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Szendrei Júlia, Belváros II. és R ó .
kusl csoport csütörtökön délután 6
órakor nőnapot tart.

Párthirek

Időjárásjelentés.
Mérsékelt
szél,
kevés felhőzet, az északnyugati meUjszegedi és Petőfi II.
csoport
gyékben egy-két helyen kisebb eső
Felhívjuk a titkár elvtársak fi- csütörtökön 7 órakor nőnapot tart.
lehet, A hőmérséklet kissé emelke.
gyelmét, hogy a vasárnapi elő- Ujszegedi csoporthoz központi elődik.
adás meghívóit csütörtök 11 órá- adó megy.
Vízállásjelentés. A Tisza Vásárostól kezdve az Agit.-Prop. Osztánamény és Csongrád között
árad,
Csütörtökön délután fé] 7 órakor
máshol apad. Záhonyig
alacsony, lyon átvehetik. A titkár elvtársak a Kossuth Zsuzsa és a Móraváros
lejjebb igen alacsony vlzállású. Vi. személyesen vegyék át a meghícsoport nőnapot tart. Móraváros cso.
zénck hőmérséklete Szegednél 20.5 vókat.
port orvosi előadással.
fok. Vízállások: Szolnok —224 cm
A hathetes esti iskola szeminá(V/t), Csongrád —342 (1), Szeged
Csütörtökön 6 órakor olvasókört,
riumát az iparostanuló iskolában
—230 (1).
tartjak szombaton délután
4 7 órakor pedig nőnapot tart a Felr>
NAPIREND
órakor. Pontos megjelenést ké- sővárosi csoport.

mozi
Csütörtökön fél 7 órakor vezetőrünk.
ségi
ülést, fél 8 órakor pedig nőBelvárosi (fél 7, fél 9) Jégmezők
Felhívjuk
a
háromhónapos
Jovagja.
színvonalon tanuló esti
iskolák napot tart a Fodor-telepi csoport.
Csütörtökön délután 4 órakor a
i Korzó (6, 8) Biclklltolvajok.
bizalmiait. hogv fontos
ügyben
pénteken, délután
6 órakor aiz központban az üzemi, kerületi szer' Fáklya: Nyári szünet.
Agit.-Prop Osztályon jelenjenek vezőknek és a kultúrvezetőknek érSzombaton este 8 órakor „Világ- tneg,
tekezlet.
hírű operák-operettek" címmel hang.
Agit.-Prop. Osztály
verseny
az
ujszegedi
szabadtéri
Felhívjuk a titkár elvtársak fix FELHÍVJUK a dolgozók figyel{színpadon.
gyelmét. hogv a jövőheti szervezeti
mét,
hogy a 13.-Í budapesti különmegnyilvánulásokkal
kapcsolatban
Vasárnap délelőtt 10 órakor a kisérjék figyelemmel a Szabad Né- vonatra 11-én délután 2 óráig lehet
Fáklya Moziban filmankét: „Ki lesz pet, amelyben erre vonatkozólag út- jelentkezni az IBUSz-nál, Klauzálmutatásokat kapnak.
a párom" című énekes, táncos, zetér 2. Menetdíj: 28.70 oda és viszKis- és nagy pártjelvények érkezpés vígjátékról.
•
tek. Kaphatók a Pártbizottságon- sza.
Az Egyelem/
könyvtár
olvasótérpici augusz'us hó folyamán általános takarítás, rendezés és tatarozás
miatt zárva. Könyvkölcsönzés ked
(len és péntekeD 8-tól 1 óráig.
A Somogyi-könyvtár nyitva
előtt 9-től délután 2-ig.

dél-

A Muzeum nyitva vasárnap és Ünnepnapokon 9 órától 13 óráig, hétköznapokon 9 órától 14 óráig.
Szolgálatos

gyógyszertárak:

Megváltó gyógyszertár NV, Klau.
gál-tér 9. Telefon- 35—63
Barcsay István: Sztálin-körút 32.
Bulcsu Barna: Kálvária-tér 7.
Dr. Löbl őrök. Kenéz E.: Klebelsberg-tér 4.
Selmeczy Béla; Somogyi-telep IX.
486.

*

Nagyszabásn
hangversenyt
rendfz a „Muzsika N V " Szegeden és Hódmezővásárhelyen. „Világhírű operák és operettek" rímmel az Állami Operaház szólistái a Carmen, Bohémélet, RigoJetto, Traviafa, Szabad szél, Vig
özvegy cimü darabokból mutatnak be
részleteket szombaton
este az
ujszegedi
Szabadtéri
Sz'npadon, vasárnap pedig Hódmezővásárhelyen a Vörös Csillag
nagytermébrn.

miDA
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boinap

Kimondhatatlanul örülök, hogy tovább
tanulhatok
Az Egyetem DISz-szervezete, átérezve a munkás- és parasztfiatalok
továbbtanulásának jelentőségét, brl.
gádokat szervezett, amelyek meglátogatják azokat a nm»t érettségizett
fiatalokat, akik még eddig nem jelentkeztek továbbtanulásra. A brigádtagok felvilágosító munkájukkal
meggyőzik a fiatalokat a továbbtanulás fontosságáról. Igy jutott el az
egyik csoport Kecskemétre, Fehér
Gizellához ls, aki a látogatás után
a kővetkező levelet Irta;
Kedves
Tagtársak!
Levéllel
kereslek
fel
benneteket
Kecskemétről.
Váratlan
és felejthetetlen örömet
szerestetek
látogatás,
tokkal nemcsak
nekem.
de édesapámnak
is. Kimondhatatlanul
örülök annak
hogy én is, mint
szegény

HIRDETMÉNY

1

Az 1950- évi mezőgazdasági munkálatok elvégzéséről szóló 16.088/
1950./V1II, 6. É. M- száonú rendelet
alapján köz-hírré teszem, hogy
a
mezőgazdasági ingatlan
művelője
tartozik az 1950- év őszén a községenkint és városonkint megállapított vetésterv alapján meghatározott területet őszi búzával, rozszsnl és őszi árpával bevetni. A vetést vetőgéppel kell elvégezni.
Az ösziárpa vetését az
állami
gazdaságok szeptember hó 15. napjáig, — termelőszövetkezeti
csoportok szeptember hó 20. napiáig.
— az egyénileg gazdálkodók pedig
szeptember hó 30-ig.
A rozs vetését az állami gazdaságok október hó 1. napjáig,
—
termelőszövetkezeti csoportok október hó lfr napjáig, — egyénileg
gazdálkodók pedig október hó 15.
napjáig.
Az őszi búz a vetését az állami
gazdaságok október hó 20. napjáig,
— termelőszövetkezeti csoportok s
nz egyénileg gazdálkodók
pedig
október hó 31. napjáig a megállapított ütemterv szerint végezzék el..
Vetésre kat. holdanként búzából
legalább 100 kg- tisztított és csávázott, rozsból és őszi árpából padig legalább 90 kg. tisztított vetőmagot kell felhasználni.
A tavasszal vetés alá kerülő
szántóterületen az őszi mélyszántást az állami gazdaságok december hó 10, napjáig, a termelőszövetkezeti csoportok és egyéni gazdálkodók pedig december bó
15.
napjáig a megyénkint megállapított
ütemterv szerint kötelesek elvégezni.
Az őszi mélyszántást 20—25 cm.
mélyen, az állami gazdaságokban
feltétlenül traktorral, termelőszövetkezeti csoportokban és egyénileg gazdálkodók pedig elsősorban
traktorral.
Nom terjed ki a mélyszántási kőtelezettség a mentesített futóhomok, szikes és ártéri területekre.
Minden kettes ló- vagy ökörfo.
gáttal legalább 20 kat, hold szán-

diáklány,
továbbtanulhatok
egyeaz
temen. Régi vágyam,
hogy
egyetemre járhassak,
de a Ti
megérkezésiekig azt hittem
ez csak hiú
ábránd.
Most beteljesült
s erre tömören
csak
azf tudom mondani,
hogy ezj is a
Magyar Dolgosok
Pártjának
köszönhetem. Igaz még nem vagyok
párttag, de már nagyon sokszor
éreztem
magamon
is a Párt
gondoskodását.
Nagyon
sseretnék
tagja
lenni
a
Pártnak,
remélem
jó
tanulásommal
kiérdemlőm
ezt is.
Elhatároztam,
hogy
magyar-történelem szakra megyek. Ezt a tantárgyat szerettem
meg legjobban.
Még
annyit_ beszéltem
osztálytársaimmal,
óh is jönnek
továbbtanulni
Üdvözletünket
küldjük
a viszontlátásig;
Fehér
Gizella-

tóföldi művelésre kerülő terü'-etet
kell felszántani. Akinek csak egy
igavonó állata van, az előbb megjelölt területnek felét köteles felszántani, kinek ilyen számítás mellett igaerő feleslege
mutatkozik,
igavonó állatával — térítés ellenében — nyújtson segítséget olyan
gazdálkodó mezőgazdasági ingatla.
r.ának felszántásához, akinek nincs
elegendő igaereje.
A városi tanács végrehajtó bizottsága kivételesen, az őszi mezőgazdasági munkák elvégzése érdekében arra kötelezheti a traktor. igavonó áLat, szántásra, vetésre szolgáló gép, illetőleg felszerelési tárgy birtokosát, hogy dol.
gozó paraszt mezőgazdasági
ingatlanán szántási, illetőleg vetési
munkát végezzen.
Aki a fenti rendelkezésnek nem
tesz eleget, azt kijátsza, vagy másokat arra biztat, kihágást Követ
el és a rendelet szerinti büntetésben
részesíthető.
Szeged. 1950. augusztus 9-én.
Polgármester.
Vasárnap
SzSzMTE—Budapesti
MÉMOSz mérkőzés Újszegeden
A közelgő N B l-es idényre az
SzSzMTE erősen készülődik. Vasárnap délután fél 5..órai kezdettel az ú.iszegedi SzSzMTE-pályán
az SzSzMTE—Bp. MÉMOSz labdarugó mérkőzés kerül lejátszásra.
DEI.MAGYARORSZÁG
politikai napilap
Felelő* szerkesztő é* kiadó:
ZOMBORI JÁNOS.
Szerkesztő
BÓDAY PÁL.
Szerkesztőség: Szeged. Jókal-n. 4.
Telefon' 35-35 és 30 03
Éjjeli szerkesztőségi telefon
este 8 tói: 34 38
Kiadóhivatal: Szeged, l.enln-u. 8.
Telefon: 31-16. és 35 00
'A'z x-szel jelzett közlemények
díjazottak.
Délmagyarország Nyomda NV.
Szeged.

Felelős vezető: Priskin Sándor

Salamon Béla öttagú társulatával a Hungáriában

A „koreai hét" végére 200 százalékra
emelem teljesítményemet
(Tudósítónktól.) Sánta Józsefné
elvtársnő, a
szegedi Falemezgyár élüzem kétszeres ifjú élmunkásnője
már uj normával
dolgozik. Elragadtatással beszél
az u j normáról:
— Amikor meghallottam, hogy
rendezik normánkat,
örömmel
vettem tudomásul, mert megértettem, hogy a régi normák már
gátolják
népgazdaságunk fejlődését. A koreai hétre felajánlottam, hogy
u j normámat 200
százalékra
teljesítem. Mint
jó
kommunista, iparkodtam, hogy
ezt is túlteljesítsem
s
már
az első napon sikerült 208 százalékot elérnem. Ezzel
tudom
leginkább bebizonyítani, hogy én
is a béke hive vagyok.
Ez a
válaszom az imperialisták aljas
támadására, amelyet a szabadságszerető koreai nép ellen • intéztek. Kimagasló teljesítményemet a munka j ó megszervezésével és kisebb
észszerüsltések
bevezetésével értem el.
Többek
között rájöttem arra,
hogy ha
az összeillesztett lemezlapokat az
érintkezésnél
végigragasztom,
számos kézmozdulatot takarítok
meg, nem kell a
papírszalagot
folyton nedvezni és tépni, hanem
egyetlen
kézhuzással elvégzek
olyan munkafolyamatot, amelyet
azelőtt öt-hat mozdulattal vé-

geztem el."
Dura József az u j normákkal
és a koreai műszakkal kapcsolatban a következőket mondja:
— Felháborodással értesültünk
annakidején
az amerikai imperialisták
koreai orvtámadásáról.
Ereztem, hogy nekem is,
mint
minden magyar dolgozónak, kötelességem a béke frontját erősíteni. Ezért fogadtam örömmel
az u j normák bevezetését.
Tudom, ezzel népünk állama erősödik s ezen keresztül pedig
az
egész béketábor. Éppen ezért én
is különös örömmel tettem meg
felajánlásomat a koreai műszakra. A vállalt 140 százalékot már
az első napon 153 százalékra teljesítettem,
de ezzel az
eredménnyel nem elégszem meg. ígérem, hogy teljesítményem a koreai hét végére 200 százalékra
fokozom.
Ez a
vállalkozásom
bármilyen
nagynak
is tűnik,
mégsem lesz nehéz, csak egy kis
ötletességet kell
belevinni
a
munkába és máris megy minden.
Jól megszervezem az anyag előkészítést, egyszerűsítem a munkafolyamatokat. Ezt m á r eddig
is megtettem s ennek köszönhetem, hogy vállalásomat lényegesen túlteljesítettem.
Tóth Hugó
Falemezgyár

HIRDETMÉNY
Közhírré teszem, hogy a baktói
lőtéren augusztus 10, 11, 12, 13
és 14-én 7 órától 16 óráig éles
lőgyakorlat lesz.
Fenti időpontban a lőtér területén tartózkodni,
vagy oda
belépni szigorúan tilos.
Felhívom a biztonsági
őrök
által lezárt területen lakó személyeket, hogy a rendészeti hatóságok közegei utasításainak megfelelően a lőgyakorlat idejére lakóhelyüket hagyják el.
Figyelmeztetem a lőtér területén lakó személyeket, valamint a
város lakosságát, hotrv a biztonsági őrök által lezárt terütetre
tilalom ellenére belép személyeket ért balesetért a hatóság felelősséget nem vállal.

A szeged-sándorfalvi m ű ú t o n
a lőgyakorlat ideje alatt az
út
lezárása folytán közlekedni nem
szabad.

Polgármester
Ma este Béke-Kupa
középdöntő

A szegedi esti Béke-Kupa középdöntő mérkőzései
ma
este
kerülnek lejátszásra a
Vasutas
Stadionban. Fél 7 órakor a Sz.
Lokomotív—Sz. Textil; fél 9 órakor a Sz. Honvéd—Makói V S K
mérkőzések kerülnek lejátszásra.
Ma délután fél 5 órakor
az
SzSzMTE az ÉDOSz SK csapatával játszik edzőmórkőzést
az
újszegedi pályán.

APROHIRDETES
|_FOGLALKOZAS_|
BEJÁRÓNŐT a reggeli órákra fel.
veszek. Szentháromság.utca
17 sz.
I. em. 5 sz.
2793

»
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V I L A G V E V ő Orion rádió és zenegép eladó. Mérei-utca 7. szám, II.
emelet 6.
2753
LEGSZEBB blzsutériák. dísztárgyak
legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzést
vállalok. Ólomkristály! veszek. Szelemé. Kelemen-u. 7. sz.
HASZNALT kar. és zsebórákat, ébresztőórákat meglepő magas
áron
veszek. Fischer órás.
KERÉKPÁR varrógép, Írógép Javítása szakszerűen Rádió OKA utalványra. kerékpárgumik,
alkatészek
kaphatók Kelemennél. Kelemen-utca
11 szám.
ÍRÓGÉP Triumph, hosszú
hengeres, nagy irodai és jóhangú StingI
zongora eladó. Szivárvány utca 29
szám.
2798
ANTIK székek, csillár, függöny, r á .
dió, konyhaasztalok, székek, ágv,
boroshordók,
vizeshordók,
gyű.
mölcsösládák, tűzhely,
seprűkötő,
varrógép eladók.
B-ocskai.utca
8
fait. 3.
2807
BONTÁSBÓL tégla, cserép, faanyag
és diófarönk sürgősen eladó. Árvízutca 44 szám.
2727
EBÉDLÖT vagy kombinált szobát
megvételre keresek. Ajánlatok „Bú.
tor" jeligére.
2803
EDÉDLÖSZEKRÉNYEK
(kisebh-na
gyobb) eladók. Béke.ulca 5/a. felső
csengő.
2804
FEHÉR hálószoba kitűnő állapot,
ban
lévő, magányosnak
eladó.
Gólya-utca 6 sz.
2790
KIFOGÁSTALAN
táskafrógép
el.
adó. Széchenyi-tér 17 sz.
Sport,
üzlet.
2797
JÓ állapotban levő sportkocsi és
egy asztalsparherdt eladó. Tólh Gyula Kossuth Lajos-sugárút 8 sz. II.
em. 4.
2801
MODERN konyhabútort
megvételre
keresek. Arany János.utca 11 sz I.
em. 6.
2802

800 darab bontott vastégla és egy
ajtó eladó. Érdeklődni lehet Kiss
Szilveszternél, Bánomkert-sor 18 sz.
2800
KÉT, esetleg 3 szobás fürdőszobás
magánházat vennék lehetőleg
Uj.
szegeden, „Kis magánház" jeligére.
2799
KRIPTA teljesen új, Belvárosi-teme.
tőben jutányosán eladó. Érdeklődni
Varga temetőfelügyelőnél.
2795
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KÉT vagy háromszobás
összkomfortos lakást keresek
költségmeg.
térítéssel földszinten vagy első eme.
leten. Landesberg, Bocskai.utca 10
szám.
2794
SZOBA, konyha, speizos lakást keresek költségmegtérítéssel Szenthá.
romság-ulca 15 sz. Virág.
2791
KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott szoba 2—3 férfi részére
fürdőszoba,
használattal
kiadó.
Sztálin-körút
9 sz. I. em. 1.
2792
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SZŰKÍTS
könyvesbolt
elköltözött
Apponyi-utca 21. Olcsó könyvvásári
K A R . és zsebórák javítása, átalakítása gyorsan, pontosan és jól. Fischer órásmester, Klauzál-tér 3.
H'A'RASZTHY festékkereskedés áthelyezte üzletét Sztálin-körút
49,
a Püspök bazár épületbe, Mérey k i .
térővel szemben
BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes.
léssel szakszerűen készül
Csordás
bőrruhakészítő
mesternél
Szent
Miklós utca 7. Felsővárosi
templom mögött
2748
REMEK
házőrzők,
patkányfogók
egerésző cicák jó gazdát keresnek,
Kálvária. Vámmal szemben.
2896

fl
OKTATÁS
I
KEZDŐ gyors- és géplrótapfolyamok kezdődnek augusztus
15-én
dr. Rosenbergné gyorsíróiskolájában. Sztálin-sétány 1. Muzeumnial
szemben,
MAYOR gyorsíró iskola új tanévét szeptember lO.én megnyitja.
Beiratkozás megkezdődött. Bocskaiutca 4.
5772

