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Vasárnap gazdag sportműsort rendez 
a szegedi városi békebizottság 

Vasárnap a „Megvédjük a bé-
Két"-mozga]jom szegedi városi 
bizottsága igen színvonalas és 
érdekesnek Ígérkező sportműsort 
rendez. Már reggel 8 órakor 
megkezdődik a gazdag sportmű-
sor a szegedi Postás SE székhá-
zában. I t t férf i kardvívóverse-
nyen indulnak az összes szegedi 
verenyzők. Délután 2 órakor a 
postás székháziban a budapesti 
.Vörös Meteor—Postás SE NB 

l-es osztályú súlyemelő bajnok-
ságra kerül sor. 

Délután fél 1 órakor a vasutas 
sporttelepen SzSzMTE—Szegedi 
Lokomotív barátságos labdarugó 
mérkőzés. Fél 3 érakor Honvéd 
SE—Ceglédi VSK NB II. osztá-
lyú bajnoki mérkőzés. 

A mérkőzések szüneteiben a t -
létikai bemutatéverseny szóra-
koztatja a közönséget. 

Október 31-én lezárulnak 
az MHK második időszakának próbái 

Az MHK második időszakának 
próbáit négy szegedi üzem száz 
százalókig befejezte: a TÜZÉP, 
Gyógyáru NV, Késárugyár és a 
Közalkalmazottak Kol, csoportja 
kitűnő munkát végeztek. A Tex-
tilnagykereskedelmi 90 százalék, 
a Ruházati Bolt 80 százalékosan 
próbázott le. Üzemi szakszerve-
zeti vonalon még kétezren nem 
próbáztak le. Vannak olyan üze-
mek, melyeiknek "gyetlen dolgo-
zója sem próbázott le, ilyenek a 
Konzervgyál, Teherfuvar NV, 
Fodrász szakszervezet, Tisza nia-
lrm. A Tudományegyetem 300, a 
Posta 180, Pedasrópus szakszer-
vezet 110, MÁV Rókus 60, Lá -

Szerdán SZSAWTE—Postás NB 
l-es mérkőzés Szegeden 

Szerdán, nov. 1-én kerül az 
újszegedi SziSzMTE-pályán 
lebonyolításra az SzSZMTE— 
Postá s NB l-es labdarugómérkő-
zés. Az összecsapás az NB I-ben 
maradás szempontjából döntő 
fontosságú, ugyanis az SzSzMTE 
hátralévő ellenfelei közül 
a Postás a legerősebb. Az 
SzSzMTE győzelme esetén a Pos-
tás , a BDSE és az Előre ellen 
megnyert mérkőzés szinte dup-
lán számít, mert amikor a sze-
gedi csapat két pontot nyer, 
ugyanokkor az ellenfele kettőt 
veszít- A mérkőzési jegyeit a 
Délmagyarország kiadóhivatala a 
később jelzett időpontban áru-
sí t ja. 

Az SzSzMTE a sportkedvelő 
dolgozók résziére tagtoborzót tar t 
minden este 5-től 8 óráig a 
Klauzál-téri hivatalos helyiségé-
ben. Ugyanitt rendezhetik a há t -
ralékosok tagdíjhátralékukat is. 
A tagok a mérkőzésekre kedvez-
ménye* jegyeket, válthatnak, 

MHK céllövőpróbák 
Felhívják az üzemi sportfel'elő-

sök figyelmét, hog-' az üzemi 
céllövők részére MHK próbákat 
tartanak. A céllövészetben indu-
lók névsorát az MHK központi 
irodájában, Aradi-utca 6 szám 
alatt délután 5-től adják le. 
Ma Textil ifi—Előre ifi bajnoki 

mérkőzés 
Ma délután fél 3 órai kezdet-

tel kerül lebonyolításra a Textil 
ifi—Előre ifi bajnoki mérkőzés 
Kovács (Klein) István vezetésé-
vel a Vasutas stadionban. 

Ma Postás—Pedagógus kosár-
labdamérkőzés 

Ma este fél 6 órakor kerül le-
játszásra a Pedagógus—Postás 
kerületi női kosáriabdamérközés 
a rólcusi tornacsarnokiban. 

GYÖRFI Lukács büntetett elő-
életű szegedi lakos a forgalom-
ból kivont régi pénzt váltatott 
fel a piacon egy jóhiszemű asz-
szonnyal. A bíróság csalásért 6 
havi börtönre Ítélte. 

Vízállásjelentés. A Tlszn igen ala-
csony vízállással Tecsőnél és Cson-
grádtól lefelé árad. máshol apad, 
Szolnok 0 cm (21°/ol, Csongrád —83 
cm (18). Szeged —00 cm (18), 

dagyár 63, Épületszerelő NV 40, 
Déüinagya.- Nyomda 40, Erdő-
igazgatóság, 53, BőAnha NV 53, 
Gyárépítő NV 74, Pénzügy, adó-
hivatal 90, Csongrádmegyei 
Népbolt 160 benevezett dolgotója 
nem próbázott le. Ezekben az 
üzemekben a sportfelelősök tu-
datosíthatnák dolgozóikban, hogy 
a vasárnapi békenagygyűlés tisz-
teletére önkéntes felajánlásként 
vasárnapig tegyék le a próbákat. 
A próbázásn-k az Ady-téren dél-
után 3 órától minden nap foly-
nak. Az MHK második időszaká-
nak a próbáit legkésőbb október 
31-ig be kell fejezni. 

Az SzSzMTE tagtoborzója 
Az SzSzMTE a sportkedvelők ré-

szére tagtoborzót tart . Egyben fel-
hívja tagjai figyelmét. Hogy a hát-
ralékosok tagdíjaikat rendezzék. A 
tagtoborzóra és a tagdíjfizetésre 
minden este 5-től 8 ig a Klauzál-téri 
klubhelyiségben jelentkezhetnek. A 
tagsági igazolvány a mérkőzésekre 
kedvezményes jegyváltásra jogosít. 

N A P I R E N D 

7950 október 27,. péntek. 
MOZI: 

Belvárosi 6, 8; ötszázasok. 
Korzó 6, 8: Berlin eleste II. rész. 
Fáklya 6, 8: Állaticlomításról szóló 

színes film. — Ű j úton az építő-
ipar. — Szovjet úttörő hjradó, — 
Kubáni melódiák. — Magyar és 
szovjet1 híradó, 

A Fáklya Moziban vasárnap dél-
előtt fel 11 órai kezdettel filmma-
tiné lesz. Bemutatásra Ikerül a „Pi-
lótaszerelem" cfmű film, 

SZÍNHÁZ: 

Péntek: CsiHaglárna „Ady" . 
bérlet . 

Szombat: Csillagtárna „Csoko-
nai"-bérlet. 

Vasárnap délután: Csillagtáma 
„Dózsa"-bérlet. 

Vasárnap este : Csillagtárna „Jó-
zsef Attila"-bérlet. 

• 
A Somogyi-könyvtár nyitva köz-

napokon délelőtt 10-től délután 5 
óráig. 

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

Állandó éliel.nappall szolgálatot 
tart: 

13/72 számú gyógyszertár Klau-
zál-tér 9. Aradi-utca sarok. 

13/71 számú gyógyszer tár Pe-
tőfi Sándor-sugárút 41b. 

13/67 számú gyógyszer tár Kos. 
suth Lajos-súgárút 31. 

Este 8 óráig tart nyitva: 
13/70 számú gyógyszertár Ujsze. 

ged. 
13/68 számú gyógyszer tár Kál-

vária-tér 7. 
A Földmüves-utcat gyógyszertár 

minden nap este 7 óráig tart szol-
gálatot. 

Időjárás jelentés. Mérsékelt, időn-
ként élénk keleti, északkeleti szél, 
erősen felhős idő. további eső, a he-
gyeken havazás, a hőmérséklet nem 
változik lényegesen. 

Iíá si asszonyok ! 
Hivatali tiixelőanyagfelelősök ! 

Begyujtási gondjaitól mentesítjük, jöjjön el 

a TlíKEIí a lágy uj tó bemutatóra október 
23-án, szombaton délelőtt 11-tó'l délután 
5 óráig a Vár-utca 4. szám alatt levő 
bcmutatótermiillkbe. Bemutató díjtalan! 

Felhívjuk az iskolák és hivatalok tüzelőanyag-
felelőseit, hogy a bemutatón jelenjenek meg. 

« Párthirek 
Felhívjuk az összes üzemi, 

hivatali és kerületi pártszerve-
zeteinket, hogy a tanácsválasztá-
sokkal kapcsolatos dekorációkat 
mindenütt szedjék le és a béke-
kongresszus jelentőségót kidom-
borító dekorációt tegyenek fel 
helyettük. A utcákon kifeszített 
transzparenseket is cseréljék ki 
békejelszavakkal. 

Ágit- prop. osztály 
Felhívjuk a propaganda iskolára 

beosztott elvtársak figyelmét, bogy 
az ünnepélyes megnyílót szombaton 
délután tartjuk a Pártoktatás Házá-
ban. Az alapfokú iskola megnyílója 
5, a középfokú Iskola megnyitója 7 
órakor lesz. Az iskolavezetők és az 
ellenőrök megjelenéséi Is kérjük. 

Ismé'ielten felhívjuk a középfokú 
egyéni és magántanulásra beosztott 
elvtársak figyelmét, hogy a tanulás-
hoz szükséges útmutatót sürgősen 
vegyék át a Pártokta'tás Házában és 
kezdjék el az anyag feldolgozását. 

Felhívjuk a Pártoktatás Háza fe-
lelősöket, hogy alapszervezetekben 
szervezzék a Pártoktatás Háza 
könyvtárának látogatását, a tanuló-
szobák igénybevételé?, főleg a kö-
zép- és felsőfokú egyéni tanulók ré-
szére. 

'A Pártoktatás Háza nyitva min-
dennap délelőtt 10—2-íg és délután 
4—8-ig, vasárnap délelőtt fél 10-töl 
délután fél 2-ig. 

A" MAGYAR Kémikusok Egye-
sülete szegedi osztálya ma, pén-
teken délután 6 órakor előadó 
ülést tart. Ezen dr. Herédi 
László, Nádasdi Miklós és dr. 
Sándor Józsefné, a nehézvegy-
ipari kutató laboratórium mun-
katársai „Szilikon gyártás köz-
benső termékei" címmel, dr. 
Salgó Eva tanársegéd pedig 
„Sztrichnin nitrát ós hinidin 
szulfát u j térfogatos meghatáro-
zása" címmel tar t előadást. Az 
előadásokat a Szerveskémiai In-
tézet Dóm-tér 2/b. szám alatt i 
tantermében rendezik meg. 

HIRDETMÉNY 
Szegőd Városi Tanács végrehajtó 

bizottsága felhívja a háztulajdono-
sokat és főbérlőket hogy a 6000— 
1948. Korm. sz. rendelet alapján a 
tulajdonukban lévő üzleti üzem, mű-
hely. Iroda- és raktárhelyiségeket 
november 4-ig a lakásgazdálkodási 
osztály, városi bérház II. emelet 18. 
számú helyiségében jelentsék be, A 
rendelet érvényes akkor is. ha a 
helyiséget jelenleg laká* céljára 
használják fel. vagy üresen áll. A 
bejelentést írásban kell megtenni a 
következő szempontok szerint: 

1. A bejelentett helyiség helyét 
(uica. háeszám), 

2. a bérlő neve, 
3. a helyiség száma. 
4. az egy bérleményt képező he-

lyiségek összterülete. 
5. a felhasználás jellege, 
6. a bejelentett helyiség eredeti 

rendeltetése. 
A bejelentéshez osatolni kell a 

bejelentett helyiségek egyszerű alap. 
rajeát is. a helyiségek méreteinek 
pontos feltűnté* ésével. 

A bejelentésekért és az adatok 
valódiságáért a háztulajdonos, illet-
ve házgondnok a főbérlővel együtt 
egyetemlegesen felelős. 

Különvonat 
Budapestre vasárnap 

OH A — VISSZ4 29-— Ft 
IBUSz-nál. Klauzál-tér 2. 

BELVÁROSI MOZI 
TELEFON: 40.25 
November l-ig-

Ö T S Z Á Z A S O K 
K O R Z O M O Z < 

-ir"" TEEEFONi SS-44 
November 3-ig 

BERLIN ELESTE 
lt. RESZ 

Széchenyi F fl [{ LYU filmszínház 
5 TELEFON: 34 77 ===== 

Oklóber 27—29, péntektől va-
sárnapig: 

Allatidomílásró) szóló szines 
film — Uj úton az építőipar — 
Szovjet úttörő híradó — Kubáni 
melódiák — Magyar és Szovjet 

híradó. 

Előadások kezdete hétköznap 6 
és 8 kor, vasár, és ünnepnap 

4, B és 8 órakor 
Pénztárnvltás délelőtt 11 — 12 

lg, délután egy órával az elő-
adás kezdete elfl?t. 

Felhívás 
a színház bérlőihez 

A színház bérlői részéről, különö-
sen azok részéről, akik tavaly még 
nem vollak bérlők, nagyszámban ér-
kezett olyan felhívás, hogy szeret-
nék látni az elmúlt évad nagysikerű 
előadásait. A színház igazgatósága 
ezért elhatározta, hogy a tavalyi 
évad legnagyobb sikerű előadásait 
műsorra fogja tűzni. Első ilyen elő-
adást november 2-án égte fél 8 órai 
kezdettel tart juk, bérletszünetben. 

A. Ras-zkin és Dunajevszkij ..Film-
csillag" című operett je kerül bemu-
tatásra, Rajz János rendezésében. 
Paulusz Elemér vezényletével. 

Bérlőink számára azt • kedvez-
ményt nyujtjuk, hogy ezen előadás-
ra bérleti kártyájuk felmutatása el-
lenében a színház 1 drb bármilyen 
jegyet bocsát rendelkezésére bérleti 
áron. 

Felhívjuk figyelmüket hogy ide-
jében biztosítsanak helyet mert az 
érdeklődés máris igen nagy. 

Szegedi Nemzeti Színház 
igazgatósága. 

Szabadságharcos hírek 
A Magyar Szabadságharcos Szö-

vetség városi alapszerve október 
28-án. sozmbatöu este 6 órai kez-
dettel békegyúlést tar t a szegedi 
Petőfi Sándor-sugárút 6. szám alatti 
székházában. 

Szakszervezeti hé 
Az Orvos - Egészségügyi Szak-

szervezet Fogorvos Szakcsoport-
ja értesiti tagjait , hogy az októ-
ber 29-re tervezett taggyűlés és 
tudományos ülés elmarad. 

A legközelebbi szaküíésről 
meghívóban fogjuk értesíteni a 
szaktársakat. 

MNDSZ-HÍREK 
Ma délután fél 5 órakor üzemi és 

kerületi sajtóiéi el ősöknek értekez-
let lesz. 

A szokásos csütörtöki MNDSz-
nőnapok helyett a pénteki és szom-
bati békegyűlésekre kérjük az MN-
DSz-asszonyok megjelenését minél 
nagyobb számban. 

-

Szeged Városi Tanács 
végrehajtó bizottsága 

HIRDETMÉNY 
Felhívom Szeged Városi Ta-

nácsa végrehajtó bizottságának 
területén lakó gazdálkodókat, 
akik az 1945—1950. évben öntö-
zéses zöldségtermelést folytat-
tak, hogy haladéktalanul jelent-
kezzenek a városi bérház IL em. 
21. sz. szobában, 

VB elnök 

I A P R O H I R D E T E S E K : 
I _ F O J G L A L K O Z A S _ | 

BEJÁRÓ takarítónőt felveszek a dél-
előtti órákban. Partizán-utca 28. 
szám. 20976 
KlS hálztartás ellátására keresek 
megbízható, hozzáértő nőt. ..Októ-
ber" jeligére. 20959 
BENTLAKÓ mindenesnek egy idő-
sebb asszony ajánlkozik. Vidékre is 
menne. „Idősebb asszony" jeligére. 

I ADAS-VETEL I 
ELADÓK-VEVŐK! FjGYELEMI In-
gatlanok adás-vételét kormányren-
delet alpján megkezd'tflk. Forduljon 
bizalommal a Csongrádmegyei In-
gatlanközvetítő Vállalathoz. Sztálin-
krt. 20. szám. (Gróf-palota). 
KARÓRÁT, zsebórát, ébresztőórát 
magas árban veszek Fjscher órás-
mester. Szeged. Klauzál-tér 3. azám, 
KERÉKPÁR, varrógép, Írógép javí-
tása szakszerűen Rádió OKA utal-
ványra, kerékpárgumik, alkatészek 
kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca 
11. szám. 
BŐRKABÁT Javítás vízhatlan festés, 
sel szakszerűen készül Csordás bőr , 
ruhakészítőnél Szent Miklós utca 7-
FÜSZERKEVERÉK. disznóvágáshoz, 
f'nomszesz, eszencia likőrhöz. Meinl-
fiók. Lenin.u 6. sz. 
KESZTYŰ-, fűző- és fehérneműüzle-
temet Lenin-utcából a Kölcsey.utca 
3 szám alá helyeztem át, özv. Pau-
lusz Jenőné. 
CÉKLA, kukoricaszár, nagy vas-
kályha és ház eladó Zárda-utca 14. 
szám. 20960 
ELADÓ férfiöltöny és cipő, Meg-
tekinthető: délelőtt 8—12-ig. Pus.2-
taszeri-utca 9/b. szám. 20953 
GYERMEKAGY matraccal eladó. 
Auer-fotó, Somogyi-utca 24, szám. 
220 VOLTOS leszámoló óra eladó. 
Gém-utca 5. szám. 20948 
BÁSTYA totónál tippszelvényét meg-
veheti, kitöltheti és péntek este 8 
óráig beadhatja. Bástya totó. Lenin-
u|ca 17. 20951 
FÉRFI kerékpár, csősatu. menctvágó 
ráesni, petróieumos kannák eladók. 
Megtekinthetők; 1—3-ig Ságvárj 
Endre-utca 3 szám. 20961 
METLAKI kocka, fehér és fekete, 
továbbá keramit sárga burkoló kocka 
eladó. Béke-utca 8. szám. 20946 
KIRENDELTSÉG keres megvételre 
írógépet, íróasztalt, székeket, irat-
szekrényt, tolórudas nagy mázsákat. 
Szent Mihály-utca 6 szám. 20955 
FAANYAGOK, ládáik, kartonpapír, 
papíranyagok eladók. Török-u. 8 
délelőtt 9—11-lg. 20956 

| I . M F Á S 

ELCSERÉLNÉM alsóvárosi egy szo-
ba. konyha- kamrás lakásomat ha-
sonló spe zosra. Költséget téritek. 
Érdeklődni: délután 5—7-ig, Bercsé-
nyi-utee 13. «zám, földszint. 20966 
FŐISKOLÁS fiatalember bútorozott 
s'-obát keres. Értesítés'.; Partizán-u. 
30 szám, földszint 1. 20967 

FlGYELEMI A Csongrádmegyei In-
gatlanközvetítő Vállalat. Szeged, 
Sztálin-krt. 20 (Gróf-palota) a 104-
1950. N. T. rendelet alapján mű-
ködését megkezdte. Akt közületek 
részére alkalmas iroda, üzemi helyi-
ség. valamint lakással redelkezik, 
jelentkezzék. Az igénybevétel térítés 
ellenében történik. Bővebb felvilágo-
sítás- Sztálin-krt. 20 
KERESEK költségmegtérffésecl szo-
ba, konyha, speizos lakást. ,.Boldi-
zsár" jeligére. 20964 
KÜLÖNBEJÉRATÖ bútorozott SEO-
K i t keres a belvárosban fürdőszoba-
használattal állami tisztviselő. „Bu-
dapesti" jeligére 20941 
KÖLTSÉGMEGTÉRlTÉSSEL kere-
sek 2—3 szobás luxus, napoe lakást. 
.,Igényjogosult/' jeligére, 20962 
BUDAI, gellérthegyi szoba, hálófül-
kés, komfortos, napos lakást, körki-
látású terrasszal elcserélném szege-
di újszegedi kertes házért. „Ráfize-
tek" jeligére, 20963 

| K Ü L Ö N F É L É K I 
HÓCSIZMA, nylon esőkabát szak-
szerű javítása. Kemény, Bajcsy Zs-
u. 11. 
LACZKÓ órás. Széchenyi-tér 9, 
Zsótér-ház. Órák javítását olcsón, 
1 évi jótállással készítem. 
SZOMBATON. 21-én este 7 órától 
hajnali 1 óráig a Szentháromsag-u. 
3, fizám alatti lakásomból ismeretlen 
tettes elvitt egy 3-f-2-es Orion (ze-
negépetl rádiót. A nyomravezetőt 
magas jutalomban részesítem. „Ma-
gas jutalom" jeligére. 20968 
ELVESZETT egy kocsikerék a Cson-
grádi-sugárúttól a Marx-térig. A be-
csületes megtaláló jutalmat kap, 
adja le Horváth Mihály-utca 1. s':. 
alá. 20957 
KlS pénztárca elveszett a Párisi, 
körút és Kofisufh Lajos-sugárút sar. 
kon, benne kis emlék-lánccal. A be-
csületes meg4 aléló adja le a kiadó-
ban, 100 forintot kap tőlem. 20941 
ELVESZETT egy retlkül a Marx-
téren. özv. Gál Imréné névre szól 
iratok voltak benne A megtaláló 
adja le a k adóban." 20947 
JÓ állapotban lévő zongorát bérel-
nék azonnal, Cím a kiadóban. 20954 

DCLMAGYARORSZÁG 
po.itikal napilap 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
ZOMBORI JÁNOS. 

Szerkesztő: 
BÓDAY PAL 

Szerkesztőség: Szeged, .lókai-u 4. 
Telefon: 35 35 és 8003. 

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

Kiadóhivatal: Szeged Lenin-u 6 
Telefon: 31-10 és 35 00 

Az x-szel jelzett közlemények 
díjazottak 

Délmagvarország Nyomda Szeged. 
Felelős vezető: Priskin Sándor. 

Közüle t ek , á l lami vá l la la tok f i g y e l e m ! 
KSaaietelt, állatni rállalatnk etl,elvetését 
a 104—1950. NT rendelete alapián megkeadtük. 

Lakás, üzlethelyiség problémáival a CsongrádmegyfJ Ingatlan-
közvetítő Vállalathoz fordul jon Szeged, Sztálin-krt 20 (Gróf-palota) 

Holnap, S Z O M B A T O N NYÍLIK MEG állami kezelésben a 

Liget-vendéglő Újszegeden 
A VILLAMOSMEGÁLLÓNÁL 


