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Ml TÖRI ÉNT ÉS MJ TÖRTÉNIK ? 

IDŐJÁRÁS JELENTÉS: Mérsékelt 
északkeleti, keleti, később délkeleti, 
déli szél. Déli, délutáni felhőképző-
dés, néhány helyen záporeső, ziva-
tar. A hőség tovább tart. 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS; A Tisza 
igen alacsony vízállással végig 
apad. Vizének hőmérséklete 25 fok. 
Mai tiszai vízállások; Tiszabecs 
—94 (5 százalék), Vásárosnamény 
—166 (3), Tokaj -131 (5), Tisza-
füred —154 (5), Szolnok —167 (7), 
Csongrád —255 (7), Szeged —172 
(7). A Maros Makónál —33 cm (5 
százalék). 

NAP IREND 

MOZI 

Belvárosi (fél 7, fél 9) Majakov-

szkij. 

Korzó (6, 8) Boldog aratás. 

Fáklya: Nyári szünet. 

Vasárnap este 8 órai kezdet'tel 

mutatja be a sándorfalvi kultúrcso-

port Szabó Pál: „Nyári zápor" cí-

mű szinmüvét az ujszegedi szabad-

téri színpadon. 

A Fáklya Moziban vasárnap dél-
előtt 10 órakor az „Első boxkesz-
tyü" cimü szovjet sportfilmről ankét. 

* 

Ma este 8 órakor a Lechner-téren 

béke tábortüzet rendez a Szegedi 
Kendergyár DISz-szervezcte. 

• 

A Szendrel Júlia MNDSz-csoport 
július 22-én délután 6 órai kezdet-
tel divatbemutatóval egybekötött 
műsoros délutánt rendez. 

» 

Az Egyetemi könyviárt hétfőtől 
péntekig reggel 8-tól délután fél 5-ig 
szombaton 8-tól fél 2-ig tartják 
nyitva. Könyvkőflcsönzés délelőtt 
8-tól l óráig. 

• 
A Muzeum nyitva vasárnap és ün-

nepnapokon 9 órától 13 óráig, hét-
köznapokon 9 órától 14 óráig. 

• 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Megváltó gyógyszertár NV; Klau-
zál-tér 9. Telefon: 35—63. 

Pósa Balázs: Kálvária-utca 17. 

Salgó Éva dr.: Mátyásrtér 4. 

Selmeczi Béla: Petőfi-telep IX. 
489. # 

• 

A TÜZÉP NV kultúresoportja 
a vállalat eeyéves fennállásának 
évfordulója alkalmából szomba-
ton este 8 órai kezdettel műsoros 
estet rendez a vállalat kultúrter-
mében (Vár-utca 4. szám alatt). 
A vállalat kultúrgárdája a mű-
soros est keretóban „Az ötéves 
terv" egyfelvonásos színdarabot, 
szavalatokat és énekszámokat ad 
elő. 

x FIGYELEM! Vasárnap nyolc-
kor össztánc a postás-ottihonban. 
Mindenkit szeretettel vár a Postás 
DISz. 

DÍSZ-HÍREK 

Ma este 8 órakor a Lechner-
téren béke tábor-üz lesz, melyet 
a Szegedi Kenderfonógyár DISz-
szervezete rendez. Találkozunk a 
Lechner-téren 8 órakor. 

MNDSZ. HÍREK 

MNDSz üzemi és kerületi szer-
vezők, valamint a sajtófelelősök 
részére julius 24-én, hétfőn d. u. 
pontosan 4 órai kezdettel tart-
juk az értekezletet. A meghirde-
tett 5 óra helye 4 órakor je-
lenjetek meg. 

SZENDREI JÚL IA MNDSz-
csoport julius 22-én délután 6 
órai kezdettel divatbemutatóval 
egybekötött műsoros délutánt 
rendez. A ruhákat a Nemzeti 
Vállalat mutatja be. 

MSZ1-HlREK 

B E L V Á R O S I MOZ I 
===== TELEFON: 40-25 — — 

SZERDÁIG 

MAJAKOVSZKIJ" »» 

K O R Z O M O Z I 
= = TELEFON: 33 44 = = 

jul us 28 ig, pé ltekig: 

Magyarul beszélő szovjet 

f i lmvígjáték : 

Boldog aratás 

Széchenyi FA K LY fl fílmszfnház 
TELEFON: 34-77 ===== 

N y á r i ^ z ü n e t 
FIGYELEM! Vasárnap délelőtt 

10 Órakor fllmmatlnéi tar-
tunk 7U fi iere-« eevseve- helv-
arakkal Az első boxkesztrü 
Szovjet snortfilm 

Előadások kezdete a Belvá-
rosi Moziban: hétköznap fél 7 
és fél 9 órukor, vasárnap és 
ünnepnap fél 5. fél 7 és fél 9 
órakor. 

Előadások kezdete n Korzó 
Moziban: hétköznap B és 8 
órakor, vasárnap és ünnepnap 
4, 6 és 8 órakor. 

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

MEGHÍVÓ. A Magyar-Szovjet 
Társaság Rókus II. nlapszervezete 
Kossuth Lajos-sugárút 71. szám 
alatti (volt Faludi-vendég'ő) kul-
túrtermében 1950- évi július 22-én, 
szombaton este 8 órakor tercm-
avató ünnepélyt rendez Belépődíj 

nincs! 
A Házfelügyelők MSzT alapszer-

vezete Kálvária- utca 10. szám alól 
elköltözött Valéria-tér 10. szám alá. 
Hivatalos óra; Csütörtök délután 
4—6-ig, vasárnap délelőtt 10—12-ig. 

H IRDETMÉNY 

Közhírré teszem, hogy az uj-
szegedi Lőtéren julius hó 23-án 
8 órától 14 óráig, 26, 27 és 28-
án pedig 7 órától 16 óráig éles 
lőgyakorlat lesz, mely idő alatt 
a lőtér körnvékén 2 km-es kör-
zetben tartózkodni tilos. 

A biztonsági őrök által elha-
tárolt területre engedély nélkül 
belépők személyes tesli épségéért 
a hatóság felelősséget nem vál-
lal. 

Polgármester 

Az MHK sportmozgalom eredményei és hibái Szegeden 

x HALÁLOZÁS. Szeretett felesé-
gem és anyánk, Zeisler Lajo^né 
csendeseti elhunyt. Temetése vasár-
nap, 23-án 10 órakor lesz a Cintc-
remböl. 

x A MAGYAR-SZOVJET TáTsa-
ság szegedi szervezetének központi 
énekara ma, szombaton e»te 8 órai 
kbzdettel az újszegedi Vigadóban 
Anna-bált rendez, melyre minden-
kit szeretettel meghív a rendezőség. 

x EZÚTON mondunk hálás kö-
szönetet mindazon rokonoknak, is 
merősöknek, kik drága jó feleségem 
és édesanyánk temetésén résztvet-
tek. Kónya István és családja. 

Elmarad az ÉDOSz-Makó ököl-

vivómérkőzés 

A vasárnap reggel 9 órára a rókusi 
tornacsarnokban kitűzött ökölvívó-
mérkőzés teremhiány miatt későbbi 
időpontra halasztódik. 

Kosárlabda 

Pedagógus Szakszervezet—Klau-
zál II. 17;11 (7:4). Góllövők: Tari 
(6), Chilko (3), Fehér (3), Gecsényi 
(3), Bánfavj (1), dr. Csongor (1), 
illetve Szamosi (7), Dobó (3), Do-
monkos (1). Játékvezető; Zsabka. 

Áramszünet 
23-án reggel 6 órától dél-
után 14 óráig szünetel in 
áramszolgáltatás Újsze-
geden. a Béke (Algner)-te-

• lepen és Gyulatelepen ja-
vítási munkálatok miatt. 

DELMAGYARORSZÁG 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
IFJ. KOMÓCSIN MIHÁLY. 

Szerkesztő: 
BÓDAY PÁL. 

Szerkesztőség: Szeged. Jókai-u. 4. 
Telefon: 35 36 és 30-03. 

Éjjeli szerkesztőségi telefon 
este 8 tói: 34-38. 

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

'A'z x-szel jelzett közlemények 
díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető: Prjskln Sándor 

Kiértékelve az MHK-mozgalom-
ban a mai napig elért eredménye-
ket, nagyobb hibák mutatkoznak 
Szegeden. Különösen szakszervezeti 
vonalon nagy a lemaradás, mert a 
benevezett 5.700 dolgozó közül 
mindössze 900-an tették le a pró-
bát. A szakszervezeti vonalon beál-
lított sportfelelősök nagy része 
nincs tisztában az MHK célkitűzé-
sével. Maguk sem tudják, hogy az 
MHK a Szovjetúnió GTO-mozgal-
mának példája nyomán jött létre 
és a Magypr Dolgozók Pártja se-
gítségével a dolgozók előtt megnyi-
totta a sportolási lehetőséget azért, 
hogy a munkaidő utáni egészséges 
sportolással is felkészüljön minden 
dolgozó a jobb munkára, a maga-
sabb termelékenységért folytatott 
harcra és a sporton keresztül szer-
zett erejé'i mind a belső-, mind a 
külső ellenség ellen is fel tudja 
használni. Egyszóval készen álljon 
munkára és harcra. 

A Délmagyarország Nyomda 105 
dolgozója felkészült edzéssel a pró-
bákra és Lehotai sporfelelős az üb. 
és a vállalatvezető támogatása mel-
lett 80 százalékos eredményt vár a 
közeli napokban. A Magasépítő NV 
dolgozói kis számban járnak ed-
zésre. 

Újszegeden a Magyar Kender üze-
mében rohammunkával MHK kis-
pályát építettek és az üzemi dol-
gozók munka után az üzemben 
kezdik meg a kellő edzésük után a 
próbákat. Az üzemen betűt dolgozó 
rostkikészttő csoport üb. titkára 
versenyre hívta ki az Egyenruha 
NV benevezettjeit. Huszka elvtárs 
üb. titkár magáévá tette a kihívást 
és azonnal intézkedett, hogy a dol-
gozók munkaidő után csoportosan 
vegyenek részt a próbákon. 

Külön dicsébe? illeti Sebesi elv-
társ üb. titkárt, ki a DISz titkár-
nak, Igaz Erzsébetnek és a DISz 
sportfelelősnek. Hegedűs Viktória-
nak nagy támogatóst adott abban, 
hogy az MIIK-pálya az üzemen be-
lül elkészüljön, és abban is, hogy 
már készen áll a vörössalakos röp-
labda és kosárlabda pálya. 

Vőneki Antal, aki szervező és 
felvilágosító munkát végzett a Tex-
til Szakszervezet 1400 dolgozója kö-
rében, a különböző üzemekben —, 
elmondja, hogy dolgozóink a leg-
jobb felszerelést kapják a próbák-
ra. Tömegesen áll rendelkezésükre 
tornacipő, nadrág, mez és a dolgo-
zók az edzéseken 'tömegesen vettek 
részt. A próbákat Molnár József 
vezeti kellő szakértelemmel, szigor-
ral és gonddal. Az üzemi faliújság, 
Villám, hangosító, sőt külön üzemi 
újság is foglalkozik az MHK-moz-
galommal. Vannak olyan dolgozók, 
akik nem elégszenek meg az MHK 
első fokozatával, mint például Ke-
rekes Ferenc 50 éves dolgozó, aki 
kitartó edzés útón a III. fok szint-
jeit érte el a próbákon. 

A textilkombinát üb. titkára, Ta-
kács Anna elvtársnő, támogatja min-
denben a sportielelöst, Bodó elvtár-
sat, aki már régen meg is kezdte a 
próbáztatást. Itt az üzemen belüli 
sportpályán Fehér Antal próbázta'.ó 
biztos vezetésével folynak a próbák. 
A Városháza sportfelelőse panaszol-
ja, hogy a benevezettek kényelme-
sek, lusták. Ez vonatkozik az ösz-
szes közalkalmazott MHK-zókra. 
Javítsák ki lemaradásukat és legyen 
példaképük a tompapusztai arató-
brigád, amelynek tagjai hajnali 4 
órakor próbáztak, hogy utána har-
coljanak minden szem gabonáért a 
terménybegyüjtés vonalán. Ugyanez 
a gondatlanság mutatkozik a pró-
bák terén a város több kisebb lét-
számot számláló üzemeiben, ahol 
részben a sportfelelősök hanyag 
munkája miatt nem megy a próba. 
Nem kérnek támogatást a vállalat-
vezetőtől é saz üb-től. De ők maguk 
nem agitálják meg a benevezeltekeí 
és fgy nincs eredmény. Külön meg 
kell említeni a Népbolt NV 210 dol-
gozóját és a hozzá tartozó Átex 95 
benevezettjé, akik közül a mai na-
pig egy személy tette le a próbát. 
Bizonyára nem olvasták a SzOT fel-
hívását, de az MHK Központi Irá-
nyító Bizottság felhívását sem. Álta-
lános hiba, hogy a sportfelelősök 
nem rendelkeznek az MHK kézi-
könyvével. 

A próbáztató bizottságok teljes 

apparátussal az üzemi és szakszer-

vezeti dolgozók rendelkezésére áll-

nak. Akár a hajnali, akár az esti 

órákban, bárhol rendeznek és kér-

nek próbáztató bizottságot, azt min-

den esetben kiküldi a városi MHK-

felelős. A sportaosztáy nevében ieU 
hívjuk Szeged város szakszervezeti 
dolgozóit, hogy az idö rövidségére 
való tekintettel kezdjék meg az 
MHK-próbákat és sorakozzanak fel 
a többi városok mellé, ahol 80 szá-
zalékos eredményt értek el. 

Megyei Tanács sportalosztály* 

Szovjetunió — Magyarország 

válogatott atlétikai viadal Moszkvában 

Nagy megtiszteltetés érte a ma-
gyar sportot. A Szovjetunió minisz-
tertanácsa mellett működő Össz-
szövetségi Testnevelési Sportbizott-
ság meghívására a magyar női és 
férfi atlétaválogatott Moszkvába 
utazik, ahol július 29-én és 30-án a 
Dinamó stadionban a Szovjetunió at-
létáival vív válogatott viadalt. A 
magyar atlétikának kitüntető ez a 
meghívás és elismerése annak, hogy 
a magyar atléták nemzetkőzi vi-

szonylatban is komoly erőt képvisel* 

nek. Atlétáink és atlétanőink mosz-

kvai útja megerősíti a nagyar sport 

békeharcát is. A béketábor legyőz* 

hetetlen országában, a szocialista 

Szovjetunióban versenyeznek majd 

atlétáink, ott, ahol a legnagyobb 

erővel őrzik a világ békéjét és 

ahonnan iránytmutatnak az egész 

emberiség számára a szocializmus 

építésére. 

Ma nyilik az MHK kiállítás a Belvárosi Moziban 
Ma délután fél 6-kor nyitják meg 

az MHK nagyszabású kiállítását a 
Belvárosi Mozi előcsarnokában. A 
Munkára Harcra Kész sportmozga-

lom hatalmas fejlődését szemléltető 

kiállttárt rendező OSH Szeged min-

den dolgozóját szeretettel várja. 

Ma délután távgyaloglóverseny 

a Szcchenyi-tcren 

A Posiíás SE ma délután fél 6 órai 
kezdettel nagyszabású 15 kilométe-
res, meghívásos gyaloglóversenyt 
rendez a Széchenyi-téren. A verseny 
első számú esélyese Kun, a Szegedi 
Postás kiváló bajnok-gyaloglója, 
aki jelenleg rekordformában van. 
Csúcsjavító kísérlete attól függ, hogy 
a kiváló versenyzőt mennyire befo-
lyásolja az aszfalton való gyalog-
lás csúcsteljesítménye elérésében. 

Megalakult Szegeden az ÉDOSz 
SK 

ÉDOSz SK néven megalakult Sze-

geden az élelmezési dolgozók sport-

egyesülete. Az új egyesület egyesíti 

a Konzervgyár, a Dohánygyár, a 

Pick szalámigyár és a Móraváros SE 

sportolóit. Az egyesület NB III-as 

labdarugó és ökölvívó csapattal, va-

lamint NB Il-es tekecsapattal ren-

delkezik és a közeljövőién még több 

szakosztállyal bővül. 

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

ti ADÁS-VÉTEL | 

MAKÓI erőstúró legolcsóbb, leg-
táplálóbb 2.70 forint. Aradi-utca 5. 
szám. Viszonteladóknak árkedvez-
mény. 

HASZNÁLT kar. és zsebórákat, éb-
resztőórákat meglepő magas áron 
veszek. Fischer órás. 
KEVESET használt konyhabútor el-
adó. Teréz-utca 40 szám. 
BÚTOROK, férfi ruha, bakancs, 
perzsabunda eladó. Lenin-utca 6 sz. 
II. em. 5. ajtó. Megtekinthető 9—12 
óráig. 3151 

MEGVETELRE sürgősen keresek 
vasiratszekrényt, esetleg nagyobb 
páncélszekrényt. Ajánlatokat kérem 
a kiadóhivatalnál, pontos mérték, 
használhatósága, ajtók száma stb., 
valamin? részletes körülírással „Pán-
célszekrény' jeligére leadni. 3113 
DKW 500-as kifogástalan állapot-
ban, első-hátsó olajrugózással, jó 
gumikkal eladó. Árviz-u. 31 sz 3131 
EGY fiatal igásló eladó. Tud.: Szé-
csi-utca 3 sz. Alsóváros. 3123 
EL'ADÓ egy 175-ös Jáva motorke-
réknár Szent Mihály-utca 7 sz. 3122 
A HONVÉDSÉGNEK nagyobbmére-
tű használt, de jókarban levő jég-
szekrényekre van szüksége. Áraján-
latokat — méretek feltüntetésével, 
— a 3. honv. ker. parság ellátó-
szakaszához küldendők be. 3100 
UJ női ruhák, kosztüm, tavaszi ka-
bátok, nagyobb tűzhely étkezdének 
is megfelel, egy konyhabútor eladó. 
Újszeged, Csanádi-utca 24 sz. 3175 
PATKÁNYFOGÓ kölyök kutyák, 
drótszőrű foxterrierek eladók. Va-
dász-utca 5 szám. 3162 
130 kéve faiskolai rőzse eladó. Új-
szeged, Vedrcs-u. 4 sz 3160 
BEKÖLTÖZHETŐ ház'ak Petőfi-te-
lep II. u. 24 sz. és XI. u. 674 szá-
mú eladók. 3153 
EGY használt sportkocsi eladó. 
Nyil-utca 44. Alsóváros. 3180 
SZENT István-térnél közműves két-
lakásos szép családi ház felerésze 
beköltözéssel családi okok miatt 
sürgősen eladó. Megbizottam Sarány 
iroda, Takaréktár-u. 8 sz. 3177 
ÜZLETPORTALT lehetőleg rollóvál 
vennék. Csúry órás, Mikszáth Kál-
mán-utca 8. 3173 

i a tf á g | 

KERESEK szoba konyhás mellék-
helyiséges lakást jószágtartással. 
„Jószágtartással" jeligére. 3079 
LEHETŐLEG Belvárosban földszin-
ti kétszobás komfortos lakást kere-
sünk költségmeglérítéssel. „Igen 
sürgős" jeligére. 3090 
KIADÓ bútorozott szoba albérletbe, 
munkás férfinek, Feltámadás-utca 
7 szám, udvarban. 3150 
EGY szép bútorozott szoba, teljesen 
kütönbejáratú, víz, villany bent ki-
adó. Újszeged, Csanádi-utca 24 sz. 

3174 
BELVÁROSBAN kütönbejáratú iires 
szobát keresek vagy társbérletbe 
mennék. Költséget térítek. „Keres-
kedő" jeligére. 3166 

BÚTOROZOTT udvari szoba külön-
bejárattal, ágynemű nélkül kiadó. 
Kigyó-utca 1 sz. JI'I. em. 14. 3168 

I K Ü L Ö N F É L É K I 

LEGSZEBB bizsutériák, disztárgyaJc 
legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzést 
vállalok. Ólomkristályt veszek. Sze-
leiné, Kelemen-u. 7. sz. 
LACZKO órás üzletét Széchenyi, 
tér 9. Szdrn, Zsótér-hdzba he„ 
lyezte át, Örák javítását száksze* 
rűen, olcsó áron készítem, zseb. 
óráját karórára alakttom. 
SZÉP menyasszonyi ruha és fátyol 
kikölcsönzése. Erzsébet kalapsza-
lon, Lenin-utca 16. (Kárász-utca). 
RETIKÜLÖK, bőröndök, irattáskák 
a legjobb minőségben készülnek 
Szekszárdinál. Lenin-u. 3. szám. 
(Kárász-u.) 
ŐRASZERKEZETET veszek. Javí-
tások felelősséggel, olcsón készül, 
nek. Csiszár órás , Kölcsey-utca 2. 
szám 
MELLTARTÓ különlegességek, fű-
zök, fürdőruhák mérték útón ké-
szülnek. Höffle, Klauzál-tér 3. 
KERÉKPÁR, varrógép, írógép javí-
tása szakszerűen. Rádió OKA utal-
ványra, kerékpárgumik, alkatészek 
kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca 
11. szám. 

FÜRDŐRUHÁK készen es hozott 
anyagból, divatos formákban ké-
szülnek. Paulusznénál, Lenin-u. 20. 
(v. Kárász-u.) 
FÚVÓS, vonós, pengetős hangsze-
rek készítése, javítása szakszerűen. 
Teniszütők húrozása Kelemennél, 
Lenin-utca 16 sz. (v. Kárász-u.). 

SZEMUVEGJAVITASOK. 
IPARI FÉNYKÉPEZÉS, 

FOTOKOPIA: 

LIEBMANN. 
Keleme«_u. 12. Telefon 48-53. 

DOLGOZÓ nőnek ágy kiadó, rongy-
vágást olcsón vállalok. Szent Fe-
renc-utca 30 szám. 3146 
HASZNÁLT zsebórából divatos kar-
órát készítek. Órajavításokat válla-
lok, t évi jótállással, szerkezetet 
vásárolok. Kollai órásmester, Sze-
ged, Kiss Menyhért-utca 1 szám. 
ÖRÖKÍTSE meg gyermeke moso-
lyát. Rulkai fényképész. Lenin-utca 
13. (Kárász-utca). 2110 
ÖRDÖGI! ruhaüzletét Széchenyi-tér-
ről Klauzál-tér 3 szám alá helyez-
te át. 
EGY hócipő a Madách-utcától a 
Püspök utcán elveszett. Becsületes 
megtaláló jutalom ellenében adja lo 
a kiadóban. 3154 
ELVESZETT 3 darab 7 hónapos 
szőke süldő. Aki tud róla, jelentse 
Csaba-utca 27 számra. 3164 
KARÓRÁT kisméretű zsebórára át-
alakítok, szerkezetet vásárolok. Al-
kalmi karórák raktáron. Szelei, 
Oroszlán-utca 5 sz. 3165 


