
6 SZOMBAT, 1950. JULIUS I . 

Ml TORTÉNT ÉS Ml TÖRTÉNIK? 
, I DŐ JÁRÁSJELENTÉS: Mérsé-

sékelt északi-északkeleti, később 

déli-délnyugati szél. Déli, délutáni 

felhőképződés, esetleg helyi zápor-

esővel, zivatarral. A meleg idő to-

vább tart. 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A Tisza 

Técső és Tiszabecs között árad, 

máshol apad. Igen alacsony vízál-

lású. Hőmérséklete Szegednél 24 

fok. Mai vízállások: Tokaj —106 cm 

(7 százalék), Tiszafüred 128 (8), 

Csongrád —22 (10). A Maros Ma-

kónál —19 (7). 

NAPIREND 
MOZI 

Belvárosi (6, 8) Figaró házas, 
sága. 

Korzó (6, 8) Szines mesevi-
lág. 

Fáklya: Nyári szünet. 

KIÁLLÍTÁS 
Magyar-Szovjet Társaság 

Horváth Mihály-utcai székházá-
nak kiáll itástcrmében Szovjet 
Sajtókiállitás. Nyitva minden, 
nap reggel 9-tól este 8 óráig. 

MŰVÉSZÉT 

Julius 2-án, vasárnap este 8 
órai kezdettel az ujszegedi Sza-
badtéri Színpadon Zenekari hang-
verseny Zathureczkv Ede hege. 
dümüvész közreműködésével, Ko-
mor Vilmos karnagy vezénylésé-
vel. 

NEVELÉS 

Vasárnap, julius 2-án délelő.t 
10 órakor a Korzó Moziban 
„Nemzetközi kérdések". („A 
munkásosztály helyzete a kapi-
talista orsz* voVKan**). 

AZ EGYETEMI K Ö N Y V T A R 
reggel 8 órából este 7 óráig vaD 
nyitva köznapokon. Könyvkö-
csonzé> d e. fl- ól 1 óráig. 

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

A S O M O G Y I K Ö N Y V T Á R nyit-

va köznapokon 9-tól 18 óráig. 
• 

Juílu3 l.tol 7-ig szolgálatos 
gyógyszerlé rak: 

Franki József: Szent György-
tér 6. Telefon 35—10. Megváltó 
Gyógyszertár NV: Klauzál-tér 9. 
Telefon 35—63. Surjányi József: 
Kossuth Lajos-sugárut 31. Tele-
fon 34—36. 

a 

A 3. HONVEDKEBÜLET DISz 
szervezete a Textilkombinát, Do. 
hánygyár, Magyar Kender DISz 
szervezeteve] közös „Kongresz-
szusi beszámolót" tart ma, szom-
baton délután 6 órakor. A be-
számoló u'án közös kulturmüsor, 
majd utána reggelig tánc. 

x A SZEGEDI Tudományegye-
tem Aulájában szombaton délben 
12 órakor „Cum Laude" avatják 
Berek Lászlót, az orvostudo. 
mánv doktorává. 

SZEGEDEN ma, szombaton és 

vasárnap országos ál lat, és kirako-

dóvásár lesz. 

x IFJÚSÁGI tánctanfolyam 
kezdődik vasárnap 7 órakor a 
KISOSz termében. 

B E L V Á R O S I M O Z I 

===== TELEFON: 40-25 

JULIUS 5-lü, SZERDÁIG 

M o z a r t v l « o p e r á j a f i lmen 

Figaró házassága 

K O K Z O M O Z i 

===== TELEFON: 33-44 = = 

Juüus 4-ig, keddig: 

A l o g n j a b b c i e h s i l o t á k 
b á b . éa r a|> i i lmek l 

Szinrtt mesevilág 

Széchenyi f ^ K|,Yl l filmszínház 

-á TELEFON: 34-77 ===== 

Nyári szünet 
FIGYELEM! Július 2-án, va-

sárnap délelőtt 10 órakor film-
matinét tartunk a Széchenyi Fák-
lya filmszínházban 70 filléres 
egységes hclyárakkalt Bemutat-
juk a legszebb ifjúsági szovjet 
filmet! Egyetemi éveim. Gorkij 
ifjúsága. 

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

4, 6 és 8 órakor 

* Párthirek 

Felhívjuk alapszervezeti veze-
tőségeink figyelmét, hogy a „Rá. 
kosi-per" olvasómozgalmában je-
lentkezők névsorát julius l-ig 
küldjék be az oktatási osztályra. 

Felhívjuk a hajadófoku szemi-
nárium vezetőink és ellenőreink 
figyelmét, hogy jelentéseiket ju. 
Iius l-ig küldjék be az oktatási 
osztályra. 

Felhívjuk az üzemi alapszerve-
zetek vezetőségeinek figyelmét, 
hogy a szakérettségire jelentke-
zők kérdőiveit julius l-ig küld. 
jék be az oktatási osztályra. 

Felhívjuk kerületi alapszerve-
zeteink figyelmét, hogy akik még 
nem küldték be a beiskolázással 
kapcsolatos jelentéseket, julius 
l-ig küldjék be az oktatási osz-
tályra. 

A 3 hónapos színvonalon ta_ 
nuló egyéni tanulók részére a 
IV. havi anyagból a konferenciát 
vasárnap reggel 8 órakor tartjuk 
az Iparostanuló iskolában. 

Szakszervezeti hirek 

Házfelügyelők Szakszervezete 
julius 4-én 6 órai kezdettel bi-
zalmi értekezletet tart a Szak-
szervezeti Székházban. 

Háztartási Alkalmazottak 
Szakcsoportja julllus 2-án d. u. 
5 órakor taggyűlést tart a Szak-
szervezeti Székházban. A taggyü. 
lésen ismeri etiik az uj felemelt 
munkabéreket. 

A Textil Ruházati helyi cso-
port 1950 julius 6-án fél 6-kor 
tisztujitó taggyűlést tart. 

D I S Z - H I R E K 

IFJÚSÁGI NAPOK 

Villamos vasút 6 óra, Dohány-
gyár 1 óra, Varga Irén, Szegedi 
Kender fél 3 óra, Tóth Sándor; 
Posta 6 óra, Ábrahám Sándor; 
Dózsa György tszcs 8 óra. 

Ét Lesitjük a hathetes iskolát 
végzett elvtársakat, ifjúság napi 
előadókat, szemináriumvezetőket, 
hogy részükre julius l.én dél-
után 6 órakor értekezletet tar-
tunk. 

x SZABÖ ÉVIKÉ Makó, Ko-
vács Mihály Szeged, házasságot 
kötöttek. Minden külön értesítés 
helyett 

A SZEGEDI kapitányság jú-
lius 6_án a kapitányság alagso-
rában árverést tart. 

x FÁJDALOMMAL jelentjük, 
hogy édesanyánk, özv. Dékány 
Mihályné 70 éves korában el-
hunyt. Temetése l.én délután 4 
órakor a Dugonics-temetőben. 
Gyászoló család. 

x HALÁLOZÁS. Schneider Já-
nos ny. igazgató tanító junius 
23_én rövid szenvedés után el-
hunvt. Temetése julius 1-én d. 
u. 5 órakor lesz a Belvárosi 
róm. kat. temető kupolacsarno-
kából. Minden külön értesítés 
helyett. 

DÉLMAGYARORSZÁG 

politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és kiadó: 

IFJ . KOMÓCSIN MIHÁLY. 

Szerkesztő: 

BÓDAY PÁL. 

Szerkesztőség: Szeged, Jókai-u. 4. 
Telefon: 35-35 és 80-03. 

Éjjeli szerkesztőségi telefon 
este 8-tól: 34-38. 

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

Az x-szel^jelzetl közlemények 
díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető: Priskin Sándor 

A v i g a d ó b a n 

a nagy hőség ellen 
kellemes szórakozást 

talál. 

Ponton hiaxolgálást. Zene. 

Tánc. Sxombnton én vaaárnap 

éjjel autóbusxjárat. 

Zathureczky Ede, a világhírű 
magyar hegedűművész szerepel 

az ujszegedi szabadtéri 
színpadon 

Vasárnap este 8 órakor az ujsze-

gedi szabadtéri színpadon a Szegedi 

Filharmóniai Zenekar hangverse. 

nyez. Komor Vilmos, a magyar Ál• 

lami Operaház karnagya vezénylé-

sével. A hangversenyen közremű-

ködik Zathureczky Ede, a világhírű 

magyar hegedűművész) a Zeneművé-

szeti Főiskola igazgat ó/a, aki Ka-

csaturján hegedűversenyét játssza el. 

Szerepel még a műsoron Goldmark 

Sakuntala nyitánya és Csajkovszkij 

V. szimfóniája. 

Kacsaturján hegedűversenyében az 

örmény nép életet a szocializmus 

megteremtéséért vívott harcban ki-

lejtett hősies erőfeszítés szólal meg. 

A Sakuntala nyitány talán legkivá-

lóbb alkotása Goldmarknak, a ma-

gyar származású nagy zeneszerző-

nek. Csajkovszkij V. szimfóniája pe. 

dig egyik legmonumentálisabb ter-

méke a klasszikus orosz zeneiroda-

lomnak 

KISKERESKEDŐI HIREK 
JuEus l.én este 7 órai kezdet-

tel Aradi-utca 6. szám alatt tag-

gyűlés lesz. 

Az OTI és a Közkórház labdaru-

gó csapata pénteken délután barát-

ságos mérkőzést 'tartott. A mérkő-

zés az OTI csapata javára dőlt el 

2:1 (1:0) arányban. „ 

Vasárnap délután fél S órakor 

SzSzMTE—Csongrád ifjúsági döntő 
Szegedi Dózsa—Szolnoki Dózsa kerületek közötti 

labdarugó mérkőzés az u/szegedi pályán 

A labdarúgás kedvelőinek va-
sárnap délután érdekes bajnoki 
küzdelemben lesz részük az 
SzSzMTE ujszegedi pályáján. Itt 
játszák le Délkerület 1949—50-es 
bajtnoki év ifjúsági döntőmér-
kőzését. amelv egvhen az idei 
utolsó bajnoki találkozó is lesz. 
A bajnoki címért az SzSzMTE 
és a csongrádi SzTK ificsapa-
tai küzdenek, mint csoportjuk 
győztesek Az SzSzMTE a kerü-
let Maros, a Csongrád pedig a 
Tisza csoportjában szerezte meg 
a bajnoki címet és vált részesé-
vé a bajnokok tornájának, mely-
nek harmadik tagja a Szegedi 
Textiles együttese. A döntene 
során eddig két mérkőzést ját-
szottak le. A textiles Csongrá-
don győzött nagv küzdelemben 
2:1 aránvban. azonban az el-
múlt vapárnán vereséget' szenve-
dett az SzSzMTE csapatától 3:1 
aránvban. ígv pillanatnyilag az 
SzSzMTE áll a lista élén két 
ponttal, 3:l-es gólarányával. Ez 
azonban korántsem jelenti, hogv 
a szegedi csapat a bajnokságot 
megnyerte, mert a csográdi 
együttes igen kiváló játékerőt 
képvisel és komolyan felkészült 
erre a találkozóra, hogy hátrá-
nyát behozza. Azonban a szak-
szervezeti ifik tudatában van-
nak a mérkőzés jelentőségének 
és Witmann edzői ük irányításá-
val ők is szorgalmasan készül-

tek erre az összecsapásra. Remél-
jük, hogy lelkes játékukkal itt-
hon tartják az ifik a két pontot 
s vele a bajnokságot. 

A szegedi Dózsa, melv most 
került be az NB n-be, vasárnap 
első erőpróbáját tartja az ujsze-
gedi SzSzMTE pályán délután 6 
órakor. A szegedi csapat a szol-
noki Dózsa jóképességü. szintén 
bajnokságot nvert csapatát lát-
ja vendégül. A szolnoki együt-
tes komolv játékerőt képvisel, 
ugyanis több ismert NB H-es 
játékos szerepel csapatában. A 
szegedi Dózsa szintén szerepel-
teti uj játékosait és minden bi-
zonnyal izgalmas, nívós mérkő-
zésnek lehetn\k vasárnap tanúi 
a szegedi szurkolók. A mérkő-
zés szünetében a Rendőrzenekar 
szórakoz'atia a közönséget. A 
nagy érdeklődésre való tekin-
tettel a vezetőség olcsó 2 és egy 
forintos jegyeket bocsát ki. a 
vállalatok, üzemi dolgozók, szak-
szervezeti tagok, valamint fegy-
veres testületek egységesen egy 
forintos belépődíj mellett néz-
hetik meg a mérkőzést. 

Ököklvívás 
A szegedi Textiles ökölvívói 

vasárnap Kecskeméten városkö-
zi ökölvívómérkőzésen vesznek 
részt, tizenkét versenyzővel. 
Több első helyet és ió helyezé-
seket várunk a Textiles ököl-
vívó gárdától. 

Apróhirdetések 
|_FOGLALKOZÁS_ l 

GYERMEKSZERETÖ bennlakó, fia-

tal mindenes állást keres lehetőleg 

azonnaba. Moszkvai-körűt 28. sz. 

EGY ügyes mindenes leányt felve-

szek vidékre. Kopasz pékmester, 

Szegvár. 229ö 

NYUGDÍJAS, magányos asszonyt 

keresek háztartásom vezetésére. — 

„Kellemes otthon" jeligére. 2315 

ÜZEMBE, vagy gyermek mellé el-

mennék a nyáron dolgozni. 15. 

évemben vagyok. Németh Klára, 

Cserepes-sor 15/1. szám. 

GYERMEK mellé, kézimunkaüzem-

ben, vagy máshová elmennék nyá-

rára dolgozni. Pesti Ilona, Csere-

pes-sor 14/4. szám. 14 éves multam. 

HÁROM, 15. évében lévő, erős, 

egészséges úttörő l á ny bármilyen 

elhelyezkedést keres, bármilyen 

munkát vállal. Megkereséseket „Dol-

gozó lányok" jeligére kérünk lead-

ni a kiadóban. 

IRODÁRA alkalmas szerényigényű 

házvezetőnőt keresek. „Otthon" jel-

igére. 2406 

ELMENNÉK jobb özvegy emberhez 

háztartást vezetni. 43 éves vagyok, 

vidékre is elmegyek, „özvegy" jel-

igére. " 2100 

HÁZTARTÁSBA, vagy gyermek 

mellé, vagy máshová elmennék az 

iskolai szünetben dolgozni. 14 éves 

vagyok. Balogh Éva, Cserepes-sor 

14/1. szám. 

EGY 6 hónapos jorkshirei süldő el-

adó. Tápéi-utca 22. 

LEGSZEBB bizsutériák. bronzszob-

rok nagy választékban, legolcsób-

ban. Divatos gyöngyfűzést vállalok. 

Szeleiné, Kelemen-u. 7. sz. 

MAKÓI eröstúró legolcsóbb, leg-

táplálóbb. 2.70 forint Aradi-u. 5 

Viszonteladóknak árkedvezmény. 

KERÉKPÁR, írógép javítása szak-

szerűen- Rádió OKA utalványra, ke-

rékpárgumik, alkatrészek kaphatók 

Kelemennél, Kelemen-u 11. sz. 

1343 

VÍZMENTES ponyvák, villauygyuj-

tó és oltó-órák eladók. — Pollá'k 

Testvérek, SztáUn-körút 36. 23S3 

HASZNÁLT tégla eladó- Partizán-

utca 10. szám. házfelügyelő. 2383 

IKER mély gyermekkocsi, 300 lite-

res vörösréz kád eladó. Arany Já-

nos-utca 10 11. 5. 2380 

IRÖASZTAÍOK és kisebb iratszek 

rény, nagy redőnyös álló íróasztal, 

trógépasztalok, asztalok jutányos 

áron eladók. Galamb-utca 7. szám. 

HÁLÓSZOBÁT és mindenféle búto-

rokat magas áron veszek. Singemé, 

Török-utca 6. szám, kapuval szem-

ben. 2371 

ELADÓ villanytűzhely sütővel és 

edényekkel. Hunyadi-tér 1 szám. 

a kocsmában megtekinthető. 2392 

PETÖFI-telep XVII. utca 874 szá-

mú ház lakásátadással eladó. 2373 

FÉL festett hálóbútor eladó- Ke-

reszt-utca 38. szám. 2340 

KÜLÖNBÖZÖ méretű ú] ablakok 

eladók. Hruska Imrénél, Ujszent-

iván, Ujtelep-utca 252. 

ELADÓ ezüstróka gallérnak, ősz-

szehajtós vaságy betéttel, benzines 

kannák, 300 literes vashordó, pet-

róleum pumpa, Arany János-utca 8. 

szám. 2412 

ASZTALOK, székek, ágy, rekamié, 

kombinált szekrény, műlép-prés el-

adó. Sztálin-krt. 55. szám. 2409 

RANTANI való csikó kapható a 

Központi Lóhúscsarnokban, Valéria-

tér. 2378 

J ó ÁLLAPOTBAN lévő kisebb mo-

dern jégszekrény eladó. Singemé, 

Török-utca 6. szám, kapuval szem-

ben. 

2 + l-es STANDARD rádió és sez-
lon eladó. Tavasz-utca 6/b. 2367 
ELADÓ Ncó Kalor kályha prima, 
konyhaberendezés, szinajtó, Guten. 
berg (Margit)-utca 28 sz. 2404 
ELADÓ 500 kg-os keményfa mázsa 
súlyokkal. Kecskeméti-utca 3 szám. 

2405 
EGY jókarban levő cipész stop-
pológép eladó. Sipor Ferenc, Repü-
lőtér. 
ELADÓ egy sötét 10 darabból álló 
ebédlő 230Ö forintért. Deák Fe-
rcnc-utca 24 szám. II . em. külső 
folyosó balra. ' 2403 
KÜLÖNFÉLE használt házi bútor 
olcsón eladó: kredenc, pohárszék, 
tükörrel, sodronybetétes ágy, mat-
rac, szekrények, székek, húsdaráló 
stb. Szent Itstván-tér 15 sz. (ter-
ményüzlet, sarok) hétköznap 9—12 
óráig. 2398 
330 hosszú, 130 széles folyosóra va-
ló ablak-ráma eladó. Hóbiárlbasa-
Uic? 39 szám. 2375 
SÜTÖDE, házzal, gyümölcsössel el-
adó, esetleg hasonló értékű városi 
házért elcserélném. „Falun" jel-
igére 

0- i s i r í s ; 

SZOBA-KONYHÁS lakást keresek 

lehetőleg Felsövároson, költségmeg-

térüléssel. Közvetítőt díjazok. Ko-

vács, Osztrovszky-utca 25. 

ÉGY, vagy kétszobás, konyhás la 

kásf keresek költségmegtérü'éssel. 

„Augusztus l-ig" jeligére 2368 

BÚTOROZOTT szoba kiadó két 

férfi részére elsejéitől jutányosán. 

Oroszján-utca 6. szám, ajtó 6 2413 

KÜLÖNBEJARATú , szép bútoro-

zott szoba fürdőszobahasználattal 

egy, vagy két személynek kiadó. 

Cím a kiadóban. 2377 

KÜLÖNBEJARATú , szép bútoro-

zott szoba kiadó. Flamm, Gutenberg 

János-utca 28. I. emelet 9. 2370 

BÚTOROZOTT szoba férfi részére 

kiadó, megtekinthető 11 órától. Fel-

hő-utca 8 szám, 2394 

HÁROMSZOBÁS, összkomfortos el-
sőemeleti, belvárosi erkélyes lakást 

elcserélnék kettőszobás, összkom-

fortossal első emeletig. „Lehet t ivo . 

labbi" jeligére. 2415 

UJ autótalp gumiszandálok kap-
hatók, Nylon esőkabát, gumiszan-
dál javitás, Kemény, Bajcsy-Zs.-u, 
11 szám. 

RADIOZÓK figyelem! Szaniszló rá-

dióműsierész üzeme Klauzál-tér 7. 

szám alatt az udvarbaD van. Tele-

fon: 44-55 

ÖRÖKÍTSE meg gyermeke moso-

lyát. Rutkai fényképész, Lenin-u. 

13. (Kárász-utca). 2110 

FÜRDŐRUHÁK hozott anyagból fa-

sonokba, melltartók, gyógyfűzőket 

méretre készít Höfle füzőkészítő, 

Klauzál-'iér 3. 

LACZKÓ órás üzletét Széchenyi-

tér 9. szám, Zsótér-házba he. 

lyezte át, C f á k javí tásá; szaksze-

rűen. olcsó áron készítem, zseb. 

órá já t karórára alakítom. 

SZÉP menyasszonyi ruha és fá-

tyol kikölcsönzése. Erzsébet -alap-

szalon, Lenin-utca 16 (Kárász-u.) 

EGY kulcscsomót találtak a Nemes-

takács-utcában. Igazolt tulajdono-

sa átveheti a kiadóban. 

PAPLANOK legszebben készülnek 

Soós Lajosné paplanüzemében, Sze-

ged, Deák Ferenc-utca 2. 3459 

MÜLHOFFER V. műórás kivá'ó 

sveid-órák, ébresztők, óraalakílá-

sok, cserék, javítások felelősséggel 

Széchenyi-tér 9 sz- 2390 

TALÁLTAK egy szemüveget az Ap . 

ponyi Albert-utca és az Aradi-utca 

sarkán. Igazolt tulajdonosa átve-

heti a kiadóban. 

ELCSERÉLNÉM újszeged! villamos, 
megállónál levő 2 szoba, konyha, 
speizos, disznótartásos lakásom ha-
sonló városiért, esetleg 1 szoba, 
konyha, speizosért. Érdeklődni Új-
szeged, Főfasor 38 szám, Szerénvi 
Mihálynál. 2102 

FÚVÓS, vonós, pengetős hangsze-
rek készítése, javítása szakszerűen. 
Teniszütők húrozása Kelemennél, 
Lenin-utca 16 sz. (v. Kárász-u.) 
FÜRDŐRUHÁK készen és hozott 
anyagból divatos formákban ké-
szülnek. Paulusznénál, Lenin-utca 
20 szám. (Kárász-utca). 
NYUGDÍJAS hatvannyolcéves keze1'; 
altiszt bútorral nyugdíjas élettárs- t 
krres „Lakással" jeligére. 2372 
FRÁTER műköszörűsnél ollók, bo-
rotvák, kések, hajnyirógépek kö-
rzői ülése, elaflása. Mikszáth K.-ut-
ca 6 szám. 2371 

OKTATÁS 
MAJOR gyorsíró iskola július he-
tedikén nagy tanfolyamot nyit. Be-
iratások Bocskay-u. 4. 
GYORSÍRÓ- és gépirótanfolyamok 
kezdődnek Katona Lászlóné iskolá-
jában, Kölcsey-utca 10. 2352 
GYORSÍRÓ és gépirótanfolyamok 
kezdődnek Katona Lászlóné isko'á-
jában, Kölcsey-utca 10 sz. 


