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összeáll ították az SzSzMTE csapatát 
a Dózsa ellen 

A magyar-albán válogatott 
mérkőzés előtt az újpesti stadi-
onban lejátszásra kerülő SzSzJVL 
TE—Dózsa NB l es mérkőzésre 
összeállították a szígedi együt-
test: Verseczi — Szabó. Kere-
kez. Bénák — Hetesi. Gvurik — 

Csáki, Ladányi, Bánáti , Szőe3, 
Nyári. Cserejátékosok: Cserhal-

mi és Bitó. A csapat, hogv pi-

henten állhasson ki a mérkőzés-

re. még a ma déiu'áni személy-

vonattal felutazik Budapestre. 

A Vasas labdarugó csapata elutazott Bukarestbe 
A Vasas labdarugó csapata, amely 

a „román-magyar barátság hét" al-

kalmából vasárnap Bukarestben ven-

dégszerepel, csütörtökön éjjel eluta. 
zo11 a román fővárosba. 

kat. A szegedi MHK-sportfelelő^ 

felhívja az üzemek dolgozóit, 

hogy a vasárnapi próbázásokon 

minél nagyobb számban jelenje-

nek meg. 

Vasárnap délelőtt is lehet két szegedi pályán próbázni 

Azokra a dolgozókra való te-
jintettel. akik hétköznap dé'után 
nem érnek rá leprobázni. azok 
vasárnap reggel 8 órától két pá-
lyán. az Ady.téren és a Hunyadi-
téren, letehetik az MHK.próbá-

Ma délig lehet jelentkezni a vasárnapi 
sport különvonatra as IBLS*-nál 

dúlás este fél 10 órakor, érkezés 

fél 2 órakor. A visszaérkező ket 

minden útvonalra külön villamo-

sok várják. A 29 forintos úti-

költségben a villamosjegyek ára 

is benne van. 

/ . 
Mivel a vasárnapi sport külön-

vonatra már eddig több mint 400-
an jelentkeztek, a vonat indítása 
biztosra vehető. A vonat vasár, 
rap reggel 5 óra 46 perckor indul 
Szeged-állomásról, Budapestre 
9 óra 55-kor érkezik. Visszain-

Yasárnap délután tartják meg 
a birkózóversenyt 

A délkerületi csapatbajnoki 
birkózó körmérkőzéseket vasár-
nap délután 5 órakor tartják meg 
a rendőrpalota tornatermében. 

Ma DLASz vezetőség—ÉDOSz 
vezetőség labdarugó mérkőzés 

Ma délután fél 4 órakor kerül 
lebenye litásra az újszegedi SzSz-
MTE.pályán a DLASz és az 
ÉDOSz vezetősége között lezajló 
labdarugó mérkőzés Frankéi já-
tékvezetésével. DLASz összeállí-
tása: Vukszán — Mohai. Lo-
Roncz, Horváth M. — Bokor, 
Sarnyai — Jurka. Kertes. Varga. 
Vadász, Rácz. Csere: Konkoly— 
Adányi. I 

Vasárnap délelőtt tartják meg 

a Dózsa—Dorozsma N B III.as 
mérkőzést 

A nagyszabású motorosver. 
senyre való tekintettel a Dózs?— 
Dorozsma NB Tll-as mérkőzést 
vasárnap délelőtt 10 órai kezdet-
tel rendezik meg az újszegcdi 
SzSzMTE-pályán. egységes 2 fo. 
rintos helvárral. katona, és diák-
jegy 1 forint. 

N A P I R E N D 

Kosárlabda mérkőzések 

Vasárnap déli 12 órakor ren-
dezik meg a Szegedi Lokomotív— 
Csepeli Vasas NB I.es férfi ko-
sárlabdamérkőzést a rókusi tor-
nacsarnokban. | 

A Postás férfi és női NB I.es 
kosárlabdázói Budapesten a BSE 
ellen küzdenek vasárnap. 

Két csapattal vesz részt 
a Szegedi Lokomotív 

a marnthóni bajnokságon 

Vasárnap a gödöllői ország-
úton lezajló országos marathóni 
futóbajnokságra a Szegedi Lo-
komotív két csapattal nevezett 
be. A.csapat: Zalavári, Kobru-
zsa, Temesvári. B.csapat: Gyet-
vai. Kincses, Szabó. 

1950. szeptember 23. 
MOZI 

Belvárosi (6, 8): Dalolva szép az 
élet. 

Korzó (6, 8): Legény a tajgáról. 

Fáklya (6, 8): Magyar-szovjet 

hiradó — Angara — Motorverseny 

— Cseh erdők virága' — Béke ifjú 

hnrcosnf — Bateíetelháritás a 

bőriparban. 
• ' 

A Múzeum újjárendezett képtári 
nyitva délelőtt 9 tfil délután 1-lg 
(hétfő kivételével) Belépődíj nincs. 

A Somogyi.könyvtár nyitva dél-

előtt 9-től délután 2-ig. 

Sznlgálnin* gyógyszertárak) 

Állandó éjjel.nappali ügyeletes 

gyógyszertárak: 

t. 13772. számú gyógys:ertár, 
Klauzál.tér 9. Aradi-utca sarok. 

2. 13/71 sziroú gyógyszertár. Pe-

t ő f i Sándor.sugárút 41/b. 

3. 13/69 számú gyógyszertár. Kos. 

suth Lajos-sugárút 31. 

4. Az ujszegedi gyógyszerár ki-

zárólag este 8 óráig. 
• 

IDŐJÁRÁS-JELENTÉS: Mérsék-
lődő északnyugati, északi szél. Vál-
tozó felhőzet, több helyen, főleg 
keleten záporeső, hűvös éjszaka, erős 
i.appall felmelegedés. 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A Tteza 
S>c noknál —222 cm (2 százalék), 
k'son-rádnúl —325 (1), Szegednél 
-.14 (I). A Maros Makónál —52 
(I százalék). 

Munkaerőtartalékok 
Hivatala hírei 

AZOK a munkavállalók, ak!k 
augusztus 3í-lg új munkakönytgé-
nyijket beadták, sürgősen jelentkez-
zenek munkakönyvük átvétele vé-
gett Városháza bérház II. emelet 2. 
szám alatt. Okmányaikat hozzák 
magukkal. 

A JOGI OKTATÁS REFORM-
JÁRÓL A SZEGEDI TUDOMÁNY-
EGYETEM állam és jogtudo-
mányi kara, valamint a Magyar Jo-
gászszövetség szegedi csoportja an-
kétot rendezett. Az ankétot dr, An-
talffy György elvtárs, a jogi kar 
dékánja nyitotta meg majd dr. 
Katona Zoltánná elvtársnő, mirísz-
teri főelőadó tartott előadást a 
jogi ok|a'áft reformjáról. Az anké-
ton több hozzászólás hangzott e] a 
egyetem professzorai, gyakorlat; jo-
gászok és az Ifjúság részéről. Az an. 
kétot dr. Vermes Miklós elvtárs, a 
Jogászszövetscg társelnöke zárta be 

B E L V Á R O S I M O Z I 
= TELEFON) 40.25 = r = 

Szeptember 21.tó! két hétig: 

Dalolva szép az élet... 
K O R Z Ó M O Z I 

===== TELEFON: 33 44 

P E N T E K i O. 

Legény a lajgáról 
Széchenv! FŰ KLYO filmszínház 

. . . .. TELEFON: 54 77 

Péntekiül vasárnapig! 

1. Magyar híradó. 2. Szovjet 
híradó. 3. Angara. 4 Motorver-
seny. 5. Cseh erdők virágai 0. 
Béke Ifjú harcosai. (DISz áto-
kuld kongresszus). 7. Balesetei 

hárftás a hürtperban 

VáSARNAP d. e. féi 11 -kor fi mmaliné 
egysége* egyforintos helyora'skal • 
Ho f Őevenv titka. Szovjet film. 
EzenkivOl: HIRADÓ. 

Előcdások kezdele hétköznap A 
és 8 kor. vasár és ünnepnap 

I. fl és 8 órakor 
PénztárnvitAs délelőtt 11 — 12 

lg, délután egv órával az elő 
adás kerdete elft'il. 

jt Párt hirek 

Ma, szombaton délután 6 óra-
kor az összes üzemi, hivatali, ke. 
rületi pártszervezetek népnevelői 
jelenjenek meg sz illetékes ke-
rületi pártszervezetben lévj sze. 
mináriumi beosztási heiveike:. 
Vasárnap a szemináriumok reg-
gel fél 8 órakor kendődnek min-
denütt. A párttitkár elvtársak 
és szemináriumvezetők gondos-
kodjanak arról, hoew err© az idő. 
re a hallgatók pontosan jelenje-
nek meg. 

Agit. nrop. osztálv 

Felhívjuk a bélcefelelős elvtár. 
sakat, hogy az értekezletet a leg-
utóbbi értekezleten kiadott uta. 
Jutástól eltérően nem kedden, ha-
nem szerdán délután 5 őrekor 
tartjuk meg Sntálin.sétány 10. 
szám alatt. A megbeszélés fon-
tosságára való tek:ntetr,el a fel. 
tétlen megjelenést elvárjuk 

Agit. nron. osztály 

AZ MSzT ÉS A HORIZONT szep-
tember 24-tól október l-ig „Szovjet 
könyv és folyóirat" cimmel kiállítást 
rendez az MSsT Horváth Mihálv-
ti|cai kiállítási csarnokában. A ki ál. 
l|tá«t vasárnap délelőtt 10 órakor 
ünnepélyes keretek között nyitják 
meg. 

MJSDbZ-UlREK 

MNDSz-csoportok figyelem: Elté-
rőleg a csütörtöki megbeszélt béke-
nőnapok időpontjától. vasárnap 
24-én, hétfőn, de legkésőbb kedden 
26-ig egységesen kultúrműsorral 
tartsátok meg a béke-nőnapokat. 
Csütörtökön. 28-án a szokásos nőna-
pokat nem kell megtartani. 

Az MNDSz Kossuth Zsuzsa cso-
portja 24-én, vasárnap délután 5 
órai kezdette) műsoros béke-nőnapot 
tart, melyre mindenkit szeretettel 
vár. 

Az MNDSz Szendre! csoportja va-
sárnap délután 5 órai kezdette) mű-
soros béke-nőnapot tart. A csütör-
töki szokásos nőnap elmarad. 

D1SZM1RLK 

Értesítjük alapszervezeti titkárain, 
kat. hogy részükre hétfőn délután 6 
órakor titkári értekezletet tartunk 
Pontos megjelenést kérünk. 

Ifjúsági napok; Szombat: Dohány, 
gyár 1 óra. Szegedi Kender fél 3, 
Posta 7. L'poai faltlep fél 1. Kon-
zervgyár fél 3, Szegedi Juta 2 óra. 

Értesítjük az ifjúsági napi előadó-
kat, hogy ma délután 6 órakor ér-
tekezletet tartunk. Pontos megjele-
nést kérünk. 

Gazdaságvezetök a DISz gazdasági 
osztályon jelenjenek meg igazolvá-
nyuk átvétele végett szombaton dél-
után 3 órától 8 óráig. 

Szakszervezeti hirek 
At Orvosegészségügyi Szakszer-

vezet urulógus szakcsoportjának 

szeptember 23-ra hirdetett orszá-

gos vándorgyűlése elmarad. 

A Textil Rubázatiparí helyi cső-
port értesiti togjait. hogy szep-
tember 26-án délután 5 örakoff 
természettudomány! előadási tart. 
Felkérjük a tagokat a pontos meg-
jelenésre. 

Szeptember 24-én délelőtt fél 10 
órakor taggyűlést tart a Textil 
Ruházalipari szakszervezet helyi 
csoportja, melyre a tagok pontos 
megjelenését kéri a Vezetőség. 

Szegedi Faipari Dolgozók Szak-
szervezetének helyi csoportia 24-én 
délelőtt 9 órakor egyesülési tiszt-
újító közsrvülést tart a szakszer, 
vezeti székházban. Felhívja az 5f?r-
szes kisiparban dolgozó farmmká-
sokat és a kisiparban dolgozó ép:— 
tőrmmkásokat, hogv az iigv fon-
tosságára való tekintettel jelenjenek 
míg. Vezetőség. 

„HORIZONT" HANGVERSENY 

vasárnap délelőtt a hangos híradó 

összes hangszóróin. Bemutatásra ke. 

rülnek részletek Csajkovszk'j: „Jcv-

genyij Anyegin" cfmfl operájából. 

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

i _ f o g l a l k o z a s _ i 
GYAKORLATTAL bíró üzemi köny-
velőt és perfekt gyors- és gepfrót 
azonnal felveszünk. Cfm a kiadó-
ban 8461 

1 ADÁS. VÉTEL | 
KARÓRÁT, zsebórát, ébresztőórái 
magas árban veszek. Fischer üras, 
Szeged. Klauzál-tér 3 
HEGEDŰK alkalmi vétel, olcsó és 
márkás húrok, művészi javítások. 
Sági (Steiner) hangszerésznél. Kele-
men-utca 7 
BŐRKABÁT javítás vízhatlan festés-
sel szakszerűen készül Csordás bőr-
ruhakészítőnél Szent Miklós-utca 7. 
Felsővárosi templom mögött. 2748 
ÖSSZES hangszerek késztlése s ja-
vítása, tangóharmonikák vétele és 
eladása jutányosán Kelemennél, Le-
nin-utca 17. (Kárász). 
KERÉKPÁR varrógép, írógép |avl-
tása szakszerűen Rádió OKA utal-
ványra. kerékpárgumik, alkatészek 
kaphatók Kelemennél. Kelemen-utca 
lt szám. 

EGY darab 120 cm hosszú, 2 darab 
50 cm hosszú vüágos-barna már-
ványlap eladó. Bihari-utca 3. 

8467 
EGY fejőstehén eladó Katona-u. 77. 
SZÁMOLÓGÉP olcsón eladó. Papp 
rőfösüzlet. Mikszáth K.-u. 1. 8477 
ELADÓ egy pár 42-es és 44-e s új 
bürgericsizma. Móra-utca 12. 3. a. 

847S 
DIÓFAHÁLÖK, kombinált szekrény, 
rekamiévá*, asztalok kaphatók 
Nagy Mihálynál, Szeged, Dugo. 
nics-tér 3. 
GÁZREZSÓKAT, rosszat is veszek. 
Hivásra házhoz megyek. Fejős. Kos-
suth Lajos-sugárút 23. földszint 10. 

8474 

KISEBB, speizba való sfelázsit ke-
resek megvételre. „Jó állapotban" 
jeligére. 
FŰRÉSZPOROS kályha, kéUán^i 
gáz-rezsó. kis kézikocsi eladó. Szt. 
Ignác-utca 6. em. 8. 8483 
10—15 vendéglői asztalt vásárol-
nánk. Ajánlatokat: Fodrász szövet-
kezet. 8487 
MODERN, kombinált ebérl'ő eladó. 
Singemé, Törők-utca 6. Érdeklőd-
ni délelőtt 9—3-ig. 8488 
EBÉDLŐASZTAL székekkel, kis. 
asztalok, kis könyvszekrény, tükör, 
gyermekágv. lámpák, festmények 
eladók. Deák Ferenc-utoa 4. II .8. 

8479 
KERESEK megvételre kamrapol-
cokat, festett kombniü, vagy fe-
hér hármasszekrényt, kis asztalt. 
Dózsa György-utca 16b. II. 20. 

8481 
ASZTALOSOK figyelmébe! Eladó 
diófafnrniros kisméretű modern 
ebédlő, könnyen átalakítható. Dó-
zsa Gvörgv-utca 16b II. 20. 8180 
HÁLÓSZOBÁKAT és mindenféle 
bútorokat vesz és eladó Singemé, 
Török-utca 6 szám, kapuval szem-
ben 8414 
LtBAAPRÓLÉK 10 forint, libahús, 
háj. kacsa, cs'rke naponta legol-
csóbban Fodornénál. Kfgyó-utca 1. 
s-ám. 4770 
ELADÓ: alig használt teli parafa-
betétes háló. konyhaszekrény. S ent 
György-tér 2. szám. 8434 I 

ELADÖ komplett hálóbútor. Érdek-
lődni: Teréz-utca 32. szám. 8418 
KÉT szekrény olcsón eladó. Szán'.ó, 
Kölcsei-utca 10. 6. ajtó. 8460 
EGY kétszárnyas ajtó eladó. Petőfi 
Sándor-sugárút 82. 8425 
HASZNÁLT vizes és csiszoló köszö-
rűkövek kaphatók a Késárugyárban. 
Rigó-utca 38. 4754 
ELADÖ: konyha, ebédlő, egyéb bú-
torok, Unió kokszkályha, piros kó-
kusz futó 9xl'/$ méter, tükrök, asz-
talok. székek, szekrények, festmé-
nyek. redőnyös fróasz|al és Irógép-
asztal, stb. Gutenberg-utca 19. szám. 

8460 
EGY 60—70 kilós süldő eladó. Kis-
faludl-utca 39. szám. 8441 
EGY ebédlöbútor, kifogástalan álla-
potban olcsón eladó. Kolozsvári-tér 
5. szám 8445 
PAPRIKA-UTCA 63. számú szép 
magánház lakásátadással eladó. 8458 
ELADÓ: komplett dióháló, sürgősen 
Érdeklődni: Polgár-utca 24. sz. II. 
Szabó. 8433 
SlNGER nőj bob'nos varrógép, jó-
karban eladó Francia-utca 22. sz. 
J. bal. ' 8440 
60—70 KILÓS aertések eladók 
Szatymazi-utca 41. szám. 8453 
ELADÖK új ablakok. Hétvezér-utca 
32. szám. 8420 
SÖTÉTKÉK nő) prima télikabát, kö. 
zéptermetre eladó. Tábor-utca 5. f. 
2 8456 
MASSZÍV komplett ebédlöbútor, 
sakk-kártyaasztallal, szép nagy fl-
kuszok eladók. Megtekinthetők: 
9—ll-'g és 4—6-Ig. Partizán-utca 
18. I. 9. 8457 
CSURY órás. Mikszáth Kálmán-utca 
8. Precíziós órajavítás jótállással. 
Mindenféle órák vétele és eladása. 
ELADÓ: varrógép, előre-hátra varr, 
dió politúros sima vitrin, a háta tü-
kör. Dobayné fűzős, Híd-utca j. sz. 

8451 
HASZNALT ajtók és ablakok olcsón 
eladók. Mikszáth Kálmán-utca 19. 
szám. az udvarban. 8468 
FEKETE csikóbunda kis termetre 
eladó. Polgár-utca 4. II. 5. 8469 
HÍZOTT ló, csacsi és rántani való 
csikó kapható Tonibácznál, a Tábo-
i-l-utcai lóhúscsarnokban. 8472 
KALYIIAK. konyhai mosgató. vDk'-
öntő eladó. Április 4-útja 19. szám, 

8462 

| i . m f á c } 

BELVÁKOSI 2 szobás, komfortos 
társbérleti lakásom elcserélném bu-
dapesti egyszobásért. Bővebbet So-
mogyi-utca U. I. em. 4. 8482 
BÚTOROZOTT szoba dolgozó férfi 
részére azonnalra kiadó. Lenin-u. 
16. III. cm. 14. 8484 

ELSŐ emeleti 2 szohás lakásom el-
cserélném hasonlóért, költséget té-
rítem. „Földszintes" jeligére. 8476 
KÉTSZOBÁS, vagy kétszoba. hal-
los, komfortos lakást keresek költ-
ségmegtérítéssel. „Magánház előny-
ben" jeligére. 8475 
SZOBA, konyhás lakást keresek, 
költséget téritek, vagy tűzifát is 
adok. Cim a kiadóban. 8485 
SZOBA-KONYHAS. speizos laká. 
som bútorral együíf átadom. Dobó, 
Damjanich-utca 23. szám. 8437 
ALBÉRLETI szobához, lehetőleg 
egye'emi hallgató társat keresek. 
Móricz Zsigmond-rakpart 4. ). em. 1. 
szám. 8443 

BÜTOROZOTT szoba magános or-
vosnak. tanárnak kiadó. Érdeklődő 
levelét ..Orvos" jeligére. 8435 
A SZEGEDI AHamj Nemzeti Szín-
ház érkező színészei részére kerea 
albérleti bútorozott szobákat és la-
kásrészeket, konyhahasználattal. 

8470 

| KÜLÖNFÉLÉK ~| 

RETIKÜLÖK. bőröndök, iskolatás-
kák, mappák, erszényeket készft és 
átalakít Szekszárdy bőrőndösmester 
Lenin-utca 3 szám 
NYLON esőkabát, gumiszandálok, hő-
cipő, kerékpárgumik szakszerű javl. 
tása. Gumiszandálok kaphatók. Ke. 
mény. Rajrsy Zsilinszky u II. 
DR SZABÓ óra javítóműhely ét át-
helyezte Szentháromság-utca 13 alá. 
Prcciz javítások. Használt órákat 
veszek 

KÓNYA Ica női kalapüzletét áthe. 
lyezte Bajcsi ZsiHn«zky.utca 15-
(volt Feketesas-u.) Menyasszonyi 
fátyolok és kalapujdonságok. 
ZONGORÁT tökéletesen hangol, 
javit Rakovszky, Jósika-utca 31. 
Telefon: 4006. 4439 

MEINL „Fazeoda" kávé, napon'ta 
friss pörkölés Vidékre postai szál-
lítás. Fiók: Szeged, Lenin_utca. 
LEGSZEBB blzsutériák, dísztárgyak 
legolcsóbban, divatos gyöngyfűzést 
vállalok. Márkás bronz szobrok. 
Szeleinél. Kelemen-u. 7 . — 
FEHÉRNEMÜEK. gyógyhaskötők, 
melltartók hozott anyagból is ké-
szülnek, Paulusnénál. Lenin.u. 20. 
(Kárász-utca.) 

SZÉP menyasszonyi ruha és lá.yol 
kikölcsönzése. Erzsébet kalapsza-
lon. Lenin-utca 16. (Kárász-utca). 

Szemüveg] aviiás 1 
Műszaki fényképezés 

Fotólaboratórium 

LIEBMANN, K«l*m«n-u. ÍZ telefon 48-S3 

LACZKÓ órás Széchenyi-tér 9. — 
Zsótér-ház. Jó árat fizetek kar-, 
zseb- és ébresztőórákért és szerke-
zetekért. 

MELLTARTÖ különlegességek, fű-
zők mérték után készülnek. Höffle, 
Klauzál-tér 3. szám. 
ÖCSKA kalapját ne dobja el, Mencz 
kalapos újjáfesti és formázza. Dugo-
nics-tér 2. szám. 4792 
TALALTAK egy feketekeretes S7em. 
üveget. Igazolt tulajdonosa átveheti 
a kiadóban 
TOTÓZÖK figyelem! Bástya totónál 
(Lenin-utca 17.) vásárolt t'ppszelvé-
nyeket szombat délig adhatja le. 
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Felelős szerkesztő és kiadó: 
ZOMBORI JÁNOS. 

Szerkesztő: 
BÓDAY P.4L 

Szerkesztőség: Szeged, Jókai-n. 4. 
Telefon: 35 3.5 és 30-03. 

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

Kiadóhivatal: Szeged Lenln-u 8. 
Telefon: 31-18. és 35-00. ' 

Az x-szel jelzett közlemények 
díjazottak 

Délmagyarország Nyomda, Szeged 
Felelős vezelö: Priskin Sándor. ' 


