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Á F C O t í j g o r l 
A Srabaüsaqhaicot/ Szövetség 
va< át nao rendez, nagyszabású 

évadny ó moforoiversenyét 
A Szat>adsághari-os Szövetség 

szegedi szervezetének rendezé-
sében vasárnap kerül lebonyo-
lításra az idei első szegedi mo-
toros veráeny. A verseny bizo-
nyítéka demokratikus sportéle. 
tünk nagy kezdeményező és 
fejlődést elősegítő tevékenysé-
gének, mert ehhez hasonló ko-
rai terminuson soha nem ren-
deztek motoros versenyt. A ver-
seny nemcsak a résztvevőknek 
lesz nehéz feladat, de az ér-
deklődőknek is rendkívüli lát-

ványt fog nyújtani az akro-
hati'kusság határán mozgó tel-
jesítményekkel. Az érdekes 
ügyességi és terepverseny szin-
fcelyo a régi lóversenytéren lesz, 
kezdési ideje pedig délelőtt 11 
óra,. A verseny színhelye a vá-
góhídi villamosvégállomástól ér-
hető el a legrövidebb uton. A 
szegedieken kivül eddig Vásár-
hely és Makó motorosai jelen-
tették be résztvételüket a ritka 
érdekességéi küzdelemre. 

Hétfőn esti- tartják meg 
a Sportakailéinia 5. előadását 

A keddi köztársasági emlék-
ünnep miatt a szegedi Sport-
akadémia soron következő ötö-
dik estjét, a szokástól eltérően 
hétfőn este fi órakor tartják 
meg a szakszervezeti székház-
han. Az előadás tárgysorozatán 
a labdarugósport szerepel. Ve-
csernyés bajos, a DLASz fő-
titkára, A labdarúgás története 
és szervezése, Kern Tmrc. a 
Játékvezető Testület főtitkára 
Hogyan látja a játékvezető a 
labdarúgást és Gyurik László, 
a Szeevd AK labdarugó játé-
kosa Hogyan látja a dolgozó 
sportoló a labdarugó játékot 
címmel tart előadást. 

Nein szilnnek meg 
n szakszövetségek 

Az OSII gazdasági rendelke-
zései és az egyesületek szak-
szervezeti vonalra térésével kü-
lönböző rémhírekkel traktálják 
a reakció táborához tartozó ele-
mek a dolgozó sporttársadal. 
mot. A szakszövetségek meg-
szűnését és általában az egész 
magyar sport visszafejlődését 
jósolgatják. 

A kinkkel szemben a való-
ság oz, hogy a sport meglevő 
irányító ezerveire a jövőben 
minden eddiginél nagyobb fel-
adat vár a mindjobban kiépülő 
tömegsport megvalósítása terén. 
Az átalakulásokra, mint azt az 
illetékesek kije'nntették. mind 
a szakszövetségek, mind pedig 
oz egyesületek terén azért van 
szükség, hogy végleg felszámol-
ható legyen az osztályidegen 
elemek romboló ténykedése. 
Ezeknek a helyére becsületes, a 
magyar sportolás önzetlen 'szol-
gálatára kész munkásvezetők 
kerülnek, akik a régi és dol. 
gozni akaró megbízható szak. 
emberek segítségével el is tud-
ják végezni a rájuk váró foko-
zottabb munkát. Éppen ezért el-
engedhetetlen szükségesség n 
közeledő közgyűlések alapos 
előkészítése, hogy ezen kérész-
tűi a tisztségükbe mindenütt 
a munkások képviselői kerülje-
nek be, akik nem szavakkal, 
hanem tettekkel bizonyítják rá-
termettségüket, amint azt nz 
országvezétés minden vonalán 
is látjuk. 

INNEN - O N N A N 
Az SzMTE a Móravárossal 

játszik barátságos labdarugó 
mérkőzést vasárnap délután fél 
3 órai kezdettel a Hunyadi-
téren. 

A MKFKSí úszószakosztálya 
megalakult Szalma Ferenc, áz 
MTE kiváló versenyuszója ve-
zetésével. Az egyetemi s'porto-
lók szerdán (ártották edzésü. 
kot a városi fiirdő nszodáiá. 
Kan, ahol azt rendszeresen min-
den szerdán este G éjs 7 óra kö-
zött tartják o jövőben. Az uj 
sportosztály célja az úszás tö-
megsportolásának elősegítése. 

A szombat helyi MAV névvál-
toztatást eszközölt. Az egyesü. 
let uj neve: Szombathelyi í-oko-
motiv. 

A VAOSz jégpályáján ismét 
megindult az élet, mert a ki. 
dig idő beálltával sikerült az 
. gyesüit dolgozóinak a jeget 
helyreállítani. 

Megindult a Délkerület női 
diák kosárlabdabajnoksága. A 
Knjnokság keretélien a Kereske-
<leírni a Szent Erzsébet girnriá. 
'.iumot 55:22, a Szent Margit 

gimnázium nz Ipari középisko-
lát 17:15 arányban győzte le. 

A Puttonyára készülő déli 
tekeválogatottat ma este állít-
ják össze. A válogatott keret 
délután 3 órai kezdettel a 
VAOSz első csapatával játszik 
edzőmérközóst. 

A Magyarország—Csehszlová-
kia ökölvivó mérkőzés 8:8 ará-
nyú döntetlent eredményezett. 
Az eredményt a pontozóbírák 
részrehajlása miatt a magyar 
csapat vezetői megóvják. 

A DLASz ifi bizottsága ma 
este G órakor értekezletet tart 
a szövetség Hajnóczy-utcai szék-
házában. 

A szentesi MTE elhatározta 
beolvadását a szakszervezetbe 
és a jövőben Szentesi Szak. 
szervezeti Torna Egylet néven 
indul a bajnokságírt. 

A Húsos labdarugók a ja-
nuár 30-ra megbeszélt szabad, 
téri edzést február G-án tart-
ják meg, amelyen valamennyi 
játékos megjelenése kötelező. 

Kecskeméten vasárnap orszá-
gos ifjúsági birkózóversenyt ren-
deznek. A küzdelemben a sze-
gediek is indulnak. 

Tanácsülést tart a DLASz 
február 1-én este 7 órakor hi-
vatalos helyiségében. 

Az USA jégkorongcsapata 
Brünnben is kikapott a város 
válogatottjától 5:1 arányban. Az 
amerikai válogatott első győzel-
mét Pozsonyban szerezte meg 
a szlovák válogatott felett 0:4 
arányban. 

Budapesten február 13-án Ma-
gyarország—Finnország váloga-
tott terem Kézilabda mérkőzés 
lesz. 

A Déli Játékvezető TeriMet 
ma este 8 órára tűzte ki tiszt-
újító közgyűlését a DLASz Haj-
nóczy-utcai székházába. A köz. 
gyűlést, amennyiben ma liatá-
Tozalképtelen lenne, február 
6-án délelőtt í> órakor tartják 
mev a belkereskedelmi igazga-
tóság nagytermében. 

Kecskeinét városa asztalite-
nisz bajnokságát vasárnap tart-
iák meg, nmei von Szegedről a 
Postás, a KAOÉ és a 1IAPOEL 
vesznek részt. 

A gyorskorcsolyázó EB feb-
ruár 5-cn kezdődik Davosban, 
ahová a magyar válogatott már 
megérkezett és komoly edzése-
ket' folytat. 

A futbnllmérkózések rendjé-
nek biztosítása érdekében kiók-
tatják a mérkőzést látogató kö-
zönséget. Ebból a célból sok-
százezer példányban készült kis 
szabálykönyvet osztanak szét 
teljesen díjtalanul a mérkőzést 
látogató közönség körében. 

A román sporthivataltól meg-
hívás érkezett, oz OSH-n ke. 
resztül a magyar Motor Sport 
Szövetséghez három versenyre. 
A románok junius 12-ro Bu-
karestbe, augusztus 14-re Bras-
sóig, és október 12.re egy Ko-
lozsvúr melletti túraverseny re 
hívták meg motorosainkat. 

A csepeli MTK n, tenisz tő-
meg sporttá való fejlesztése ér-
dekében vasárnaponkint a cso-
peli sportcsarnokban fedett-
pálya 1 .emu tat ó mérkőzéseket 
rendez nagy sikerrel, mert az 
első bemutatón mintegy 600 
néző jelent meg. 

Az 19-19. évi tekebajnokság 
mind az NB I-hen. mind az 
NB TLben február 6-án indul, 
amelyre a sorsolásokat is meg-
ejtették már. 

Két -zegedi vivő. Stibi Eme e 
és Lévai András nyert beosztást 
a, főiskolai világbajnoki keretbe. 
Vívóink jelölése a szegedi vivó-
élet fejlődését bizonyítja. 

Szinház- Film- Művészet 

WaWisoh zongoraestje 
Szegeden 

Nem mindennapi képességű 
zongoraművész mutatkozott be 
szerdán este a szegedi közönség 
előtt:: Wallflsch Péter, az ok-
tóberben budapesten tartott Bar-
tók zenei emlékversengek zon-
goragyőztese. 

Wallflsch naggkulturáju mü-
vészeggéniség, akiben a kitűnő 
stílus- és formaérzék, a színek 
és árnyalatok finom megszólal-
tatása a fölényesen biztos zenei 
értelmezéssel és kéztechnikával 
harmonikusan párosul. ízlésesen 
összeállított műsora ls, amelyről 
hiányoztak a szokásos, közön-
ségsikerre építő hangversenyda-
rabok, rendkívül széles skálán 
mozgó művészegyénlséget és pá-
ratlan beleélöképességet muta-
tott. Wallfiseh minden kompo-
nistaegyéniségnek és stilusfajtú-
nak a lényegét adta s ez az, 
amit nagynak találtunk benne. 
Bach műsorszámainál a formá-
ban monumentálisát alkotó, or-
gonista Bachot hallottuk. Brahms 
c-dur szonátájában a kissé elfe-
ledett Brahmsból hozott ki meg-
lepő szépségeket. Debussy Ber-
gamasque-szvitje az ujabb ze-
nében ls otthonos művészt mu-
tatta. fl ráadásnak játszott Bar-
tók: Román táncok részletei a 
vitalitással teli népzenei inspl-
rációju, robosztus Bartókot tol-
mácsolta. 

Sajnáljuk a műsoron hirde-
tett op. 109-es szonáta elma-
radását, amelyben Wallflsch biz-
tosan sokat nyújtott volna az 
öreg, harmadik alkotóperiodusá-
ban lévő Beethovenből, de még-
inkább sajnáljuk, hogy n Bar-
tók versenyek zongoragyöztese 
nem tett műsorára több Bartók 
müvet. 

Király József. 

Kiskeífisksdftk Ravató 

28-án, pénlcken délután 
pontosan 5 órakor alakul meg 
a KISOz belvárosi asszonykö-
re Széchenyi-tér 15. I. emelet 
alatt. 

St®1 s t f i foeze 'S Hirek 
Felhívjuk az üzemi kultur-

fclelősök figyelmét, hogy a feb-
ruár 7-én tartandó filharmó-
nikus hangverseny jegyeit üze-
mük részére haladéktalanul ve-
gyék át a Nemzeti Szinház 
pénztárától. 

A magánalkalmazottak szak-
szervezete pénteken délután fél 
6 órakor taggyűlést tart a szak-
szervezeti székházban budapesti 
előadóval. Kérjük a tagok pon-
tos és feltétlen megjelenését. 

A brigá-dA'ezetök értekezletet 
tartanak 28-án, pénteken dél-
után 6 órakor a szakszervezeti 
székházban. 

A fodrászok szakszervezete 
ma, (>éüleken délután 0 órakor 
a szakszervezeti székházban 
taggyűlést tart. Fontos megje-
lenést kérünk. 

GépjárművezetőkI A szak-
másitásra vonatkozó adatok 
összeírására jelentkezni kell a 
szakszervezet helyiségéhen 1949 
február 1-től 1949 február 20-ig. 
A jelenikczéslicz érvényes kék-
lappal ellátott jogosítvány, 
rendőrségi la'kásbejelentő és a 
vezetési időről eltöltött munka-
bizonyitvány kell. 

A szakmaközi nöbizoltság 
ma. pénteken este 8 órakor 
jótékonycélu farsangi Mlai 
rendez a Dohánygyár kultúr-
termében. A műsort a Nemzeti 
Szinház tagjai adják. Minden-
kit szeretettel vár a rendezőség 

A magánalkalmazottak nőbi-
zollságn 31-én délután G-kor 
taggyűlést tart a szakszerveze-
ti székházban. Minden kartárs-
nő megjelenése kötelező. 

Azok a vasas szaktársak (ta-
nonrokon kivül), akik 1948 ok-
lóirertől december 31-ig negye-
dik osztályú járadékot fizettek, 
sürgősen jelentkezzenek ked-
den és csütörtökön a vasasok-
nál. 

A kereskedelmi alkalmazot-
tak szakszervezetének textil-
szakosztálya ma, pénteken dél-
után fél 6 órakor a tznkszeeve-
zett székházban ülést tart. 

A kereskedelmi alkalmazottak 
szakszervezetének nőbizoltsága 
január 28-án este fél 7 órakor 
nöbizottsági gyűlést tart a szak-
szervezett székházban. .Kérjük 
minél nagyobb számban való 
megjelenésüket. 

H rdofttn^ny 
70.195/1919 I. fl szegedi pénz-

ügyigazgatőság felhívja mind-
azokat, akiknek tudomásuk va® 
a vagyonelkobzásra itélt Solti 
Molnár István és Pozsgal l it-
vánná szül, Kopasz Ilona sze* 
gedi lakosok bármely vagyoná-
ról — az esetleges szegedi In-
gatlanvagyon kivételével — kö-
veteléséről, vagy tartozásáról 
ezt 8 napon belül a törvényes 
következmények terhe mellett je-
lentsék be. 

Szeged, 1999 január 25. 

Dr. Szablya sk. pénzügyi fő-
tanácsos, pénzügyigazgató h. 

A Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete pénteken dél 
ufán G órakor a szakszervezeti székházban taggyűlést tart. 
Előadó: Molnár Ferenc főtitkárhelyettes, aki az akluális 

kérdésekről és a kolleklio szerződésről fog beszéld. 

ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK: 
BUDAPEST 1. 5.30: Hajnali 

Ö 30: Falurádió. 6.45- Reggeli 
lorna. 7 Ott Műsorismertetés. 
9 55: Áttelepítési kormánybiz-
tosság közleményét I Ü . O O J 
llirek 12 00 Harangszó, hi-
rek 14 00 llirek 15)15- Ká-
ilióiskola: 15.55- Műsorismer-
tetés. 17 00- llirek. 20.00. Ht-
rek, sporthírek 20 20: Hírek 
és krónika oroszul 22 .00: Hí-
rek. Mit hallunk holnap? 0.10 
llirek és krónika frnnciáuL 
U 20: Hirek és krónika angolul. 

Péntek, január 28. 

BUDAPEST I. 7.20: Reggeli 
zene. 8.00:: fl Sisportról. 8.13: 
Mit vészlemezek. 9.00:: Magyar 
nóták. 12.15:: Déli liangverseng. 
13.00:: Egy elfelejtett magyar 
világjáró. 13.15: Népek zenéje, 
19.30: Ilniczky László szalonze-
nekara. 16.00: Szabad Népek Ha-
fl Alállerd műsora. 17.10: Szov-
jet napok — szovjet emberek. 
17.10: Verssel, dallal és szer-
számmal. 18.15: Nagyon fáj... — 
18.25: Magyar nóták. 18.93: Kül-
ügyi negyedóra. 19.C0: Operett-
részletek. 19.95: fl Falu Hang-
ja. 20.35: fl Rádiózenekar ját-
szik. 22.10: Hangos Újság. 23: 
Hangfelvétel. 23.95: Hangleme-
zek. 0.30: Hirek eszperantó nyel-
ven. 

BUDAPEST II. 17.C0: Ötórai 
tea. 18.00: Énekkar. 13.30-kor: 
Hanglemezek. 19.00: Jobb későn, 
mint soha! 19.30: Kalandozások 
a zenetörténetben. 20.00: Magyar 
nóták. 20.15: Sporthíradó. 20.30 
fl Rádió Szabadegyeteme. 21.13 
Kíváncsi mikrofon. 21.30: Sziv 
küldi szívnek szívesen. 22.00-kor 
Orosz müvek — orosz művészek. 

Apróh i rde tések 
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PERFEKT főzőnő ajánlkozik 
elsejére bentlakónak vagv be-
járónak. Jelige: /Megbízható*. 
BEJÁRÓNŐNEK elmenne taka-
rékos perfekt főzőnő. Varrni 
tud. Szekeres-utca 9. 
- 4 A D Á S - V B T E L • 

BÉLYEGEIT legjobban nálam 
értékesítheti. Falus bélyegkeres-
kedés, a fogadalmi templomnál. 
Iskola-utca 29. 
LEGOLCSÓBB, leeizlelesebb, 
leg táplál óbb a makói erősturó. 
kilója 2.70 Ft. Tejüzem, Aradi-
utca. 
FABKASKUTYAKÖLYKÓK 
fajtiszták, eladók. — Kováts, 
Csongrádi-sugárut 3. Tel.: 268. 

I a a v I i á ér ás és ékszerész 
L d U Z H O Kárász-ulca 14 
keresek kar- és zsebórákat 
yeckerórAt is), ezüstöt, bril-
liánsékszereket magas áron. — 
Ora- és ékszerjnvil.fsl vállalok 
OPEL kistehergépkocsi eladó. 
Kováts, (isongrádi-sugárut 3. 
Telefon: 268. 
ELADÖ Nációnál kassza, gáz-
tűzhely, asztalok, székek, álló 
fogasok. Dózsa György-utca 8., 
házmester. 
10 literes alig használt fedeles 
mézes, vagy olajoskanna eladó. 
OsztroVszky-utca 27. 

F.LH \SZX ALT rongyokat rongy-
pokrócnak naayobb mennyiség-
ben vásárol a háziipari tanfo-
lyam, Dugonics-utca, volt ki-
segítő iskola vagy a városi 
menzán Deák. 
FÉLTONNÁS teherautó, r-gy 
ház és hízott sertés eladó. So-
mogyitelep X. utca 509. 
UJ iekamié, 2 uj fotiel, 4 szék, 
1 dohányzóasztal eladó elfő-
gadható árban. Pleskó kárpi-
tos, a múzeumnál. 
VILLA NYMOTOK, ventillátor, 
gyermekkocsi, porszivójjép, ste-
lázsi, munkaasztal eladó. Kos-
suth l a jo s - sug ín i t 8. 
15 q teherbíró laposkocsi, sötét 
liálcszohabutor eladó. Ilajnal. 
utca 49,9). Farkas. 

^ b A K A S > . 
HAROMSZOBAS, gyönyörű fek. 
vésü belvárosi lakásomat ha-
sonló kétszobásra elcserélném. 
Jelige: /Erkélyes*. 
1 szobás lakfis város szivében 
átadó. >: Költs égmegtérités III.* 
jeligére. 
BELVÁROSBAN bútorozott szo-
bát keres fiatal, gyermektelen 
házaspár, fürdőszoba-, esetleg 
konyhahaszuálattaL Érdeklődni 
a kiadóban. 

O K 1 A f T S • 
•MAJOR gyorsíróiskola február 
hetedikén uj, gyorsított tanfo-
lyamot nyit. Bocskay-utea 4. 

-<j K É T,ö N K ÉL 1-: X 

ZONGORÁT, orgonát tökéieta. 
sen hangol, javít Rakovszky, 
a Nemzeti Szinház és a Zene-
konzervatórium hangoló ja. Rr. 
Jósika-utea 31. Telefon: 8-81. 
ÜZLETHELYISÉG átadó kőny. 
nyen elválasztható és lakható. 
/Belváros V.« jeligére. 
FARSANGI estéken a ->Makk-
fiikóbau* Rácz Jancsi és Itarkcs 
Béla muzsikál. Háló-utca II . 
Olcsó árak! 
A TOSTA előtt egy fél pár női 
kesztyűt találtak. Igazolt tulaj-
donosa átveheti a Dél magyar-
kiadóhiva tahóba n. 

DÉLMAGYARORS7.AG 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő: 
DR. ANTALFFY GYÖRGY 

Felelős kiadó: 
DR. ZÖLD SÁNDOR 

SzerkesztőségJókai -utra 4. 
Felelős szerkesztői telefon: 498. 

Szerkesztőségi telefon: 103. 
Nyomdai szerkesztőségi telefon 

este 8-tól: 673. 
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6. 

Telefon: 325. 
Az x-el jelzett közlemények 

díjazottak. 
A Hírlapkiadó Kft. nyomása. 
Felelős vezető: Koncz László. 


