
4 KEDD, 1952, JULIUS 8. 

Korea népének hősi harcát ismerteti 

a Somtgyi Könyvtár koreai könyvkiátlilása 
Vasárnap délelőtt 11 órakor nagy. 

teámú közönség jelenlétében nyílt 
meg a Somogyi Könyvtár koreai 
könyv kiállítása. A kiá l l í tás célja, 
hogy dolgozó nk előtt ismertesse a 
korfiai nép hősi harcát bemutató 
gazdag irodalma*. Az ünnepélyesen 
feldíszített kiál l í tási teremben Sző. 
ke Mihá ly elvtárs, a könyvbár igaz-
gatója mondo :t bevezetőt, majd Mi-
son Gusztáv elvtárs, a Városi Ta. 
nács VB-titkára megnyitotta a kiál-
lítást. Beszédében könyvtáraink ú j 
feladatai 'ól elmondotta, hogy ]eg. 
fontoisabb feladatuk a j ó könyveket 
közelebb hozni dolgozó népünkhöz. 
A r r a kell törekedniök, hogy az ol-
vasás dolgozóink életének minden, 
nopos részévé vá l jon . Ma jd Korea 
harciadról emlékezeit meg s ismer, 
tette az amer ikaiak kegyei lenkedését 
és a kínai nép les v én segítségét is. 
A megnyitó beszéd után Sebők 
I lona , a MAV dolgozója Csohány 
Gabriel la: , . .Segítsük Koreát" című 
versét szKivrlta el. Utána Szőke Mi-

.há]y elvtárs tárlatvezetésen mutatta 
fce a kiál l í tást. 

A könyvkiál l í tás gazdag anyaga 
három részne oszlik. Az első rész-
ben a bókeha-ccal foglalkozó leg-
újabb könyveket lá t juk . Megtalál-
hat juk itt Sztál in elvtárs: ..Békéért" 
című 1946-tól 51-ig összeválogatott 
írásait, Rákosa elvtárs beszédeinek 
gyűjteményét. Nagy érdemre a kiál-
l i lás egészének is, hogy a politikai 
munkák mellett a szépirodalmi 
könyvek jelentőségükhöz mérten ki-
emelkedő, gazdag anyaggal szere-
pelnek. Osanyin 
„Egy a jejszónk, a béke" című 
könyve, Örkény István elbeszélés-
gyűjteménye a k iá l l í tás e részének 
jelentősebb Szépirodalmi művei. Ér-
deme a kiál l í tásnak, hogy a köny-
vek mellett folyóiratcikkeket is be. 
®u;at . Bo lgár Elek Sztá l in elvtárs 

atomfegyverrel kapcsolatos nyilat, 
kozatát feldolgozó tanulmánya is 
szerepe] ebben az anyagban. A ki-
áll ítás e részéhez ta lozó könyvek 
bemutalják a nyugati, illetőleg 
amerikai iga a]a t nyögő országok 
békeharcos irodalmát is. Nazim 
Nikmet török köllő gyűjteményes 
verseskötete melleit amerikai írók 
békeharcos könyveit is láthatjuk. 

A második rérz Korea történetére 
vonatkozó könyveket gyűjt i össze. A 
legrégibb időket felöleli a kiál l í tás 
anyagának ez a ciopcrlja. 1672-ből 
származó útleírás* is lá tha unk: Ja-
pán, Sziám ós Korea, ,.a h á o m ha-
talmas királyság igaz leírását"4. 
Ezenkívül nyelvi, földrajzi, nép-
rajzi műveket is láthatunk s ugyan-
itt van a koreai nép harcaira vonat-
kozó legújabb irodalom is. Jelen-
tős művek ebből az anyagból: Kim 
I r Szen elvtárs beszédeinek, cikkei-
nek gyü j crnénye. Znjcsikov: ..Ko-
rea" című könyve, Méray Tibor ri-
portjai és a Nemzetközi Női Bizott-
ság jelentése az amerikai baktérium-
háborúról. 

A kiá l l í tás ha~madik része Korea 
hősi harcát testvériesen segítő kínai 
nép történetét, mai- harcait ismer-
tető könyvekből á l l . Az anyagból 
kiemelkedik az 1813-ban készült 
1200 levélből á l ló francia, latin, kí-
nai nyelvű hatalmas szótár és Sztá-
lin elvtárs K ínáró l szóló könyve s 
több mai kínai sze-ző munká ja . 

A kiál l í tás nagy érdeme, hogy a 
magyarnyelvű könyveken kívül ide. 

nagyjelentőségű 1 gennyelvű, elsősorban orosz köny-
veket 'is bemutat 8 ezzel nemcsak 
Korea hősi harcának alapos meg-
ismerését segíti ellő, de lehetővé te-
szi, hogy az orosz nyelvvel egyre 
jobban megismerkedő dolgozóink az 
ezzel kapcsolatos irodalomból is t á . 
jékoztatást kapjanak. 

C f j t l I t u m L a <V8f8s.kereszt d o l q ú z é i l w z 

Vöröskereszt dolgotói ! Vegyétek 
ki részeteket a nyá r i mezőgazda-
sági munkákból . J á r j a n ak élen a 
betakarításban és begyüj lé brn. 
Harcoljatok a szemv eszíeség ellen. 
Mutassatok j ó példá i a munkák 
gyorts elvégzésében és a beadás ma-
radéktalan teljesí éjiében. 

Szervezzétek meg dolgozótársaitok 
egészségvédelmét, ál l í tsátok fel az 
elsősegélynyújtó szolgálat széles há-
lózatát. Minden brigádban, minden 
gép mellett ott legyen a jó l kikép. 
á,-)tt Vöröskeresztes elsősegélynyújtó, 
ak^ haladéktalanul segít a rászoru-
lóken. 

Szervezzétek meg a mezőgazda-

sági K^unkák során a dolgozók j ó 

ivóvize] járását. Gondoskodjatok a 

dolgozok egész'tóges elhelyezéséről, 

ügyeljetek a tisztaságra, vél jétek 

társaitokat a j á rványos megbeiege. 

désektó1(. 

Segítsétek elő a dolgozó nők be-
kapcsolódását a termelő munkába. 
Az aratás és cséplés idejére vállal-
jatok védnökeéget a bölcsődék és 
napközi otthonok felett. Állítsatok 
fel minden faluban, minden termelő-
csoportban és gépállomáson egész-
ségügyi állomást. Vél jétek, óv j á . 
tok önmagatok és társaitok egészsé. 
gét, hogy folyamatosain dolgozhas. 
sunk, zavartalanul építhessük öt-
éves tervünket, boldog jövőnket. 

Magyar Vöröskereszt dolgozók! 
Vegyetek példát dicső példaképeink-
től, a Szovjet VöröS'keresztesektől, 
Harcoljatok pjs imperialisták hábo-
rús tervei ellen. Harcoljatok a tu-
datlanság, a maradiság, a betegsé-
gek ellen. Támogassátok a Magyar 
Vöröskereszt békeharcát az egész, 
ségért vívott küzdelemben. 

A Vöröskereszt Szegcdi 
Titkársága. 

125-03 CZETKA"' 1949 es. príma AL 
latpotban eladó. Újszeged. FürJ-u. 
36. szám. 
SZÖNYEG4AVITAST vállalok. Sárdtné, 
Valéria-tér 6. 
ELVESZTETTEM nagyon fontos Iga-
zolványaimat Csanádi Ferenc névre. 
Kérem a becfcüleles megtalálót, adja 
1© a Retek u 29. szám alá. 
EBÉDÍ.OGARNITURA Öadó. Bem tá-
bnrnqk-u. 6. földszint 2. 
EGY mély gyermekkocsi eladó. 8zent 
An'a lu . 15 
3 + 2 es RADIÖ eladó. Jóslka-m. 41. 
I. em. 2 ajtó. 
JÖKARBAN levő mély gyermeíckocst 
eladó. Törjjörkény-u. 8. házfelOgyelő. 
SÜRGŐSEN keresek szoba. konyha, 
speizos lakást költségmeglértéssel. 
Érdeklődni Katona u. l/a. Juhászné. 
EGY kétaltós ruhásszekrény, ebédlő-
kredenc, ágv eladó. Zőldfa-u. 6. 
BÚTOROK, Íutm. éjjeli szekrény, tfl-
kflr. e'.őezobafal, nagy láda, e b Ju-
tányosán eladó. Petőfi Sándor-sgt. 
14. 1 em. 2. Megtekinthető 8t-9 óra 
között 
PRÍMA állapotban levő kétpárevezős 
csónak eladó- Megtekinthető Arva_u. 
12. szám. 
JOKARBAN levő sportkocsi eladó-
Sztálln-krt. 19 földszint. 
FI.ADÖ 80 literes üveg. kötött de-
mizson és 15 literes kis hordó. Köl-
csey-u. 4. II em. 6. 
KÖZEL.ELLÖS tehén eladó. Márton 
Mihály. Ilunyadl-tér 8. Tápé. / 
GYERMEK sportkocsi eladó. Csőn. 
grádl-flgt 22. I. 6. 
KÉZI s' kötszövögép eladó. Remény-
u. 2 8 . 
BEJARö mindenes főzőnőt keresek-
Berkes, Sztálin krt. 61 
ELADÓ egy vl|ágo3 hálószoba, varró, 
gép, nőt kerékpár, különféle bútor-
darabok. Érdeklődni Ságvári E-u. 
6; Kovácséknál. 
TOLÖKO.CSI betegnek eladó Újsze-
ged, Korondl-u. 5. 

* Párthirek 

Felhívjuk a titkár elvtársak fi-
gyelmét. hogy. ahoi niucsen ele-
gendö agitációs brosúra, a nép-
nevelő ankéthoz, a Pá.toktatás Há-
zaban sürgősen vegyenek ál anya-
got, hogy a népnevelők felludják 
dolgozni. 
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JÖKARBAN levő fehér sportkocsi el-
adó. Kossuth La|os-sgt. 81 
EGYAJTÓS Jégszekrény üveglappal, 
szoba WC és modern csillár eladó. 
Deák Ferenc-u. 22. I 2. 
JÖKARBAN levő mély gyermekkocsit 
veszek. Dr. Cápák. Nói klinika). 
ELADÓ egy diófa szekrény, egy nagy 
kád Károiyi-u. 2/b. házfelügyelő. 
EGY fehér mély gyermekkocsi el-
adó. Hattyú u. 51. délelőtti órákban. 
ÜZEMKÉPES telfölözőgépet kész-
pénzért vásárolunk. Szegedi Tejüzem, 
Párlzsl-krt 16. 
ELVESZTETTEM szombaton reggel 7 
órakor Polgár-u. J?4. szám alatti la-
kitsnyllvántartó füzetet. Kérem a be-
csülő es megtalálót. 10 forint ellené-
ben a Postaigazgatóságon adja le 
Újhegyi névre. 
EGY használt bőrkabátot veszek. 
Szent Mik!ós-u 7-
KIFOGÁSTALAN állapotban lévő fe-
hér mély gyermekkocsi eladó. Mak-
koserdő sor 28/b. 
EGY Jóátlapotban lévő fehér mély 
gyermekkocsi eladó. Pálfi-u. 73 
KERESEK mogvé'eire beköltözhető 
magánházat, lehetőleg Fodor-telepen. 
Molnár-u. 1 Molnár. 
BESZOLGAI,TATÁSRA disznóhoz tár-
sat keresek. Szabadsajtó-U. 71. (Al-
sóvá ros) 
KEVESET használt bailonkerekfi 
sportkocsi eladó. Tavasz-u. 4. 
KISMÉRETŰ konyhabútor, fehér zo-
máncozott asz'alsparhelt, vesszőfotel 
és vaságy eladó. Érd minden nap 
11—l-ig Sajka-u. 13. özv. Tállainé. 
EGYAJTÖS és kétajtós Jégszekrény 
tel lesen Jókarban és fürdökádmele-
gitő e'adó. Párizsi krt 45. 
BÚTOROZOTT szobát ké'szemény ré. 
ezé re azonnal bérbe vennék. Cím: j 
Csonreádmegyei Ingatlanközvetítő 
Vállalat. 
FEHÉR mély gyermekkocsi. Orion 
rádió eladó. Székely, Apponyi.u. 15. 
NAGYON szép fehér gyermekkocsi 
eladó. To'.buchln-sgt 50 (Kállai ház). 

IDOJARASJELENTÉS 
Várhrti időlávás 

kedd cs.iq: Déli, 
dé utáni felhőkép-
ződés, eqy-két he-
lyen záporerő zi-

vatar. Időnként 
élénkebb északke-
leti szél. A hőmér-
sék et alig vál ozik. 

Várható hőmér-
sékleti értékek az orszáq terüle'ére: 
Kedden reggel — 11—14, délben 25 
28 fok között. 

MOZI 

Szabadság: Talpalatnyi föld (Július 
9-;g). 

Vörös Csillaq: Elitéit falu (Július 
9-íg). 

Fáklya: Döntő fordulat (Július 10-lg) 
Az előadások a .mozikban 6 ós 8 

órakor kezdődnek. 

SZÍNHÁZ j.L,,. 

Nincs előadás. TlUií. 

MUZEUM 
Móra Ferenc-kiállltás; Koszta József 
képzőművészeti, fejlődéstörténeti és 
természetrajz, kiállítások: nétfő ki-
vételével naponta 9-től délután 18 
óráig, ezomba.on 9-től délután 17 
óráig, vasárnap 9 tői 13 óráig. 

KÖNYVTAR 

Egyetemi: Délelőtt 10 V-ától este G 
óráig (Könyvkölcsönzést 12-től 8 
úréig). 

Somogyi: Délelőtt 10-től este 7-ig. 
(Könyvkölcsönzés: délután 2-töI esté 
6 éráig. 

Gorkll 'Horváth M -U. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-től 
2-ig. délután 3-tól 7-lg. Kónyvköl-
csöazés. 

MSZT-HIREK 

Az MSZT Belváros V. alapszerveze-
te értesíti aktíváit, tagságát, és az 
érdeklődőket, hogy helyiségében Áp-
rilis 4-ú'ja 12.) Július 9-én este fél 
7 órakor MSZT gyűlést tart. melyre 
jnlndenkit meghív és szeretettel elvár 
a vezetőség. 

MNDSZ HÍREK 

Az MNDSZ városi titkárság értesíti 
a titkárokat és választmányi tagokat, 
hogy részükre ma délután 5 órakor 
értekezletet tarL 

Kinevezés 
A Népköztársaság Elnöki Taná-

csa Haiiúsz Jánost be]kereskedelmi 
m i n isalerhdl y et tec sé nevezte kii. 

Az Országos Béketanács 

új füzete Kocsedo borzalmairól 

Az Országos BéketartacS „Mi j 
van a nagyvi lágban" című füzet- I 
sorozatának 11. számaként Révész 
József: „Kocsedo vádo l " című 
munkáját adta ki. Ez az irás tiszta 
képet nyújt arról, hogy a hitleri 
fasizmus kegyetlenkedéseit "Túl-
szárnyaló amerikaiak mire képe-
pesek embertelenségben és gonosz-
ságban. A fűzet ismerteti a „rostá-
lás" módszerét, s adatokat, jegy-
zőkönyveket, hileles feljegyzése-
ket közöl az amerikai banditiz-
musról és a hadifoglyok hősies 
eilená'lá6áról. Révész József mun-
kája magasra szítja az olvasókban 
a gyűlő'et tüzé'- és megacélozza 
harcos békeakaratunkat. 

New-York (TASZSZ) . Az ENSZ 

titkársága J . A. Ma'ik e'-vtárs ja-

vaslatára a Biztonsági Tanács ck. 

monyaként k adt a és valamennyi 

ENSZ küldöttségnek me-küldJtte 

azokat az okmányokat, amelyek le-

leplezik, hegy az arr.enki fegyveres 

erők baktériumfegyvert a'kalmoz-

nak Koreában és Kinában 

Az okmányok a többi közöt: tar-

talmazzak a Demokratikus Jogás-ok 

Nemzetkö.i Szövetségére!: a B.zton-

sági Tanácshoz intézett felhívását, 

amelyet a Demokratikus Jogászok 

Nemzetközi Szövetsége Tanácsának 

1952 április 16—18.ig Bécsben tar- ' 

tolt ülésszakán fogadtak el és a 

felhíváshoz csatolt .jelentés az 
Egyesült Államok kereti bűntettei-

ről" és „jelen :és a baktéri.mfegy-

ver alkalmazásáról az Egyesült 

Al lamrk fegyveres erői által kínai 

terü'eten'4. ameyeket a Demokra-

tikus Jogászok Nemzetközi Szövet-

ségének a baktér,umfegyver Korea 

és Kina ferü efén való alkalmazó, 

sára vonatkozó tényeket kivizsgáló 

bízott: ága terjesztett be. 

Elutazott az osztrák parasztküldijtt-é* 
A SZÖVOSZ meghívására két 

hétlel ezelőtt osztrák parasztkül-
döt ség érkezett hazánkba, hogy ta-
nulmányozza a magyar mezőgazda-
ság szocialista átalakulásában elért 
oredmúnyeket. A 15 lagú paraszt-
küldöttség lermslöszöve'.lkazeteket, 
államai gazdaságokat, gépí l lomáso. 

kat, földművesszövetkezeteket lá ta . 

gatot-t meg, bcszé'getlek egyéni dol-

gozó parasztokkal, ipari munkások-

kal, iermejőszövetkeze 1 tagokkal. 

Az oszt rák parasztküldöttség tag-

jai vasárnap éj jel utaztak el ha-

zánkból. 

A Gépipari Technikum nyári termelési gyakorlata 
A Szegedi Gépipari Technikum-

ban alighogy befejeződött a vizs-
ga, az iskola tanulói ismé1 össze-
gyültek, hogy a nyári üzemi gya-
korlatra készüljenek fel. A la-
nulók az idei nyárom áltatni üze-
mekben, gyárakban dolgoznak, 
hogy az évközben nyert elméleti 
tudási és gyakorla/'i tapasztalatot 
a termelésben való részvétellel 

| még jobban e'mélyít.sék másrészt 
1 pedig azért, hogy az ötéves terv 
megvalósításából ók 's kivegyék, a 
részüket. 

Valamennyien kollégiumokban 
kapnak teljes ellátást és a c6opor. 

' tok a neve'ök felügyeletével t a-
sárnaponkint a munkahe y kör-
nyékének hegyei közöt' és erdő-
ségeiben tesznek kirándulásokat. 

Szegedi úszók nagy sikerei a Petőfi SE 
országos versenyén 

A Szegedi Petőfi tehetséges ifjú-
sági versenyzőkből álló úszógárdájm 
vasárnap Budapesten az országos Pe-
tőfi SE úszóvei-senyén kitűnően sze-
repolt. Az ifjúisági versenyzők fel-
nőtt számokban :ndulva sok győzel-
met és második helyezést értek el. 
Eredmények: 100 hát 1. Lúgost 1:25.8, 
2 Csótl 1:29.5; 100 pillangó 1- Reök 
1:19.8; 2. Kiss 1:30; 200 gyors 1. 
Hernyák 2:41-6; 2 Szendrei 2:42.8: 
100 mell 1. Vajtal 1:23.2. 2. Dobál 
1:24.4; 400 gvors 1. LugosI 5:47,6; 
2, Henyák 6:00.8; 50 mell 1. Vajtai 
37.2; 2, Dobai 39.1; 200 mell 1 Do-

bat 3:16.3. 2 Vajtai 3:19; 200 hát 
1 Lugosi 3:14.6: 100 gyors 2. 
Szendrei 1:12 1: 200 pillangó 1. 
Reök 3:20.5; 2. Hernyák 3:312; 300 
vegyes úszás 1. Hernyák 4:55; 2. 
Mártonfi 5:05. 4x100 vegyes váltó 
1. Szeged 9:16.8; 4x100 gyorsváltó 
1. Szeged 4:58; 4x200 gyorsváltó 1. 
Szeged 11:24.6. 

Női Sízámok: 2. Erdész 1:45.8; 100 
hát 2. Erdész 2:11. 100 pillangó t. 
Peterdi 1:44 2: 2. Erdész 2:00-6. 100 
mell 1. Peterdi 1:40.8; 200 meR 1. 
Peterdi 3:40.8; 150 női vegyes 1. 
Erdész 3:0,5; 2, Peterdi 3:05.4, 

Hírek az olimpiai előkészületekről 
Tata. A XV. nyárt olimpiai Játé-

kokra készülő magyar férfi és női 
atléták, valamint a súlyemelők va-
sárnap délután Tatán versenyen vet-
tek részt. A súlyemelő olimpiai ke-
ret tagjai hét ÚJ országos csúcsered-
ményt értek ©1 és közülük a félne-
hézsúlyú Buronyi egymaga négyet 
állított fel. 

Az a'létók négy új országos csúcs-
eredményt értek el. 

Súlyemelés: Pehelysúly B Nagy 
to'imp'al keret) 306 kg (84.5, 99 or-
szágos csúcé. 122.5). 

Váltósúly: Varga (olimpiai két ké-
re') 345.5 kg országos csúcs (102, 
1115 országos csúcs 132) 

Félnehézsúly: Buronyi (olimpiai ke-
ret) 373 kg, országas csúcs (112, 
114 és 147, mindhárom országos 
csúcs.) 

Atlétika 

4x100 m férfi váltó 1. magyar vá-

logatott (Zarándi, Varasdi, Csányl, 
Gcldovány') 41.3 mp 

4x400 rn vá|tó 1. magyar váloga. 
tott (Bánhalmi 49.5 mp. Szentgáli 
48 4 mp. Solymosl 48.2 mp, Adamik 
40.5 mp. 3:14.6 p. 

ÚJ országos csúcs. 
4x100 m női váltó J. magyar vá-

logatott (Rákhelyné. Ti|kovszky. 
Bartháné,, Gyarmati) 47 9 mp. UJ 
országos csúcs. 

Kalapácsvetés 1 Német Imre (olim-
piai keret) 59.04 m. 2. Csermák 
(olimp ai keret) 58.26 m. 

Csermák egyéni csúcsot ért el. 
Rúdugrás 1 Homonnay (oiimptaj 

ke re:) 420 cm. 

800 m s'kfutás 1. Bakos, (olimpiát 
keret) 149.9 p; ú| országos csúcs) 
Régi Bakos 1.51.7 p-

Diszkoszvetés nőt 1. Józsáné tol'm. 
piai keret) 46.07 m; országos csúcs- i 

A SZEGEDI HONVÉD 0SZI MÉRKŐZÉSEI 

Nyereményhetétiiönyvek 
sorsolása Hódmezővásárhelyen 
1952- J U L I U S 12 ÉN, S Z O M B A T O N DÉLUTÁN 5 Ó R A K O R A 

VÁROS I TANÁCS N A G Y T E R M É B E N . 

Kisorso'ásra kerülnek a Csongrád megye területón 1951. február 
l . tö l kezdődöm 1952. jún :us 30-ig bezárólag várt tót és a sorso-
lás napján is betétet tartalmazó nyereménybetétkönyveik:. 

A SORSOLÁS N Y I L V Á N O S ! 

A szentesi Járáshíréság 
példás büntetéssel sújtotta 

a vonatok fosztogatóit 

A Szentesi Járásbíróság tegnap, 

hétfőn targyalta Tarján Ernő, Do-

monkos Béla Földi Ferenc, Szűcs 

István és Tarján ÉraRné volt vas-

utatok bűnügyét. Tarján éa tár-

sai 1951 júniusától sorozatosain 

fosztogatók a vonalok szá'Iítmá-

p-yait, s különösen ntg/mennyisé-

gű búzát, árpát tu tcu 'cá l í s zabot 

Icptak a termel,"csoaoríok fízálIÚ-

mán ia ibó l . A topott gabonát min-

den esrtben elosztottak egymás 

kitt ott. Fö'di Ferenc azonban a lo. 

poit gabonán k i v i ! négy darab 

incet. nagymennyiségű női- férfi 

rt haanya sot ée kész rúnát 'opoll 

ki a sz j elvényekbó'. 

A Szenlesi Járásbíróság Tarján 

Ernőt kél évi börtönre és 1500 fo-

rint pénzbüntetésre, Domonkos Bé-

lát egy évi böntönra, 1000 forint 

pénzbüntetésre, Földi Ferencet két 

év 6 hónapi börtönre, 1000 fo- J 

rint pénzbüntetésre, Szűcs Istvánt ̂  

6 hónapi börtönre és 800 forint i 

pénzbüntetésre. Tarján Ernönét 

5 hónapi bönlönre és 500 forint 

pénzbüntetésre, valamin*, politikai 

joguk gyakorlásának 3, illetve 5 

évi meelosziáfcivAl suriolU* [ 

Megejtették a Szegedi Honvéd őszi 
sorsolását. Az első NB l-es labda, 
rugó mérkőzését az Sz. Honvéd 
augusztus 24-én Játsza Szegeden a 
Bp. Vasas Jlen. Ez a mérkőzés az 
ősz! fordulóból maradt el. Az őszi 
idény első mérkőzése szin'én Szege-
den kerül sorra augusztus 31-én 
Diósgyőr ellen. Szeptember 7-én Do-
rog—Sz. Honvéd; szeptember 14: Sz. 
Honvéd—Csepel; szeptember 28: Győr 

—Pécs: október 12: Bp. Bástya—Sa, 

Honvéd: október 19: Sz. Honvéd—Bp. 

Dózsa; október 26: Sz. Honvéd—Bp. 

Postás: november 2: Bp. Vasa9—Sz, 

Honvéd; november 9: Sz. Honvéd— 

Bp. Honvéd: november 16: Szombat, 

hely—Sz. Honvéd; november 23: Sz, 

Honvéd—Salgótarján; november 301 
n o n v e a — : bzc„ioiiiuci v » . y , 
—Sz. Honvéd; október 5: Sz. Honvéd Bp. Kinizsi—Sz. Honvéd. 

Meqyei tizek asztalitenisz bajnoksága 

Vasárnap rendezték meg' Szereden 
a megyei tizek asztalitenisz bajnok-
ságát. A férfiak közül Kénfa'.vi (Sz. 
Petőfi) győzött, második Nagv L (Sz. 
Honvéd). 0. Csikós II. (Sz. Honvéd). 
A női gvőztes Erdélyi Ka'a (Sz Va-
sas); 2. Szabó Mária (Sz Honvéd); 3-
Zarándi Márta (Sz Lendület). 

Remek eredmények a tatai atlétikai 
versenyen * 

A tatai olimpiai edzőtábor atléti-
kai versenyén Bakos 1 :49.9-re javí-
totta a 800 méteres síkfutás csúcsát; 
Józsáné 46:07_re javította a' női disz-
koszvető csúcsot. Országos csúcsot 
futott a 4x400-as férfi váltó 3:14.6 
idővel. A 4x100-as női váltó szin'én 
országos csúcsot állított fel 47.9 Idő-
vel A kalapácsvetésben Németh 
59.04-el győzött; súlyemelőink hét ú] 
országos csúcsot állítottak fel. 

A esehsz'ovák néohadsereq kosár-
labdázói Magyarországon 

A prágai atléták férfi kosárlabda 
csapata szombaton egyhetes vendég-
szereplésre Magyarországra érkezet. 
A csehszlovák együttes e'ső mérkő-
zését vasárnap látszotta a magyar 
olimpiai keret ellen, me'-'tol 3x20 
perces játék'dö után 133:90 arány-
ban vereséget szenvedett. Második 
mérkőzésé' a nrdgai csapat kedden 
Játsza a Bo. Honvéd ellen A har-
mad k találkozóra Szegeden kerül 
sor p'ntekcn es'e 0 órakor cr rókusi 
tornacsarnok udvarán, ahol a cseh-
szlovákok ellenfele » Szegedi Honvéd 

VL Sz. Kender—Szöreqi Építők 2:f l 
CrtO) 

Megyei T. osztáivú balnokt mérkő-
zésen a VL Sz. Kender nagy küzde-
lem után megérdeme ten győzött. 
Góllövők: Révész, Szabó, illetve Gu-
lyás (1 l-esből). 

Nemhlvatalos totóeredmények 

Felosztásra került összesen 172.017 
forint; az I és II- osztályban 51 
C7er 605.10 forint, a III. osztáivban 
pedig 68.806-80 forint keríti kiűze-
tésre. 

10 találatot harmincöt pályázó ért 
el A nyeremény egyenként körül-
belül 1450 forint 

Totóeredmények 

A három első mérkőzés törölve 2, 
2, 2. (elmaralt törölve) 2, 2. 1, (tö. 
rölve) 2, 2. 1. (törölve), 1. 

DÉLMAGVARORS2AG 

oolldka. napilap 
Felelős szer kesztö kiadót 

ZOMBORI IANCS 
Szerkeszti, a szerkesztőbizottság 

Szerkesziöség Szeged, l.en,n-u I I 

Telefon: 35—35 és 40—80 
Kiadrth'vaial: Szeged l.entn-u 

Telefon: 31-16 35—00. 

Csongrrtdmegvet Nvomd&insrt 

Váliaiat. Szeged 

_ Feielőa vezetői Vtacze György 


