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A búza vetésterülete elérte a mult évit 
Az összes szántóterületnek 

az öszjek és tavasziak alá 6.8 
millió katasztrális holdját 
szántották fel, tehát kereken 
500.000 katasztrális holddal 
többet, mint a mult évben. 
Búzával 2.19 millió katasztrá-
lis holdat vetettek be, a mull 
évi buzavelésterület is eny-

nyi volt. A rozs ve lésterülete 
881.000 katasztrális hold, a 
mult évi 818.000 katasztrális 
holddal szemben. Mindebből 
megállapítható; hogy a fel-
szántott terület és a rozs ve-
tésterülete túlhaladta, á buza 
vetésterülete pedig elérte a 
mull évit. 

Kétmilliós forint-

kiaiánlási ügyet 

nyomoz a gazdasági 

rendőrség 

Az utóbbi klók ogvik leigna-
eyohbszabásu forintkiajáníási 
ugye foglalkoztatja a budapesti 
(gazdasági rendőrséget. Hetek 
óta tarló bravúros nyomozás 
során kétmillió forint értékű si-
Dolást leplezlek le. Az első őri-
zé Llvcvéloi szombaton történi 
meg, amikoris dr. Walkó Se-
bestyén Jánost, a Leszámítoló 

Bank valutaüzérkedéssel már 
vádolt aligazgatóját fogták el. 
A többi előállított kőzött sok 
közismert pénzember, ingatlan-
tulajdonos, bankháztulajdonos 
van. A rendőri nyomozás már 
eddig nagyjában és egészében 
tisztázta a nagyszabású t'orint-
kiajánlási ügy előzményeit A 

' mmszOvetKezét no ezer dollár-
! nyl összeg Svájcba való kisiho-
itását készítette elő. A nyomo-
zás még egyelőre továbbfolyik 
és további érdekes leleplezések 

j váríhatók. A forintkiajánlók 
j ügyében az egész magyar (köz-
vélemény a legszigorúbb eljá-
rási várja. 

Az Iskolát Végzettek Szövetségének Munkásegység Klubjá-
ban január 13-án, kedden délután 5 órakor klubnapot tar-
tunk. amelyre kérjük a lagok minél nagyobb számban való 
megjelenését. 

Párthirek 

S a h h 

Szabó László mesterünk ujabb 
diadalt aratott külföldön a ma-
gyar sakkozásnak- amennyiben 
h liasüngsji nemzetközi méster-
vCrsenyt végig vezetve meg-
nyerte.' A sorozatos fölényes 
kii (földi magyar sikerek a csa-
patmérkőzéseken fényes bizony-
ságai, hogy Szabóhoz méltó 
erők szép számmal vannak a 
magyar válogatottban. Ha erre 
gondolunk, hogy a magyar baj-
nokságban legutóbb Szabó 5. 
helyen végzett még nagyobb 
reményekkel nézhetünk a kö-
zelgő olympiai csapatmérkőzé-
Kelc elé." llastingsbaii a máso-
dilc csoportban is magyar já-
tékos szerezte meg az elsőséget 
Kovács Zoltán személyében, aki 
jelenleg Bécsben él. Kovács 
éveidre! ezelőtt sűrű vendége 
volt Szegednek, amikor is egyen-
rangú ellenfelei voltak a sze-
gedi él játékosok. 

Szeged város csapatbajnoksá-
gának első osztályában Egyetem 
és Kunsági szövőgyár 7 és 'fél 
ponttal vezetnék, Dohánygyárps 
Gázgyár 5—5 pont, miig Kisipar 
és Kendergyár 2 és fél ponttal 
vannak. Honvédség szabadnapos 
volL A másodosztályban Somo-
gvlitelcp 0 pontlal vezet. Do-
hánygyár I I r Postások 5 és léi 
ivonitni követik. Rendőrség és 
Konzervgyár 2 és fél. Gázgyár 
11 2 pont. 

Szeged város egyéni bajnok-
ságán az I. osztályban Mák, 
Rendes A., dr: Tarnai 2 pont, 
SzöllöSi 1 és fél, dr. Bakos és 
Bogdány 1 pont és egy-egy füg-
gő, Kasza, Konrád, Sulik 1 
pont, Visfci fél pont, Sándor L. 
Köhler, Tóbiás és Rendes V. 
0 pont. 

A II. osztályban Kukli, Ko-
mócsin, Berta, Kédei 2 pont-
tal vezetnek Derszieb, dr. Hor-
váth, Pleskó, Sáfár, Palyi és 
Kéménczy 1 pont. Szeute-Sonko-
Jyes fél pont, Matyi Ábrahám 
Sándor Gy. 0 ponl* 

Szakszervezet* Híre* 

Az Egészségügyi Munkások 
Szakszervezetének keddre hir-
delell vezetőségi ülése elma-
rad és január 14-én, szerdán 
délután 6 órakor lesz a szak-
szervezeti székházban meg-
tartva. 

A szakszervezeti napok me-
netrendje: január 13-án, ked-
den: Gőzfürdő délután 6 óra: 
Sorol ov József, Városi Nyomda 
délután 3 óra: Zitnorm Róbert, 
Poio cipőgyár délután 4 óra: 
Sirokmán Sándor.- Közúti hid 
délután lét 3 óra: Triscbler Fe-
renc. Újszeged1! Gőzfürészgyár 
délután 4 óra: Bozóki Lajos, 
Tisza-malom délután 4 óra: Mi-
nik József. — Január 14-én, 
szerdán: Első Szegedi Cipő-
gyár délután 4 óra: Minik Jó-
zsef. Orion-bőrgyár 3 óra: Ber-
núti) András. Újszeged! Kender-
gyár fél 2 órai ifj. Komócsin 
Mihály. Deák késárugyár 1 óra: 
Kókai Ferenc. Haladás Nyomda 
fél 4 óra: Halász György. Kotró-
telep (Tápé) 3 óra: Abt Antal. 
Hódi cipőgyár fél 5 óra: Fábián 
Noémi. Községi Élelmiszerüzem 

2 óra: Kókai János. Szegedi 
Lemezgyár 2 óra: Kerepesi Fe-
renc. Rosmann szőrmeárugyár 
3 óra: Nagy Géza. Alföldi-ma-
lom : Pocskai József. 

Pártnaapok 14-től 17-ig: 

Szerdán, január 14-én: 

Belváros 1. délután C óra: 
Gergely András. 

Belváros II. délután 6 óra: 
Ferencz László. 

Rókus délután 6 óra: Róna 
Béla. 

Móraváros délután 6 óra: dr. 
Gál Tivadar. 

ősomogyitelep.délután 6 óra: 
Molnár Ferenc. 

Ujsomógy.ilelep délután 6óra: 
Forbáth György. 

Fodortelep délután 6 óra: 
Szabó János 

Újszeged délután 6 óra: dr. 
Judik Ferenc. 

Szuuibalou, január 17-én: 
Kecskéstelep délután 6 óra: 

Márki András. 
Dorözsma délután 6 óra: Mo-

sonyi György. 
Szőreg délután 6 óra: Farkas 

István. 
Tápé délután 6 óra: Förgeteg 

Szilveszter. 

Ezen a liéíen üzemi szerve-
zeteinkben szakszervezeti na-
pok, kerületi szervezeteinkben 
pártnapok lesznek tartva. 

Az alsóvárosi pártszerveze-
lüii kisen ezen a liéLen pártnap 
helyeit taggyűlést tartunk. Min-
den tagunk megjelenése köte-
lező. 

Propagandavezetők és agi-
tátor gárdavezclők értekezle-
te 13-án, kedden délután 5 
órakor lesz megtartva Arany 
János-utca 2. szám alatt. 

Az MKP Belváros I. szerve-
zete dr. Judik-csoport szeminá-
rium hallgatói 13-án 6 órára 
a Kálvin-tér 0. szám alatt sze-
mináriumi előadások folytatása 
céljából feltéllenül jelenjenek 
meg. 

Á mőravárosi elvtársak szer-
dán este a pártházban jelenje-
nek meg. Megjelenés kötelező. 

S p ort 

Fizessen elő 
a Délmagyarországra 

Vasas röplakciázók- tornászok 
és kézilabdázók Szegedén 

Szeged röplabda válogatott 
csapata vasárnap a Vasas meg-
hívására" Budapesten szerepelt. 
A szegcdiek két mérkőzést ját-
szottak. az egyikét meg is nyer-
ték. 

A MaDISz február 15-én röp-
labdatornát rendez Szegeden, 
amelyen a Vasas I. és II. osz-
tályú röplabdacsapata!- a sze-
gedi válogatottal és az üzemi 
válogatottal mérkőznek. Ugyan-
akkor a Vasas tornászok és kézi-
labdázók is Szegeden szerepel-
nek. A Szovjetunióban, Cseh-
szlovákiában és a Balkánon már 
évek óta nagy népszerűségnek 
örvend a röplabda. Szegeden is 
mind többen űzik ezt az érdekes 
és nemes sportot. 

Téif iaMarugól oma 

A MaDISz rendezésében téli 
labdarúgótornát készitenek eiő. 
A DLASz-ban most folynak a 
megbeszélések. 

Értesítjük az MKUMTE iisz-
szfí lalraaiuglójátékosait, hogy 
január 15-én. csütörtököli dél-
után 5 órakor játékosértekozle-
tet tartunk az ujszegedi Biró-
féle vendéglőben, Érdeklődőket 
szívesen lát a vezetőség. 

ÖKÖLVÍVÁS: 
Maigyarország—Ausztria 10.6 

A magvarok közül győzött: 
Bednai (légsúly), Bogács (har-
matsúly), Vajda (könnyűsúly), 
Marton (váltósúly). Tapp (kö-
zépsúly). 

KOSÁRLABDA 

A SzEAC nyerte a szeged: 
kosárlabda villámtornát. 

A SzEAC, Postás és Tisza, 
valamint Kecskemét és Hódme-
zővásárhely csapatainak rész-
vételévei hosárlabdatornát bo-
nyolítottak le a rókusi torna-
csarnokban, férfi és nő.i cspaa-
tok részvételével. 

A mérkőzéseket kiesési rend-
szerrel bonyolították ie, a tor-
hát a SzEAC férfi1 és női csapata 
n vérté. 

Ion, főtitkár dr. Gyurlci Gyula, 
pénztáros Müllioffer Miklós, 
szövetségi kapitány Vass Gyula. 

12 találatos TOTO-szelvény: 

EMTK—ErSO N 
Postás—MOGÜRT 
BEAC—KPSE 
M.Acél—Hiisos-
Gázgyár—Draséhe • 
III. kér-Phőluis 
FI őre—Kerá mi a 
ZHAC—KTK 
Soulh— Sunderland 
Livornó—Torino 
Ma gyar—Osztrák 
MAi'C—MAVAG 
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Rádió 

gőzellátási közlemények 

AZ UJSÁGIRÓOTTHON II IREI 

Ma, kedden délután 4 órakor 

választmányi ülés. 

Január 18-án. vasárnap dél-
után fél 6 órakjor a Szegedi Vo-
nósnégyes (Várnagy Lajos, Sán-
dor András, Pető G.yörgv, Rácz 
Zoltán) bemutatkozása. (Műso-
ron : Mozart vadászkvarlet, 
Beethoven VI. vonósnégyese. 
Bevezető előadást tart: Vaszy 
Viktor, a Nemzeti Színház igaz-
gatója. 

C M E G J E L E N I A O É I M B G Y S R Ö R S Z Á G 
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N A P T Á M A 
A naptári • magyar irodalom iegUválóbbliíSisaí teásai, 
elbeszélések versel teszik színessé. 
Foglalkozik u Ipar, a mezőgazdaság, a parasztság 
kérdéseivel, hasznos tudnivalókkal és staferHfcal 
takkal kiegészítve 

fcőtí! • hivatalos és részletes vásárt jegyzékei 
Előfizetőink a 100 oldalas naptárunkat a kiliordókon keresztül 
a— forintért, a példáuyonkint vásárlók az ujságpavillonokban 

3.— forintért kapják meg. 
VtexaoteJnáé* • kőaéó hivatalban |efcmlkexxe«ek 

Savanyiloíl káposzta fogyasz-
tói ára:' januárban 2.24 forint, 
februárban 2.32 és március 1-től 
2 42 forint. 

Fekete- és fehéráors fogyasz-
tói ára: szemes negyed kg-os 
csomagolásban (>().— forint. 5 
és 10 dkg-os 64.— Ft/kg, 1 és 
2 dkg-os 70.— Ft/kg.. Örült f 
és 2 dkg-os csomagolásban 
—.72 fitt,/dkg. Ezen árak sem-
mi cimen nem növelhetők. 

f 

ASZTALI TENISZ: 

Szegedi IIAPOEL—budapesti 
HAPOEL 13.5. 

Postás—Csongrádi MaDISz 
5:0. 

Szegedén ismét megalakult a 
K erékpár szövetség 

Tiz éves szünetelés után va-
sárnap ismét megalakult Sze-
geden a Kerékpáros Szövetség 
Déli Kerülete. A tiszti kar á 
következő: elnök Kelemen Már-

ALLANDA MŰSORSZÁMOK: 

BUDAPESTI. 6.30: Falurádió, 
6.45: Reggeli torna. 7: Híreit, 
műsorismertetés. 7.20: Az át-
telepítést kormánybiztosság 
közleményei. 10: Hirek. 12: Ha-
rangszó, hirek. 14: Hírek. 15.15: 
Rádióiskola. 15.55: Műsorismer-
tetés. 17. Hirek. 20: Hirek, 
sporthírek. 21.50: Hirek és kró-
nika orosz nyelven. 22: Hírek, 
Mit hallunk holnap? 0.10: Hi-
rek és krónika angolul. 0JÍQ: 
Hirek és krónika franciául. 

BUDAPEST II. 18: Hirek. 21i 
Hírek. 

Kedili január 13. 

BUDAPEST 1. 7.25: Reggeli 
zene. 8.00: Az uj rendszerű ke-
reskedelem első napja a Szov-
jetunióban. 8.15: Szovjet művé-
szek muzsikálnak. 12.15: Nyi-
tányok és közzenék. 12.45: Han-
gos Híradó. 13.15: ifj. Veres 
Károly cigányzenekara. 14.10: 
Sok szén kell. 14.20: Ifjúsági 
énekkarok. 14.45: Szövetkezeti 
negyedóra. 16.00: Kalmár Re-
zső és Komáromi Andor szalon-
zenekara. 16.40: A jégköri em-
ber kultúrája és életformája. 
17.10: A Hadifogoly Híradó rá-
diókíözleménye. 17.15: A Vö-
röskereszt közleményei. 18.00: 
Keringők. 18.15: Mit üzen a' 
Rádió? 18.45: Világlüradó. 19.01 
Magyar nóták. 19.20: Hirek, 
Sporthírek- 19.40: Közvetítés a 
Belvárosi Színházból: »»Völpo-
ne, vagy a pénz komédiája*. 
21.00; Hirek és krónika oro-
szul. 22.10: Hirek. 23.00. Vita 
arról, amit hallottunk. 23.20: 
M üvé sz I emezek. ; 

BUDAPEST II. 17.00: Ötórai 
tea. 18.05: Battháiiyi Lajosné 
— Benedek Rózsa előadása. — 
18.15: Zenekari muzsika. 19.36 
Hangos Híradó. 20 00: Olasz és 
spanyol dalok. 20.30: A Rádió 
szabadegyeteme. 21.15: Cigány-
zene. 22.15: Romantikus ' mu-
zsika . 

A p r ó h i r d e t é s e k 
E Z Z H U U H H Z O 

BIZTOSÍTÁSI üzletszerzőket ál-
landóan felveszünk. Kezdőket is. 
Jeleiilklezés naponta 8—9 óra 
között. Keleteurópai, Kossuth L. 
sugárul 2. 
.MELYIK család venne pártfo-
gása alá szegény bejárónőt, aki 
a legnagyobn nyomorban él, 
2—3-szor hetenkint koszt és ke-
vés fizelésért? Benkéné.ösz-u. 2. 
TAKARÍTANA állást keres hc-
tenkint háromszorra. esetleg 
egész napra. Tisza Lajos-körut 
89.. cipészüzlet. 
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BÉLYEGGYŰJTEMÉNYT, tómeg-
béiyeget a legmagasabb áron 
veszek. Falus bélyegkereskedés, 
Iskola-utca 29., Fogadalmi tem-
plommal szemben. 
FEKETE .szmokingnadrág kö-
zéptermeire jutányosán eladó. 
BoJdogasszony-sugáreií 38., III. 
emelet, ajtó 8. 
VADONATÚJ rövid női bőrkabát 
eladó. Cím a kiadóban. 
ZONGORA eladó. Kálvin-tér 6. 
TIZEDESMÁZSAT keres megvé-
telre az Ajréthy-kollégium. Ró-
ka.-utca 3. 
ELADA: három raktáraj tó, egy 
kis takaréktűzhely, egy vaskály-
ha, két ágvsodróny, egy kézi-
mángorló, égy kis duplaablak. 
Cukrászda, Dugonics-tér 11. 

SZÁRAZ tűzifa tuskózva kapha-
tó. Apáca-utca 3. 
GYÖNYÖRŰ rózsaszín lüllruha, 
kész vörösróka gloknis kabát-
galiér olcsón eladó. Megtekint-
hető Váradi kelmefestőnél, Ti-
sza -Lajos-körűt 46. 
EGY mély fehér gyermekkocsi 
príma állapotban és égy angol 
szövetből készült uj fekeLe téli-
kabát eladó. Veresács-iitca 1. 
3+2-es Philips sávnvujtós, cso-
dará'dió, különlegesség! Alkalmi 
vétel. Amalőri>olt. Dáni-u. 2. 
ATLAERÖS magánjáró favágó-
gép eladó. Polgár-utca 1. Nagy. 
NAGY üst vasbői eladó. - Ber-
lini-köreit 22. szám alatt. 
EGY falióra és egy uj háló-
szobáim tor eladó. Margit-utca 
31., udvar. 
Jó állapotban levő vaságy mat-
raccal együtt jutányosán eladó. 
Boldogasszony-sugárut 38.. ud-
var, I. cm., ajtó 2. 

E l Laki a -jü 
BÚTOROZOTT szobák állandó-
an kaphatók. Lakáscserék, üz-
letek, kocsmák, vendéglők •dús-
vétele. — Lakasügynökség, Kői-
csev-ufca 10 
KÜLÖNBEJÁRATU bútorozod 
szoba férfinak kiadó. Széchenyi-
tér 8., I. e. 11 a. 
BELVAUOSI különbé járatú bú-
torozott szoba azonnal vagy 
15-re kiadó. Oroszlán-utca 3., í. 

m k i f a i * l é k E3 

NŐSÜLNÉNEK iparosok, keres-
kedők, gazdálkodók, állami fezt-
viselők, orvosok. Fortuna, Kői-
csey-utca 10., Vidékre válasz-
béiyeg. 

PATKÁNYIRTÁST garanciával 
végez a Ciánválialat. Kálvária-
utca 30. 

MŰVÉSZETI rajz -és festőis-
kola nyijt Oroszlán-utca 3., I. 
em. 2. alatt," kezdők ás haladók 
részérc. Ugyanott varrás és sza-
bás. Jelentkezés délelőtt 10—12, 
délután 3—6-ig. 
CSIZMÁT, bilgerit és cipőt csak 
VARGANAL, Dugonics-tér. 
SZEGEDI bomagykereskedés-
hez társat keresek. Levelet a 
kiadóba »Társ< jel. kérek. 
ÜZLETEMBE társat keresek. — 
Gim a kiadóban. 

Felelős szerkesztő: 
DR. FERENCZ LÁSZLTB 

Felelős kiadó: KONCZ LASUSfö 
Kiadja: 

I HÍRLAPKIADÓ KHT-
Szerkesztőség: Jókai-utca á 

Felelős szerkesztői telelőn: K£t 
Szerkesztőségi telefon: 1A&. 

Nyomdai szerkesztőségi Tfitafesst 
este 8-lóí: 873. 

Kiadóhivatal: Kárúsz-nlea 9, 
Teletan: 825, 

Á Síttepfeíadó Ui. 


