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Jól összeójlított, színvonalas estef rendezett 
a szegedi Bé!<e-zenekar 

Szeged zenekedvelő, szórakozni, 
vággó dolgozói még a közelmúltban 
is nem egy alkalommal tapasztal, 
hatták, hogy a Hungária zenés -
műsoros csütörtök estéin többé.ke-
vésbbé új cím alatt avult, sokszor 
Ízléstelen fércmüvek kerül'-ek mü-
so. ra. 

Nagy változást jelent azonban a 
inost csütörtökön lezajlott színes, 
jól összeállított zenei est. A Béke-
zenekar Zsiga Ernő vezetésével 
nem először bizonyította be, hogy 
helyes úton halad s a színvonalas, 
jó műsor is lehel szórakoztató. 

Már a számok összeállítása is bá. 
tor kezdeményezést kivárd. A Béke-
zenekar jól oldotta meg ezt a kér-
dést, Hangulatos, vidám forradalmi 
számok váltották egymást. Bebizo-
nyosodott, hogy olyan zenei müvek, 

mint például az „Estharang" című 
orosz népdal is, kitűnően megáll-
ják helyüket éltermi hangverseny 
műsorában. Ki kell még emelnünk 
a ,JSsabad szél'' egyveleget, amely, 
nek kitűnő előadása, ritmusos, for. 
radalmi lendülete méltóképpen 
emelte a műsor színvonalát. A Bi-
hari és Csanádi verbunkos, vala-
mint a Gopak is nagyszerű száma 
a Béke.zenekarnak. 

A Hungária vezetősége jól vá-
lasztott, amikor meghívta a Béke. 
zenekart. Még több ilyen kezdemé. 
nyezést, minél több ilyen jó mű-
sort várnak az öntudatos szegedi 
dolgozók a csütörtök estéktől. Olyan 
műsorokat várnak, amelyek nap-
jaink hangulatát tükrözik vissza, 
vidám, derűs, harcos eleiünket. 

V. Zs. 

Milyen intézkedéseket tesz a Villamosvasút 
a forgalom meggyorsítása érdekében 

Ismét kettéválasztják a dorozsmai vonalat, 
17 feltételes megállót szüntetnek meg 

Nemrégiben foglalkozott lapunk 

a szegedi villamosközlekedésben 

fennálló hiányosságokkal s azzd , 

hogy miiyen intézkedéseket les/, 

majd a Villamosvasút vezetősége 

a hiányosságok megszüntetése ér. 

(lekében. Megírtuk azt is, hogy a 

dorozsmai villamosjáratot ismét 

kettéválasztják és ez az intézkedés 

a városi tanács végrehajtó bizolt. 

ság inak beleegyezésével november 

26-tól tép életbe. Igy akarja kikii . 

szöbölnt a Villamosvasút a sorompó 

nv'att előálló gyakori késéseket. De 

a villamosforgalom meggyorsítása 

érd:kében másik intézkedést is 

é elbeléptet december l . é n a Vi l la , 

rr.osvasút vezetősége. 17 feltételes 

megállót szüntetnek meg elsején, 

mégpedig azokat, amelyek al ig 100 

—200 méterre vannak a legköze-

lebbi megállótól- Ezzel nagymér-

tékben meggyorsul a forgalom, 

ugyanakkor jelentős áram megta-

karítást érhetnek el a megállások 

czómánAk csökkentésével. 

Bízunk abban, hogy ezek az Itt. 

tézkedések sokban elősegítik a hibák 

megszüntetését, azonban nem hisz. 

szük, hogy a Villamosvasút mun . 

kajában szép számmal akadó hiá-

nyosságokat teljes mértékben kikü-

szöbölnék. Nemcsak a dorozsmai 

vonalon vannak késések, hanem oz 

összes szegedi vonalon, mint ezt 

egyik Petöfi.telepi dolgozó írja 

szerkesztőségünkbe küldött levelé-

ben- „A 4-es vonalon ia igen sok 

a késés, főleg a reggeli órákban. 

Igen sok esettben a dolgozók le-

szállnak a villamosról és gyalog 

indulna!; el munkahelyükre, mert 

így hamarabb odaérnék." 

Igen üdvös lenne, ha a Villamos-

vasút vezetősége — a lehetőségek-

hez mérten — a négyes vonalon is 

meggyorsítaná a forgalmat. Java . 

soliíánk például, hogy reggel 5 

órától S óráig ezen a vonalom is 

pó'kocsikat indítanának, nem pedig 

kis motorkocsikat. Igy egész biztos 

gyorsulna a forgalom és a dolgozók 

is pontosan elérnének munkahelye, 

ikre. ,m •< »« »! i ii 

* Párthireta 

Értesítjük a Sztálin elvtárs élet. 

rajzát t a n u ] m ányozó középkáder 

egyént tanulóinkat, hogy a 2 szá-

mú anyag megérkezett, átvehető 

minden n»p délelőtt 10-től este 8-

Ig a Pártoktatás Házában. 

Agit . prop, osztály. 

Értesítjük a Sztálin életrajza 

szakon tanuló elvtársakat, hogy 

részükre a következő konferencia 

november 26-án, hétfőn lesz. 

Értesítjük a Bolsevik Párt törtS. 

nete felső, és középkáder tanul 

elvtársakat, hogy az útmutatók 

megérkeztek, a Pártoktatás Házá-

ban át lehet venni, 

Agi t . Prop. Osztály. 

A felsőfokú káderképző tanfo-

lyam politikai gazdaságtan szakon 

tanuló hal'gatók részére az útmu-

tató megérkezett. Átvehető a Párt-

oktatás Házában. 

Ujabb vörös bőrtokok érkeztek 
párttagsági könyvhöz. Kaphatók a 
Pártbizottság 'tudakozójában. Kaku-
szi elvtársnál. 

Értesítjük az alapfokú politikai 

iskolavezető és ellenőr elvtársakat, 

hogy részükre november 28-án dél-

után 5 órakor propaganda szemi-

náriumot tartunk az Iparostanuló 

iskolában. Üzemekben a megbeszélt 

időpontban. A szeminárium anyaga 

a Módszertani füzetrből megadott 

anyag. 

Kérjük, hogy az. elvtársak a k i . 

adott tankönyvet vigyék magukkal. 

A szeminárium után előadás a kö . 

vetkező anyagból- A Szocialista 

forradalom című anyag. Az útmu-

tatókat át lehet venni a Pártokta-

tás Házálban. 

Kérjük az eJvtársak pontos meg-

jelenését. 

Értesítjük « z alapismereti és a 

középfokú propaganda szeminárium 

hallgatóit, hogy részükre a követ-

kező foglalkozás december 5-én 

lesz. ; <Uá í á i ü i 

A DÉLMAGYARORSZAG összes etö. 
fizetőt tehát a régi előfizetők Is «s 
azok ls, akik december hónapban 
lépnek az előfizetők táborába, meq. 
Kapják a Délmag y a rorszáq szép ki-
vitelű falinaptárját díjtalanul. 

N A P I R E N D 

Jó fejőskecskét keresek megvételre. 
Cim: Paljnkáséknál. Kölcsey.utca 8. 
.szeged. 
HATMAZSA tüzelőfát vesz Mayer, 
Felsőtiszapart 8. szám. 
VESZEK gázhűtőszekrényt. villamos 
és gáztűzholyet. boylert, parkettkefá. 
lőt. porszívót. Audlon Budapest, 
Naevmező.utra 48. Telefon: 12-3.129. 
REKAMIÉ két székkel, két fotellel, 
továbbá konyha és egyéb bútorok 
eladók. Sztálln.sétány 3.. I I . emelet. 
HASZNALT. fehér, mélv gyermekkocsit 
eladó. Ábrahám Béla Szikra-lak. 
MODERN holland barokk szekrény, 
nagy klhüzós asztal. 12 szék kultür. 
ter jmbr és tanácskozó terembe kivé. 
ló in alkalmas. megbízásból eladó. 
Sztálin sélánv 3.. asztalosnál. 
BOROTVAPENGE élesítés megbtzha. 
tóan Szecsődl drogériában, Bajcsy. 
7-sillnszkv.u. 20. 
KERESÜNK megvételre használt bőr. 
kanapét, bőrfoteleket, vagy bfirgar. 
r'túrát. Leveleket: TarJán.teJep 1/b. 
e!4 kérünk. 
SZÉP. festett kombinált szoba dara. 
honként Is eladó. Dugonlcs.u. 3. L 10. 
SÜLDŐ e'adó, kt Is hizlalom. Bécsi. 
' tinit 12. 
BENTLAKÓ mindenest felveszek azon-
t álra. Fodor Imréné, Április 4 útja 
•0. szám. , i , 
FGY kétszemélyes úl rekamié eladó, 
('•'(árhotvl.sugárút 50. 
,'ÓKARBAN lévő sötétkék mélv gver. 
nekkocsl eladó. Hattyas.telop. \as_ 
IC'nu.'t. 19. , 
.'ÓKARBAN lévő sez'.ont megvételre 
'••resek. Címeket a kiadóba kérek. 
ÓCSKA cégtáblát magas áron veszek, 
ru'llusz Mihály Újszeged, Itóllay.fa. 

* r 21. , 
" i-2 ES RADIó, látcső tokkal eladó. 
Dugonics.tér 1.. fö'dszlnt 
KETTó drb háromhónapos malac el. 
adó. Dánl.u. 7/a • 
AZ ÚJSZEGEDI Kender, és Lenszövő 
Vállalat felvesz szövő átképződ nőket 
18 évtől. 
EGY rfll kerékpár eladó. Tisza Lajos. 

EGY "drb hathónapos süldő eladó. 
Nvll u. 8. . . , , 
HÁZTETŐRE cseredet megvételre ke. 
esek. Aoáca.ii. 13. 
KOMRINALTSZEKRÉNY, konyha beren 
C -zés rekamié Spltzer asztalosnál 
lAeson kapható. Attlla.u. 16. 
LEGSZEBB h'rautérlák legolcsóbban, 
r vögyfOzós. kilősz Javítás, tektn Kyön. 
r vöt vásárolok- Szelelné, Sztálin, 
t '.rút 30. . , , 
I iTTÖ darab "00x18 as belsőfrumt 
riadó. Ctm a Délmagyarország kiadó. 
' ívntálában. , -_ 
t J konyhabútor eladó. Sándor.u. 23. 
f-rfs'os. 
BŐRKABÁTJÁT most festéssé, tavit. 
1 ssa Cso-dás bőrruhakézltő mester. 
I -1. S7V Miklós-"- 7. 
.* RTÉ7TKUTA9 lelke' kérése'' bérbe. 
••) bérért. Samu Mátyás Újszeged. 
re'hlen-U. 17. . . . , 
rr-{ e oves üs*óboriu ete"o. Szent. 
i—'S41v'ejek 11 Csemanvó Tamás 
P'ltL'PS n*gv'ámnés. 'ele-es űre-n. 
I n»s rád'.ó eladó vagy háté—M kV 
r Qlév'm c'-serélhető. Alsóközpont. 
i jmény.u. 9. 

EGY kifogástalan állapotban, lévő gyermek sportkocsi eladó. Ságváry 
..u. 11b., felső csengő. 

SÜLLYESZTÖS Singer varrógép és per-
zsaszőnyeg eladó. Orgona.u. 2. 
REKAMIÉ ráma eladó Deák F._u. 26. 
SÜLDŐ eladó. Földmúves.u. 15. 
FEHÉR. mély gyermekkocsi eladó. 
Tisza Lajos.u. 33/b. 
NAGYMÉRETŰ mosóteknőt. húsvágó 
tőkét, faanyagot vesz. Kossuth Zsu-
zsanna Ápolónőképző. Tolbuchln.u. 1. 
HASZNALT konyhaszekrényt keresek 
megvételre. Árajánlatot címmel kérek 
Mérey.u. 8.. II. em. 5. dr. Kanyó. 
FEI.NÖTT. slmabőrű fehér nyulakat 
vásárol a Közegészségtani Intézet, 
Dóm.tér 2/d. Angóra nem lehet. 
VILLANY gramofonos szekrény, tánc. 
lemezek. vllágvevő rádió eladó. Kos-
suth Lalos.sugárút 8.. I. em. 3., Jobb 
oldali lépcsőház. 

F.LADO férfiöltöny, szürke kosztüm. 
10 kg.os mérleg. Vennék kisebb mák-
darálót Ilona.u. 28. 
EGY jó állapotban lévő nőt kerékpár 
eladó. Polgár.u. 29. 
EGY kifogástalan. Jó szenes kályha 
eladó. Dobő.u. 76. 
EGYLOVAS laposkocst és egy kétlovas 
Vnnoskocsl eladó. Puskás.u. 7. 
MODERN konyhabútor eladó. Hfd.u. 
a.. Bek'er kosárfonó. 
EGY sarok rekamtéváz, matrac, se-
lyempaplan. nagyon szép perzsabunda 
eladó. Va'ért* tér 10.. I. 15. ajtó. 
VAROSIBUNDA" szörmebéléssel. ml. 
kádö. öltönyök, nőt kabát eladók. 
Szentháromság-U. 25., I. bal. 

Csongrádmegyei Ingatlanközvetítő 
közli: 

UJ SZEGEDEN 1200 négyszögöl gyü-
mölcsös feléből kiadó. Ér].: Petőfi 
srtndnr.sug. 12. 
DISZNÓT vennék attót. akt továbbhíz. 
Itriást vállalná. Lauritz. Somogyi B.. 
utca 7. • 
SÖTÉTSZÜRKE. finom gyaplúötőny. 
vékonyabb tecmetre eladó. Horváthné, 
Valéria tér 10.. I em. 
EGY és kettőszobás lakásokat kere-
sünk a Nagvkörúton be'üt magas té. 
Hiéat dfl ellenében. Megbeszélés a 
MAV Igazgatóság lakásügyi előadó-
iénál 
VAC-.y kertes ház etedó. Váradl.u. 30. 
SZOBA, knn-'hás isVást keresek költ. 
e*vmnvtée|'é"-el. Kelemen u. 8., T. 2 a. 
ELCSERÉLNÉM u'cal szoba, konyhás, 
kamrás la'-'so'-'-* hssp->tóval. Ber. 
— ,„„, „ n , föidsz'nt 3. 
KÜLÖNBEJARATU hú'nnorott. szobát 
keres "->*si „-ve-. A elvieket kérem 
-- L Pa'kttnika kanusékhnz. 
HAZ. tekásá"'-lássál eladó. Petőrl. 
•cter, nn. i| 1078. 
FGY 125 ös Snehs S'sbil mo'or nrlma 
ál'spotban eladó. Kossuth Lajos.sug. 

GYORSÍRD. c'ntrő 'ar'olvam ke-dőd"< 
Ascemher 3 án. 17 é"eo eluVaknak 
is Pe'ra'kozás nov. dr. R„»»n. 
p - r v n é gy—« fró iskniáláhsn S ^ á l l n . 
-A..A-.. i, ' ísTú-e-irnvs-emben.) 
ÍRÓASZTALOKAT 300-500 Irg.os Hw 
de- mértével "-epi-űzásból veszek, 
r.'nsk A'"la u. in.. IL 
ACETÁTOK s-éksk. tánvAenk "VŰeST. 
kAr c-'-nek részére eladók. Hfd.u. 1.. 
vendéglő. 

CSOMAGOLÓ ládákat keresünk eflrgö 
sen, körülbelül egv köbméteres űrtar-
talommal. Vasipari .KTSz, Lechner 
tér 9. 
HATÉGŐS bronzcsillár, hozzávaló ol-
vasólámpával olcsón eladó, Ctm Zrl. 
nyl.utca 5. I. em. Jobbra 
KÜLÖNBEJARATU bútorozott szobát 
keresek. Címet a kiadóba kárek. 
VADONATÚJ fekete estkos nadrág 
eladó. Megtekinthető Batlz szabónál. 
Református palota 
ÓCSKA kalapját ne dobta el. Mencz 
kalapos újjáfeatl és formázza Du 
gonlcs.tér 2. 
SZÉNFÜTÉSES cserénkandalló. bun 
dabéléses nagvméretü szövet kabát és 
férfjruhn eladó. Deák Ferenc.u. 22. 
I. em. 2. 
NÉGY darabból álló. festett, puhafa 
félhálő. használt állapotban és egy 
drb zsúrkocst. furnlrozott, tettesen 
úl, eladó Gutenberg.u. 27. 
ELADÓ egy 7 hónapos süldő. Alsó 
városi feketeföldek 103. Kötélgyár 
mellett. Tóthéknál. 

ELVESZETT két malac, egv fekete és 
egy szőke, azerdán a Petőfi.telep, 
rőt. Aki tud róla valamit, értesítsen 
Petöfl_telep, 30.as u. 736. szám 
EGY fűzhelv eladó. Dobó u. 38. 
EBÉDLŐKREDENC eladó. Mátyás-tér 
24 eme'et 12. 
KEVESET has-máit szoba és konv. 
habútor eladó Megtekinthető va. 
sárnnn egész nan. Hétköznap délután 
4 Aráiét Hétvezér utca 40. 
VALAS7TASI malac eladó. Hétvezér 
utca 17. 
FGY l<ls bútorozott szoba kiadó. Pe. 
•ófl 'elen I. g. 
GA ZDASÁOI talmskát és egv nár kt 
sebbméretű, erős kézlkocsfkereket 
tengellyel vennék. Dugontcs-tér 11. 
t. em. 5. 
EGY sancttos vaskályha eladó. Ró-
na uiea 26. 
FAJTISZTA farkasflókák elad ék. Ko_ 
mécsln Mihály, alsóvárosi btkaház. 
nát 
KVRESEK 220—380 V 075—150 HP. 
vlVarvmotorb Alántetokat kérem 
Czé"é!y szerelöhöz. Sztá'.ln.körút 57. 
le-dn:. 
KTFOOASTALAN állanoiban lévő zo. 
- i ' - i cn t i Neonerpe'um kályha et 
rdé. Sztálin körút 19 I. 4 
BELGA óetásl nyulak eladók. Kálvá. 
r*-> i:»ca 22. 
NUTRIA bélésű bnsszú férfikabát 
etndé varv éle'emért elcserélhető-
IH:»(H-i |4r 2 
FEKETE " férfi ' tél";ab:". kőeén'ermet. 
re. egv fek'te nőt kabát eladó. Haj. 
-ár-"' U'ca 8 
ta NGAHARMONUf AT v e n ék 24 "Ü 
60 hass-uslg. Cím=ket Pankote; fű 
—artizlelbe. Oroszlán.u. 5. szám alá 
1-Ar»v. 
TPARVALLALAT keres eéré-ztecb-l 
k'ísokat azonna'ra. Alá "latokat Gé. 

.~-v,r.:v. S-egedl Gázmű. 
KLEBELSBF.RO teteren kéts»ohás. 
n-mrke"'ű magárház etedé. Érdek 
tődnl K'ebelsberg.telep, Pancsoval.u 
19. szám. 

VASARNAP 1951. NOVEMEER 25. 

MOZI 

Szabadsáq moz| 4 6 és 8: A ml 
falunk (november 28 lg). 

Vörös Csillag.mozi: 4. 6 és8:Nlcsa 
Naqar. elő: te artistaműsor (hétfőn 
utoljára). A 10 órára hirdetett ma. 
tlné elmarad. 

Fáklya-mozi: 4. 6 és 8- Úttörő pa. 
lota. — Enqedetlen kiskacsa (ma 
utoljára). 4. 6 és 8: Dalolva száp az 
élet (nov. 26-tól 28-lg) 

SZÍNHÁZ 

Délután fél 4 óra: Csínom Palkó. 
Bé'ei.szünet. 

Este fél 8 óra: Szibériai rapszódia. 
Bérletszünet. 

Hétfőn nincs előadás. 

A múzeum nvltva keddtől péntekig 
délelőtt 9-től délután 3-ig. szombat 
és vasárnap délelőtt 9-től 1-dg. 

Az Egyetemi-könyvtár olvasóterme 
nyitva: délelőtt 10 órától, este 9 
óráig. Könyvkölcsönzés 12-től 8-tg. • 

A Somogyl-könvvtár nvltva közna 
pokon délelőtt 10 órától délután 5 
óráig. 

• 
IDOJARASJELENTÉS 

Várható időjárás vasárnap estlo: 
Felhőátvonulások, nyuqaton eső 
Időnkén) élénk délnyuqatl.nyuqatl 
szél. Az éjszakai lehűlés nyuqaton 
mérséklődik, keleten fokozódik. a 
naooali hőmérséklet aliq változik-

Várható hőmérsékleti értékek az 
orszáq területére vasárnap reqqel 
keleten mínusz 2. plusz 1, nyuqaton 
plusz 1 plusz 4, délben 8—11 fok 
között. 

• 
November 25 én a várható napt 

közéohőmérséklet az orszán etész 
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MAGYAR ZENEI HÉT 
A ROMÁN RADIÓBAN 

A román rádió november 25_tól 
december 2.lg ..Magyar Zenei Hetet'' 
rendez. A Zenei Hét műsorán ma. 
gyár zeneszerzők szimfónikus. ka 
mara és operaszerzeményei, valamint 
magyar népzene szerepelnek. 

KOSSUTH. RADIÖ 
7 Magyar muzsika. 8 Hírek. 8.30 

Néphadsereg híradója. 9 Egy falu — 
egv nóta. 9.30 Zenés fejtörő 10.30 
Békemüsor. 11 Útinapló. Hangver. 
seny. 12 Hírek. 13 Zenés posta. 13 
óra 30 Hangos újság. 14.10 Zenés 
vasárnap délután. 15.30 Verbunko. 
sok. 16 Előadás. 16.30 Énekkart 
hangverseny. 17 Előadás. 17.15 Tánr 
zene. 17.40 Kincses Kalendárium. 19 
Szovjet tánczene. 20 Hírek. 20.20 
Hangverseny. 21.30 Sporthangkén. 
21.40 Szovjet művészlemezek. 22 HL 
rek. 22.10 Operett és tánczene. 23 
óra 10 Schubert VII. szimfónia. 

PETŐ FI-RADIÓ 
8 Népdalok. 8.30 Falurádió. 9 óra 

Evang. vallásos félóra. 9.30 Ref. ts. 
tentlsztelet. 10.15 Népi zenekar. 11 
Lemezes láda. 11.35 Bánvászműsor. 
12.05 A VIT műsorából 13 Dunajev. 
szkll dallamok. 14 Hangverseny. 15 
Kérdezz — felelek. 15.20 Dalok a 
hazaszeretetről. 15.45 Előadás. 13 
Gvermeksztnház. 18.40 Szív küldi. 
17 Adv írásaiból. 17.40 Tánczene. 18 
óra 40 Szórakoztató zene. 20.10 
Tánczene. 21.30 Néni zene. 22.10 
Hegedűszámok. 22.35 Hanglemezek. 

A MAGYAR NÉPRAJZI TARSASAfl 
budapesti előadássorozatában szerdán 
délután szegedi tudós iart előadáat 
Moór Elemér „A honfoglaló ma. 
gyarsig temetkezést szokásai" ctm. 

M N M M H H mel tartja meg előadását az E c 
területén néqy Celsius fok fölött lesz. temi Néprajzi Intézet előadótermében 

A mai nan kiemelkedő sportesemény*: 

Sz. Petőfi—Bp. Kinizsi NB. I-es labdarúgó mérkőzés 
A Szegedi Petőfi ma délután fél 

2 órakor Játssza az Idényben utolsó 
szegedi NB I._es mérkőzését a Bp. 
Kinizsi ellen az újszegedi sportlele. 
pén. A szegedi csapat remélhetőleg 

győzelemmel fog elbúcsúzni áz NB 
1-től és egv év múlva újra felküzdi 
magát az NB I be. Fél 12 órakor 
Kistelek JáLsztk barátságos mérkő-
zést a Sz. Petőfi vegyes csapatával. 

MHK és mezei futóversenyek 
A' rókusi állomási mögötti vásárté-

ren délelőtt 10 órai kezdettel nagy. 
szabású MHK és mezei futóversenye-
ket rendeznek. melyek egyúttal 

MHK próbáknak ts Számftanaü. Az 
első három helyezett éremdíjazásban 
részesül. Nevezni a helyszínen lehet 
verseny előtt. 

Megyei bajnoki ökölvívó mérkőzések 
A" rókusi tornacsarnokban délelőtt 

fél 11 órai kezdettel Szegedi Honvéd 
—Makói Lokomotív összecsapást bo 
nyomják le. Ugyanitt este 6 órakor 

Városi bajnoki labdaruqómérkőzések 
Szabadság-tér 9 óra: Fűtőház—Cipő-

gyár. 
Ady.tér 10 óra: Sz. Haladás—Osz_ 

tálymérnökség. 
Újszeged; TextUes_pálya 9 óra: Sze. 

gedt Épületszerelő—Kecskeméti Épü-
letszerelő barátságos labdarugó mér. 
kőzés. , , j. 

! I ' i - T l ^ Kosárlabda :ETrí®l*Tirtr 

A rókusi tornacsarnokban reggel 
8 órai kezdettel bonyolítják le Téli 
Béke-kupa kosárlabda mérkőzéseket 
Pécs. Székesfehérvár. Komló és Sze-
ged csapatainak részvételével. 

Az Sz. Honvéd Bp. Bástya elleni 
i csapatösszeállítása 

A Szegedi Honvéd ma délután Bu. 
dapesten a Bp. Bástya ellen a kö-
vetkező csapatösszeállításban veszi 
fel a küzdelmet: Palotai — Sípos, 
Mednyánszky, Kovács — Rábai, Ba_ 
ráfh — Böjtős. Cziráky. Rózsavölgyi 
KoDász, Nyári. Cserejátékosok: Bo 
hus és TekeL A Szegedi Honvéd 
pontszerzése óriást meglepetés lenne. 

Szegedi Kjntzst Kenyérgyár—Hódme. 
zővásárhelyl Mérleggyár küzdenek a 
megyei bajnokságért. 

A Villamosvasút értesiti az uta-
zóközönséget, liogy nov. 26-tól, 
hétfőtől kezdődően a Somogyi-
utea és Textllkombtnát között 12 
percenként, a Textllkombtnát és 
Dorozsma között pedig 24 per-
cenként fognak a villamosok 
közlekedni. December 1-ével pe-
dig a Városi Tanács végrehajtó-
bizottságának jóváhagyásával 
megszünteti a következő megálló-
helyeket: 

A két állomás között n Tavasz 
és Zerge.iitcák jövő-menő olda'án 
lévő megállókat, azonkfvül a Rá-
kóczi-téri térfe'őM megállót. 

A Petőfi-telep—Közvágóhíd vo-
nalán a Római.körúti—Gutenberg 
János-utcai és Moszkval.körúti 
megállókat. 

A Soinogyl-utca—Textilkombl-
nát vonalán a Szakszervezet és 
Tüzép előtti megállókat. 

Az u(szegedi vonalon a hídfő 
újszeged! odalán a SzUE előtti 
megá'lót. 

A Marx-lér.átrakói vonalon a 
Rigó-u'enl és a volt Sylvánia 
Írod* elő'tl megál'ókat. végül a 
rextl'kombinát—dorozsmai vona-
lon a Gyepmester.l megállót. 

Felhívást 

A Vasbetonipari Vállalat 
felvesz lábatlan! tizemébe (Komárom megye) férfi és női se-

gédmunkásokat. A jelentkezők részére töltés és ellátás bizto-

sítva van. Jelentkezni lebet a vállalat budapesti közpon jában. 

VII . , Éva-u. 19. sz. délután 3 óráig és a lábatlant üzemében 

bármely Időben. 

rw'r"1'*1 

A Szegedi Tüzép Vállalat közületek. Intézmények, hivatalok felgyü-
lemlett szénpor készletét mindé n mennyiségben a helyszínen átveszi 
és kifizeti q-ként FI 2.50 árban. A nemzetgazdaság! szempontból 
döntő jelentőségű szénpor begyltjtésc érdekében átveszik a Tüzép 
Vállalat megbízottai a magánháztartások szénpor készletét ls, ugyan-
csak 2.50 Ft q-kénlt árban. Minden háziasszonynak érdeke, hogy 
nz utca és házszám megjelölésével bejeten'se a Tlizépnél szénpor 
készletét. Az átvéte'rőt szóló elismervény úg.v a közületeknél, mtnt 
a magánháztartásoknál egyben vásárlást utalványul ts szo'gál nz 
átvett szénpormennyiség 30%-t»an tüzelőanyagra, soronkfvUtf kl-

'Ufl^lfflW'te szolgálásban 

A' Sz. Petőfi úttörő Játékosat ma 
délelőtt 10 órakor a Klauzál.téri hi-
vatalos helyiségében feltét-len Jelen 
Jenek meg, 

.«, ,— — Tenisz 

A Szegedi Lokomotív Ifjúsági férfi 
és nőt teniszezői a Bp. Petőfi meg. 
hívására ma Budapesten Játszanak. 

MSZT-HIREK 
A Belváros IV. alapszervezet érte-

síti az aktivált és tagságát, hogy 
november 28 án este 6 érakor Köl-
csov.utca 6 szám alatti helyiségében 
MSZT-taggyülést tarL 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 
Az I. számú Belgyógyászati Kiint, 

kán a nyilvános vlztt a legközelebbi 
alkalommal kedden (folyó hó 27_én) 
este fél 8 órakor lesz megtartva. 

r DISZ.HÍREK 
Értesítjük üzemi, területi, egyetemi 

és középiskolai titkár elvtársakat. 
hogv számukra kedden. 27.én es'o 
6 órai kezdettel a DISZ városi bi-
zottságon nagyfontosságú titkárt ér 
tekezletet tartunk. Pontos megjele. 
nést vár a városi DISZ.bizóttság. 

Értesítjük üzemi, területi, egyetemi 
és középiskolai eazriaságfelelös e'v 

'társakat, hogy részükre 23 án. szer, 
| dón es*e 6 órakor gazdasáíjveze ű; 
értekezletet tartunk a városi D l " 
bizoUMeon. Pontos megje'enést vár 
a városi DISZ-bizottság agiL.prop. 
osztálya 

A VÁROSI TANACS HÍREI 
HIRDETMÉNY 

Felhívom a Szeged. Szentmihály'e_ 
lek és Domnszók lerüle'én lakó dol. 
gozó parasztokat és gazdálkodóké . 
hogy amennyiben őszivetés bejeler 
tésj kötelezettségüknek még nem 
tettek eleget, vagy bejelentésük u'é n 
még pótlólag vetettek, novemb"" 
27.lg a fé'fogadásl Idő alatt vetésük 
vagy pétvetésük bejelentése vége't 
telenjenek meg a Várost Ta.náes terv 
és siadsztikal osztályán (Bérház, II. 
em. 203 sz.). 

Domaszéki lakosok bejelentésüket 
a domaszéki köztgazga'.áson tegyék 
meg. A beadésj könyvét mindenki 
hozza magával. 

A bejelentés e'mulnsztölval szem-
ben az eljárást megindítom. 

VB.elnök 

FELIIIVAS 

Felhívom az érdekelt háztulajdono-
sokat. hogv az 1952. évre szóló ház. 
térvallomást iveket l95i. november 

hó 30-ig nyújtsák bo Tábor.utea 3. 
szám alatt, a Tanács adóügyi cso-
portjának. A bevallást Ivek tigvan. 
v. t szerezhetők be 40 filléres tért. 
5st ároa. 

VB. .ELNÖK 

DÉLMAGYARORSZAG 
DOlakol ncjoitap. 

F.lslit utrktiitó *i klcdó: 
ZOMBORI JÁNOS 

áterkeuM; a >i*rk«H'6bi:o1li4Q 
Sisrksu'ósSg bisgtd. Leniivu. 11. 

(•lefon: 35-35 «l 40-80. — Ejtnako: ií«rk» ntdsíg 
telelőn ette 8 (61 34-38. 

Kiodóhivatal: Szeged, tenin u. 6. 

lelefon: 31-16 6> 35-00. 

Délmogyarorzzdg Nyomda, Szeged 
Felelői vezetd; Pritkln Sdndw 


