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C S O D A - E a na^a^atU^ás? 
Februárban az egész országban látható nopfogya»kozás lesz 

Galileit, a modern csillagászat 
megalakítóját természel tudományos 
felfedezéseiért a legkíméletleneb-
bül üldözte a pápai udvar. A kleri-
kális reakció azóta is ellensége 
mindcnléle haladásnak. hiszen a 
tudatlanság az, amire legjobban 
építhetnek. Nem is kell >00 eszten-
dőre, Galilei korúra visszamenni, 
elég, ha az összeesküvő Gröszék 
tárgyalására gondolunk. A tudatlan 
emberek elölt csodának hazudlák a 
csillagos ég különléle változása,!, 
mint például a napfogyatkozást és 
a többi között a híres talimcri ójln-
tosságon ezzel 30 ezer forintot ke-
restek. 

A Nap togyatkozás.i azonban 
nem csoda, hanem törvényszerűen 
bekövetkező ismétlődő égi jelen-
ség, amely a Föld és a Nap moz-
gása nyomán jön létre. A napto-
gyalkozás éppen ezért másodperc-
nyi pontossággal 

| El.ÖBE JELEZHETŐ | 

s ebből Is meggyőződhetnek a 
dolgozók a tudományos adatok, a 
csillagászati számitások helyessé-
géről. A Hold földkörüli keringése 
közben gyakran kerül olyan hely-
zetbe, hogy eltakarja szemünk elöl 
a Napot. Ilyenkor a Hold árnyéka 
rávetítődik a Föld felszínére, mint-
egy 250 kilométer szélességben. A 
Föld forgáséi közben ez az árnyék 
végigfut a föld-felszín egy megha-
tározott csíkján. Ebben n csíkban 
teljes napfogyatkozás észlelhető, 
míg a szomszédos területeken a 
Hold a Napnak csak egy részét 
tudja letakarni, tehát a fogyatkozás 
részleges. A napfogyatkozás egyéb-
ként igen 

1 viszonyf/va, mint a Nap távol-
sága. így a két égitest egylorma 
nagyságúnak látszik az égbolton. A 
Hold földkörüli pályája azonban 
nem pontosan kör, hanem ellipszis, 
s ezért hol közelebb, hol távolabb 
van a Földtől. Amikor távolabb 
van, a fogyatkozás nem teljes, az-
az a Napból egy fénylő gyürü lát-
szik, vagyis gyűrűs fogyatkozás áll 
elő. 

! A napfogyatkozás ritka jelensé-
gét szemlélhetjük rövidesen. Feb-

| ruár 25-én dé elölt ugyanis az egész 
i országban látható napfogyatkozás 
lesz. A fogyatkozás kezdete dé 1-

I előtt 9 óra 38 perc és a legnagyobb 
mértéket 10 óra 24 perckor éri el. 
Ekkor a Nap korongján 22 száza-
'ékos 

IV ALAKÚ SÖTÉT 

CSORBULÁS 

j RITKA JELENSÉG, 

mivel a holdpálya síkja a hőid 
napkörüli pályasikjával ötlckos szö-
gel zár be. Napfogyatkozáskor a 
Holdnak a két pálya metszéspont-
jába kell kerülnie. Így azután a 
fogyatkozások a löldfelület más és 
más pontjait érintik, ami távolabbi 
területekről egyáltalán nem ész-
lelhető. 

Felvetődik az a kérdés. hogyan 
tudja a Hold letakarni a Napot, 
amikor a Hold sokkal kisebb a 
Napnál. Igaz, hogy a Nap átmérője 
mintegy 400-szor nagyobb a Hold 
átmérőjénél, de a Hold távolsága 
viszont 400-szor kisebb hozzánk 

mutatkozik majd, ami miatt a Nap 
fénye is halványabb lesz. Finoman 
kormozott sík üveglapon a jelen-
ség igen jól megfigyelhető majd 
de egyébként is feltűnő. A fogyat-
kozás 11 óra 11 perckor ér véget. 

Érdemes lesz megfigyelni feb-
ruár 11-én éjjel 1 óm 3 perckor a 
Holdat is, amelynek fénye ekkor 
gyengén rozsdavörös színű lesz. 
Ekkor ugyanis részleges napfo-
gyatkozás következik be, azaz a 
Hold bekerül a Föld árnyékának 
világosabb részébe. A Föld lég-
köre megtöri a nap sugarait, igy 
a Föld árnyéka sóiét kúp, amelyet 
kevésbbé sötét úgynevezett iélár-
nyék övez. Ebben a félárnyékba 
kerül bele a Hold. 

Mindezeknek a természeti jelen-
ségeknek előre történő pontos meg-
határozása Is élénk lényt vet arra. 
hogy tudományunk mindinkább 
fejlődik és egyre jobban kiszorítja 
a tudatlanságra épített áltudmá-
nyosságot, amelyek a kizsákmá-
nyoló osztályok eszközei voltak 
hosszú időn keresztül a dolgozók-
kal szemben. 

Előadás a vallás keletkezéséről 

A Szegedi Városi Pártbizottság 
2ő-én délután 5 órakor a Pártokta-
tás Házában központi előadóval elő-
adása rendez ,,A vallás keletkezése" 
címmel. Az előadást Mátrai László 
elvtárs, egyetemi tanár, a Központi 

.Előadó Iroda tagja tartja. 

Közvetlen hangulatú 

hegedú-estet adott Szegeden 

Zaihiireezky Ede 

Szeged zenei életének jelentős 
esc -.ínye volt Zathureczky Ede 
Kt suth-dijas művészünk hegedű, 
estje a Zenc.konzervalóriumban. A 
termet zsúfolásig megtöltő közön-
ség nagy ünneplésben részesítette a 
művészt, aki ismét bebizonyította, 
hogy tökéletes mestere hangszeré-
nek. Játéka sokszínű, sokrétű volt 
és a gyönyörűen előadott mondani, 
valót olyan közérthetően tolmácsolta 
a hallgatóságnak, hogy mindenkit 
egyaránt megkapott. Valóban érez-
hető volt az a iMpcsolat, amely kö-
zötte és a közönség között megte-
remtődött. Széles vonalvezetései l éj 
páratlan tisztaságú, gyönyörűen 
zengő, szárnyaló tónussal játszottr 
a klasszt!,-as müveknél pedig külön 
meg kell említeni, milyen nagysze-
rűséggel domborította ki ezeknek a 
müveknek klasszikus formáját. 
Erre szinte iskolapélda volt Bcciho. 
ven Kreulzer-szonálú jártak előadá-
sa. Tartini: „Variációk egy Corelli 
témára" című művének sokrétű 
mondanivalóját is a klasszikus for. 

ma szigorú keretei között tudta mű-
vészien előadni. Igen nagy sikert 
ért el Bartók „Gyermekeknek" ef-
mú müvével is, amelyei saját maga 
írt át hegedűre. A nép igazi szóra-
kozását, mulatósát, kacagását érez-
tük ebből a kedves műből. Előadása 
is ilyen egyszerű, kedves, minden 
cikornyássdg nélküli volt. Hű tolmá_ 
csalása volt ez Bartóknak, akinek 
közvetlenül sikerült megismerni s a 
zene hangjain visszatükrözni a nép 
érzéseit. Zathureczky játékának vég-
telen szárnyaló tónusát érdemes 
megemlíteni Kodály: Adagio.jándl 
is. Hatahnas zengő tónusa keriilt 
előtérbe Corelli La lolia-jában. 

Ilajdu István méltó társa volt 
Zathureczky Edének a zongorakí-
séretben. Á Kreutzcr szonátában 
mint önálló művész is nagy siker, 
jel mutatta be tudásút. 

Igen helyes, hogy a rendezőség 
jó összekötő szöveggel ismertette 
meg közelebbről is a müvek monda-
nivalóját a hallgatósággal. 

Zucker Hilda. 

D I S Z . H 1 R E K 

értesítjük az üzemi, frrülo'l. kö-
zépiskolai és egyetemi sajtófelelős és 
levelező elvtársakat, hogv részükre 
Je már 25 én pénteken 6 érakor ér-
te' ,zlctet tartunk Megjelenésüket 
fe é t imül elvárjuk DISZ városi bi. 
2C Ság. 

MNDSZ-HIREK 

J. zsof A'll'a-telepl csoport csütör-
tök in ü órakor nőnapot tort. Szend-
rc. Júlia csoport pedig fél 6 kor. 

A vezetőképző tanfolyamot csü-
törtökön délután 5 órakor tartluk 
tneg titkárságunkon. Kérjük az elv-
társak felté len megjelenését. 

FELHÍVÁS 

Felhívom a felsővárosi és baktól 
tehéntartó gazdákat, hogy u baktól 
legelő fásítása végzésére haladékia. 
Ionul Jelentkezzenek a baktól lege-
lön a Felszabadulás.'.ermelőcsoport 
tanyája mellett. 

VB.-elnök 
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KOSSUTH-RADIO 
5 Reggeli zene. 5.30 Hírek. 5-40 

h i t . - emezek 0 Falurádió. 6 39 
Jian'Jcmecelt 0 45 Hírek- 7 ázúta. 
1 óz. ;ló zene. 7.45 Lapszemle 3 05 
S; \'e'. zene 11.30 Regónyrészle*. 13 
( - 30 Ének és zenekar. 13.15 Hsng 
In/ . izek 1415 Gyermekújság 14 5". 
F bc zélés. 15.30 Népek diduL td 15 
Rádió Po'i lkai Kör. 16.50 Mihály 
Aud.á3; Kan óta. 17 Rende'.etlsmer-
1' é , 17.10 Néphadsereg Híradója 17 
éra : 0 Jó munkáért — szép muzsi-
k é 18 Iflüság hangja. 18.2(1 Tánc-
zene. 10 Egy falu — egy nóta. 20.40 
A L.egvülté I versenv h rel. 90 4". 
Kőzve ti és az Operaházból. Erkel: 
Hunyadi László 23.45 Népzene. 

PETŐFI.RADlO 

0 Táncok nagvzenekarrs-. 6.35 Rész 
letek az Ont Tajmlr hívni fogja el-
mű operettből. 7 Kórusok. 8 30 E'ő-
edés. 8-40 Operetirészletek. 9-40 Ut-
lörő sporthíradó 10.10 Brahms mű-
véből . 10 50 Népi zene. 15 Fiatalok 
zenei üjságla. 15.30 Dalok. 15-50 Út-
törő mikrofonnal az országban. 16 
óra 10 Szabó Ferenc műveiből. 10 
óra 40 Regényrészlet 17 Zenekari 
hangverseny. 17 40 Előadás. 17-55 
Gllnka műveiből 18.40 Szív kü'di 
szívnek. 10 Az ötéves terv nyomá-
ban. 19.30 Hangverseny az üzemből. 
21-30 Rádiójáték. 22.05 Magyar mű-
vészek muzsikálnak. 

N A P I R E N D 
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mozi 

Szabadsáq: 6 és 8: Az én hazám 
(Január 27-lgl 

Vörös Csillag: 6 és 8: Clm nélkül 
távozott (Január 30-tg). 

Fáklya: 6 és 8: Trubadur (ma utol-
jára). 

s z í n h á z 
Este 7 óra: Tűzkeresz'séq. Radnóti 

bérlet (7). 
• 

MUZEUM 

Fejlődéstörténett ,éti'.<V< uvés-etl és 
népi cserepesség kiállítás-: délelőtt 
9 órától délután 3_fg szombat és 
vasárnap délelőtt 9 tőt l . lg . 

k ö n y v t á r 
Egvetemli Délelőtt 10 órától este 

9 óráig l Könyvkölcsönzés: 12-től 
6 J g) 

Somogy!: Köznapokon délelőtt 10 
órától délután 5 tg. 

i d o j a r a s j e l e n t é s 

Várható Időjárás csütörtök esdq: 
Továbbra is felhős, párás Idd. több 
felé havazás. havr.seső Mérsékelt 
keleti-délkeleti szél. A hőmérséklet 
aliq Változik. Várható hömérsékle'i 
értékek az or.száq területére: Csü-
törtökön reqqel nyuqaton mínusz 3— 
0. keleten mínusz 8—5 délben nyu-
qaton nvnusz 1—DU-SZ 2, keleten mí-
nusz 3—0 fok között. 

A METEOROLÓGIAI INTÉZET 
JELENTt-fc A Fürtó ALAI-JAUL 

C7CLGALO NAPI KoZÉPrlöMsRoEH 
L E T R Ö L 

Január 24-én. csütörtökön a vár-
ható napi középhőmérséklet az or-
száq egész területén 4 fok alatt lesz. 

H Í R E K 

HOLLANDIA BAN löbb mint 150 
ezer a mtinkánéikülisk száma. Elő-
reláthatólag a legnagyobb üveg. 
gyárban is leáll a termelés. 

AZ OSZTRÁK belügyminiszté-
rium legutóbbi rendelete szerint 
Ausztriában tovább emelkednek a 
lakbérek. A körmönfont törvény 
csupán a dolgozókat sújtja, mert a 
háztulajdonosok kezelési díj címén 
75. karbantartási költségek címén 
pedig mintegy 200 százalék jövede-
lemtöbblethez jutnak. 

A GÖRÖG Egyesült Demokraii-
kus Baloldali Koalíció (EDA) par. 
lamen ti csoportja nyilatkozatában 
tiltakozott a Demokratiki és a 
Fruri Tisz Irinisz című lapok be-
tiltása ellen. 

A LENGYEL hatéves terv utolsó 
évében 100 millió lonna szenet ter-
melnek ki a bányászok, vagyis há-
romszor annyit, mint a háború 
előtt. Jelenleg 9 új bánya feltárá. a 
van folyamatban. Az újonnan fel-
tárt bányák naponla 10 ezer tonna 
szenet adnak majd a népgazdaság-
nak. 

A CSEHSZLOVÁKIAI seneci á'_ 
lami gazdaság dolgozói nagy lel-
kesedéssel fogadiák a dánszent, 
mik'ósi állami gazdaság verseny-
felhívását. A két állami gazdaság 
között megindult szocialista mun-
kr.verseny a csehszlovák-magyar 
barátság nagyszerű megnyilvánu-
lása. 

PÉCSETT állítják majd fel 
Pálzay Pál alkotását, Hunyadi Já-
nos életnagyságúnál nagyobb, 
bronzból öntött lovas szobrát 

SALERNOI jelentés szerint 400 
dolgozó, aki eddig' az Oia®z Keresz-
tény Demokrata Szakszervezeti 
Szövetség (CISL) lagja vo't, beje-
lentető átlépését az Általános I 
Szakszervezeti Szövetség (CGIL) 
kötelékébe. 

A ROMÁNIAI Bihar-tartományban 
löbb mini 21 ezer magyar gyermek 
tanul anyanyelvén. 

A ROMÁN MUNKÁSPÁRT Köz-
ponti Bizottsága és a Román Nép-
köztársaság minisztertanácsa hatá-
rozatot hozott, amelynek ürlelmé-
brn R-ukaresIben emlékművet á'Híla-
nok Leninneta. 

KÖZEL 1 MILLIÓ TONNÁVAL 
'löbb kövei termel az idén köbá-
nyászalunk mini az ehntill évben. 

AZ OTSR ÉRTÉKELÉSE szerint 
1951-ben 481.169 dolgozó telte le az 
MHK-próbát . 

BELGIUMBA utazik a magyar vi-
vóválogatot'i. liogy részi vegyen a 
bolgVnmi Gand-ba« rendezendő nem-
zetközi vívöversenven. 

S p o r t é l e t a k o l h o z f a l v a k b a n 
A szovjet kolJiozparaszlok sportegyesületeiben a mezőgazdasági 

dolgozók milliói űzik kedvenc sportjukat. Kétezerháromszáz lcolhozcsa 
pal küzdött az 1951. évi röplabdái-kupáért, Ukrajnában az elmúlt, 
nyári szpartakiádon többszázezer falusi sportoló vett részt. Több mint 
ezer kolhozcsapat indult a labdarugó-lupáért vívott küzdelemben. 
Egyre szélesedik a tömcgsportmozgrlom Bjelorussziában Grúziában, 
Uzbekisztánban, a lett és a többi szö •tlségi köztársaság kolhozaiban. 

A téli idény beköszöntésével a teremsportok mellett a sí. és a 
korcsolyasport örvend nagy népszerűségnek a kolhozok sportolói köré-
ben. A'kolhozok sportkörei jól felkészüllek a téti idényre. Meginduljak 
a kolhozbajnokságok, megszervezték a kolhoz legjobb síelője, korcsojá-
zója, birkózója, vagy sakkozója büszke címéért folyó versenyeket. A 
versenyeken született kiváló eredmények a kolhozsport nagy fejlettségét 
mutatják. 

A kolhozlalvak sok sportlé.tesítménye: a síugrósáncok, a lesiklo-
pálydk, jégpályák és a többiek lehetőséget adnak, hogy a mezőgazda-
sági dolgozók a GTO (MHK) teli sportágaiból tömegcsen leprobáz. 
hassanak. A Csuvas ASzSzK Szovjet-kerület „Sztálin"-kolhozának fia-
taljai vállaltak hogy 150 dolgozót vonnak be a rendszeres síedzésekbe, 
valamint 80 GTO-próbázót készítenek elő és 20 minősíthető sportem-
bert képeznek lá. Hasonló felajánlásokat tettek a morgausi kerület 
„Sztálin"-kolhozának és a Cslcalgv-kcrülct „Zsdanov"-kolhozának spor-
tolói. A csuvas kolhozok sportolóinak kezdeményezése lelkes vissz, 
hangra, talált a szibériai falusi sportolók között is. A novoszibirszki te. 
rület számos kerületének sportolói tehetségkutató síversenyeket rendez-
lek, amelyeken rengeteg jóképességű síelő tűnt fel. 

A falusi párt- és a komszomol-szervezetek intézkedéseikkel segí-
tik a téli sportidény sikeres lebonyolítását. A társadalmi sportoktatók 
képzésével mgy segítséget nyújtanak a várost sportegyesületek fs. 

A szovjet kolhozparasztok boldog élelólicz hozzátartozik a sport 
is. A szovjet sport világraszóló eredményeinek egyik oka, hogy millió 
és millió dolgozó vesz részt a GTO.pióbákon. A sportmozgalom a Bol-
sevik Párt és a kormány gondoskodásának eredményeképpen hatalmas 
átfogó lendületei kapott Ez a mozgalom nagyban elősegíti a kommu-
nista társadalom erős, tevékeny, bátor és életvidám építőinek nevelé-
sét, akik a nép javára és szeretett hazájuk védelmében bármikor ké-
szek önfeláldozó munkál végezni 

(Szocialiszlicscszkoje Zemlegyeliie) 

!\agy»%ttbdaú birhósóveraeny Szegeden 

A rókusi tornaesarnokben vasárnap 
dé'előtt 10 órától bonyolítják lo a 
szabadfogású déikerü'e'l egvénl. fel-
nőtt blrkózóbajnokságokat Az izgal. 
masnak ígérkező küzdelmeken Bács 

Kiskun is Csongrád megye 75 leg-
több vcrsenvzőlo indul. A nr za-
bású blrkózóbajnokságon m. ^yar 
bajnokok és olimpiai keret-tagok is 
Indulnak 

Megyei motoros terepbajnokság 
Vasárnap bonyolítják 1e Szegeden C 

megyei motorkerékpáros terepba|nok. 
sógokat 50 induló részvételével. A 
terepbajnoksógekon Csongrád. Hód-
mezővásárhely. Szentes és Makó leg-
jobb mo oro3«l indulnak. Szegedről 
a Honvéd a Lokomotív a Zalka Má-
té és a most megalakult Dózsa mo-

toros szakosztálya vesz részt a kflr-
detemben. A megyei terepbajnoksá-
got több mint 50 km-es nehéztere-
pen futják le A rajt vasárnap reg-
gel 9 órakor a gyevl temetőnél lesz. 
A beérkezések 11 és 12 óra között 
ugyanitt várhatók. 

Újra edzésben a Szegedi Honvéd labdarugói 
A Szegedi Honvéd l&bdarugócsapo. 

ta a tegnap es I gyorssal a balaton-
kenesei üdülésből hazaérkezett A 
Játékosok a mai napon már edzést 
is tartanak. A csapattal megérkezett 
Csáky. Mészáros és Oberfrank A ta-
vaszi idényre való előkészületek so-
rán a csapat február 3-án a Szegedi 
Lokomoilvval. 10-én a Budapesti Hon 
véddal Játszik bará'ságos mérkőzést 
a i-iokomotfv pályán. Mlg február 
17-én Békéscsabán az Építők ellen 
játszik u csapat Az átigazolások so-

rán a Honvédből csak Boldls távo-
zott az Sz. Petőfihez, ezzel szemben 
leigazolták a Kecskeméti Dózsából 
Mészárost, a Székesfehérvári Hon-
védból Oberfrankot u Mosonmagya-
róvári Vasasból Gvlmeslt és a Fel-
sőgödi DlSZ-böl Balázsovttsot Csáki 
— akit Időközben a sztállnvárosl cs:. 
pathoz igazoltak le — úlólng Rérte 
az OTSB.t hogy u Sztállnvárosl Épí-
tőktől a Szegedi Honvédhoz igazol-
ják át. ügyében a héten döntenek-

A Labdarugó Szövetség új vezetősége 

özv. KÁRPÁTI TMRÉNÉ megha.1t. 
Teme'ése 24-én fél 4 órakor a Du-
gonics-temetőből. 

Bármilyen használt bú-
tort vásárol a 

Búíorérf ékesítő 
Vá l la la t 

Vétel, eladás, csere; 
Érdeklődés, címek be-
küldése: Szeged, Baj. 
csy Zs -u. 19.. Butorér-
tékesítő Vál'aiat 3. sz 
fióküzlete Tel.: 31-52 

A szegedi Labdarugó Társadalmi 
Szövetség kedden esto választotta 
meg új vezetőségét. Elnök Kabók 
Miklós, elnökhelyettes Jurka József. 
MHK előadó Kalocsai Géza. titkár 
László Endre. Jegyző Vlncze Is 'vánnó 
lett Intézőbizottság tagjai Kakuszl 
LAsz'ú. Gerber János és Madarász 
Mihály Fegve'ml bizottság: Hegedűs 
Lajos Kűnig Sándor. Oppermann Jó-

Totó-tájékoztató 

1. Vörös Lobogó Ke'tex—Vasas 
E'ek romos 1—2. 2. VM Nemze't 
Bank—Kinizsi Dohánygyár 2—1, 3. 
Szikra Hungária—Előro Autótaxi 1 — 
x. 4. Kőbányai Lok.—Bp. Építők 1—1 
5 Bp. Szikra—Vasas Ganz Vagon 1 
- ! , 6. VM Tüker—VL. Uis'ex x—2.7. 
Cs Vasas—VM Füszért 2—1, 8. Bp. 
Építők—Vasas Elek'romos 2—2. 9. VL. 
Kel'ex—Bp Postás 2—2 10. Pamu' . 
textil—A henaeum 1—1, 11. Bp. Hon-
véd—Kinizsi Sörgyár l - l . 12. Cs. 
Vasas—Szikra Gázművek 1—1. Pőtmér-

zsef. Vlncze István. Oktatási bizott-
ság: Kalmár György. Albert József és 
Polyák Gyula. Az ú.| vezetőség mun-
káját már pénteken megkezdi és fel-
hívja a labdarugó Intézők figyelmét, 
hogy labdarugó ügyekben csak hiva-
la'os órák alatt, kedden, szerdán és 
pénteken es'o 6-tól 8 lg forduljanak 
a Szövetséghez. 

kőzések: 13. Bp. Kinizsi—Bp Haladás 
1—1. 14 Kuiizsl Dohánygyár—M. 
Posz ó 2—2 15. Bp. B-s ys—Bp. Va-
sas 2—2, 16 VL Kistex—Kinizsi Sör-
gyár 2—2. 

Vezetíséqet választ a Röplabda 
Szövetséq 

Ma este 6 órai kezdetfel tartja- a 
szegedi Röplabda Társoda'ml Szövet-
ség veze őségvá'asztó taggvű'.ését a 
VTSB hivatalos helyiségében. Minden 
röp'abda Intéző és vezető, valamint 

sportoló pontosan jelenjék meg. 

Felvételi pályázat az ííjságíróiskolára 

A népművelési min.sThárium fel-
véteti pályázatot nird-M az ííjság-
íróiskolára. 

Felvételét kérheti minden 19 és 
30 év közötti fizikai vagy szellemi 
dolgozó, aki lehetséget érez ma-
gában az újságírói pályára, i:ás-
készséggel és éreftnég'.vil vagy 
érettséginek megfáleló általános 
ismeretekkel rendelkezik. 

A pályázók kérvényükét a Ma-
gyar Újságírók Országos Szövc'sé-
géhez (Budapest, VI. Sztálin-u. 
101.) ez év február 15-12 küldhetik 
be, csatolva a következő meilék" 
leiekel: 

I . Részletes önéletralz a végzett 

' iskolák és esetleges nyelvismeretek 
megjelölésével. 

| 2. A már megjelent 'rások vagy 
; ilyenek hiányában tetszés zerinli 
írás (cikk, riport). 

3. írásbeli igazol is a pályázó je-
lenlegi tevékenységéről la munka-
adó, vagy iskolavezető -gazolása). 

Az újságíróiskoláo, amelynek 
időtartama egy év, a tanulók meg-
felelő ellálá6ban részesülnek. Vi-
dékiek bentlakók lehetnek. Az ok-
tatás 1952. április 15-és kezdődik. 

Azok a pályázók, akiknek fel-
vételi kérelmét a fel/éteti bizott-
ság elfogadta, felvételi vtisgén 
vesznek részt. 

PIANINÓT vagy rövid zongorát Jó 
hangút bérbe vennék. Ármegjelölés, 
sal kérek értesítést a kiadóba. 
ELADÓ két ágy. sürgősen Marx-tér 
12. f'dsz'. 5 
AZONNALI be'éoésre keresünk egv 
gyakorlott raktiradminisztrálort. ak1 

a gépidrműszakmát műszakilag Jól 
Ismeri- önéletrajzukat Teherfuvaro-
zási Vállalat. Marx.*ér 11. címre kér 
Jük beküldeni 

BTJARö takarítónőt felveszek. Je-
lentkezés 9—11 közt. Gutenberg-u. 
(Margit) 22 a. I 3. 

j LAKAST keresek 2 szobával, mellék-
] helyiségekkel. Alsóváros környékén 
I vagy Hattyas-te'epen költséget téri-
i tem. Bn'do.q. Sztálin-krt 11. 
I PÉR'T kabát panoftx bé'éssel eladó. 
I Mindenes főzőnőt keresek. Április 4 
' útja 19. 

HÁROMSZOBÁS (szegedi) modern la 
kásomat elcserélném hasonló, vaqy 
kettdszobas budapestivel. „Gáz" |ell. 
rére a kiadóba 
EGY príma férfikerékpár eladó. . So-
mogyl Béla-u. 10 Udvarban. 

DÉLMAGYARORIZAG 
oe Itilra. noptlop. 

Feleié* uentesdé *> kiadó, 
ZOMBORI JANCS 

Sierkesztf: a uerken'óbl'ottsdg 
S,e>keiz,ó*4g: Stegea, lemn-u. 11. 

telelőn 35-15 é* 40-80: — E|«flakai *ierlenMfé« 
telelőn ••>« 8 <n 34-38 

fiadóhivafat: ti»g«g temn-u 5. 
_ _ telefon*• 35-00 
04in>agyon-úí4g Nyomda Sí eged 

Feleiéi *ete>4: Priikln Vtnoo* 

t 


