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A »Különös házasság* 

című színes magyar filmalkotást a tavasszal már igen nagy * ikerrel 
játszólták Szegeden. Két hélen ál telt házak elölt volt műsoron a 
film, dc technikai okok mialt nem tudlak annak idejét tovább Szege-
den tartani. Most soronkivül isméi műsorra tűzték ezt a nagysikerű 
filmet a szegedi dotgozok kívánságára. A Vörös Csillag-filmszínház 
a szokásos kél előadás helyett, nap.i három előadásban mutatja 
be, hogy minél többen megtekinthessék. Képünk a film két fősze-
replőjét: Örkényi Évát és Benkö Gyulát, — Horváth Piroska, il-
letve Buttler gróf alakítóit — mutá l ja be a film egyik jelenetében. 

I G y u f a g y á r d o l g o z ó i b e f e j e z t é k 1951. é v i f e l e m e l t t e r v ü k e t 

A szegedi üzemek dolgozói a Nagy Októberi Szocialista Korra, 

dalom 34. évfordulójának tisztesiére és a világ dolgozóinak nagy-

vezére, Sztálin elvlárs 72. születésnapjának tiszteletére vállalták, hogy 

fokozzák teljesítményüket, csökkentik a selejtet, az eddiginél jobb 

minőségű árul termelnek és évi tervükei a határidő előtt befejezik. 

Ezt az Ígéretüket a szegedi üzemek egymás után váltják valóra. Most 

legújabban a Szegedi Gyufagyár küldte el dísztáviratát Rákosi elv-

társnak. amelyben, örömmel jelen lik, hogy a Szegedi Gyufagyár dol-

gozói Rákosi elvtársnak tett fogadalmuknak megfelelően az 1951. évi 

felemeli termelési tervet a ma| napon, november 19-én sikeresen be 

fejezték* 

VÁROSI TANÁCS H ÍRE I 

HIRDETMÉNY 
A Kossuth balos-sugárúti távveze-

ték és villamosvasút keresztezés 
icrvművelete megtekinthető a VIII. 
építési és közlekedési osztálvnál 
i Bérház, TI. emelet 229. sz. aiatl). 
Az ügyben a helyszíni belárás no-
vember 21-én délelőtt 11 órakor 
'esz. A tervművelettel kapcsolatban 
meg lehet lenni. 

A városi t anács VB .e lnöke 

FELHÍVÁS! 
Felhívom azon gazdálkodók fi-

gyelmét. akik te.|beadásra a lehén 
nyilvántartási kötelezettségük bele. 
léntését elmulasztották, 10 napon be 

lül pótlólag (Bérház. II. em. 205. 
sz) jelentsék be. Amennyiben ezen be. 
Jelentésnek 10 napon belül nem lesz-
nek eleget, úgy a bejelentést elmu-
lasztókkal szemben közellátás érde 
két veszélyeztető bűncselekmény 
miatt az eljárást megindítom. 

VB .elnök 
Közhírré teszem, hogv a burgo-

nya takarmányozásra való felhasz. 
nálása az 5812/1951. számú rende 
let értelmében tilos. 

A burgonyái takarmányozásra va'ó 
felhasználók ellen a 8400/1948. M. 
E. számú közellátást veszélyeztető 
rendelet alapján az ellárást megin-
dítom. 

VB .elnök 

A r á d i ó m a i m ű s o r a 
KEDD, 1951 NOVEMBER 20. 

KOSSUTH.RÁDIÓ 
5 Hanglemezek. 5*40 Női szem-

mel. 6 Falurádió. 6.20 Népzene. 7 
Operarészletek. 7.25 Román' zene. 8 
óra 05 Szovjet fúvöszene. 11.30 El-
beszélés. 12.30 Énekkar. 13 Hang-
lemez. 13.15 Szórakoztató zene. 15 
óra 50 PJatnylcklJ-egvütes énekel. .6 
óra 20 Iskolások rádiója. 16.40 Orosz 
nvelvleckc 17.14 Vasutas műsor. 17 
ói-a 25 Hanglemezek. 17.45 Terme-
lési híradó. 18 Elbeszélő költemény. 
19 Egy falu — egy nóta. 20 Hangos 
újság. 20.40 A begyűjtési verseny 
hirel. 20.45 Szelistyel sszonyok. 

Operett-közvetítés a színházból. 23 
óra 30 Tánczene. 

PETŐFI RADIó 
6 Operettrészlet. 6.35 Nyitány. 6 

óra 45 MHK. 7 Duna|evszkt.l_dalla_ 
mok. 7.35 Délszláv népdalok. 8 Tö-
megdalok. 8.30 Hanglemezek. 9.20 
Baskír mese. 9.40 Gyermek rádiók. 
10.10 Előadás. 10.25 Brácsa. 10.40 Né_ 
pl zene. 11.10 Hanglemez. 15 Szó-
rakoztató zene. 15.45 Szovjet ver. 
sek. 16 Liszt jpűvek. 17.40 Tánc-
zene. 17.55 Muzsikáról mindenkinek. 
18.40 Tánczene. 19 Előadás. 19.15 
Sporthírek. 19.30 Hangverseny. 21.30 
Előadás. 21.40 Hanglemezek. 22.35 
Kamarazene. 

KERESEK megvételre kifogástalan fe. 
hór mély gyermekkocsit. Szekeres. 
Vedres.utca 11 b. 
300-500 drb GÉPTÉGLAT vásáro-
lunk. Alánlatokat 34—72 telefon. 3-as 
me'lékállomás. 
KOMBINÁLT berendezés eladó. Ság. 
vári.U. 9. (a volt Gyertyámos-u.) 
FÉRFI és női kerékpár eladók. Gál. 
utca 2. emeleten. Szent György.tér 
sarok. Érd. csütörtök estig. 
KITONÖHANGU fekete pianlnó eladó. 
Tábor-utca 7/b. I. em. Jobbra. 
HASZNALT konyhaszekrényt vennék. 
Alánlatot clminol kérek dr. Kanyó, 
Mérev-utca 8. II. 5. 
NÖI és férfi karóra 15 köves, eladó. 
Gém-utca 5. 

FELNŐTT simabőrű fehér nyulakat 
vásárol a Közegészségügyi Intézet. 
Dóin-tér 2/d. Angóra nem lehet. 
I F.HÉR, mély gyermekkocsi eladó. 
Somogyi-utca 7. II. 6. Érd.: délelőtt 
8 12-lg Molnár. 
CIPÉSZNEK .Dülkop" stoppológép al-
kalmi áron eladó. Mikszáth Kálmán-
ul ra 26. 
T11ZIFA. sínvas, tégla eladó. Debre 
cenl utca 27/c. 
zríSSJKON 9(12.es fényképezőgép 
alkalmi áron oladó. Újszeged. Felsö. 
klkötű-sor 7. 
VESZEK állandóan képeket és kép. 
koreteket. Kárpátiné. Sztálln-körút 
59. szám. 
KÉPEIT keroteztesso és Javíttassa 
Kárpátinál. Sztálln-körút 53. 
ÓCSKA cécdáblákat magas áron ve. 
szek. Tulllusz Mihály Újszegei 
Ká"nv-fasor 21. 
GANZ gvárlmánvú motorral egybe, 
éoített collos centrifugál szivattyú 
220 Voltra eladó. Hódmezővásárhely. 
Október 8_u. 9. 
Csonqrádmeavel Ingatlanközvetí tő 

Vállalat közli: 
BELVÁROSI olcsóbérű egyszoba. 
konyha, éléskamrából álló lakásom 
elcserélem hasonló belvárosi kétszo-
básért. Héber Vi'masné. Április 4 
útja 24. 

P e t á k Nándor 
váratlanul elhunyt- Temetése 

ma 3 órákor a belvárosi te-

metőben. 

1572 NÉGYSZÖGÖL- gyümölcsös feles, 
bo kiadó. Érd.: Debreceni-utca 15. 
ELVESZETT félpár barna bőrkesztyű 
19-én nz Aradi vértanúk.terén. Ké-
rem a megtalálót, adja le a kiadó-
ban. 
HASZNALT lrodaberendezésl tárgya, 
kat keres megvételre a Melléktermék 
és Hulladékgyűjtő Vállalat Szeged, 
Szent István-tér 12. Alánlatokat kér. 
Jük a vállalat elmére beküldeni. 
AZONNALI belépésre keresünk okle. 
veles vagy mezőgazdasági középis. 
kólát vagy technikumot végzett, le-
hetőleg gyakorlattal is biró fiatalem-
bert segédagronómusl állásra. Clm: 
Borz Sándor Gencshát. posta Földeák. 
HAZTARTASI alkalmazottat keresünk 
Makóra Sztálln-körút 12. I . 4. 
KOMBINÁLT szobabútor. szép fote. 
lekkel és székekkel, elfíszobaszekrény 
és tükör elacló. Temesvárl.körút 17/b. 
SERTÉS eladó. Tápéi.utca 6. 
2 drb ÚJ FOTEI, eladó. Bercsény'-
ulca 11. szám alatt emeleten, Mol. 
ráréknál megtekinthető. 
HASZNALT tég'a eladó. Valéria-tér 2. 
EGY 2+1 es rádió eladó. Mokrin1-
sor 6. szám, Hnttvas-telep. 
ÖNALLOAN dolgozó fodrásznőt fel-
veszek. Tisza Lajos-u. (volt Délibáb 
utca 55.1 
EGY drb nvolchónapos süldő eladó. 
Pozsonvj lenác.utca 17. 
ANYATEJET adnék. Nagy Jánosné, 
FclsőtisTsoart 32. 
BODOMBAN egv nagv kúnszár eladó. 
Alsóváros Bösskei-utrn 13. 
KUKORTC ASZ ARAT. 1900 kévét vsgv 
kevesebbet Is. 20 mázsa céklát ve 
szek. Csillag KlsfnJudy.utc.a 20. 
.10 strapaszőnveget vennék. 2 ós 
félszer 4 méteres' v agv 3x4 méie-
r-esf Szenthárom sóg-u. 38. sz 
FIATAL fejőstehén eladó. Hattyú.u. 
20. szám. 
KÉTSZOBÁS. összkomfortos lakást 
keresek költségtérítéssé]. eset'eg 
ké'szohás. összkomfortos cserelakás, 
snl. Clm: Püsnök-utea 11. Rodó. 
EGY vágómarha eladó. Ulszeged. 
Cs»ioeánv_utca 4. 
ELADÖ fehérágy. ágybetét. szek. 
rény. sublót, asztal, székek. kony-
haszekrény. konyhaasztal. tükör. 
r*entháromság_utca 41. II. 9. 
ELVESZETT egv balkezes bőrkesztyű 
a Kolozsvári, térül a Kálvária-utcai 
villamosig vagy a vágóhídi villamo-
son. A megtaláló Jutalom ellenében 
ad la le a kiadóba. 
METEOR, patent. 177-es gyártmányú 
samottos kályha eladó. Dobó-u. 63. 

* Párthirek 

Értesítjük a Sztálin elvtárs élet-

rajzát ta n u|mányozó középkáder 

egyéni tanulóinkat, hogy a 2 szá-

mú anyag megérkezett, átvehető 

minden nap délelőtt 10-től este 8-

ig a Pártoktatás Házában. 

Agit . prop. osztály 

Értesítjük a középfokú és az alap. 

ismereti tanulókörvezető elvtársa-

kat, hogy a következő propaganda 

szemináriumot november 21_én tart-' 

juk. 

Agit. prop. osztály. 

A felsőfokú káderképző tanfo-

lyam politikai gazdaságtan szakon 

tanuló hallgatók részére az útmu-

tató megérkezett. Átvehető a Párt-

ok: atás Házában. 

Értesítjük a középfokú politikai 

iskola, vezető és ellenőr elvtársa-

kat, hogy részükre november 21-

én délután 5 órakor propaganda 

szemináriumot tartunk A szocia-

lista iparosítás című 2. heti anya. 

gából. Aki m é e az útmutatót nein 

vélte át, a Pártoktaiás Házában 

átveheti. A prop. iskola a Radnóti 

iskolában van. Kérjük az elvtársak 

pontos megjelenését. 

Értesítjük az alapfokú politikai 

iskola vezető és ellenőr elvtársakat, 

hogy részükre november 21-én dél-

után 5 órakor propaganda szemi-

náriumot tartunk a z Iparostanuló 

iskolában. Kérjük az elvtársak 

pontos megjelenését 

Értesítjük az alapismereti lanuló. 

kör vezető elvtársakat, hogy ré-

szükre november 21-ém délután 5 

órakor propaganda szemináriumol 

tartunk a Pártoktatás Házában. 

Kérjük az elvtársak pontos megje. 

lenését. 

Értesítjük a Sztálin életrajza 

szakon tanuló elvtársakat, hogy 

részükre a következő konferencia 

november 26-án, hétfőn lesz. 

Értesítjük a Bolsevik Párt törté-

nete felső, és középkáder t a n u l ó 
elvtársakat, hogy az útmutatók 

megérkeztek, a Pártoktatás Házá-

ban át lehet venni. 

Agit . Prop. Osztály. 

N A P I R E N D 

KEDD, 1951. NOVEMBER 20. 
MOZI 

Szabadság .mozi : 6 és 8: Figaró 
házassága (november 21-ig). Art ista-
műsor . 

Vörös Csillag.mozi: 4. 6 és 8: KU. 
lönös házasság (november 21.lg). 

Fáklya.mozi : 4, 6 é 8 óra: Szevil. 
lai borbély (ma utoljára). 

SZÍNHÁZ 
Este 7 óra: Viharos alkonyat . Sha-

kespeare bérlet (3). 

TAJSZINHÁZ 
Este fél 8 óra: Szibériai rapszódia . 

(Szentes). 
« 

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

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

A Somogyi-könyvtár nyitva közna 
pókon délelőtt 10 órától délután 5 
óráig. 

IDÖJARASJELENTÉS 

Várha tó időjárás kedd es t ig : Vál . 
tozó felhőzet, néhány helyen, elso. 
sorban nyugaton kisebb eső. több . 
felé reggeli köd, mérsékel t , később 
megélénkülő dé' i . délnyugati kod. 
Az enyhe idő tovább tar t . 

Vá rha tó hőmérséklet i é r t ékek az 
ország területére-. Kedden reggel 
nyugaton 5—8. ke 'e ' en 2—5. délben 
nvugaton 14—17. keleten 11—14 fok 
között . 

• 

November 20 .án a vá rha tó napi 
középhőmérsékle t az orszán egész 
területén négy celsius fok fölött lesz. 

MNDSZ-HIREK 

Megkezdődött a „zeneirodalom remekei" 
hangversenysorozat 

A zeneirodalom remeke: címmel 
megindított hangversenysorozat első 
estjén, szombaton, a zeneiskolában 
préklasszikus műveket játszott 
liános Lili és Garay Gvö/gy. Új-
szerű és később is követendő eb-
ben a hangversenyben: egységes, 
monogralikus jellege. A hangver-
seny azzal, hogy csak préklassz.i-
szikus szerzők müveit és klasszi-
kusaink préklasszikus jellegű alko-
tásait mutatta be, jelentős ered-
ménynek számít az új közönség ne-
velése ' tekintetében. A mai muzsi-
kus nem a hozzáértők szűk klikk-
jének, hanem a dolgozók széles 
tömegeinek játszik. Szükséges te-
hát, hogy ezt a zenétől e Idig mes-
terségesen elzárt tömeget a klasz-
szikus zene szeretetére és meg-
éitésére nevelje: a legnemesebb 
eszközökkel mutassa meg nekik az 
elmúlt korok nagy zenejiultú'áját 
ts. Erre legalkalmasabb forma a 
közönségnevelés Szovjetunióból 
ismert gyakorlata: az egyes kor-
szakok vagy egyes szerzők mono-
grafikus bemutatása. 

Dicséretre méltó az is, hogy 
a hangverseny előtt és külön az 
egyes számok bevezetéseképpen 
magyarázó szöveget olvastak föl. 
Kár azonban, hogy a lényeg ezek-
ben a magyarázatokban elsikkadt. 
Nem derült ki, mi és milyen a 
zenetörténet préklasszikus korszaka 
egyrészt társadalmi alapjait te-
kintve, másrészt mint sajátos 
zenei stílus. Csupán a korszak idő-
tartamának meghatározására szo-
rítkozott a bevezető magyarázat. 
Nem hosszas, tudálékos ,,elemzé-
seket'" hiányolunk, de arra iel-
tétlenül rá kellett volna mutatnia 

az ismertető szavaknak, hogy a 
préklasszika a feltörekvő polgárság 
haladó zenéje, s ebben az össze-
függésben ki kellett volna emelni 
a művek népi jellegét is. 

Dános Lili zongoraművésznő 
Scarlatti, Handel, Mozart, Beetho-
ven müveket játszott. Játéka a 
hideg virtuozitáson túljutva, a 
művek szellemének megie'.elö tol-
mácsolásában mutatta be a pré-
klasszikusokat. Balkezének erő-
teljes billentésével ellentétben 
jobbkéz-technikája néhol (például 
Scarlatti szonátáiban) kissé elmo-
sódott játékot eredményezett. A 
művésznőhöz — úgy látszik — a 
nagy klasszikusok közelebb áll-
nak: a G-dur rondó lendületes, 
nagysikerű előadása mintha ezt 
bizonyítaná. 

Garay György egyik legkivá-
lóbb hegedűművészünk. Fegyelme-
zett játéka, könnyed technikájá-
nak érzelmi melegsége jellegzetes 
egyéni színt ad előadóművészeié-
nek. Daloló legálói Cornelli „La 
lolia" című művében is hatásosan 
érvényesültek. Bach Adagio és 
íuga, Mozart Menüett és Paganini 
Mózes fantáziája méltán keltettek 
nagy sikert. Játékának legelő-
nyösebb tulajdonságai Lec.iair Sara-
bande et tambourin előadásában 
valósultak meg. Leclair magas-
színvonalú múzsikájának ez az 
egyébként is hatásos, jellegzetes 
ellenpontos kíséretü műve kiváló 
előadásban került a szegedi közön-
ség elé. Zongorán, a hegedűjáték-
hoz méltó színvonalon, Hajdú Ist-
ván kísért. 

(ökrös). 

M a g y a r o r s z á g - F i n n o r s z á g 8 : 0 ( 4 : 0 ) 
A Dózsa.stadionban 40.000 néző 

előtt lelátszott nemzetközi labdarugó 
mérkőzésen a magyar csapat hatal-
mas tudásfölényével könnyű győzel-
met aratott a lelkes, de sok hibával 
játszó finn csapat ellen. A magvar 
csapat hatalmas technikai fölénye 
és tudása kiválóan érvényesül/t. A 

finnek védekezésre rendezkedtek be 
ós csak szórványos támadásokkal 
kísérletezte^. A magvarok góljait 
Hidegkúti (3), Kocsis (2). Puskás '2) 
és Czlbor lőtték. A magvar csapat 
legjobbjai Bozslk és Hidegkúti vol-
tai*. de a többlek is Jó teljesítményt 
nyújtottak. 

Budapesti MTSE 11—Szegedi MTSE 14:10 

A Munkaerő Tartalékok Országos 
csapatbajnoki ökölvívó-mérkőzésén, 
melyet vasárnap tartottak meg a 
Lokomotív-pálya tornatermében, a fő. 
városi 'csapat csak Játékvezetői se-
gítséggel tudott győzni. A Csongrád, 
megvei TSB nevében Török János, nz 
MTSB elnöke nyitotta meg n küzdel-
meket Eredmények: Papírsulyban 
Bórhidi (Bp.) győzött ellenfél nélkül. 
Légsúlyban Markolán (Sz.) győzött 
klpontozással Borlczkl (Bp.) ellen. 
Harmatsúlyban Kantó (Bp.) győzött 
pontozással Simon II. (Sz. ellen. Si-
mon többet támadott és legalább 
döntetlent érdemelt vo'na). Pehelv. 
súlyban Tóth (Bp.) gvőzött. mivel 
el'enfele átesett a súlvhatáron. Könv-
nvűsúlvbin Vlncze (Sz.) pontozással 
győzött Balogh (Bp.) ellen. Kisváltó-

súly Tóth (Sz.) I-endvai II. (Bp.) el-
döntetlen. A többet és tisztábban ütő 
Tóth fülényes győzelmet érdemelt 
volna. Váltósúly P. Szabó (Bp.) biz-
tosan győzött Horváth (Sz.) ellen. 
Nagyváltósúly Horváth (Bp.) győzött 
Kirí (Sz.) ellen. Klrl lói verekedett 
első mérkőzésén. Blaha 'Bp.) a kö-
zépsúlyban könnyen győzött az első 
mérkőzését vívó Solymosl (Sz.) el-
len Nagyközépsúlvban Llpták (Sz.) 
kiütéssel gvőzött Valón (Bp.) ellen. 
Fé'nehézsúlvban Kiss ' Sz.) kiütéssel 
gvőzött Rehó (Bp.) ellen. Nehéz-
súly Benel (Sz.) F. Nagv (Bp.) el-
döntetlen Benel pontos álcsúcallté-
selvel négyszer ütötte le ellenfelét, 
a látékvezető azonban a közönség 
óriási felháborodására döntetlen 
eredményt hozott kl. 

• Szegedi Lokomotív —Ceglédi Lokomotív 11:7 
A Lokomotív sportpálva tornatér-

mében vasárnap este lezallott ököl-
vívó-mérkőzésen a szegedi csapat 
biztosan győzött. Eredménvek: Frink 
ellen Sellő feladta a küzde'met. Köl-
nök feladta Tóthnak, a szegedi Tö. 
rök pontozással győzött a ceglédi 
Török ellen, Vlncze ellen Katona 

fe'adln. Horváth ellen Nagy 'elad-
ta. Molnár pontozással vesztett Me-
leg ellen. Papos—Klsbenke eldöntet-
len (Etőlállók a szegedi versenyzők). 
Paplrsúyban a Ceglédi Jakab. ne-
hézsúlyban a szegedi Varga gvő-
zött ellenfél nélktjl. 

Magyar ökölvívók és birkózók nagy győzelmei 
a németek ellen 

Magyarország válogatott birkózói | közóink minden súlycsoportban ha-
é.s ököivlvól vasárnap Budapesten a talmas fölénnyel győztek, az ököl-
Német Demokratikus Köztársaság vá. I vívóink Is nagy küzdelem után meg-
logatottai ellen mérkőztek. A öir. érdemelt győzelmet arattak. 

MNDSZ üzemi és kerületi csoport-
jaink, valamint üzemi szervezők ré. 
szére 20_án. kedden délután 5 óra-
kor fontos értekezletet tartunk. 

Juhász Istvánné 
szervező titkár 

MSZT-HIREK 
A Magyar-Szovjet Társaság szegedi 

szervezetének székházában (Horváth 
Mihálv.utca 3 szám) a mai nanon 
6 órai kezdettel titkári értekez'etei 
tartunk. 

A Magyar Szoviet Társsági szegedi 
szervezetének székházában (Horváth 
Mihá'y-utca 3. szám) a mai napon 
fél 6 órai kezdettel instruktor! ér-
tekezletet tartunk. 

Az MSZT Belváros V.—VI. alap. 
szervezete értesíti aktivált és tag-
ságát. hogv november 21-én fél 3 
órai kezdettel gvű'ést tnrt Jókal-U. 
4. szám alatti helyiségében. 

DISZ.HÍREK 
Értesítjük üzemi, területi, egyetemi 

és középiskolai titkár elvtársakat, 
hogy számukra 20_an, kedden este 
6 órakor a DISZ Városi Bizott. 
ságon fontos titkári értekezletet tar-
tunk, melyre pontos megjelenést ké-
rünk. 

Az Sz Postás nyer te Szeged város 
ka rdv lvó c sapa tba jnokságá t 

Szeged város kardvlvó csapatbal. 
nokságát az Sz. Postás csapata 
(Magay. Jávorkat. Kiss és Rosztóoz!) 
nverte két győzelemmel. 2. Szeg. Lo-
komotív 1 3. Sz. Dózsa 
győzelem nélkül. 

Orosházi Kinizsi—Bajai Honvéd 4:1 
(3:0) 

A Szegeden lelátszott osztályozó 
mérkőzésen (az NB IT.-be Kilósért) 
az Orosházi Kinizsi kapuelöttl hatá-
rozottabb Játékával megérdemeMen 
gvőzött a mezőnyben szépen látszó 
Bajai Honvéd ellen. 

Barátságos l a b d a r u g ó mérkőzések 
Szegedi Honvéd—Szegedi Dózsa 5 0 

(1:0) 

Az Sz. Honvéd II. félidei ló Iáié-
k.TVal biztosan gvőzött az Sz. Dó-
z s a e l l e n . G ó l l ö v ő k : Cz i r r tk l . Rózsa-
völgyi Kot ász. Teket és Szőcs ön-
gól. Jók: Kovács. Mednvánszkv és 
Czlrákl, illetve Ludas, Szőcs és Rab 
csányi. 

Sz. Petőfi—Hmv Dózsa 1:1 (0:0) 
, A Szegedi Petőfi rengeteg gól-
helyzetéből csak egvet tudott érté-
kesíteni Góllövök: Ladányi. Illetve 
Petrlk. Jók: Szabó. Cserhalmi Gyu 
rts. Il'etve Alföldi (a mezőny leg-
lohblsd és Tóth. A szegedi csapat-
ból több 'átékos lagymatagon lát-
szott. A barátságos mérkőzéseken 
Is komolyabban kell látszani. 

Az Sz. Petőfi iflúságt csapata az 
elömérkőzésen 4:3 ra gvőzött a Hmv. 
Dózsa ifi ellen. Az Sz. Petőfi II. 
Vásárhelyen pálvasvntó mérkőzésen 
3:0 arányban vereséget szenvedett 
a Hmv. Építőktől. 

Kosárlabda 
A rókusl tornacsarnokban szom-

baton és vasárnap lezallott orszá-
gos kosárlabda döntőkön a férfi 
csapatok közül a. Bp. Petőfi VT'JK 
győzött, 2. Békés megye, a női csa-
patok győztese a Komáromi Loko-
motív. 2. a Soproni Lokomotív. 

Totóeredmények: 
1, 1. x, 2, x. 1, 1. 2, 1. 2. 1. 2. 

Nemhlvatalos to tóeredmények 
12 találatos 4 darab, egyenkint 15 

ezer 450 forint. 11 találatos 60 da. 
rab. egvenkint 1000 forint. 10 talá-
latos 743 darab, egyenként 110 fo-
rint. 

Ma kezdődik 
a szovjetjogi tanfolyam 

Szegeden 

A Magyar Jogász Szövetség sze-

gedi csoportja és a Magyar.Szov-

jet Társaság jogtudományi szak-

osztálya által, a Szegedi Tudomány-

egyetem állam- és jogtudományi 

karának közreműködésével rende-

zett I I . szegedi szovjeijogi tanfo-

lyam megnyitása ma, kedden déi-

uián 6 órakor lesz az állam- és 

jogtudományi kar épületeben 

(Sztálin-kőrút 50). Az első elő-

adást ezalkalommal dr. Kovács Ist . 

ván egyelem! tanszékvezető. a z Ál-

lam- és Jogtudományi Intézet osz-

tályvezetője tartja ,.A szovjet szo-

cialista ál lam" címmel. 

DÉLMAGYARORSZAG 
oottlkoi napilap. 

Fololös szorkosztó és kiadói 
ZOMBORT jANOS 

Szo/koszff: a szorkosz'óbltoftsóg 
Szarkosztözóg: Vzogod. lanin-u. 11. 

falafon: 35-35 és 40-80. — Ejtizakai szarka sztósóg 
talajon asta 8 tó' 34-38. 

Kiadóhivatal : Szagod, Lanin-U- 4. 
lelajon: 31-16 ós 35-00. 

Dólmagyarortzóg Nyomda, Szagod. 
' Falaíós vazató: Prískin Sóndo* 


