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Javítsuk meg a könyvtármunkát 
T^zemeink kulturmunkásai a téli 

városi és üzemi kulturverse. 

nyék során jelentős lépést tettek 

előre a művészei i kullurinunka 

megjavítás®; elvi és művészi szín-

vonalának emelése, a művészeti 

kulturmunkának tömeg-munkává 

v:ilő fejlesztése fenén. A Szegedi 

Kende rfonógyár tánccsoportja, 

énekkara, színjátszógárdéja, a Vas. 

utus Énekkar, a kenyérgyári kul-

turgárda. de a többi üzemek mű-

vészeti kulturmunkája is azt rau. 

latja, hogy kuiuurmunkásaink meg-

értették a kulturforradalom felada. 

tait és jó munkával vesznek részt 

a szocializmus építésében. Az üze-

mi, szakszervezeti és tömegszar-

vereti kulturmunka azonban lassan 

egyoldalú munkává vált. a „kul . 

turmurka" fogalma atáitt lasnan-

kónt csupán a művészeti kultur. 

munkát értjük és üzemi, szakszer-

vezeti kulturniunkásaink elhanya-

golják a szerényebb, lassúbb, azon-

nali eredményeket nom mutató, de 

•nrtál fontoíiabb kuliturmurokét, a 

könyvtármunkát. 

Révai elvtárs az Országos Nép-

művelési Érekezle-ten. szeptember 

negyedikén mondott felszólalásában 

felhívta a népmüvelés munkásainak 

figyelmét erre a hiányosságra. 

,,Népművelési munkásaink figyel, 

me túlságosan egyoldalúan, kissé 

kizárólagosan a tömegnevelő mun . 

Káiyfiik erre a formájára (művészei i 

kulturmunka) koncentrálódott és 

kissé elvesztették szemük elöl a 

többi munkaterületet. 

— Ha azonban túlbecsüljük a m ű . 

vészi kulturmunkát és a népműve-

lési munka egyetlen, vagy fő fórrá , 

sának tartjuk, ekkor ez feltétlenül 

munkánk bizonyos deformálására 

vezet. Arra vezet, vagy vezethet, 
hogy lebecsüljük a népművelési 
tormának azokat a tormáit, ame. 
lyeknek nincs azonnal látható, kéz-
zelfogható eredményük, amelyeke! 
csendben és szerényen, szívósan és 

napról-napra, de éppen ezért fo-
kozott Intenzitással kell folytat-
nunk. 

— Nem kevésbé fontos formája 
a mi munkánknak a könyvtár. 
munka. Nyomatékosan a figyel, 
műkbe ajánlom ezt az intenzív, 
szerény, csendes, lassú, de annál 
lentosabb munkát". 

A szegedi üzemi, szakszervezeti 
könyv iá rak éleiében számos jel bi-
zonyílja, hogy Révai elvtársnak 
ezek a megállapításai a mi könyv, 
táraink éleiére is állanak, a könyv, 
túri _ munka fejlettsége elmarad 
a művészsli lömegmunka mögött, 
s a kulturmunkát irányító felelős 
funkcionáriusaink is sokszor lebe-
csülik a könyvi ármunkát. 

A Városi Tanács V. B. Oktatási 
és Népművelési Osztálya 

Szeptemberben összehívta a város 
üzemi könyvtárosainak értekezletét. 
Ez az értekezlet felvetette az üze-
mi könyvlármunkában meglévő 
hiányceságol;al, dc felmerüllek ezek 
a hibák a Körzeti K ö n y v á r és az 
Egyelemi Könyvtár rendezóséban 
tavasszal lefolyl esli könyviáros. 
képző tanfolyamon is. Nagy a 
könyiárosflukKiáció, a könyviárak. 
nak gyönge az elhelyezése, az olva-
sómozgalom, — olvasókörök, „iro-
dalmi törvényszékek" könyvanké-
tok rendezését a szakszervezeti 
funkcionáriusok általában elhanya-
golják, — ez az a kép, amit az 
üzemi könyvtárosod; beszámolói ad-
tek. Dc ezt a képel megerőslii az 
írószövetség munkájával szembeni 
sokszor megmutatkozó közömbösség 
i«. Az elmúlt tavasszal 15 üzemi 
könyvankétra mentek ki az í r ó . 
szövetség előadói, és közülük ket-
tőt lehetett megtartani, a többit az 
üzemi szakszervezetek! és MSZT 
szervezetek „lúlzsúfollság" miatt 
nem szervezték meg. 

\ SZOT elnöksége 1951 júl ius 
^ G_án határozatéi hozott, mely-

ben megjelöl le az üzemi könyvtá-
rak munká jának feladatait. A ha-
tározatét a „Könyvbarál", a könyv, 
l'rosok és könyvterjesztők havi 
1 i jékoztaíójának jú l iusi sziáma 
közölte. A szeptemberi órtekozle-
tullk azt mulatia, hogy üzemi 
könyvtárosaink nagy százaléka nem 
tud erről a határozatról, s a SZOT 
ír gyei t i tkársága részéről sem tör. 
U nt komoly lépés az üzemi könyv, 
tármunkának a határozat szerinti 
o ogjavtiására. 

A könyvtármunkának ez az ciha. 
nvigoláea pedig a művészeti kul-
p'uimunka fejlődéséi is akadályoz-
za, de akadályozza ö'.éves tervünk 

megvalósítása!, akadályozza kuL 
lúrforradaimunl; győzelmét, akadá. 
lyozza egész szocialista építésünket. 

A nép ál lama az ötéves terv ke-
retében nagy lépéssel vitte előre 
a könyvtárügy fejlődőiéi. „1948-
ban csak 600 vándorkönyvldritvk 
votl, 1950'ben már 1600 állandó 
falusi könyvtárunk volt 450.000 
könyvvel. Az ötéves terv folyamán, 
1954-ig 4000 népkönyvtárunk lesz. 
Könyvtár lesz minden faluban, 
gépállomáson, állami gazdaságban 
és termelőszövetkezetben. Ma 2358 
üzemi könyvtárunk van, egymillió 
kötettel. Az ötéves terv utolsó évé-
ben 3400 üzemi könyvtárunk lesz, 
3 millió kötettel. — (Révai elvtárs-
nak a I I . Pártkongresszuson mon-
dott beszédéből). 

A számszerű növekedés mellett 
könyviáraink összetétele is fokoza. 
losan javul. A falusi népkönyvtá-
rakban a magyar szépirodalmi 
könyvek aránya 22.2 százalókról, 
24.9 százalékra emelkedett, sőt 
a természettudományi könyvek, a 
termelés fokozásához nélkülözhetet-
len szakkönyvek aránya is emel-
kedett. 

Szeged dolgozói számára kü lö . 
nősen kedvező lehetőségek nyílnak 
nz olvasásra. Az Egyelemi Könyv-
tárban, — melynek olvasótermei 
C6te 9 óráig nyitva vannak, s a 
könyvhasználat is ingyenes. — 
a Somogyi könyviárban, Technoló-
giai könyvtárban, Gorkij könyv-
tárban, az üzemi és tömegszerve-
zeti könyvtárakban, félmilliónyi 
kötet könyv áll, könnyen hozzáfér, 
helöen a dolgozók rendelkezésére. 

V j il lellek a Tanács népművelési 
X 'T szervei, a könyvtárak, a szak-

szervezetek Kultúrncvelési Bizott-
ságai ennek a hatalmas könyv-
anyagnak propagálására, a könyv, 
lármumka tervszerű, szervezeit el. 
mélyítésére? 

A könyvtármunka megjavításá-
nak területén kétségkívül értünk 
el eredményekel. A könyvkiállítá-
sok, az üzemi könyvtárosok számá-
ra szervezett tanfolyam, a könyv-
napok sikere, az ősszel megindult 
olvasókörök munká ja jelentős ered-
mények. Nem állhatunk meg azon-
ban ezeknél az eredményeknél, é« 
elsősorban szervezetté, egységessé 
k'sld tenni a könyviármunkát; létre 
kell hozni a Tanács Oktatási és 
Népművelési állandó Bizottsága 
mellett a könyvtári és olvasómoz. 
galmi munkál irányító Könyvtári 
és olvrsómozgalmi Albizottságot, 
melynek megalakulását az Oktatási 
Állandó Bizottság már elhatározta, 
nem utolsó sorban azonban a 
SZOT, M N D S Z és MSZT városi 
titkárságának „káderhiánya" miatt 
még mindég nem jött létre. 

Az előttünk álló feladatok meg-
oldáisára, — a*fölemeli ötéves terv, 
dolgozó parasztságunk egyre job-
ban szélesedő forradalmi mozgalma 
a mezőgazdaság szocializálására,— 
nem közömbös, hogy könyvtáraink 
a rá juk háruló feladatok elvégzé-
sére hogyan készülnek fel. Milyen 
könyvtárhelyiségekben helyezzük el 
a könyvtárai, milyen a könyvtár 
propagandája, hogyan jut tat juk el 
a könyvel a dolgozói; tömegeihez, 
hogyan biztosítjuk a tudományos 
könyvtárak és az üzemi könyvtá-
rak együttműködését, a könyvtáro-
sok elméleli ós gyakorlati képzési-
nek feladatait hogyan oldjuk meg, 
ki tudjuk-e raélesíteni és a művé-
szeti kul lúrmunkához hasonlóan 
harcos tömegmozgalommá fejlesz-
teni az olvasókörök, irodalmi kö-
rök, — a szakirodalmai tanulmá-
nyozó szakkörök munká já t , kii tud-
juk-e építeni a könyvtárak körül 
a könyvtáros munká já t segítő okti-
vahálózatol? Ha az üzemek könyv, 
tárainak munká já t a könyvtáros 
egyedül akar ja elvégezni, a könyv-
iármunka megakad. A könyvtáros, 
ra és a vele együtt dolgozó akliva-
hálózatra épül az üzenni könyvtár-
munka, a szükségéé, hogy megbe-
csültebbé tegyük ezt a munkát. 

A Magyar Népköztársaság biz-
tosítja a dolgozóknak a mű-

velődéshez való jogát." Alkotmá-
nyunknak ez a cikkelye megjelöli 
a könyvtárak és a könyvtárosok 
feladatait; nem utolsósorban a 
könyvtárosok jó munká ján múl ik, 
hogy mennyiben valósítjuk meg ezt 
az Alkotmányban biztosított jogot. 
A Könyvtári és Olvasómozgalmi 
Albizottságnak az a feladata, hogy 
Alkotmányunk e cikkelyének meg-
valósulását a könyvtári munka 
korszerű összefogásával és kiépí-
tésével a Szovjet könyvtári élet 
tapasztalatainak felhasználásával 
segítse. 

VÁROSI TANÁCS HlREl 

F E L H Í V Á S 

felhívom az érdekelt háztulaldono. 
eol-at hogv az 1652- évre .szótő ház. 
i .'-vallomást wekc! 1951. november 
hő qo-tg nyujaák be Tábor.utca 3. 

szám alatt, a Tanács adóügyi cso-
port Iának. A bevallási ivek ugvan. 
oit szerezhetők be 40 filléres téri. 
ésl áron. 

VB.elnök 

* Párthirek 

Értesítjük a Sztálin elvtárs élet. 

rajzát tanulmányozó középkádei 

egyéni tanulóinkat, hogy a 2 szá-

mú anyag megérkezett, átvehető 

minden nap délelőtt 10-től este 8-

Ig a Pártoklalás Házában. 

Agit . nrop. osztály 

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 tanuló 

elvtársakat, hogy az útmutatók 

megérkeztek, a Pártoktátás Házá-

ban át lehet venni. 

Agi t . Prop. Osztály. 

Felhívjuk Szeged összes új ítási 
megbízóItainak figyelmét, hogy no-
vember 22-én, csütörtökön délután 
5 órai kezdettel részükre értekezle-
tet tartunk a Kúlvin.tér 6. szám 
alatt. A meghívót mindenki hozza 
magáva l 

Ipari termelési osztály. 

Felhívjuk a politikai gazdaság, 
tan káderképző tanfolyamának hall-
gatóit, hogy részükre pénteken dél-
után 5 órakor a tanfolyam máso-
dik havi anyagából előadást tar-
tunk a Pártoklatás Házában. 

A fetaőfokú káderképző tanfo-
lyam politikai gazdaságtan szakon 
tanuló hallgatók részére az útmu-
tató megérkezett. Átvehető a Párt-
oktatás Házában. 

Ujabb vörös bőrtokok érkeztek 
párttagsági könyvhöz. Kaphatók a 
Pártbizottság 'tudakozójában. Kaku-
szi elvtársnál. 

N A P I R E N D 

CSÜTÖRTÖK. 1951. NOVEMBER 22. 
MOZI 

Szabadság .moz i : 4 órakor: Ftaaró 
házassága; 7 órakor: Díszelőadás: 
A mi fa lunk (november 22-töt 28_ig)) 

Vörös Csillag mozi: 6 és 8 órakor: 
Nicsa Naqar (november 22—28Jg). 

Fáklya.mozi: 5 óra: Díszelőadás és 
7 óra: Uttörö palota. — Engedetlen 
kiskacsa (november 22—24_ig). 

SZÍNHÁZ 
Este 7 óra: Viharos alkonyat . P e . 

tőrt bérlet (3). 
TAJSZINHAZ 

Este fél 8 óra: Szibériai rapszódia 
(Hódmezővásárhely). • 

A múzeum nyitva knddtól péntekig 
délelőtt a-tól délután 3-tg, szombat 
ós v a s á r n a p délelőtt 8-tól l - i g . 

Az Egyetemi-könyvtár o lvasó te rme 
nyitva: délelőtt 10 órától, este 9 
óráig. Könyvkötcsönzés 12-től 8-lg. * 

IDŐJÁRÁS-JELENTÉS 
Várha tó Időjárás csütör tök es t ig : 

Felnőátvonulások, több helyen eső, 
néhány helyen esetleq zivatar . Élén 
küld dél i .délnyugat i , m a j d nyugat i 
szél. A hőmérsékle t nyugaton kissé 
csökken, keleten ez é jszakai lehü'és 
gyengül , a nappal t hőmérsékle t altq 
változik. 

Várha tó hőmérsék 'e t i é r tékek az 
orszáq t e rü le té re : Csütörtök reoqel 
nyugaton 5—8, keleten 7—10, délben 
nvugaton 11—14, keleten 14—17 fok 
közö t t 

• 
November 22 én a vá rha tó napi 

középhőmérsékle t az orszáq egész 
te rü le té re néqy ce 's ius fok fölött 
lesz. 

RÁD IÓ MA I M C S O R A : 

CSÜTÖRTÖK, 1951. NOVEMBER 22. 
KOSSUTH.RAOIŐ 

7 Operett- és fi'.mdalok. 8.05 Ma. 
gvar datok. 11 30 Gyermekműsor. 
12.30 A világ népet a békéét". 13 
óra 15 Szórakoztató zene. 14.10 
Gvermekúlság. 14 45 Diadalmas 
zászló. 15.30 Fordult, perdüli, iárd 
a táncot. 16.15 Rádió Politikai Kör. 
16 50 Tömegdalok. 17 Rende'etlsmer 
letés. 17.10 Néphadsereg híradóin. 
17.30 Jó munkáért *zér> muzsikát. 
18 Ifjúság hangla. 18.20 Tánczene. 
10 Egv falu — egy nóta 20.40 A 
begyűjtési verseny hírei. 20.45 Ének. 
és zenekar. 21.10 Meseopera. 23.20 
Tánczene. 

PETŐFI.RÁDIÓ 
6 Színes muzsika. 6 35 Keringő 

egyveleg. 7 Reggelt kórusok. 7.35 
Zenekart muzsika. 8.30 A Szoviet 
unió. a szocializmus országa. 8.40 
Magyar és szoviet onerettrészletek 
9.40 Flata'ok muzsikája. 10.10 Gor. 
donkaversenv. 10.50 Néni zenekar. 
15 Fiatalok zenei ú'sáela. 15.30 
S7'"»s muzsika 15.50 Kének a nagv 
találkozóról. 16 10 Az előedöművé 
szét mesterei. 1640 F'heszé'és. 17 
F'Ines murs'ka. 17.40 Flőadás. 17."5 
Tánrok. 18.40 Szív kflldt szívre'-. 
10 Az ötéves te-v nvomaban. 19.30 
Tánc7er»k»r 31.30 Szatirikus vtglá. 
tél-. 72.05 Magyar művészek muzsl 
k álnak. 

| A Hungáriában ma nagymüsort ad a Békezenekar 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 
A Közlekedést és Szállítást Dolgo 

sók Szakszervezetének Terület) Bt. 
zottsága felhívta a középfokkal ren. 
delkező gépkocsivezetőket hogv a 
eznkrrás'tás végett november 30.lg. 
reggel 8 órától délután 4 óráig, a 
Szakszervezett Székház (Szeged. Tol 
h'tehln sugárút 14. sz.) alatti htva 
talos hs'vtségében ' Jelentenek meg. 

CsütörtöVön pz I. számú Fe!g"ó. 
gvászatt klinikán a nyilvános vizit 
elmarad. 

MNDSZ HÍREK 
A Szetidrev Juha csoport csütörtö-

kön délután fél « órakor nönaoot. a 
Postás csoport csütörtökön 6 órakor 
taggyűlést. n Kossuth Zsuzsanna, 
csoport pénteken 6 órakor nőnapot 
tart. 

ftlylnác bácsi cz a Vizzaiwié-imbzfyalbm 

A Szegedi Fémipari Vállalat rajztábla üzemrészében dolgozik. 
Molnár János, mint anyagmozgató. Ez az üzemrész nyerte 

meg a fémipari egyesüléshez tartozó öt vállalat összes üzemrészei kö-
zött folyó versenyt, amelyet az Októberi Szocialista Forradalom év-
fordulójának tiszteletére rendeztek. Molnár János a megnagyobbodott 
termelési forgalmat becsülettel, fennakadás nélkül látta el. Az üzem-
rész böví'ése során egy köszörűgépel kapott, ami annyit jelentelt, hogy 
Molnár bácsinak nem kell a nehéz vaslábakat az udvaron át a másik 
üzemrészbe álhordani köszörülés végeit. Ezen túlmenően a vállalat 
vezetősége öt állította a beszerelt gép mellé köszörűsnek. 

Ú ét nap múlva a bizalmi csoportvezetője igy szólt hozzá: ,,Mol-
ndr bácsi! Mától kezdve ezt a gépet magára bízta a dolgozó 

magyar nép. Maga fog rajta dolgozni és majd a verseny felelős elvtára 
ifiegcsinálja róla a szerződést is, hogy szocialista megőrzésre átvette — 
s majd a gépek moraját túlszárnyaló hangon kérdezte: — Értette, 
Molnár bácsi?'' 

Molnár bácsi a fejével bólintott, de tovább ottmaradt gondol-
kozva. Talán az jutott eszébe, amikor átvitte az anyagot a másik 
üzemrészbe és rászóltak: „Maga is most jön?! Siessen, itt is kell a 
gép", vagy talán az, hogy már neki is gépe van!? 

Ifzután megfordult és kiment. Pár perc múlva egy olajozó éa 
kenőedénnycl kezében jelent meg. Olajat és kenőcsöt kért, 

majd szakértelemmel kenegette gépét. Amikor munkaléirsai felvele'lék, 
hogy majd ezután ők is idejűinek köszörülni, udvarias formában hes-
segette el a géptől őket. Az ö gépén csak ö fog dolgozni — mondotta. 

Másnap megkérdeztem tőle: Molntír bácsi, hallott már maga a 
Nazarova.mozgalomról, tudja mi az? Tétovázva felelt: 

— Nazargva, Nazarova, hallottam, már sokféle mozgalomról, da 
hát Nazarova, igy még nem, pedig dolgoztam 1945—47-ig a hídépi. 
lésnél is, köszörűgépen, meg az algyői híd építésénél is, de ezt a Nu-
zarová' még nem hallottam. 

11 eg akartam magyarázni neki, de aztán gondoltam, ink&hb tgjf 
x a sajtón keresztül teszem, mert Molnár bácsi már tudja, hi-

szen tegnap, amikor gondolkozva kimenl a gépolajért és kenőcsért, 
azzal be is bizonyította. 

Dc Molnár bácsin kivid még sok.sokezren kezelnek gépeket, ta-
lán vannak olyanok is, akik tudják,mi a Nazarova-mozgalom, csőkép-
pen a gépet felejtik el megkenni. 

Igen, kedves Molnár bácsi! — Az a Nazarova-mozgalom. ami„ 
*• kor mindenki azt érzi, amit maga érez a gépével szemben. 

Ez a gép és az országban minden gép a dolgozó népi, aki rá-
bízza kezelőjére a gondozási és a védelmét, mert a gépekkel és csak 
is a gépekkel fogunk előbbre jutni, minél több és minél jobb gépek-
kel. Vigyáznunk kell rájuk. Ha nem gondozzuk, berágódik a tengely, 
kikopUi a menet és leáll. Es azt Jelenti, hogy ennyivel későbben ju-
tunk el a szocializmusba. 

- • ~ - - - - M á k E r n -

- .. . . . . . üzemi tudósító. ' 

A Vízépítő Vállalat dolgozói Is 
többlermeíéssel készülnek december 21-re 

A szegedi dolgozók is hatalmas 
lelkesedéssel és műnk aiendiUette'. 
készülődnek december 21-re, a 800 
milliós békelábor szeretett vezető, 
jénck^ Sztálin elvtársnak 72-ik szü-
letésnapjára. A Szegedi Vízéjiítö 
Vállalat dolgozói is jőbb munká-
jukkal, feladataiknak határidő előtt 
való teljesítésével tesznek hitet 
Sztálin elvtárs mellett. 

Szeptember 6-án kezdett hozzá a 
dolgozók egy csoportja Hódmező-
vásárhelyen egy másfél kilométeres 
útszakasz építéséhez. A terv szerint 
december 31 -re kellene befejezniük 
az út építését, de Sztálin elvlárs 
születésnapjának tiszteidére a do' . 

gozók váüalták, hogy december 15-

befejezik az ula't. Ezt a vállalá-

sukat a Vízépítő útrészlegénck dol-

gozói elősegítik azzal is, hogy vál . 

laltúk te.jesíbményeik további fo-

kozását. G. Kiss Pál kijbikos bri-

gádja például vállalta, hogy 120 

százalékos teljesítményét 140-re. 

Muszka János kubikos brigádja 

ígérte, hogv 124-ről 130 százalék-

ra, Nagy Ferenc kubikos brigádja 

elhatározta, hogy 115-ről 130 száza-

lékra, Nővé Gyula kövező brigádja 

pedig felajánlottá, ho-gy 130-ról 140 

százalékra emeli teljesítményét de. 

cenvber 21-ére. 

Nagyszabású MHK és mezei futóversenyek vasárnap 
Szegeden 

Az atlétikai Társadalmi Szövetség 
vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel a 
rókusi állomás mögötti vásártéren 
nagyszabású mezei futóversenyt ren. 
dez. Mivel a futóverseny MHK szá. 
rnokból adódik, egyben MHK pró-
bának ls számit. A mezei futóver. 
senv, amely egyben minősítő ver. 
seny ls, a nőknek 300. 500 és 1000 
méteres számokból. a férfiaknak 
1000, 2000 és 3000 méteres számok. 

A szegedi NB l .es csapatok heti 
edzései 

A két NB I..es csapatunk: a Sz. 
Honvéd és a Sz. Petőfi a héten nem 
tartanak kétkapus edzést, hanem 
kiadós erőnléti és labdaedzésekkol 
készülődnek a vasárnapi mérkőzé-
sekre. 

Totót i jékozta tó 
1. Salgótarjáni Bányász—Doropt Bá. 

nvász 1—X. 2. Sz. Petőfi—Bp. Kinizsi 
2—x. 3. Cs. Vasas—Vörös Lobogó 
Sortex 1—2, 4. Bp. Honvéd-Szom. 

D I S Z - H I R E K 

Értesítjük üzemi, területi, isko 
lat egyetemi Szabad Ifjúság felelő, 
seinket és levelezőinket. hogy szá-
mukra november 23 án, pénteken 6 
órakor értekezletet tartunk. Megléte, 
nésüket elvárja 

a DISZ városi blzoltsáq 
aqit . .prop. osztály 

ból áll. Ugyanekkor n«knek 5000 
m, férfiaknak 8000 m gyorsitott ma. 
notböl is lehet próbázni. Az. első há-
rom helyezett minden számból érem. 
dílazásban részesül. A versenvekre 
csapatot is lehet benevezni. Üzemek 
és Iskolák előreláthatólag nagy szám 
ban vesznek részt a versenyen. 
Nevezni a verseny előtt, a helyszí-
nen lehet. 

ba'helyl Lok. 1—l. 6. Bp. Dózsa— 
Diósgyőrt Vasas 1—1, 6. Bp. Básp a 
—Szegedi Hon vél 1—1. 7. Orosházi 
Kinizsi—Szogedl Postás 1— 2. 8. Bs-
lal Honvéd—Szikra Kénsavgyér x—1. 
9. Nvtregyháza—Klstext 2—1. tO. Pé_ 
est Dózsa—Kőbányát lokomotív 1—2, 
11. Székesfehérvári Lok —Vasas Stan. 
dard 1—2. 12. Várpa'otat Bán'tesz 
—Tokodt Üveegvár 1—2. PótmérkőzA 
sek: Győrt Lok-M.. Acél t- t . A 
többi mérkőzéseken a gvöngvöstek, 
a zalaegerszeglek és a jászberényiek 
az esélyesek. 

A szegedi at léták Jó szereplése 
Makin 

A Makói Lokomotív vasárnapi at-
létikai versenyén közel 100 verseny, 
ző Indult és több megvet csúcs 
született. 300 m női serdülő Keszcgh 
(Sz Postás) 43.3 Diszkosz női. fel. 
nőtt Szűcs (Sz. Postás! 33.62. Fú1", 
női. felnőit: Szűcs 10.29. Gránát, 
férfi, ifjúsági: Zsótér (Sz. Petőfi) 
70.28. 

2 drb 400x18.as BELSÖOUMI e'adó. 
Cím a Délmagyarország ktadóhtvata. 
lába. 
FŰRÉSZPOROS Itályha eladó. Brüsz. 
szell.körút 2. fodrász. 
NYOLCHONAPOS dán dog kutya el. 
adó. Vásárhelyi-sugárút 38. 
BÚTOROZOTT szobát keresek két vl_ 
dékl fiatal diáklány részére sürgő, 
sen. Értesítést Madách.u. 1/b. Vin. 

HA LÖSZO BAKÁT és mindenféle búin. 
rokat veszek és eladok. Singer Gyu. 
láné, Török.utca 6. (kapuval szem. 
ben). 
VASARNAP délelőtt az Anrl'ts 4 út . 
Ián és a Rákőezi.ute.a sarkán elve. 
szett e^v szerszámtáska. melyben 
kúszóvns. erőmérő és szerszámok vol. 
tak Kénem a megtalálót hogv a 
Posta Há'őzaténitő Kirendeltségénél 
Kossuth Lajos.sugárüt 28. sz. alatt 
adta 1*. 

BORKAFATJéT nv-st fesi.ss.. Javít. 
taess Csordás hteruiiai<,«<!Ztti5 m e s 
• 9-«„t Miklós.n. 17. 
UJSZFGEDEN kis szoba, konyhás la. 
kás térítéssel czonnal átadó. In"at-
tenközvetítő Vállalat. Széchenyi-tér. 
KELET* ner».ess7őnv»T n'ndó. Uaro 
stoé Újszeged. Felsőklkötő.sor 8 
GANZ gyártmányú, motorral egvbo. 
énltett collos cenrifugál szivattyú. 
220 Voltra eladó: Hódmezővösár. 
hely. Október 8.u. 9. szám. 

JOALI.APOTBAN levő nőt kerékpárt 
vennék. Török.utca 7. 
AZONNALI belépésre keresünk okle 
velc.s vagy mezőgazdasági középls. 
kólát vagy technikumot végzett, le. 
hetőleg gyakorlattal is biró riatal. 
embert sogédagronömusl állásra. 
Cím: Berz Sándor. Goncshát. posta 
Földeák. 
ELADÓ 50—60 kéve fűszfarőzse. 
Prtsztor.utca 39. 
EGY szoba, konyhás lakás fürdő, 
szoba használattal albérletbe kiadó. 
Petőfi Séndor.sugdrút 23. I- 4. 
ELADÓ egv 5 hónapos és egv 8 hó. 
napos disznó. Széchenyt.tér 6. Ház. 
felügyelő. 
NAGYON szép, nehéz bronzcsi l lár , 
hozzávaló olvasólámpával eqyüt t ol 
csón eladó. AJke'ml vétel. Cím: Zri. 
nyl .u tca 5. I. em Jobbra 

DÉLMAOYARORSZAQ 
Dolttlrol noellap. 

Feleiét uerkeltté éi kledéi 
ZOMBORI JÁNOS 

éterkeiiti i a iterkeu'ébl'etllég 
Sterkeiztélég: kiegeet lenin-u 11, 

telefon: 35-35 «• 40-80. — Eiteeka: tierkeittélíj 
te'elan ette 8 tél 34-38 

Kiadóhivatal: hiegea, tenin-u 6. 
lelefon: 31-15 é, 35-00. 

Dé'magyaroracOg Nyomda, Sieged. 
Feleiéi veieté: Prllkin tándos 


