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A szegedi Zene konzervatórium készül 
a jövő évre 

I Dolgozó népünk egyre eredmé-
nyesebben hajtja végre, valósítja 
meg a II. Pártkongresszus határo-
zatait. Eredményesen valósul 
meg a kulturális építő munkával 
kapcsolatos határozat ls: népünk 
kulturális színvonalának állandó, 
következetes emelése. Ennek a 
munkának egyik nagyjelentőségű 
lépése, hogy kormányzatunk most 
rendet teremtett a zeneiskolák mun. 
kajának területén. A zeneoktatás 
régóta készülő reformtervének 
munkáiétól most fejeződtek be, s 
az erte vonatkozó új szervezeti 
keret lehetőséget és biztosítékot ad 
arra, hogy a zenekonzervatóriumok 
munkája, a zenei oktatás ugrás, 
szerűen megjavuljon. 

Kormányzatunk új rendelkezése 
b szegedi Zenekonzervatóriumot is 
átszervezi. Az új konzervatóriumi 
munka egyik alapvető tulajdonsá-
ga, hogy diplomát ad a végzett 
hallgatók kezébe. A. felszabadulás 
előtt a város kezelésében lévő kis 
zeniskola semmiféle diplomát, el-
helyezkedésre jogot adó okmányt 
nem adott. Éppen ezért a zeneis-
kola látogatása azoknak volt kizá-
rólagos joga, akik szórakozáskép-
pen vettek részt a zenetanulásban. 
Kevés hallgatóval fe dolgozott a ze-
neiskola, s oktató munkája jórészt 
zongora, hegedű é« ének-tanítására 
szorítkozott. A végzett hallgatók, 
nak elenyészd töredéke került a 
Zeneművészeti Fóisko'ára. 

A felszabadulás után a Városi 
Zeneiskola 1947-ben állami intéz-
ménnyé alakult át. Megnagyobbo-
dott s el'átta a zenei pályára ké-
szülök nevelésének feladatait. 

Az új átszervezés szerint — a 

szovjet tapasztalatok felhasználá-

sával — határozottan szétválaszt-

ják az alsó, közép és felső okta-

tást, s ezzel a zeneoktatás eddigi 

bonyolult és helytelen felépítésé-

ben rendet teremtenek. Az alsófo-

kú zenei oktatás feladatainak meg. 

oldását a zeneiskola látja el, ket. 

tós feladattal; a zenei tömegneve-

lésben működni hatékonyan közre, 

növendékeket képez a továbbtanu-

lás, a konzervatórium számára. Ez 

minőségileg megtelel az általános 
iskola színvonalának. A konzerva. 
tórium a középiskolát jelenti a ze-
nei nevelés területén. A konzerva-
tórium az afeófokú tanárképzést 
valósítja meg. Két szakon tanulnak' 
a hallgatók: főhangszer (zongora, 
hegedű, cselló) és iskolai énektaní-
tás. A végzett hallgatók a zeneis-
kolában taníthatnak majd, illető-
leg általános iskolában vezethetik 
az ének oktatását. 

A zenekonzervatórium feladatai-
nak jó megoldását nagymértékben 
segíti, hogy a konzervatórium mel-
lett Szegeden az idén nyílik meg 
az ország harmadik zenei gimná-
ziuma. Ez azt jelenti és eredmé-
nyezi, hogy a konzervatórium fel-
adatait jobban meg tudja majd 
valósítani, mert a zenei gimnázium 
hallgatói, akik a gimnázium anya-
gát sűrítve tanulják, több időt 
szentelhetnék a konzervatóriumi 
munka számára, mint eddig. A ze-
nei gimnáziumban való tanulás 
nemcsak azt jelenti, hogy elvégzé-
se után a hallgatók megkapják a 
konzervatórium oklevelét, mely 
zenlskol-ati és általános iskolai ta-
nításra jogosít, hanem azt fe, hogy 
a hallgatók emellett meg kan ják a 
gimnáziumi végzettséggel teljesen 
egyenrangú érettségit, is. 

Mindezek fölött mint a zeneok-
tatás legfőbb szerve, a budapesti 
Zeneművészeti Főiskola áll. Az új 
zeneoktatási rendelkezések szerint 
a jövőben megszűnik a tanár- és a 
művészképzés eddigi elválasztása. 
A főiskola végzett hallgatói taná-
rok is és művészek is lesznek. 

A konzervatóriumban dolgozók 

tagozata i6 nyílik, mely nem ed 

ugyan képesítést, de lehetővé te-

szi, hogy az üzemi dolgozók eddi-

gi zenei képzettségüket, tudásukat 

szakszerű vezetés irányításával to-

vább fejleszthessék. 

A szegedi Zenekonzervaitórium 

tanárai és hallgatói nagy lelkese-

déssel készülnek a szeptember 10-

én induló új tanévre, hogy a nPigy 

lehetőségeiket bizitositó r j átszerve-

zés megnövekedett feladatainak 

eleget tudjanak tenni. 

* P á r t h i r e k 

Értesttjük a 8 hetes propagan-
distákat valamint hallgatóit, hogy 
részükre a ..Népi demokrácia úl ja" 
c. anyag megérkezett. Átvehetik 
a Pártoktatás Házában. 

Értesítjük a Párttörfénet I I . év-
folyam prop. konferencia hallgatóit, 
hogy részükre 30-án. szombaton 
délután 2 órakor a Pártokiatás Há-
zában az első kétheti anyagból kon-
ferenciát tartunk. Kérjük a pontos 
megjelenést. 

Értesítjük a Politikai gazdaságtan 
II . évfolyam propagandista konfe-
rencia hallgatóit, hogy részükre 30-
án, szombaton délután 2 órakor a 
Pártoktatás Házában az első két-
heti anyagból konferenciát tartunk. 
Kérjük a pontos megjelenést. 

Értesítjük a Poltikai gazdaságtan 
I. évfolyam propagandista konfe. 
rencia hallgatóit, hogy részükre 30-
án, szombaton délután 2 órakor a 
Pártoktatás Házában az első kétheti 
anyagból konferenciát tartunk- Kér-
jük a pontos megjelenést. 

Értesítjük az alapismereti, alap-
fokú és középfokú propagandista 
szeminárium vezetőit, hogv ré-
szükre 31-én, vasárnap délelőtt 8 
órakor a Pártoktatás Házában az 
útmutatóban megjelölt első részből 
konferenciát tartunk. Kérjük az elv-
társak pontos megjelenését. 

Agit. prop. osztály 

Abrakot kapnak hivatalos áron azok a dolgozó parasztok, 
akik szerződést kőinek serléshizlalásra 

Az Irodalomtörténeti Társaság szegedi csoportja 
szeptemberben előadásokat rendez az üzemekben 

Máricz Zsigmondról 
' A nagy magyar realista regény-
író Móricz Zsigmond halálának tíz-
éves évfordulója alkalmából az Iro-
dalomtörténeti Társaság Szegedi 
Csoportja a szakszervezetekkel 
együttműködve szeptemberben elő-
adásokat rendez üzemeinkben Mó-
ricz Zsigmondról. Az Irodalomtör-
téneti Társaság tagjai, az egyetem 
dolgozói és hallgatói kilenc üzemet. 

köztük a Textilkombinátot, az Uj-
szegedi Kenderszövőgyárat, a Le" 
mezgyárat, a Jutafonógyárat, a 
Szegedi Kenderfonógyárat látogat-
ják majd meg. Az előadásokon, a 
Tiszatáj című folyóirat munkatár-
sai is résztvesznek, akik irodalmunk 

| fejlődésének legújabb kérdéseiről 
I tájékoztatják az üzemi dolgozókat-

KÉPESÍTETT könyvelöket, lehetőleg I 
konttrozökat, azonnali bolépésre fel-
vesz a Csongrádmegyei Vágóhíd é s 
Húsfeldolgozó Vá'll. Hmvásárhely. ön-
életrajzok hétfőn délig küldendők 
be. Jelentkezés hétfőn délután 2 órá-
tól 651 
PRÍMA sezlon eladó Bodzafa-u. 5. 
BÚTOROZOTT szobát keresek fürdő-
azobahasználattul, fűtéssel. különbé-
Járatút. Érdeklődni: Ady-tér 2. Itt. 
em. 8—9, délelőtt 8-tól. délután 4-ig. 
NYOLCHÓNAPOS Javított süldő eladó. 
Beszolgáltatásra ls alkalmas. Kereszt-
it. 13. 

MAGYAR perzsa eladó. Remény-u. 5. 
délelőtt 7-8, délután 2-5-tg. 
BORKABATJAT most festesse. Javít-
tassa Csordás bórruhakészltő mester-
nél. Szent Mlklós-u. 7 
KERESEK villanyvonathoz kocsikat, 
Batlzfalw. Női klinika. 
FESTMÉNY elndú. Csongrádl-sgt. 11. 
EI.ADO egy beszolgáltatásra nlkalmas 
120—130 kg sertés. Pálfl-u. 43. 
FELSÖIPARIT végzett elektrűtech-
nikus elhelyezkedne. Cím: Répa. 
Csengeíe 633. 

ELADÓ keveset használt paraszt fé. 
dereskocsi. Ugyanott új barna hosz-
szú télikabát, új fekete öltöny ruha. 
Röszkel-u. 16. 
HASZNÁLT tégla eladó. Érdeklődni: 
Földmüve«-u 34. 
BELVÁROSI szép kettőszobás laká-
som (gáz bent) elcserélném magán-
házban levő lakásért. Ká'mán-u. 1. 
EGY új modern kombinált szekrény 
eladó .asztalosnál. Szent István-tér 7. 
MAUAS arakat fizetek kai-, zseb. éb-
resztőórákért és szerkezetekért Lacz-
kő órás, Szérhenyi-tér 9. 
EGY úl hálószoba és egy konyha-
bútor olcsón eladó. Sztálin-sétány 2. 
festőnél. 
JOKARHAN levő 100 kg-ot mérő má-
zsa e'adó. Róna-u 28. 
EGY 3-as számú Werthelm-kafcsza el-
adó. Mátyás-tér 13/a. 
BESZOLGALTATASRA alkalmas disznó 
eladó. Maros-u. 28 

DISZNOBEADASHOZ társat keresek. 
Ábrahám István, Kossuth Lajos-sgt. 
107. szám 
TEGNAP délután 2 és 3 óra kJzött a 
Lemozgyártóí a Kossuth La|os-sugár-
úton. a Frnncia-utcán keresztül az 
öthnlom-u. 13. számig elvesztettem 
Re.szta Miklós névre szó'ó irataimat. 
Felkérem ir becsületes megtalálókat, 
hogy irataimat öthalom-utca 13. sz. 
alá vagy n Lemezgyárba szívesked-
jenek leadni. 
A SZEGEDI Kenrierfonógyár íarkatóso-
knt felvesz. Jelentkesés munka-
könyvvel, ._.... • 

ELADÓ keményfa asztal. sezlon. 
plüssterftővel, 6 személyes aipacca 
evőeszköz, csillár. Megtekinthető 12 
—2-ig. BaJcsy-Zs.-u 17. II. em. 10, 
sjtó. 
A SZEGEDI Zenekonzervatóriumban 
és Zeneiskolában a felvéteti vizsgák 
szept. 3-án kezdődnek. Bővebb felvi-
lágosítással szolgál a Zenekonzervató-
rium. Sztálin krt. 77. Telefon: 43—66. 
HAZIIPARI Szövetkezet 3-ik Couhé-
tanfolyamát megfelelő számú Jelent-
kező esetén szeptember hó 1-én meg-
indítja. Jelentkezés Sztóün-krt. 21. 
Csuhét a legmagasabb napi áron vá-
sárolunk. Kosárfonó üzemünk min-
denféle lavltást elvégez. Mikszáth K. 
u. 8. Kérjük :<z állami vállalatokat, 
hogv mindenfő'e Javítással és ren-
deléssel forduljanak a Központi Iro-
dához. Tnkaréktár-u. 2. 
BÚTOROZOTT szobát, keresek sürgő, 
sen. Délmagyarorszá® kiadóhivatal?, 
Lrnin-u. 6. 

EGY Jókarban levő fehér mély gyer-
mekkocsi eladó. Zárda-u. 19. 
125-ös KIFOGÁSTALAN állapotbr.a le-
vő Csepel eladó. ApriMs 4-útja 6. 
Autójavító műhely. 
ALFA forralót (tábori üst) megvétel-
re keres a Szegedi Kenderfonógyár 
Szeged, Londoni-krt. 3. 
KEMÉNYFA szabászasztal, húsvágó tó 
ke, festett szekrények eladók. Vági, 
KlauzáLtér 7. 

ELVESZTETTEM levéltárcámat pénzzel. 
Igazolványokkal. A megtaláló Jutalom 
ellenében adla le Juhász Gyula u. 9. 
szám alá (Vadas György). 
VILLANYORAMOFON. táskwgramofon. 
tizedes mázsa, nyomógombos szuper-
rádió olcsón eladó. Róna-u. 7. 
KETTŐ drb héthónapos sertés e'.cdő. 
Szatvmazl-u. 41. 
BÓRTASKAT kulcsokkal, Iratokkal a 
vásárhelyi vonaton elvesztettem. A 
megtaláló Jutalom ellenében adja le 
Szeged, Vldra-u. 1. szám alá. 
EBÉDI-OASZTAL, kihúzható olcsón el-
adó. G-'.ück, Att|la-u. 16. 
BOGNÁR szerszám eludó. Kálvárii-
sor 16. I. em. 6. ajtó. Keresztes. 
ELADÓ szekrény, ehédlőkredenc. Meg-
tekinthető 3—6-ig. Temető-u. 2. 
BEJÁRÓ mindenes főzőnőt keresek. 
Bocskay-u. 9. Treer. 
HáZ eladó nagy kerttel, 'akását i lás-
sál. Hattyas-tclep, Pancsovaé-u. 41. 
F.LADÓ égy négyfiókos sublót, be-
állítható vil'lany elzáróóra. üvegtetejú 
pult, nagy gömb villanylámpa. UJs".-
*red. Temesvári-krt. 17. 
MOKÁNY női és Juventus ballon férfi 
kerékpár ló állapotban e'adó. 1 óra 
után megtekinthető. Kazinczy-u, 14., 
I, emelet, 4, t ... 

I IDÖJARASJELENTÉS 

Várható időjárás 
.c,iutö,r,Ak , .S??, ' 
Növekvő felhozol, 
néhány helyen, In-
kább csak északon 
esö. Mérsékelt dél-
nyuqati, nyugati 
szél. A hőmérsék-

n a H f i i r m a |et a!ic) változik. 
raHBBMH Várható hőmér 

sekleti értékek az ország területére 
csütörtökön reggel: 13—16, délben 
északon 23—26, délen 26—29 fok kö. 
rótt. 

MOZI 
Szabadság: Cirkusz (augusztus 31-lg) 
Vörös Csillag: Veszélyes őrjárat 

(szeptember 3-ig). 
faklya: Tengerész leánya (ma utol-

jára). 
Az előadások 6 és 8 órakor kez 

dinnek 
KIÁLLÍTÁS 

Faliújság kiállítás az MSZT székház 
nagytermében (Horváth Mihály-u. 31. 
Nyitva hétköznap 3-töl 8-lg, vasárnap 
délelőtt 10-tól 1 óráig. 

A Somogyi Könyvtárban koreai 
könyvkiállítás délelőtt 10 órától esto 
7-ig. 

MUZEUM 
Móra Ferenc-kiállitás, fejlődéstörté-

neti és természetrajzi kiállítások: hét-
fő kivételével naponta 9 tői délután 
18 óráig, szombaton 9-től délután 17 
óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. 

KÖNYVTAR 
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 

Ideje hétköznapokon-. Olvasóterem dél-
előtt 10-től este 9-ig, hétfőn 2-től es-
te 9-ig. Kölcsönzés 12-től este 8-ig, 
hétfőn 2-től este 8-ig. 

Somogyi: Délelőtt 10-től este 7-lg. 
(Könyvkölcsönzés: délután 2-től este 
6 óráig.) 

Partfürdői kölcsönzés mindennap, 
ünnep- é s vasárnap is délelőtt 9-töl 
este 7-lg. 

GorkM (Horváth M-u. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-től 
2-ig; délután 3-tól 7-ig. Könyvköl-
csönzés. 

* 
BEMUTATÓ A CSILLAGVIZSGÁLÓ-

BAN (Dóm tór 2.) Itt. emelet, ma 7 
órától. Hold bemutatás. Belépés dU-
ts'an. Természettudományi Társulat. 

A ZENEKONZERVATÖRIUM HÍREI 
Beiratások a Zenepedagógus Munka-

csoport iskolájába: a régi növendékek 
szeptember 3-án délelőtt 10-től 12-lg. 
délután 3-tól 5-ig: az új növendékek 
fi án délelőtt 10-től 12-ig. délután 3-tól 
5-lg Iratkozhatnak be a Zenekonzer-
vetóriumban. 

MNDSZ HIREK 

Kossuth Zsuzsanna! csoport csütörtö-
kön 6-kor taggyűlést, Szendrei Julin 
csoport 5 órakor munkadélutánt Bel-
város III. 7 órakor természettudomá-
nyi előadást tart. 

A minisztertanács határozatot ho-
zott két évvel ezelőtt az állatte-
nyésztés és a takarmánytermelés 
fejlesztésére- Az eltelt 2 esztendő 
alatt a sertésállomány szépen fejlő-
dött. Az idén az időjárás azonban 
nem nagyon kedvezett a takarmány-
termelésnek- A niegnövekedett ser-
tésállomány kitartása és a süldők 
meghízlalása nagyoibb gond lesz, 
mint máskor. Kormányzatunk azon-
ban dolgozó parasztságunk segítsé-
gére sietett most, amikor sertéshiz-
lalási akciót indít takarmányjutta-
tás mellett. Csongrádmegyében, ahol 
mostoha volt az időjárás és így a 
kukoricatermés is gyengébb, a szer-
ződött gazdák 

2.5 mázsa vegyes a b r a ko t 
k a p n a k 

hivatalos áron. A hízó kilogramm-
jáért átadáskor 12.20 forintot fi-
zetnek-

A hfzlatási idő legfeljebb 0 hó-
napig tart. Ennyi idő alatt a legki-
sebb súlyú süldőket is fel lehet híi-
lalni a szerződésben előírt 126 kilo-
grammos súlyra. 

A hizlalást szeratWISssel lekötött 
sertéseket adóba lefoglalni vagy 
a beadási kötelezettség teljesí-

tésébe elvinni nem sznbad-
Igy a szerződéses akcióba átadott 
hízót, természetesen a beadási köte-
lezettség teljesítésére sem lehet el-
számolni- A bízlalási szerződések 
kötésére a helyi tanácsoknál lehet 
jelentkezni. 

Tehát mint látjuk, a sertéshizla-
lási szerződés megkötése nagy előny-

I hoz juttatja a dolgozó parasztságot. 
Érdemes ezért minden termelőnek, 
akiknek módjuk van rá, sertéshiz-
lalási szerződést kötni. 

A sertéstartás jövedelmezőségét 
nagyban lehet fokozni, ha ki-
használjuk a rejtett tartaléko-

kat a takarmányozás terén, 
A tarlólegelők melleit jól hasznosít-
hatjuk az egyéb legelőket, a füves, 
gyomos területet is a sertés legel-
tetésére- Lucerna, lóhere tarlók 
igen értékes tápanyagot adnak a ser-
téseknek. A téli sertéstartást igen 
olcsóvá tehetjük, ha gondoskodunk a 
jó őszi és téli legelőkről. Erre leg-
alkalmasabbak az őszi takarniány-

A Délmagyarország kiadóhi-
vatala közli a hirdetőkkel, 
hogy augusztus 25-től 

h i r d e t é s e k e t 
reggel 8 órától déli 12 óráig 
vesz fet. 

Kiadóhivata l 

DÉL MAGYARORSZAG 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u I I 

Teleron: 35—35 és 40—80 
Kiadóhivatalt Szeged. Lenln-u i . 

Telefon: 81—16 é9 35—00. 

Csongrádmegyei Nyomdaipari 

VAlialat, 8zeged 

_ Felelős vezetői Viacze György 

keverékek; őszi borsó, rozsosbük"' 
köny, repce, rozsvetés. 

Hazánkban a scrtéshízlalás első-
sorban a túlságosan drága abrak-
kal történik, pedig a sertések egyéb 
takarmányokat is jól hasznosítanak, 
így különösen fontos most, hogy 
tököt, apróburgonyát, répát és mos-
lékot bőven adagoljunk a sertések-
nek, hogy ezzel is minél több ab-
raktakarmányt takarítsunk meg1-
Gyűjtsük össze 

a k o n y h a h u l l a d é k o k a f , 

moslékot és használjuk fel a serté-
sek etetésére. 

Itátran etessünk a sertéssel poly-
vát, elsősorban a pillangós vi-
rágú növények; bükköny, bor-
só, lenese polyváját, de n kalá-
szosok polyváját Is jól felhasz- * 

nálhatjuk. 
Vegyünk egy dézsát, hordót, vagy 
kádat, ebbe 30 centiméter vastag-
ságban tegyünk polyvát, ezt jó for-
róvízzel öntsük le és keverjük meg. 
Majd újabb 30 centiméteres polyva-
réteget teszünk a kádba és ezt fe-
mét elkeverjük. Ezt mindaddig foly-
tatjuk, amíg a kád tele nem lesz Ha 
a kád megtelt, lefedjük és 2—5 
óráig állni hagyjuk. Etetés előtt 
megsózzuk és a sertés szívesen fo-
gyasztja. ' 

Az ellenség, a kulákok ' 

n c m néz ik t é t l enü l , 

hogy a dolgozó parasztok komoly 
jövedelemre tesznek szert a sertés-
hizlalási akció révén. Ezért megkí-
sérlik, hogy a dolgozó parasztokat 
arra csábítsák, hogy a hízlalási szer-
ződésre az anyakocákat kössék le 
— és tgy a jövőnket együk meg. 
Leplezzük le a kóláknak ezt a mes-
terkedését- Törvény írja elő, hogy 

tenvészkneát, csak akkor szabad 
hízóba állítani, ha helyette sül-
dőkocát állítottak tenyésztésbe, 
azt bebúgatták és a süldőkoca 

le ls malacozott. 
Komoly segítséget kap dolgozó 

parasztságunk a sertéshizlalási ak-
ció révén a kormányzattól. Éljen 
tehát minden dolgozó paraszt ez-
zel a lehetőséggel és kösse le a szá-
mára előnyös szerződéssel sertéseit 
hizlalásra. 

Magzaielhaitó bűnszövetkezet felett 
ítélkezett a bíróság 

A budapesti megyei bíróság au-
gusztus 26-án tárgyalta egy mag. 
zatelhajtó bűnszövetkezet ügyét. 
A birÓ6ág megállapította, hogy a 
minden orvosi képzettség nélkül 
mesterkedő vádlottak a legelemibb 
egészségügyi előírások, betartása 
nélkül rendszeresen hajtottak vég-
re magzatelhajtásokat és egy él-
veszületett csecsemőt megfojtottak 
ás elástak. A vádlottak a karmai* 
közé került asszonyok, életét sú-
lyosan veszélyeztették. 

A bíróság a bűnszövetkezet szer-
vezőjét, a volt nyilas Gács István 
tisztviselőt, valamint Friedl Béla 
volt egyetemi hallgatót 15 évi bör-
tönre ítélte. Gács és Friedl felhaj-
tói Csanádi Andomé foglalkozás-
nélküli volt háztulajdonos és Gold-
berger Müklósné erkölcsrendészeti 
felügyelet alatt álló, volt textil-
nagykereskedönö, a hírhedt gyár-
tulajdonos budai Goldberger Mik-
lós felesége voltak. Mindketten a 

magzatelhajtások végrehajtásában 
fe közreműködtek. A bíróság Csa-
nadinét 8 évi. Goldbergernét pedig 
hét és fél évi börtönre ítélte. Bo-
gár Ferencnét, aki élveszül stett 
magzatát megölette, a bíróság 8 
évi börtönbüntetésre ítélte. 

Az Országos Takarékpénztár 
felhívja 

mindazokat a dogozókat, akik 
kifizetett Második Békekölcsön-
kötvényeiket ezideig még nem kap-1 

ták meg, hogy kötvényeiket kér-
jék munkahelyük békekölcsönfele-
lősé tőL 

Azok a készpénzjegyzók, akik 
kifizetett Második Békekölcsön-
kötvényeiket még nem vették vol-
na kézhez, Budapesten az Országos 
Takarékpénztár illetékes kerületig 
vidéken pedig a megyeszékhelyi 
f iókjától kér jék azok megküldését. 

Megalakult a Vísisportok Társadalmi Szövetsége 

Kedden este Rzeged vlzimotorosai, 
evezősei és kajakosai értekezletet 
tartottak a VTSB-ben, amelynek sorén 
megalakították u Vizlsportok Szegedi 
Társadalmi Szövetségét. A Szövetség 
feladnia, hogy Szeged területén a vf-
zijérmü sportolókat szakosztályokba 
tömörítse és egységes Irányítással 
ter vszerű sportmunkát végezzenek. A 
szövetség Jó munkájához szükséges, 
hogy a sportkörök támogassák a szö-
vetség munkáját, alakítsák meg a vl-
zijármű szakosztályokat és ezzel a 
sportköri fejlesztési terv teljesítését 

Is elősegítik. A Szegedi Kender SK, 
a Kinizsi Szalámigyár SK sportolót 
már megalakították vlzisport szak-
osztályaikat, a Vörös Meteor és az 
Ujszegedi Kender is megalakítja vízi-
sport szakosztályait. A megalakult 
Társadalmi Szövetség munkáját ötös 
bizottság végzi, amely hivatalos óráit 
minden héten kedden este 7 órától 
tartja a VTSB helyiségében. Az ÚJon-
r rn alakult Szövetség irányítja maid 
a vízisportok rendezvényeit, amely 
biztosítja a tervszerűséget ezen a 

Sz. Honvéd—Diósgyőri Vasas NB l-es mérkőzés Szegeden 
Vasárnap délután fél 5 órai kez-

dettel rendezik meg a Honvéd-sta-
dionban a Szegedi Honvéd—Diósgyőri 
Vasas nlénynyitó NB l-es labdarugó 

Szegedi kerékpáros sikerek 

A Magyar Népköztársaság 100 kilo-
méteres." egyenkénti inditásos ország-
úti kerékpárosbajnokságán, Budapes-
ten Csongrád megye csapata a ne-
gyedik helyen végzett. Megyénket 
Rudics, Tanai és Kopasz, Sz. Honvéd 
veisenyzők képviselték. A Ml'enártson 
megrendezett pályaverseny repü'öfu-
úvmában Tóth Erzsébet (Sz. Postás) 
győzött 15.6-es kitűnő idővel. 

A kecskeméti országúton megren-
dezett iflúsági. 80 km es versenyen 
Takács (Sz. Honvéd) harmadik. Vár-
helyi (Sz. Postás) hatodik helyezést 
ért el. A nők 30 km-es országúti ver-
senyében Tóth Erzsébet (Sz. Postás) 
győzött 54:4l-es Idővel (átlag 33.400 
m), harmadik Fülöp Ilona (Sz. Pos-
tás). 

TENISZ 

Szegedi Fáklya—Makói válogartolt 5:1, 
Szegedi Fáklya—Ruhagyár 5:1. 

mérkőzést. Előtte háromnegyed 3 kor 
Szegedi Lokomotív—Kistext NB Il.-es 
mérkőzés kerül 'lejátszásra, 

Szeged város birkózó bajnoksága 
A rókusi tornacsarnokban vasár-

nap délelőtt JO órai kezdettel zajlik 
le Szeged város evzyénl. kötött, és 
szabadfogású birkózóbajnoksága. A 
döntő küzdelmekre délután 5 órakor 
kerül sor. 

Országos I. osztályú kardverseny 
Vasárnap reggel 9 órai kezdettel az 

Rz. Postás Kossuth Lajos-sugárút- 4. 
szám alatt! vívótermében országos L 
osztályú kardvlvó versenyt rendeznek 
több élvonalbeli vívó részvételével. 

SPORTKÜLÖNVONAT OROSHAZARA 
Vasárnap, augusztus 31-én a Szegedi 

Petőfi—Orosházi Kinizsi labdarugó 
mérkőzésre az IBUSZ sportkillön vona-
tot, Indít. A vonat Szegedről, a Rókue-
állomásról Indul reggel 7.30-kor. vlsz-
szaérkezik 21 órakor. Útiköltség oda-
vissza 11.80 forint. Jelentkezni az 
ILUSZ-nál lehet. 


