
épségéért- fi hatóság felelősséget 
nem vállal. 

Egyben közhírré teszem, hogy 
az újszegedi lőtéren folyó hó 25-
re és 26-ra, a baktói lőtéren folyó 
hó 28-ra hirdetett lőgyakorlat 
elmarad. 

Polgármester 

lyán. A pécsi csapa't NB. III-as j i * 
tekerőt képvisel. Ennek ellenére a 
Szegedi Erdő győzelme várható, 
ugyanis Szolnok (Textiles), Vesze-
lovszky (Győr), vendég játékoson kí-
vül Bánáti, Gyurik és Solti is ját-
szik a szegedi csapatban. 

SAKK 

Jól szerepelnek a magyar sakko-
zók a lengyel nemzetközi sakkver-
senyen. Különösen meglepő Barcza 
kitűnő játéka, aki eddig még nem 
vesztett játszmát és a negyedik for-
duló után Keresz nagymester mö-
götti 8 p. 8-al a második helyen áll. 

N Y I L T T É R * 

Feleségemtől, szül. Szeme-
rédi Annától különváltan élek, 
érte semmi felelősséget nem 
vállalok. 

i f j . Körmendi Kádmán, 

2554 Deszk, Alkotmány-u. 77. 

*E rovatban közöltekért sem a 
szerkesztőség, sem a kiadóhivatal 
felelősséget nem vállal. 

F E L H Í V Á S 

I 

Felhívjuk az állami ke. 
zelésben levő. községi vállalatok 
és szövetkezetek figyelmét, hogy 
a G. F. 2.292—1948. számú ren 
delelte értelmében hirdetéseiket 
kizárólag az Állami Hirdető Nem-
zeti Vállalat utján adhatják fel 
(apróhirdetést is). 

Állami Hirdető Nemzeti Válla-
lat szegedi kirendeltsége: Sze-
ged, Széchenyi-tér 11. (Bérház). 
Telefon: 41—40, 8-tól 4.ig. 

Vásártartási hirdetmény 

Szeged városban folyó évi Ju-
lius hó 1-én (szombaton) (ser-
tés, juh, kecske), 2-án (vasár-
nap) (állat és kirakodó) orszá. 
gos vásár lesz. 

Vészmentes helyről, szabály-
szerű marhalevéllel mindenféle 
állat felhajtható. Minden sertés-
ről. juhról és kecskéről külön-
külön marhalevelet kell kiállíta-
ni. 

Iparosok, kereskedők ipariga 
zoványaikat hozzák magukkal, 
mert a vásár alkalmával hatósá. 
gi közeg felhívására azt kötele-
sek felmutatni. 

A vásárra csakis a vérvételen 
kedvező eredménnyel átesett és 
szabad marhalevélkezelés alá eső 
egypatás állatok (ló, öszvér, sza-
már) hajthatók fel. 

Megtört szívvel tudatjuk, 
hogy drága jó férj, édesapa, 
nagyapa, após 

Vasas János 
ny. MÁV. főmotorvezetö 

f. hó 23-án elhunyt. Temeté-
se f. hó 25-én délelőtt fél 12 
órakor lesz a rókusi tiemető-
ben. Gyászoló család. 

icna 

Félévi l e l t á rozás 
miatt iunius 29-t6l tuiius 2 tg áru-
kiszolgálás szünetel. Rendeléseket 
mar j u l i u s 1 - é n felveszünk. 

Szegedi Vaskereskedelmi XV, 
Sztalin-korut 39 

FEHÉR mély gyermekkocsi eladó. 
Érdeklődni Cserepessori kis lakások 
6/3. sz. 2281 

Ériesitiük 
a földművesszövelkezeteket, nemzeti vállalatokat és összes vásár-
lóinkat, hogy folyó hó 29-én 12 órától, valamint 30 án és 1-én fél-

évi leltározás miatt az árukiadás szünetel. 
Szegedi Papír, és Irodaszerértékesítö NV. Szeged. 

Átvételi ár: a legmagasabb napi ár 
minőség szerint. 

A Nemzeti Vállalat újból felhívja a termelők figyelmét, a nagyság 
és minőség szerinti osztályozás fontosságára és arra, liogv az ex-
portra alkalmas nngvságú és minőségű barackot 60—70 százalékos 

érési fokban kell megszedni és átvételre felajánlani. 
Xa&yohb gyümOlcsüsük közvetlen jelentkezését kérjük. 

OK A - u l a l v á n y r a , O S z H - h i l e l r e , részleire is kapható 

t 


