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Ml TORTÉNT ES Ml TÖRTÉNIK? 

IDŐJARASJELENTÉS: Mérsékelt 

szél, helyi felhőképződés, ma az 

északi megyékben kisebb záporeső 

esetleg zivatar lehet. A meleg idő 

tovább tart. 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS; A Tisza 

vizének hőmérséklete Szegednél 

23.7 fok. Mai vízállások: Tiszabecs 

—90 cm (6 százalék), Tokaj —108 

(7), Szolnok —152 (9), Csongrád 

—226 (9), Szeged —149 (9). A Ma-

ros Makónál —26 (5). 

NAPIREND 

MOZI 

Belvárosi: fél 7 órakor: Süuhet 
Bátor, fél 9 órakor; Majakovszkij. 

Korzó (6. 8) Nagy mérkőzés. 
Fáklya: Nyári szünet. • 

Az Egyetemi könyvtárt hétfőtől 

péntekig reggel 8-tól délután fél 5-ig 

szombaton 8-tól 'él 2-ig tartják 

nyitva. KönyvktJ/lcsönzés délelőtt 

8-tól 1 óráig. 

« 

A Somogyi könyvtárat délelőtt 

9-től délután 2-ig tartják nyitva. 

• 

A Muzeum nyitva vasárnap és ün-

nepnapokon 9 órától 13 óráig, hét-

köznapokon 9 órától 14 óráig. 

• 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Borbély örökösök; Sztálin-kőrút 

20. Telefon: 35—02. 

Leskó Vilmos: Újszeged. Telefon: 

40—37. 

Megváltó gyógyszertár NV.: Klau-

zál-tér 9. Telefon: 35—63. 

Zakár örökösök; Valéria-tér I. 

VASÁRNAP ESTE 8 ódakor az 
újszegedi szabadtéri színpadon a 
Szegedi Kenderfonógyár ének_, 
zene-, tánc- és szín játszócsoportja 
előadást tartott. A műs0r igen 
változatos és színes volt, énekkar, 
zenekar, szavalat, tánccsoport, 
szinjátszórsoport, zongora és ének-
szólók váltották egymást. 

NÉPI táncoktatók részére köz-

ponti előadóval július 19-én dél-

után fél 6-kor értekezlet a Peda-

gógus-kiubb3in (Sztálin-sétány 17)' 

MNDSZ. HÍREK 

AZ MNDSz központi énekkará-

nak tagjai 19-én, szerdán délután 

G órakor a Dugonics-téri székház-

ban jelenjenek meg. 

A Lokomotiv kerékpárosok szép 

szereplése Miskolcon 

A Szegedi Lokomotiv kerékpá-

rosai vasárnap Miskolcon a hosz-

szu utazás ellenére is szép ered-

ményeket értek el a 150 verseny-

zővel résztvevő északmagyairor-

országi városokkal szemben. Sze-

gediek eredménye: Ifjúsági fake-

rekesek 1. ifj. Kopasz I. oszt. 4. 

Kiss Ferenc TV. oszt. 1. Fogas. 

Idősek: 2. Kocsis, Ü l . oszt. 6. 

Kiss L. 8. Rudics. A női verseny-

zők közül Fülöp Ilona 15 km-es 

távban harmadik helyezést ért 

eL 

Sándorfalvi szinjátszók szerepelnek 
az ujszegedi szabadtéri színpadon 

Júl ius 23-án, vasárnap este 8 
órai kezdettől a sándorfaívl kuL 
túfcaoport Szabó Pál: „Nyári zá-
por" című hj,Lromfelvon;b*>s szín-
müvét mutatja be az újszegedi 
szabqdtóri színpadon. 

A sándorfi3üvi színjátszók e hó-
napban Budapesten, a Rákosi 
Kultúrházban ad Iák elő a „Nyári 
záport" igpn nagy sikerrel. 

Á" R2Ín.játszócsoport alig egy évei 
alakult meg. mint Sándorfalva 
füldművesszövetkezeténisk kultúr-

gárdája. Először egyfelvonásos 
színdarabokat mutatlak be. majd 
tavasszal előndták Moliére: „Úr-
hatnám polgárá"-t. amelyet Sze-
geden is tgou szép sikerriel adtak 
elő. 

A sándorfalvi kultúrcsoport sze-
replése elé Szeged dolgozói a leg-
nagyobb érdeklődéssel tekintetnek, 
mert tudják, hogy igen szép él-
ményben lesz részük. Kedvezmé-
nyes jegyeket az üzemek dolgozói 
a kulíúrfelelősöknél kaphatnak. 

Az SzSzMTE úszói és vízilabdá-

zói legyőzi.'k a MÁVAG-ot 

A szombat estére tervezett, de 
vasárnapra elhalasztott SzSzMTE 
—MÁVAG uazó- és vízilabda-
mérkőzés a szegediek fölénye je-
gyében zajlott le. Eredmények: 
Száz ifi gyors: 1. Szentklárai 
(SzSzMTE) 1.11, 2. Csaba (Sz) 
1.15, 100 fiu mell: 1. Kopasz 
(Sz) 1.33, 2. Dobai (Sz) 1.40,6. 
100 gyors 1. Oltay (MAVAG) 
1.09,6, 2. Fazekas (Sz) 1.09,6, 
100 hát 1. Kakukk (M) 1.21, 2. 
Csapó II. (Sz) 1.23, 200 mell 1. 
Varga (M) 303, 2. Barcs (Sz) 
3.09,1. 100 pillangó ifi 1. Barcs 
(Sz) l.lj.G. 2. Mérges (M) 
1.18 8. 50 gyermek hát 1. Gallov 
(Sz) 49.7, 50 m. gyermek gyors 

1. Mészáros (Sz) 35. Női számok 
100 hát 1. Juhász (Sz) 1.35,9. 
100 mell 1. Bánkuti (Sz) 1.40. 
2. Erdész (Sz) 1.45, 100 gyors 
1. Lábdi II. 1.21,9. 2. Lábdi I. 
1.24. 10x50 gyorsváltó 1. Szeged 
515,2. 2. MÁVAG 5.15,4. Vízilab-
da. SzSzMTE—MAVAG 3:2 
(2:2). Jó] dobók: Tombácz, Szal-
ma; Verde, ill. Pajtás (2). 

Totó ú tmuta tó ! 

1. NVSK—Olajmunkás 

2. Pécel—KDSK 

3. Autótaxi—Várp, Tárn. 

4. Fások—Székesfeh. Lok. 

5. PBTC—Pesterzsébeti Vasas 1 

6. Gy.VSK—MÉMOSz 1 

7. M. MÉMOSz—X. k. ÉDOSz 1 

1 8. Ny. Lok—BMTE 

9. Di. Vasas—SMNVTK 

Dózsa—Vasas 

Lokomotiv—EDOSz 

10. Tárna—Phőbus 

11. D. Honvéd—Kisvárda 

12. M. Acél—Mátészalka 

Pótmérkőzések: 

Honvéd—Előre 

Előre—Szabad Nép (kerékpár) 1 2 

2 
2 
x 

2 

1 
x 

1 
X 

1 1 
tőrölve 

törölve 

1 x 

1 1 
1 1 

tőrölve 

Egyszerű megoldás 

Naponta olvassuk az újság-
ban, hogy az üzemekben lelep-
lezik a jobboldali szociálde-
mokratákat, a csalókat, a nép 
ellenségeit, akik akadályoz-
zák a termelést. Az elmuft 
hetekben azt tapasztaltam, 
hogy a termelést nemcsak köz-
vetlenül az üzemen belül le-
het akadályozni, hanem köz-
vetve is. 

Megérdeklődtem, milyen 
iratok szükségesek házasság-
kötéshez. Miután az anya-
könyvi kivonatot beszereztük, 
szerdán délben elmentünk a 
tiszti főorvosi hivatalba, majd 
onnan az OTl-ba. Itt közölték 
velünk, hogy csak hétfő és 
kedd délelőtt vesznek vért 
vérvizsgálathoz. Tehát hiába 
jöttünk. Folytattuk utunkat a 
Tüdőgondozóba, azonban — 
mint kiderült — itt csak 4 óra 
után van rendelés, így akara-
tunk ellenére tovább loptuk a 
napot. Eszünkbe jutott, hogy 
közel van a rendőrség, amíg 
várnunk kell, beszerezzük a 
lakbizonylatot. A rendőrségen 
nem fogadtak, mert csak reg-
gel 8—9-ig lehet a szükséges 
iratot elintézni és az csak 5 
napig érvényes. Ezt az utat is 
hiába tettük meg. Amikor a 
Tüdőgondozóba visszamen-
tünk, tudtunkra adták, hogy 
arcképes igazolvány kell a 
vizsgálathoz, ha nincs, akkor 
2 tanu. Elindultunk tanukat 
keresni és közben azon mér-
gelődtünk már akkor, hogy 
miért nem közölték velünk 
mindezt előre. 

Ennek a sok huza-vona, ide-
oda küldözgetésnek nagyon 
egyszerű megoldása van. Ja-
vasoljuk, hogy sokszorosítsa-
nak tájékoztatót, amelyben 
pontosan közlik, hogy házas-
ságkötéshez milyen iratok 
szükségesek, hogyan, milyen 
időben lehet őket beszerezni. 
Ezeket a tájékoztatókat he-
lyezzék el az anyakönyvi és 
a tiszti főorvosi hivatalban. 
Mi úgy gondoljuk, hogy ez-
zel a iás segítséggel sok időt 
takarítanának meg a dolgo-
zók. 

Amikor üzemeinkben azért 
harcolunk, hogy az időveszte-
séget teljes mértékben kikü-
szöböljük, nem tűrhetjük, 
hogy a ,•hivatal packázásai" 
következtében órákat, sőt na-
pokat lopjunk el a munka-
időből, a termelésből. 

Molnár Gyuláné. 

Kitűnő eredmények a repülőmodell-versenyen 
Az Országos Magyar Repülő-

egyesület vasárnap délelőtt tar-
totta 1950. évi szegedi körzeti 
versenyét a repülőtéren. A rossz 
idő ellenére 128 résztvevővel és 
300 géppel vettek részt Békés-
csaba, Baja, Kiskunfélegyháza, 
Makó, Csongrád, Mezőhegyes, 
Dorozsma, Vaskút, Dunapataj és 
Szeged modellezői. Eredmények: 
vitorlázó magasindítás junior 1. 
Nyikes Gáspár vaskúti úttörő 
34.34 mp; 2. Oláh Lajos Szeged 
(Klauzál) 27.50; 3. Eitel Sán-
dor békéscsabai úttörő 19.25; 
Vitorlázó magasindítós szenior 1. 
Erdei János makói iparostanuló 
21.30; 2. Fülöp László csongrádi 

úttörő 17J.8; 3. Kövér Ferenc 
közgazdasági gimn, 9.11. Gumi-
motoros szárazföldi modell fölcL 
inditós: 1. Veres Julianna, do-
rozsmai MSzHSz 12 perc; 2. 
Oláh István dorozsmai DMSzHSz 
11.50. Csupaszárny vitorlázó 1. 
Hódi László DMSzHSz 1.15 me-
chanikus motoros (benzin-moto-
ros) 1. Hódi László DMSzHSz 
1.50. Csapatversenyben első a 
Dorozsmai MSzHSz Daru Model-
lezőkör 96 pont. 2. Szegedi Klau-
zál Modellezőikör 51 pont. 3. 
Csongrádi úttörőik Mereszjev Mo-
dellezcüköre 50 pont. 4. Szegedi 
Közgazdasági Gimnázium 37 
pont. 

Ax SxSxMTE atlétikai versenyének eredményei 

Vasárnap délután az Ady-téren 
az SzSzMTE által rendezett at-
létikai versenyen a következő 
eredmények születtek: Hármas-
ugrás serdülő 1. Búzás SzSzMTE 
10.90. Távolugrás: 1. Kovács 
(Győri Vasas) 6.33; 2. Gárdon 
(Sz. Lok.) 580. Távolugrás 1. 
ifj. Kurucz (SzSzMTE) 5.51. 
2000 méter 1. Keszthelyi (Pos-
tás) 6.34.4; magasugrás ifjúsági 
1. Czep (DISz) 160. 100 m ifjú-
sági 1. Kurucz (SzSzMTE) 11.9; 
100 m 1. Gárdon (Lok.) 12.3; 
800 m 1. Úriján (SziSzMTE) 2.13, 
1000 m 1. Ottruba (Lok.) 2.59; 
200 m serdülő 1. Búzás (SzSz-

MTE) 26; Rúd 1. Németh 
(DISz) 3.20; 3000 m ifi gyalog-
lás 1. Szűcs (Postás) 15.48.1 ke-
rületi ifjúsági csúcs. 2. Ábrahám 
(SzSzMTE) 16.20, ez az ered-
mény is a régi csúcson félül v*^ . 
Gerely: 1. Süle (DISz) 37.50. 
Svéd váltó: 1. SzSzMTE 2.18.3. 

Női eredmények: magasugrás 

1 Szűcs (Postás) 135, serdülő 

iinagasugrás 1. Kuczenai (SzSz-

MTE) 115. 60 méter serdülő 1. 

Herozeg (SzSzMTE) 9.8; 100 m 

ifjúsági 1. Dér (Postás) 14.2; 

Súly serdülő 1. Herczeg (SzSz-

MTE) 701. 

Ma temetik Kern elvtársat 

lóijdnlommul tudntjuk, hogy 
a Délmagyarországi Labda-
rugó Szövelség sporttársa 

KERN IMRE 
51 óves korúban rövid szen-
vedés után Budapesten folyó 
hó 17-én elhunyt. Temetése 
folyó hó 19-én délután 5 óra-
kor lesz Szegeden a Dugo-
nics-temetőben. 

DLASz. 

DÉLMAGYARORSZÁG 

politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és kiadó: 

IFJ. KOMÓCSIN MIHÁLY. 

Szerkesztő: 

BÓDAY PÁL. 

Szerkesztőség: Szeged. Jókai-u. 4. 
Telefon: 35-85 és 30-03. 

Éjjeli szerkesztőségi telefon 
este 8 tói: 34-38. 

Kiadóhivatal: Szeged. Lenln-n. 0. 
Telefon: 31 16. és 35-00 

'A'z x-szel jelzett közlemények 
dí jazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető: Prjskin Sándor 

A hétfőn reggel 51 éves korá-
ban elhunyt Kern Imre elvtár-
sat, a JT agilis főtitkárát a JT 
a maga halottjának tekinti és 
holttestét Budapestről lehozatta. 
Temetése ma, szerdán délután 5 
órakor lesz a Dugonics-temető 
ravatalozójából. Kern elvtársat 
mindenki ismerte a sportolók 
körében, hiszen már ifjúkorától 
kezdve rajongója volt a labdarú-

gásnak. Több, mint husz évig a 

KTK csatára volt, többizben pe-

dig dél kerületi válogatott. Játék-

vezető 1935-ben lett és 1946-ban 

már a legjobbak közé került. 

Sok NB l-es és nemzetközi mér-

kőzést vezetett. A JT főtitkára 

1948-ban lett és kiváló munkát 

végzett népi demokráciánk 

sportjának fejlesztésében. 

APROHIRDETES 

K I L E N C 

selejtló 
kerül árverésre 
a Vágóá'latforgalmi NV lc.forgalmi 

csoportjának szegedi. Apáca-u. 11. 

szám alatti leiepén 22-én 9 órakor 

SZEMŰ VEGJAVTTÁSOK. 
IPAR! FÉNYKÉPEZÉS. 

FOTOKÖPIA: 

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

Keresünk építészt vagy épitési technikust 
aki az adminisztrációt is ellátja, gyakorlattal ren-
delkezik. Részletes önéletrajz. — DÉLMAGYAROR-
SZÁGI ROSTKIK ÉSZITÖ NV. címére Szeged, Posta-
fiók 8 sz. küldendő. 

BELVÁROS I MOZI 
= TELEFON: 40.25 — 

f z - r d i a 'é l 7 é rakor 

SZU HE BÁTOR, 
a mongol nép hőse 

Es1* 9 é ako r d l s » ' c « * ' » s 

„MAJAKOVSZKIJ" 
K O R Z O M O Z i 

= TELEFON: 33 44 : 

[úius 21-ig, péntekig: 

Szövi? ! Soortfilm 

Nagy mérkőzés 
Széchenyi F Á K LY A filmszínház 

1 TELEFON: 34-77 ===== 

N v Á r i S 7 ü n p * t 
Előadások kezdete a Belvá-

rosi Mozihan: hétköznap fél 7 
és fél 9 órakor, vasárnap és 
ünnepnap fél 5. fél 7 és fél 9 
órakor. 

Előadások kezdete n Korzó 
Mozihan: hélköznap 6 és 8 
órakor, vasárnap és ünnepnap 
4, 6 és 8 órakor. 

Pénztárnyitás délelőtt 11—12-
ig, délután egy órával az elő-
adás kezdete előtt. 

Es°te"p Karády Katalin *• Pogány László a Hungáriában 7 
Belépüdif 

— Ft 

I _ f o g l a l k o z A s _ | 
KOMOLY, rendes bejárónőt reggeli 
órákra felveszek. Jelentkezés reg-
gel 9-től Zászló-u. 11/a. félemelet. 

3098 

* a d a s - v é t e l t 
MAKÓI erőstúró legolcsóbb, leg-

táplálóbb 2.70 forint. Aradi-utca 5. 

szám. Viszonteladóknak árkedvez-

mény. 

H'A'SZNALT kar- és zsebórát, éb-
resztő órákat, meglepő magas ár-
ban veszek. Fischer órás. 
DESZKA, 4 és fél köbméter eladó. 
Dugonics-tér 9., italüzlet. 3092 
ÓRASZERKEZETET veszek. Javí-
tások felelősséggel, olcsón készül-
nek. Csiszár órás , Kölcsey-utca 2. 
szám. 

SZÁKNYAS üvegezett ajtók, üvege-
zett fal, mosdók eladók. Lenin-utca 
16 szám, házfelügyelő. 3093 
FÜRDŐKÁD, zománcozott, alacsony 
nyomásit vízvezetékhez való' kály-
hával eladó. Oroszlán-u. 3 szám. 
Férfiszabóság. 3094 
OLCSÓN eladó kanapé kifogástalan 
állapotban, kis vitrin, kézzel hajtott 
gépi mángorló, húsdaráló. Szent 
István-tér 15 sz. (terményüzlet, sa-
rok). Délelőtt 9—11-ig. 3082 
FEHÉR jávor óvál női asztalka, 
két párnázott karosszékkel és ere-
deti Inocent kép olcsón eladó. Dó-
zsa György-u. 11 sz földszt. 2. 

3076 
JÓ igáskocsi, egy hek'tós buktatós 
burgonyafőző üst, 3 hektós prés el-
adó. Ábrahámnál, 'A'ttila-u. 18. sz. 

3046 
ELSŐRENDŰ sötét politúros mű-
bútor hálószoba eladó, ösz-utca 12 
szám. 3073 
JÓKÁRBAN levő selyempaplant és 
nyugszéket veszek. „Paplan" jel-
igére. 3074 
BAKTÓBAN szép gyümölcsös árté-
zi kúttal eladó. Csurl, Br. Jósika-
utca 43 szám. emelet. 3075 
ELADÓ zsolnai ét- és kávéskészlet, 
6 személyes. Sztálin-körút 58/a. sz. 
II. em. 3. 3069 
BÖRDIVÁNY, két darab bőrfotel-
garnitúra olcsón eladó. Párisi-kör-
űt 45 szám. Marx-tér sarok. 3080 
RÉPÁS-utca 15. Számú ház eladó. 

3078 
FEHÉR és antik szekrények, csillár 
és porcellánok eladók. Cím a ki-
adóban. 3101 
SZÉP fehér, mély gyermekkocsi el-
adó. Brüsszeli-krt. 22/b. 3088 
UTAZÓLÁDÁK, erősek, disznóbőr-
bőröndök. fiókos szekrény, inga-
óra, ágy eladó. Gutenberg- (Margit) 
utca 14 szám. 3097 

ÍRÓGÉP, irodai, Royal kifogástalan 
állapotban, motorkerékpár hátsó 
lengőnyereg és 3 darab rönkfa tűzi-
fának kb. 4 q eladó. Oroszlán-utca 
6 szám, iroda. 3099 

» l a k á s fr 

LEHETŐLEG belvárosban földszinti 
2 szobás, komfortos lakást kere-
sünk, költségmegtérítéssel. Jelige; 
„Igen sürgős". 3090 

KERESEK szoba-konyhés mellékhe-
lyiséges lakást jószágtartással. „Jó-
szágtartással" jeligére. 3079 
GARZON, vagy egyszobás, össz-
komfortos lakást költségmegtérítés-
sel átvennék. Cím a kiadóban 3085 
KÜLÖNBÉ JÁRATÜ utcai bútoro-
zott szoba egy személynek azonnal-
ra is kiadó. Cím a kiadóban. 3083 

> KÜLÖNFÉLÉK I 

KERÉKPÁR, írógép Javítása szak-
szerűen- Rádió OKA utalványra, ke-
rékpárgumik, alkatrészek kaphatók 
Kelemennél, Kelemen-u. 11. sz. 
LEGSZEBB bizsutériák, dísztárgyak 
legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzést 
vállalok. Ólomkrislályt veszek. Sze-
leiné, Kelemen-u. 7. sz. 
MELLTARTÓ különlegességek, fű-
zők, fürdőruhák mérték után ké-
szülnek Höffle, Klauzál-tér 3. 
FÜRDŐRUHÁK készen r.i hozott 
anyagból, divatos formákban ké-
szülnek. Paulusznénál, Lcnin u. 20. 
(v Kárász-u.) 

ÖRDÖGH ruhaüzletét Széchenyi-

térről Klauzál-tér 3. szám ala he-

lyezte át. 
SZÉP menyasszonyi ruha és fá'tyol 
kikölcsönzése. Erzsébet kalapsza-
lon, Lenin-utca 16, (Kárász-utca). 
FOLYÓ hó 11-én 'találtak egy ka-
bátot. Igazolt tulajdonosa átveheti 
Kormányos-u. 6/h. sz. 2. ajtó 3066 
SZERDÁN aki elcserélte a körútról 
a talicskámat, kérem hozza vissza, 
a sajátját megkapja. Mező-utca 7 
szám' alá. 3081 
KUKORICÁT, vagy árpát adok egy 
príma férfi karóráért. Levelet „Kar-
óra" jeligére a kiadóba. 3096 
HÉTFŐN délután a Kossuth Lajos-
sugárúton elveszeti egy fél pár ney-
lon harisnya. Becsületes megtalálója 
adja be Vadász Gézáné Tábor-utca 
8. üzletébe. 3095 
HASZNÁLT zsebórából divatos kar-
órát készítek. Órajavításokat válla-
lok, 1 évi jótállással, szerkezetet 
vásárolok. Koltai órásmester, Sze-
ged, Kiss Menyhért-utca 1 .szám. 


