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Csepeli Vasas—Szegedi Honvéd 2:1 ( 0 : 0 )

A Szegedi Honvéd erőtlenül ját- második félidő 14. percében Kotász
mulatja
bc holnap,
esütörötókón meghitt
beszélgetései
a
küldöttekszó csatársora miatt szenvedett ve- kapuelőtti kavarodásból megszerez,
este fél 8 órakor
a • Vörös
Csiilap- kel a szünetekben.
A film
ismét
Párljelvénvek érkeztek.
Átvehe- reséget. A játék Sz. Honvéd táma- te az Sz. Honvédnek a vezetést.
Jihnszinház
az „Új"győzelmek
felé" megerősíti
bennünk
aunal:
tudatát, tők Kakuszi elvtársnál, a pártbi- dásokkal kezdődött, a Honvédek (0:1). A gól után a csepeliek ma^
című magyar
dokumentfilmet.
A hogy a kongresszus
új
győzelmek zottság tudakozójában
Bojtos és Teket révén érvénytelen gukra_ találtak és két ritkán látott
magyar
dokumentfilmgyártás
fon- felé viszi a magyar
dolgozó
népet.
góll lőllek, A félidő hátralévő ré- szép góllal megszerezték a győzelÉrtesítjük
az
alapszervezeteket,
tos állomásához
érkezett
el, amikor
A föxmrost
megelőzően
számos hogy a politikai iskolában Rákosi szében változatos küzdelem folyt. A met.
elkészítette
ezt a filmet,
amely
az
vidéki
filmszínház
már
bemutatta
a elvtárs II. pártkongresszuson
első egész estét betöltő magyar
rielSalgótarjáni Bányász—Szegedi Petőfi 2 : 0 ( 1 : 0 )
filmet.
Ax eddigi hírek nagy
siker- , mondott beszéde lesz a következő
portfilm.
és arról a lelkese, ; anyag. Az alapszervezetek gondosA filmen
a
Magyar
Dolgozók ről tanúskodnak
A mezőnyben fölényben lévő és csapat öngóllal és 1 l-essel kaport
be. amellyel
a vi- 1 kodjanak róla. hogy a
Pártja
II. Kongresszusa
elevenedik désröl számolnak
hallgatók meglehetősen sokat támadó Szegedi ki. A mérkőzésen keményen küzdő
dék
dolgozói
fogadták
a
Hímet.
meg, A képek bemutatják
az ország
részére az
anyag
meglegyen. Petőfi balszerencsés vereséget szen- védelmek és erőtlen támadósorolt
termelőszövetkezeti
város
legkiválóbb
dolgozóinak
teljesítmé- Türkévé
Ahol kifogyott, sürgősen rendel- vedett Salgótarjánban. A szegedi csaptak össze.
például
táviratban
kérte,
hogy
a
nyeit, a kongresszusi
verseny
eredhosszobb
ideig jék meg a Propagandaanyag Ter.
•
ményeit,
amelyek
a felemelt
ötéves filmet a tervezettnél
kerület,
tavthnssa
és a város
ifjú- jesztőtől, Budapest, VI.
terv egyik alapját
képezik.
Ezután műsoron
Máté), '500 kem sportgép Puttony
N
B
l-es
eredmények:
Révai.u.
16.
szám.
biztositásói
kérmagát
a kongresszust
látiük,
teljes sága külön előadás
(Zalka
Máté), oldalkocsi G a á l —
te
a
DISZ
számóra.
Agit.-prop
osztály
Bp.
Honvéd—Dorogi
Bányász
ünnepélyességében.
Erőteljesen
Scheller (Bp. Honvéd).
3:0,
Bp.
Bástya—Szombathelyi
Loszólnak
.hozzánk
a filmen
Pártunk
Szbged dolgozói
is igen élénk érÉrtesítjük az alapszervezeteinket,
Diósgyőr—Szeged 18:18.
vezetőinek
szavai,
Megelevenednek deklődéssel
tekintenek
a film
bemu- hogy a Gerö elvtárs II. kongresszu- komotív 1:0, Bp. Kinizsi—Bp. Vasas 0:0, Vörös Lobogó
Sortex—
előttünk
a kongresszus
megható tatója elé, criKit bizonyít
az is, hogy son mondott beszéde
megérkezett.
A
városok
közötti hatos kardcsapillanatai,
amilyen
példáid
a ko- az üzemek.
hivatalok
és
intézmé- Átvehető délelőtt 9 órától a Párl- Diósgyőri Vasas 1:0.
pat mérkőzést jobb tussaránnya] f
reai küldöttség
zószlóátadása,
vagy nyek között kialakult
a verseny
a oktatás Házában.
diósgyőriek nyerték.
A szegediek
Megyei labdarugó eredmények:
a honvédség,
a DISZ-küldöttek
he. csoportos
látogatás
mennél
jobb
Agit. Prop. Osztály.
közül Török (4), Kiss B. (4), Móvonulása,
imgy
a Pórt
vezetőinek megszervezése
érdekében.
Ma, 16-án az alapszervezeti proSz. Petőfi II.Makó 1:0, Sz. Pos- nus dr. (4), Magái (3), örlei (2) és
pagandaanyagfelelősök
részére tás—Kistelek 8:0, V. L. Sz. Ken- Zsabka (1) győzelmet aratott.
II Csongrádmegyei Melléktermék és Hulladékgyűjtő Vállalat fontos értekezletet tartunk a K á l . der—Sz. Kinizsi 3:2, Csongrád—
A Honvéd ökölvívók nagy sikerei
vin-téri székházban
délután
6 Sz. Lokomotív II. 2:0, Szöreg—H.
a fémgyüjtö héten Szegeden felállított átvevő helyei:
Makón.
órakor.
Dózsa 2:1, Dorozsma—Szentes 8:2,
A titkár elvtársak gondoskodja. Sz. Pelőfi ifi—Makó ifi 8:0. N B .
Bécsi-körül 2, Szent István-tér Sándor-sugárút 12, Batthyány.utca
Makón rendezték meg a megyei
12 Marx-tér (szabadban), Április 4 20 (Zerge-utca), Dugonics-tér
12, nak ró'a, hogy minden alapszer- U.: Sz. Lokomotív—Szolnoki Loko- ökölvivó bajnokságokat, melyek soútja 5, Vasutas-kultúrház. Rákóczi- Roosevelt-tér Erdőgazdaság,
motív 3:2 (1:2).
Vad- vezettől résztvegyenek.
rán a Szegedi Honvéd ökölvívói 5
ól 1, Dobó-uicai iskola, Széchenyi- kert-tér
5, .Moszkvai-körűt
33,
Agit.-prop. osztály
bajnokságot és 3 második
helyet
A
Szegedi
Honvéd
gyorsasági
puprikanialom udvarán (Szabadság- Mikszáth Kálmám.utca 5, SztálinFelhívjuk az alapszervezetek fiszereztek. Bajnokok lettek: Balázs,
tér), Tisza Lajos-utca 85
(udva- körút 8, Kecskeméti-utca 11, Deb- gyelmét. hogy ma délután 6 óramotorversenye.
Kaposi, Maróti, Fodor, Süki. Márán), Paprikamaiom Petőfi Sándoraz
rcceni-utca 18, Állami védőnőképző kor a Pártoktatás Házában
sugárút, Allöldi-utca 22, KolozsváNagy
érdeklődés
mellett, 10 ezer sodik helyezettek: Frank, Iglódi és
udvarán, Csanádi-utcai iskola, Er- agitációafe'elősöknek, a népnevelőHavasi.
ri-tér 6. Hernyós-u. 12, Kálváriafelelősöknek és kultúrfelelősöknek néző előtt rendezte meg a Szegedi
sor 8. Tóth János udvarán (Csák- délvi-tér 3 (József főherceg-lelep),
Honvéd
nagyszabású
gyorsasági
Ujabb úszósikerek MoszkvaUbn.
44 (Vőneki-vendéglö), előadást tartunk. Az elvtársak az
tornyai-ulca), Boross József-u. 18, Had na i-út
motoros versenyét a Széchenyi-té(általános
iskola), előadáson feltétlen jelenjenek meg. ren. Győztesek:
Kismartoni-utca 22 (huszárlaktanya Kecskés-telep
*A' vasárnap lezajlott csúcsjavító
100 kem Nádori
Agit.-prop. osztá'y Bp. Postás, 125 keni Rakoncai (Zal- kísérletek során a szovjet
mögött).
Vásárhelyi-sugárút
105, Klebelsberg-telep (általános iskola),
háromCsütörtökön
délután
fél
6
órakor
iskola),
Vásárhelyi-sngárút 74, Vásárhelyi- Petőfi Sándor.telep) Alt.
vegyesváltó
ka Máté), 125 kem sportgép Scherer szor 100 m-es férfi
és Bp. Honvéd, 250 kem Berek (Zalka 3:11.l-re javította a világcsúcsot. A
Uj- a Pártoktatás Háza felelősök
sugárút 53 Szilléri-sugárúti iskola Petőfi Sándor-telep 24. ulca,
részére Máté), 350 kem Kuruc Bp. Hon- magyar 4-szer
(ruellctt).
Csillag-tér
1b,
Szt. Pelőfi-telep központi konyha. Aig- tömegpropagandafelelősök
200-as férfi váltó
a véd. 350 kem sportgép Szabó L. 8:45-9-cel megjavította az EurópaPelőfi Sándor- megbeszélést tartunk, amelyen
György-téri iskola.
Csongrádi-su- ner-teiep (iskola),
garút 55 Párisi-körűt 24, Tavasz- telep t utca 703 (pék), Gvula-telep, nevezett elvtársak feltétlen jelen- (Zalka Máté), 500 kem Pék (Zalka csúcsot.
uIca 9, Kossuth Lajos-sugárút 101, Rókusi ff 89. Rokkant-telep, Cson- jenek meg.
Bnjry-Zsilinszky-utca 13.
Petőfi grádi-sugárúti vámház.
Aglt.-prop. osztály
*
A SZOVJET
MUNKAJOG

A koreai néphadsereg főparancsnokságának
hadijelentése
Plicnfun (TASZSZ).
A
Koreai
Népi
Demokratikus
Köztársaság
néphadseregének
főparancsnoksága
közli, hogy a néphadsereg egységei
szoros együttműködésben a
kinai
önkéntcsekkel, visszaverik az
ellenség ellentámadásait valamennyi
fi onlszakaszon és nagy vesztesége-

ket okoznak az ellenségnek ember,
ben és technikai felszerelésben. Az
ellenség vesztesége két nap
alatt:
00 géppuska. 16 különböző kaliberű löveg és 23 rádióberendezés.
'.V néphadsereg egységei 13 ellen,
séges repülőgépet lelőttek.

Nyolchóna|>i börtönre/ítéltek egy segédmunkást,
mert önkényesen távozott munkahelyéről
A budapesti központi járásbíróság Bors József segédmunkást, aki
toborzott munkaerőként a bcrzencei
telepen dolgozott, 8 hónapi börtönre ítélte, mert a toborzási jutalom
felvétele után önkényesen elhagyta
munkahelyét. Bors a jutalmat sem
adta vissza s ezzel társadalmi tulajdon ellen követett el büntettet.
Súlyosbította helyzetét, hogy lopás
miatt már két hónapra
bünictve
volt.
Az ipari munkaerőtoborzás egyre
nagyobb tömegeket mozgat
meg,
akik felismerik, hogy az ipari munka magasabb életszínvonalat és kul-

turális felemelkedést biztosít. A toborzási rendelet értelmében a jelentkezőknek
a bányászatban és
építőiparban nemcsak munkát, elszállásolást és fizetést, hanem toborzási jutalmat is biztosítanak. Az
utóbbi időben azonban többször előfordult, hogy egyes murkaválialók
választott munkahelyüket önkényesen elhagyták és a toborzási jutalmat jogtalanul magukká! vitték. Az
ilyen munkavállalók társadalmi tulajdon elleni bűnlettet követnek el
és a legszigorúbb büntetést érdemlik.

BÚTOROZOTT szobát konvhahasználattal keres házaspár. Címeket B.
Zvilinszky-utca 22, trafikba kér,
ELVESZETT a Széchenyi-téren egy
hamu retikül jegyekkel. Kérein
a
becsületes megtalálót, magas jutalom ellenében adja le a kiadóban.
ELADÓ egy
modern gyermekágy.
Rom-utca 3. Érdeklődni bármelyik
napon.
7744
CYERMEKOCSI fehér, mély, steppelt eladó. Főfasor 23.
7732
UJ komhináltseekrény diófaszin festett és hálószoba eladó
Liget-utca
111 szám.
7768
EL'ADÓ egy rekamié Betlen-utca 11
szám
7766
JÉGSZFKRÉNY, 41, 42-es csizmák,
magyar perzsák eladók
Deák Fért ne-uten 4. H. 7.
7754
EGY jókarban levő sportkocsi eladó Lcngvel-utca 15.
7687
LAMPERH fürdőkád eladó Tolbuchin-sugárút 63 (volt Kálvária fatelep mellett).
7763
BENTLAKÓ mindenes fözönöt
ke.
rések. Jelentkezés. Deák Ferenc-u.
26. 1 ein. 3. 12-ig.
ELADÓ éjjeliszekrény, mosdó, sodrony, ágyl>etét mosóteknő, asztali
villanylámpa, tűzhely.
férfi átmeneti kabát; férficipök, Petőfi Sándor-sugárút 20.
7735
K I S M É R E T Ű , fehér, mély gyermekkocsi eladó. Kígyó-utca 1. I I I .
emelet 10. Érd.: délelőtt 11-töl délután 2-ig
27394

HEGESZTETT lánc, használt drótkötél, vas pinceajtó
és ablak eladó Klauzál-tér 7.
KÉREM azt az illetőt, aki 10-én
12 óra körül elvesztett
pénztárcámat megtalálta, adja le a kiadóban.
A benne levő
pénz
egynegyedét
megtarthatja. Ha a megtaláló, mivel többen látták, nem adja le, a
rendőrségen leszek feljelentést ellene.

PÁRTOKTATÁS
HAZA
PROGR A M J A M Á J U S 16-TÓL MÁJUS
23.IG
Május 16, szerda: Délután
6
órakor előadás és konzultáció „A
kultúragitáció
kérdései"
címmel.
Agitáció és népnevelő
felelősök,
tanácsi DISz. MSzT kultűrfejelő.
sök részére. Előadás helye Pártoktatás Háza.
Május 20, vasárnap: Délelőtt 10
órakor a Nemzeti Színházban Központi E őadói
Iroda
előadása.
„Időszerű nemzetközi
kérdések"
címmel. Az előadáson pártvezetőségi tagok, feteő- és középkáder
tanfolyam hallgatói, propagandis.
ták, népnevelöfelelösök,
népnevelök. gazdasági és
ttimegszervezei
funkcionáriusok vesznek részt.
Május 23, szerda:
Délután
6
órakor Pártoktatás Házában, előadás „A fegyverkezés hatása
az
imperialista országok gazdaságaira" címmel. Felső- és középkáder
tanfolyam hallgatói számára.

Dolgozók borotvaszappanellátása

'A' belkereskedelmi
minisztérium
közli, hogy
a szervezett (jegyes)
szappancllátásba vont területen és
üzemekben a dolgozó 16 éven felüli férfiak borotvaszappant
kapnak hatósági áron. A borotvaszappan igénylésére és átvételére vonatkozólag Budapesten a
kerületi
tanácsok, vidéken a helyi tanácsok
értesítik az üzemeket, intézményeket, hivatalokat, tanintézeteket
a
szükséges eljárásról.
Budapesten
a
nyugdijasok és
kégydijasok részére a házmegbizottnk, illetve a tömbmegbizottak, vidéken pedig az ezzel megbizotlak
állapítják meg a jogosultságot
és
osztják ki a borotvaszappan átvételére szolgáló utalványt.

A városi tanács hírei
Petróleumosztás

MNDSZ-HIREK
Az M N D S z
rókusi
csoportja
szerdán dé'után 6 órakor rendkívüli taggyűlést tart, a
Belváros
I I . csoport pedig csütörtökön délután 6 órakor tart rendkívüli taggyűlést.

Fogászati
asszisztensképző tanfolyam
nyílik S z e g e d e n

Értesítem azon petróleumellátásra igényjogosultakat, akik m á j u s N A P ' R E N D
június hó 30-i petróleumutaiváyukat még nem vették át, hogy
1951. május 16. szerda
május 16_án és 17-én átvehetik
MOZI
azokat a városi bérház udvarán.
Szabadság
(te'efon
40—25)
Figyelmeztetjük az igényjogosulfél 7. fél 9- A költő ifjúsága. (Pustakat, hogy 17-én a
petróleumkin éleiéről) Május 18-ig.
utalvány kiadását lezárjuk. ÉrtesítVörös Csillag (telefon 33—44)
jük egyben az összes petró'eumf é l 7, f é l 9 : T á v o l M o s z k v á t ó l . ( M á ellátásra igényjogosultakat,
hogy
jus 16-ig).
az eddig kijelölt elárusító helyeken
Fáklya fél 7, fél 9: Szürke fény.
a május havi pertrúleumsze'.ványre
(Május 17-ig.)
kockánként 2 deciliter petró'eumot
A Fáklya Moziban vasárnap déL
szolgáltatnak ki. A petróleumki.
előtt 9 és 11 órakor filmmatiné.
adás május 17-én lezárul.
Bemutatásra kerül a
Díszmagyar
című film.

Az
egészségügyi
minisztérium,
a Szegedi Tudományegyetem ' Fogés Szájbcleg Klinikáján hathónapos
fogászati asszisztensképzö tanfolyamot rendez. A tanfolyam kezdete:
1951. évi május hó 21. vége: 1951
november 21 Jelentkezeznek 18—35
évig azok, akik fogászati asszisztensek akarnak lenni, vagy már a
szakmában dolgoznak, de képesítésük nincs. Jelentkezés helye: Szegedi
Tudományegyetem
Fog., és
Szájbeteg Klinika Szeged, Sztálinkörút 60 szám. Ideje: minden nap
délelőtt 8—2 óráig Jelentkezési határidő: 1951 május 18-án déli
12
óráig. A tanfolyam kintlakásos. Jelentkezéskor
önéletrajzot
három
és isko'ai, valamint
Felhívom a keltetőgép tulajdo- példányban
sokat, hogy a tulajdonukban levő születési okmányokat kell bemutatkeltetőgépet kötelesek május 23-ig ni. További felvilágosítást nyújt dr.
pén. a városi mezőgazdasági osztályon Tóth Károly Szeged. Fog- és SzájS-ig. (Városi Bérház, I I . emelet, 206.) beteg Klinika Telefon 32.21.
9-töl bejelenteni.

SZÍNHÁZ
F É L hálószoba, diófa,
fényezeit,
500 kilós mázsa olcsón eladó. TünSzünet.
#
dér-utca 13. szám.
27576
L'ACZKÓ órás Széchenyi-tér 9. ZsóA Múzeum
nyitva
keddtől
tér-ház. Jó árat fizetek kar, zseb
tekig délelőtt
9-töl
délután
és ébresztő órákért
és szerkezeszombat
és vasárnap
délelőtt
tekért.
1 óráig
E G Y jóhangú. 2-f-l-es rádió és
A technológiai könyvtár nyitva
egy héthónapos süldő eladó. Pálfi- hétköznap 2—9-ig, vasárnap 9—13
utca 59. szám.
7683 óráig,
POMPÁS Zsolnay-virágtartók, 01*
gyai híres festménye, antik
fotel,
IDÖJARASJELENTÉS.
Váreladók. Dózsa Gy—ulca 18a. T. em. ható
időjárás:
Változóan
felhős
HERE egy hold olcsón kiadó. Par- idő, több helyen elszórtan
záporok,
tizán-utca 4 II. em. 2. (Vitéz-utcaf. esetleg
zivatarok,
mérsékelt,
időnGYERMEKSZERETÖ bejárónőt kis ként élénkebb
északnyugati-cszaki
háztartáshoz keresek.
Iskola-utca szél. A hőmérséklet
északon,
kissé
29. I. em. 3. Dóm-tér, délután 5 csökken,
délen alig
változik.
órától.
7730
MSZT H Í R E K
JÓKAI-utca 4 számú ház fele-vagy
Felhívjuk az MSzT alapszerve,
negyedrésze
eladó.
Érdeklődni
kultúrfeielősei
figyelmei,
ugyanott.
771J zetek
K Á R Ó R Á T , zsebórát magas árban hogy ma délután 6 órakor a Pártveszek Fischer órásmester,
Sze- oktatás Házában tartandó e'öadáged, Klauzál-tér 3.
27548 SOTI jelenjenek meg.

Felhívom az üzemi konyhákon
étkezg dolgozók figyelmét,
hogy
étkeztetésük helyén hetenkint
és
fejenkint 200 gram húsáru vásárlására jogosító
utalványt
vagy
100 gram
húsárú és 100 gram
hentesárura jogosító utalványt kötelesek beszolgáltatni.

Üzemi
könyvtárosok
részére
Szerdán, május 16.án délután
6
órai kezdettel könyvtárkeze'ői tanfolyam indul az Egyetemi Könyvtár (Dugonics-tér 13) olvasótermében. A 11-én (pénteken) téres
intézkedés folytán megjelent hall.
gatók szerdán délután- 6
órakor
jelenjenek meg.

garCKJt

Mi]US
l y ü j t ö j / t

A szegedi szovjet jogi tanfolyam
keretében ma, szerdán délután
5
órakor dr. Dezső Gyula
egyetemi
ny. r. tanár tart előadást „A szovjet munkajog" címmel
a Tudományegyetem Dugonics-téri nagytermében. 'A' Magyar Jogász
Szövetség helyi csoportja a tanfolyam
hallgatóit és az érdeklődőket minél
nagyobb számban való megjelenésre kéri.
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A Mérey-utcai általános leányiskola szülői munkaközössége Vörös Kereszt elsősegélynyújtó tanfolyamot rendez. A szülők megértették ennek fontosságát
a kö.
zösség és a családi életben és 55
édesanya vesz részt a
megindult
tanfolyamon.

Iái végzik
a gyapotápolási munkálatokat
a megyében

Megyénkben
a
gyapotápoiési
munkálatok jól haladnak. A tszcsk
és állami gazdaságok a Szovjetunió
tapasztalatainak
átvétele
alapján idejében elvégezték a gyapotvetési munkákat, így kellő időben hozzáfoghattak a növényápoláshoz. A vetési munkákat például
a csongrádi járás öt nappal a határidő előtt végezte be, A gyapotápolási munkában is ez a járás halad az élen. Az állami gazdaságok
közül legjobb eredményt a baratytyosi, a pánkotai és az újvárosi
gazdaság érte el.
DÉLMAOYARŐBSZÁG
ookHkaf napilap,
'ololói izorkosztó él kiad*
ZOMBORI IÁNOS
*
Szorkoiztli a izorkezztóbliottsóg
Szorkozztóségi Szagod lanln-u. 11Tolofon 35-35 «i 40-60. - (jtizakai mark. " H t i j
talafon étin Alól 34-35
Kiadóhivatal; Szagod Lanln-u f
falafon i 31-)? 4, 35-00.
Dólmagyaroriidg Nyomda, Szagod.
Foloíós vázoló l Priikin Sóndoo

