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Vasárnap kerületi idénynyitó 
országúti kerékpárverseny 

Szegeden 
Az MKSz uéá kerülete már-

cius 20-án cté'e'őtt 10 órai 
kezdői tel rendezi meg évad-
nyitó országúti kerékpárverse, 
nyél Szegetlen. A verseny rajt-
ja és befutója n Vásárhelyi-
xngárulon a Postásott hon előtt 
utvonala az nlgvöi országút 
A verseny távja I.—III. osztá-
lyú versenyzők részére 00 ki-
lóméter, felnőit vaskerekesek 
részére 40 km., ifjúsági vas-
é s fa kerekesek részére 30 km. 
A hőlgyversenyzők és tehet-
ségkulaló verseny távja 10 km 
A verseny érdekessége, hogy 

az az algyői ut 10 btn. sza-
kaszán zajlik le, Így a hosz-
szabb távon lebonyolításra ke-
rülő számokat szinte a nézők 
előtt futják, mert a fordulók 
révén mind a befutónál, mind 
a 10 km-es fordításnál tanujai 
lehelnek a verseny menetiének 
és pilanlatnyi állásának. Az 
egyes futamokat egyébként 5 
perces időközönként inditják. 
A versenyre nevezni Ilódi Sán-
dor kerületi kapitánynál (MAV 
üzlelvezetöség) és a rajtnál le 
het. I 

Szombaton osztják ki a népi tekebajnokság dijait 
A nagy sikerrel lezajlóit né-

pi tekeba jnokság dij kiosztását 
március 19-én délután fél 6-
kor ejtik meg, a Szakszerve-
zeti s/ék házban. 

Tovább íolyik a Szabadság 
Kupa küzdelme a Délkerület-
ben. Az elődöntők során a 
Gázgyár, a SzAK B) együttesét 
3079:2871 faarányban győzte 
lc fölényes játékban. A két 
csapa l legjobbjai, Révész I. 

560, Vecsernyés 551 teliben. 
Révész II. 267, Orosz 230 U-
rblásban, illetve Rejtő 538, 
Szabó 538 teliben és Farkas 
215, Kopász 205 fával voltak 
tarolásban. 

Vasárnap reggel fél 9 órai 
•kezdettel a Gázgyár a Móravá-
ros együttesével játszik helyi 
rangadót az NB II.-l>en a szak-
szervezet Szentháromság-utcai 
pályályán. 

Ovásoh lavinája az NB Ifí.-ban 
A Nemzeti Bajnokság Sze-

ged-iHalasi III. osztályú cso-
portjában nz utóbbi időben di-
valóssá vált óvási invázió in-
dult meg a vesztesek részéről, 
Ennek eredményeként eddig 
Kisietek adolt 1(5 két bajnoki 
ponlol a IIMTE javára, mert 
a megismételt bajnokin sza-
tálvla'annl szerepeltetett egy 
játékost. A továbbiak során 
a Móraváros óvta incg a Szen-
tesi MAV, n Makói MTE, 
ugy ancsalc n SzM ÍV ellen el-
vesz lelt mérkőzése eredmé-
nyéi. Az újonnan beérkezett 
mérkőzések HTVE-Hatasi A€ 
4:0, JSE-KMTK 3:2. Rákóczi 
- S z V S E 2:2, KKVSE—HMTE 
310 eredményei és a meg-
óvott HMTE-Kistelek ered-
ménye alap ján a táblázaton je-
lenleg ez a ehlvzet: 
1. KKVSE 19 74:27 83 
2. KMTK 19 54:29 25 
3. Baja 19 44:31 2-1 
4. Móra város 19 62:51 24 
5. Szentesi MTE 19 40:39 23 
6. Postás 19 36:31 21 
7. Rákóczi 19 89:27 20 
8. Szent. MAV 19 35:38 20 
9. Honvéd 19 39:82 19 

10. HMTE 19 83:33 19 
11. Bácsalmás 19 35:36 19 
12. Jánoshalma 19 35:47 19 
13. Kistelek 19 37:38 15 
14. IITVE 19 24:33 12 
15. MMTE 19 20:43 11 
16. Halasi AC 19 17:89 

Kizár láb 
Kerti, Mészárost és Egrest 

A könnvü pénzkeresés és a 
naplopáshél való é'etmód még 
mindig kisért egyes labdaru-
gó játékosokat. Á közelmúlt-
ban néhány élvonalbeli NB I. 
játékos agyában született meg 
nz a merénylet, amely egye-
sületeik és a magyar labda-
rúgás ellen irányult. Az volt 
a (ervük, liogy "egy csapatra 
v a ' ó kiváló képességű játékost 
toboroznak, akikkel külföldre 
szöknek, vándoresapnlot alakí-
tanak és járják a világot és 
nagy összegeket keresnek vál-
lalkozásukkal. Tervük hazánk 
sporlérdekeit félt.ő és józan 
gondolkozású labdarugóink 

büntetésüket. Eddig Kérií és 
magatartásán megbukott s igy 
a felbujtók elkapták méltó 
Mészárost a Ferencvárosból 
Egresit pedig az Újpest tag 
jai sorából örökre kizárták. A 
kizárást mindkél egyesület ve-
zetősége az MLSz-nél is beje-
lenlelte, amit az MLSz elnök-
sége jóváhagyólag tudomásul 
veit. 

Aujtus/Iuslian 
szovjet tenisze/öli jiiiuiefe 

Magyarországra 
A Moszkvában edzőtáborozó 

legjobb magyar teniszezők kí-
séretében lévő Pető Béla szó-
vclségi vezető közlése szerint 
augusztusra a szovjet tenisze-
zőket meghívták Magyaror-
szágra. A meghívást a baráti 
szovjet sportolók örömmel fo-
ganták, igy augusztusban 
nagyszerű eseményeklren lesz 
része a magyar sporttársad* 
lomnak. 

Aszlaltten'sz Játéfcve/etíl 
tanfolyam Szejcden 

Szombaton este fél 6 órai 
kezdettel háromhetes asztali-
tenisz játékvezetői tanfolyam 
indul Szegeden. Felhívjuk az 
egyesületek figyelmét, hogy a 
tanfolyamra tagjaikat ininél 
nagyobb számban küldjék el. 
A tanfolyam részletei iránt ér-
dcklődni Jurka Józsefnél (Gáz-
gyár) tehet. 

Ladányi három hétff 
nem Játszhat 

A Ferencváros—Szeged mér-
kőzésen kiállított Ladányi Sze-
ged játékost az MLSz fegyelmi 
cgyesbirája három hétro til-
totta el a játéktól, Az cltU-
tás az amúgy is csapatösszeál-
lilási gondokkal küzdő Szeged 
AK vezetőségének feladatát 
méginkább megsebcsilette. Ile-
mélik, a sérüllek közül vasár-
nap rendbejön valaki és a 
pontszerző esélyű mérkőzésre 
jól föl tud állni a piros-fekete 
együttes. Szeged- Kistext mér-
kőzésre jegyek elővételben a 
kiadóhivatalban válthatók. 

Szegedi Adatni Nemzeti Színház 
m l i s o r a 

Március 18 án eslo 7 órakor: Hovanscsina »!>« bérlet 13. — 
Rendes helyárak. 

Március 10-én, d. U. fél 3 óra: Aioa. Ifjúsági" előadás. 
Március 19-én este fél 8 óra: Tartuffe. rt* bélct 13. Ren-

des lielyárak. 

1919 március 18 
A csepeli vasutasok 

a francia kommün évfor-
dulójának megünneplése al-
kalmából rendezett gyűlésen 
állást foglalnak a kommunis-
ták melleit. Az ölezer főnyi 
tömeg megállapítja, hogy a 
szociáldemokrata párt letért 
az osztályharc útjáról, késlel-
teti a proletárság felszabadí-
tását, lehetőséget ad a bur-
zsoáziának arra. hogy politi-
kailag megszerveződjék. A 
munkások követelik: enged-
jék ki börtönükből a kommu-
nistákat, különben ők maguk 
fogják őket kiszabadítani A 
csepeli munkásság ezen a 
gyűlésen fegyvereket köve-
telt. 

As aszódi munkástanács 
melvben a szociáldemokraták 
csatlakoztak a kommunisták-
hoz, elhatározta az 5100 hol-
das báró Somossberger és a 
9500 holdas báró Hatvani-
fele földbirtok szocializálását 
megváltás és a törvényes 
rendeletre való tekintet nél-
kül. A francia kommün év-
fordülőján veszi birtokába 
Aszód, Kartal, Paks és Hévíz 
fegyveres népe a földet. 

— FELSÖSZENTIVANON a 
rendőrség feketevágásért Haris 
Ggula és Mikó Sándor gazdákat, 
engedély nélküli fakitermelésért 
pedig Kovács Józsefet vette őri-
zetbe. 

Halálra gázolta az autó 
a 13 éves gyermeket 
A napokban Skupen József 

végegyházi földműves kocsijá-
val' hazafelé tartott a kunú-
gotai úton, A szekéren ült 
13 éves János nevű fia is. 
A kunágotai úti „Juliska" 
csárdánál a parasztember 
észrevette, hogy tehergépko-
csi halad utánuk. A f ia le-
ugrott a szekérről, hogy a 
saroglyához kötött lovat meg-
fogja, nehogy elgázolja a fé-
lénk állatot a teherautó. 

A 16, amikor a gépkocsi a 
szekérhez közel ért és kike-
rülte, megbokrosodott és a 
13 éves kisfiút az autó alá 
lökte. A kerekek halálra gá-
zolták a 13 éves Jánost. 

A rendőrség az ügyben le-
folytatta a ' vizsgálatot és 
megállapította, hogy a történ-
tekért senkit sem terhel a 
felelősség. 

H szepd i középiskolás diákok 
íáv i ra foan ü í too iö l léK a Nspfroaio! 

A Diákszövetségbe tömörült 
szegedi diákok külön is hitet 
tettek az 1848-as szabadság-
harc eszmei és annak mai meg-
testesitőia: a Népfront mel-
lett. Március 15-enek előesté-
jén a Marx-téren, gyülekeztek 
össze mintegy kétezren és fo-

fyelmezett menetben, hangos 
nekszóval vonultak a Diákszö-

vetség Szentháromság-utcai 
központja elé. I t t valameny-
nyien egyhangú lelkesedéssel 
fogadták él a "javaslatot, hogy 
táviratot küldjenek a Népfront 
országos kongresszusának. A 
távirat szövege a következő 
volt: 

»A Magyar Ifjúság Népi Szö-
vetség' Diákszövetsége Nagysze-
gedi alapszervezetei csatlakoz-
nak a Magyar Függetlenségi 
Népfront programjához. A Ma-
gyar Dolgozók Pártjának, Rá-
kosi elvtársnak vezetésével kí-
vánunk mi is fokozottabban 
résztvenni a szocializmus épí-
tésében. Mozgalmunkat, a „Ta-
nulj jobban* mozgalmat, szo-
cialista lendülettel akarjuk 
mcgvalósitanL A 48-as ifjak, 
Petőfi, Kossuth és a magyar 
kommunisták szellemében fog-
jak építeni jövőnket, a szo. 
cializmust*. 

Szeged is belekapcsolódott 
az országos kulturális 

munkaversenybe 
Az Országos Szabadművelő-

dési Tanács által meghirdetett 
kulturális munkaverseny már 
eddig is szép eredményeket ért 
el. Bekapcsolódtak a verseny, 
bo a demokratikus tömegszerve-
zetek kulturcsoportjai és az 
ogyéni versenyzők. A verseny 
állandó, tervszerű munkát kö-
vetel meg a résztvevő csopor-
toktól, mert a feltételek előír-
nak: kötelező szerepléseket az 
üzemekben, a falun 6 egyes 
szervezetek megmozdulásain. 
Számit a végzett munka kiérté-
kelésénél a csoport tudásának, 
szakképzet! ségének, fegyelmé-
nek állandó fejlesztése is. 

A kötelező szereplések unva-
gát az O. -Sz. M. T. irta elő, 
egyetértésben az érdekelt tö-
megszervezetekkel. Igy a cso-
portok nyilvános szereplésének 
anyagáról végképp eltűnt a se-
lej t kuituraríyag. Azzal pedig, 
hogy a tómegízervezetekhez 
vagy n. művészeti szövetségek, 
kez" (Táncszövetség, Bartók Bé-
la Szövetség, Bábjátékos Sző. 
vétség) nem tartozó csoportok 
nem vehetnek részt a verseny-
ben, a reakciós vezetés alatt 
álló kulturesoporlok eleve ki 
vannak rekesztve. 

A versenyt, mindenütt nz 
újonnan alakult. Szabadművelő-
dési Bizottságok szervezik és 
bonyolítják le. ök vizsgáztatják 
oz egyéni versenyzőket és ők 
értékelik ki a csoportok mun. 

f c í s k i u f i s ' í f t t l í i k r í » v » < í i 

Tüzijak's!ereskeáök pántiken, 
március hó 18-án délután 6 óra-
kor szakosztályi értekezletet tar-
tanak. Tárgy: szakosztályi tiszt-
újítás és a munkaközösség meg-
beszélése. 11 tárgy fontosságára 
való tekintettel feltéllen megje-
lenést kér a Vezetőség. 

ké ját is. Ezek az u j Szabad-
művelődési Bizottságok a tő-
uicgszervezetck képviselőiből 
állnak. Szegeden rengeteg egyé-
ni versenyző és a tömejjszervo. 
zetek kulturcsoportjai kapcso-
lódtak bele az országos kultu-
rális munkaversenybe. 

Népi tánccal az amerikai 
ku lturimperia lizmus ellen 

A MINSz központban befe-
jeződött a Magyar Táncszövet-
ség által rendezett népi tánc-
oktató tanfolyam, amelyen ifjú-
munkások, parasz fiatal ok és 
diákok egyaránt résztvettak. út-
törő vezetőikkel, pedagógusok-
kai együtt. Az uj táncoktató 
még ebben a hónapban megkez-
di a népi táucmozgalom kiszé-
lesítését és a Szl'f tagok szá-
mára rövidesen ujabb tanfolyam 
kezdődik. A Táneszövctső* 
lüi. yszeged megyei t i tkára: SeH 
lei I tvánné vezetésével szun-
di központi reprezentatív tán©-
csoport felállítását is tervez!. 
A tanfolyam befejezésén Kocsi* 
György, a tanfolyam egyik ve-
zetője hangoztatta, hogy' a népi 
tánc elterjesztésével az ámen-
kai és angol lmlturimpcrialii-
m«3 Ízléstelen táncait akarják 
kiszorítani a szocialista Ma-
gyarországról. 

NvlUlér * 

Polyák József, Tisza Tajoe-
körút" 36. szám alatti üzlethe-
lyiségét átvettem. Kérem a hl-
telezőket, 3 napon belül jelent-
kezz ":nek. 

h'ois Etel textilkereskedő, 
Aradi-utca 7. 

(* ts rovatban közöltekért 
sem a szerkesztőség, sem a ki-
adóhivatal felelősséget nem 
váltai 
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ZENESZEKRÉNYT prima álla. 
pótban vennék. Leírásokat és 
cimet „Tökéletes* jeligére ké. 
rek a kiadóba. 
KÉGIDIVATU, jó erős ebédlő, 
bútor és egyéb bútordarabok 
eladók vagy két szép modern, 
vagv antik szekrényre elcserél, 
hetők, ráfiztek. Juhász Gyula-
utca 33., f. em. 2. 

I f i p 7 !/ á órás és ékszerész 
l cl ü l ft II Kárász-utca 1 \ 
keresek kar- és zsebórákat 
(veckerőrát is), ezüstöt, brit-
liánsékszereket magas áron.— 
Ora és ékszerjnvitást vállalok. 

TENGERISZAR. szép leveles és 
huzaszalma eladó. Sáfár Gyula 
Szőreg 290. 
MOTORKERÉKPÁR, 250 kbc., 
rrima állapotban eladó. Tapp 

Zoltán, -Mikszáth Kálmán-u. 1. 
WJBTII.zongora kitűnő állapot-
ban azonnal eladó. Bus páter-
utca. 19., emelet. 
Jö állapotban levő gáztűzhelyet 
keresek megvételre sütővel. — 
Lőne®, Gután tón?, utca 19. 

F.GY rekamé eladó. Cim a ki. 
adóban. 

4 11A K \ S V 
MAKÓI kertes magánlakásomat 
szegedi kétszobásra elcserélem. 
Válaszokat „Makó* jeligére a 
kiadóba kérek. 
SZOBA-konvbás lakást keresek 
költségmegléritéssel. Cim: Bo-
kor ékszerész, Kelemen.u. 7. 
MODERN háromszobás össz. 
komfortos tói városi szegcdi la-
kásomat elcserélném hasonló 
pestire. Jelige: „Április*. 

-4 ~ " t n rrmt ir irr f : jrk"~ 

3000 drb. tégláért mérleget ad. 
nék cserébe. Esetleg a külön-
bözetet fizetem. Boldogaszszony-
sugárut 3. 
1300—1300 Ft-tal társat' vagy 
kölcsönt keresek. Pénze bizto-
sítva. Jeli se : „Komoly üzlet*. 
HAZINVI•LTKNYfiSZTESI tan-
folyam megnyílt. Előadás pén-
teken este fel 8 órakor: Bocs-
kay-ntca 4. 
ÖTVEN év körüli nő ismeret-
ségét keresi házasság céljából 
Amerikából hazajött, nőtlen em-
tor. Jelige: „Jobb*. 

ÜZLETHELYISÉG berendezés, 
sel, lakással átadó. Egyes d». 
rabokkal is kombinál tszok-
rény, kétszemélyes rekamé, ass-
tal, négy szék, üzleti szekrény, 
vaskályha csővel, nagy dauer, 
gép. kis népTádió, nagydunne* 
ki 'dunna eladó. Cim a kiadó-
ban. 

F i z e s s e l ő a 
D ó h n a o v a r o r s r A j r « 

DÉLMAGYARORSZAG 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
ifj. KOMÓCSIN MIHÁLY 

Szerkesztő: BÖDAY PAL 
Szerkesztőség: Jókai-utca 4 

Fel,'" szerkesztői telefon: 35:30 
Szerkesztőségi telefon: 30-03. 

Nyomdai szerkesztőségi telefoni 
este 8-től 35-06. 

Kiadóhivatal Kárász-utca 6. 
Telefon: 31-16 és 35-00 

Az x-szel jelzett közleményei 
díjazottak. 
A Hírlapkiadó Kft. nyomása. 
Felelős vezető: Konca Lászlót 


