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életét baleset ellen a Délmagyarország 
— Elrontott gyomor és az ezzel összefüggő 

bélzavarok, felfúvódás, kellemetlen szájíz, 
émelygés, homlokfájás, láz, hányás, hasmenés 
vagy szekszorulás eseteiben már egy pohár ter-
mészetes „Ferenc József" keserűvíz is igen 
gyorsan, biztosan és mindig kellemesen hat. 

Ax olvasó rovata 
Tekintetes Szerkesztőség! Szíveskedjék köz-

érdekű levelemnek helyet adni Az olvasó rova-
táéban- A napokban Alsóközponton let1 volna 
sürgős dolgom- Mivel a kisvasúiról lekéstem, 
gomdoltain. hogy a MAVAUT bajai autóbuszával 
teszeim meg az utai Ki is menteim az autóbusz-
állomásra. de amikor meg akairtam váltan1 a je-
gyet közölték velem. hogy csak akkor s z í 11-
hiatoflc föl. ha a Bajára igyekvő utasok nem töl-
tik meg tejesen a kocsit> mert rövidebb távol-
ságra csak üres hely esetén adnak ki jegyet-
Nem voH szerencsém, mert a kis autóbwz zsú-
folásig megtelt azokkal az utasokkal, akik Ba-
jáig váltottak jegyet- Már-imár bele is nyugod-
tam a vákozta'fcataitlanba, mert hiszen va/n va-
lami igazság abban, hogy a továbbutazók biz-
tosabban kapjanak helyet a z autóbuszon- de 
aztán megtudtam, hogy a MAVAUT - két kor 
csit tart üzemben ezen a vonalon: egy kicsit és 
egy nagyot• Most persze a kicsit kurblizták föl 
az útra. függetlenül a Jelentkező utasok számá-
tól. pedig ha a nagyot indttják el. akkor velem 
együtt fölférnek rá mindazok' ak'k Így lema-
radtak róla. köztük nóhány olyan is. ak} végig-
utazta volna a vonalat 

Ez az. amit nem értek t- Szerkesztőség és 
amire szeretném fölhívni az illetékesek figyel-
mét- Ugy tudom, -hogy a MAVAUT az állam-
vasutak egyik mellékvállalata- Üzleti vállalko-
zás- Ha pedig feltevésemben ne>m tévedek, ak-
kor kétségtelen, hogy nagyon hibás és káros 
politikával intézik a dolgát, hiszem a nagyobbik 
kocsi felhasználásával helyet biztosíthattak volna 
na minden jelentkező utas számára és nem kel-
lett votoiia leimondamiuk arról a többletjövedelem-
ről. amit a kisebb kocs3 utnakindUásávaJ visz-
szajhozbatatlariiul elköwnyelmüskö dte(k- Ugy lát-
szik azonban, a MAVAUT-nak nAnas szüksége 
nagyobb bevételre és azzal sem foglalkozik 
sokat, hogy a kis koosi miatt sokan lemarad-
nak az utazásról-

Tisztelettel: (aláírás)-

Az uís/egedl „csoda-ul" 

Tekintetes Szerkesztőség! Azon kéréssel for-
dulok az igep tisztelt Szerkesztőséghez, hogy 
nb. lapiában, amely egyedüli Szegeden, amely 
a visszásságokat meg meri említeni, szívesked-
jen foglalkozni a Temesvári-kőruti u.j „csoda-
- t taT. 

Türelmemnek egy igen kínos eset vetett vé-
get. 2-án érkeztem a pesti személyvonattal, 
meglehetősen sok bőrönddel. 2 fogatú bérko-
csira rakattam, de legnagyobb csodálkozásom-
ra, hisz nem voltak esőzések, nem vállalta a f u -
vart, csak fli autóbusz ujszegedi végállomásáig. 
Kénytelen voltam — mivel az autóval épp igy 
jártam —* másfélórát várakozni, mire kaptam 
egy embert, aki hajlandó volt velem jönni és a 
csomaghordásban segíteni. 

Ma szenet hozattam, melyet kosarakban keN 
lett aa autóbuszállomástól behordani. Este a 
leányommal az ipartestületben voltam mulat-
ságon, haza megint nem kaptam bérkocsit, csak 
az autóbuszállomásig. Ez a 2-án és 8-án ismét-
lődő eset birt rá, hogy kisalkalmazott létemre 
felkérjem a t. Szerkesztőség közbenjárását. Ké-
rem, szíveskedjék felhívni a polgármester ur 
figyelmét a tarthatatlan helyzetre. 

Őszinte köszönettel: (aláírás.) 

Mindazoknak, *Mk felejthetetlen fér-
jem temetésén megjelentek és részvétük-
től nagy fájdalmamat enyhíteni igyekez-
tek, ezúton hálás köszönetemet fejezem 
k i 
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Sport 
ti Szeged FC vasárnap 

Aliesban mérkőzik 
Az az idegesség, amely a Szeged FC bizony-

talan, tartózkodási helye és turaprograiruja miatt 
keletkezett, csütörtökre eugeáett feszültségéből-
Tibor Géza értesítette a klub vezetőségét, hogy 
a Szeged FC.turacsapata Salamanciából vissza-
utazott Madridba azért, hogy az osztrákok el-
len készülődő spanyol válogatottal méirkőzzék. 
ez. a találkozó azonban anyagi differenciák 
miatt elmaraát és a brünni Zsiáenice volt a 
spanyolok ellenfele. Ilyen körülmények között 
a. Szeged FC elutazott Madridból, hogy a fran-
cba meghívásoknak tegyen eleget, a spanyol 
határon azonban lekéste a vonatot és csak csü-
törtökön folytatta útját A csapat pénteken ér-
kezik Nimesbe, majd tovább folytatja útját, 
hogy AUesban vasárnap ¡©játszhassa első fran-
cia meccsét-

Vasárnap: Toldi—Vasutas 
birkozóderbi 

A Told? Birkózó Klub választmánya tegnap 
ülés' tartott és ugv volt. hogy azon a köz évül és 
előkészületalt beszélik meg- Az "ülós programját 
azonban teljesen kitöltötte a vasárnapi birkozó-
meocs előkészülete- Vasárnap kezdődik meg a 
déli kerületi csapatbajnokság második fordulója 
és a sorsolás szeszélye ugy akarta, hogy már 
az első találkozó derbi legyen- A Toldi—Vasutas 
A) mérkőzésen már eldőlhet a bajnokság kér-
dése isi- Az első fordulón a Toldi győzött- A 
mérkőzés vasárnap délután fél 4 órakor a fel-
sővárosi kultúrházban keTül eídőnitésre-

A szegedi amatőrök súlyos 
anyagi helyzete 

Jelentette a Délmagyarország. hogy a DLASz 
vezietőségie Baran.vi Tibor főispánhoz és dr-
Pálfy József polgármesterhez fordul a szegedi 
amatőregyesületeik táimogaMsa érdekében- Ugv 
volt. hogy a kérelmet küldöttség teriesztj eJő» 
a depijtáció azonban elmaradt; ajánlott levélben 
küldték el a kérelmet. Hogy lesz-e eredménye 
a D L A S z lépéséinek, azt nem lehet tudni, tény 
azonban, még soha nem voltak olvart sutyos 
helyzetben a szegedi snortolóh mint most. 

Műjégpályát épít a Vasutas 
a stadionban 

Szeged egyre fejlődő sportélete az egyesületek 
súlyos anyagi helyzete ellenére, lépést igyekszik 
tartani a budapesti klubokkal- Ma már alig van 
sporttg, amely Szegeden ne talált volna kö-
vetésre és ne produkáltak volna benne orszá-
gos viszonylatban is számottevő eredményt-
Legkevésbé a téli sportokat űzik. az idén 
azonban ebben i« jelentős fejlődés várható, ha 
— az időjárás arra módot nyújt- Nemrég ad-
tunk hírt arról, hogy dr- Wame András főispá-
ni titkár kezdeményezésére a Szegedi Korcso-
lyázó Egyesület megalakitotta sportszakosztá-
lyát- mos* pedig arról van szó. hogy ai Vasutas 
műjégpályát kiván épiteni Szegeáen- A Vasutas 
vezetősége az épülő stadionban jófornnám min; 
de sportágnak otthont biztosát és hogy a téli 
sportok képviselőit is kielégítse, elhatárolta, 
ho»y felépiti a v'dék első műjégpályáját-

IníotriTiációnk szerint a műjégpályára m"7van 
ai anyagi fedezet, egv 80-40 méter kiterjedésű 
pályát terveznek épiteni- Ezen a pályán a kor» 
csolyaversenyeken kivül Jégkorongmérkőzése-
ket jis khet rendezni, a hockyhoz 60—35 mé-
teres jégterület is elegendő-

Mivel elsősortnam a futtiafípálySt kel! felépí-
teni a sporttelepein, mert a futballcsapatnak 
nincsen otthona, ebben a szezonban csak az 
előkészületeket teszik meg a műjégpályára, 
novemberre azonban készen lesz a műjég-ver 
senypályu-

Rádióközvetítés lesz január 19-én, a városi 
színházban a Szeged PC vidám matinéján: P á 1 ó-
cny László a s<zegedi csapat egyik bajnoki mér-
kőzését fogja közvetíteni. Kívüle fellépnek a ma 
tiné keretében a színházi együttes legelső tagjai; 
Patkós Inna, Tolnay Edit, Keresztessy Mária 
Eőiy Klári, Erényi Böske, Pogány Margit, Vass 
Piri, Márkus Lajos, Bihari Nándor, Vágó Artúr. 
Mészáros Béla, Veszely Pál, Utassy Jenő, Beck 
Miklós, Glasz Károly, Misán István, stb. 

Három közgyűlés. A Móravárosi TE és az SzTK 
vasárnap tartja tisztújító közgyűlését. A Móravá-
rosiak vasárnap délután 3 órakor, illetve 4 órakor 
a Sántha-vendéglőben, a kék-fehérek délelőtt fél 10 
órakor az ipartestületben jönnek össze, hogy meg-
válasszák uj vezetőségüket. A Vasutas február 
23 án, határozatképtelenség esetéin március 1-én a 
Vasutas-házban (Boldogasezony-sugárut) tartja 
közgyűlését. 

A Sylvánia SE ping-pong csapata revansot vett 
a SzAK B. együttesén. A Sylvánia SE hármas ping-
pong csapata nem tudott belenyugodni, hogy a 
vasárnapi bajnoki mérkőzésen a SzAK B. csapatá-
tól vereséget szenvedett, revansra hivta ki legyő-
zőjét. A mérkőzést tegnap tartották meg és a Syl-
vánia 5:1 arányban győzött. A revansnak osak any-
nyiban van szépséghibája, hogy M e c s e k i távol-
létébein kapott ki a SzAK B., de a piros-feketék-
nek jó utánpótlásuk van. A mérkőzésre a két csa-
pat igy állt ki: Sylvánia SE: Henter, Bedk, Bárá-
nyi, SzAK B.: Kovács II., Lantos, Molnár. 

A z i d ő 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 

Jelenti: Szegeden a hömérö legmagasabb állá-
sa 9.6, a legalacsonyabb 3.0 G. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 765.9, este 766.8 mm. A levegő páratar-
talma reggel 100, délben 100 százalék. A szél 
iránya délkeleti, erőssége 1—2. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Élénkebb déli-délnyu-
gati légáramlás, a hegyekben erősebb dél-
nyugati szél. Változó felhőzet, sok helyen, 
kivált az északi megyékben köd. Egyes he-
lyeken, nyugaton és északon, kisebb esők. 
A hőmérséklet valószínűleg még kissé emel-
kedik. 

Farsangi cikkek: 

10 drb szerpentin 
10 csomag konfetH 
1 csomag hólabda 
1 drb tőrök sapka 

Hegeáü hurok: 
12 drb acél E hegedű hur 
3arnhard E hegedű hur 
Hegedű A béll.ur 
Hegedű G hur 

Háztartási cikkek: 
Szénlapát 
Tüzpiszkálő 
Szénkanna 
KoVszkanna: 

Élelmiszerek: 
80 deka teasütemény 
11 tubus szardella paszta 
'1 üvee 1 Üteres oroszhal fii verhet ét 
- 2 0 ) —?4 

¡10 deka rum Trocka "="24 
Szőnvegeh lábtörlők. 

gyékény lábtörlő w-24 
Vas lábtörlő —98 
1 m- spárga futószőnyeg "—98 

— 1 0 
-.16 
—.12 
— 1 0 

—24 
- 0 7 
— 1 6 
—15 

-•24 
—24 

P 1.48 
P 2-68 

—98 
-•46 
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