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Készüljünk fel a tavaszi munkákra 
SZEGED ÉS A S Z E G E D I JA-

KAS területén ni ég nagyon sók az 
olyan föld, amely bevetetlenül, vagy 
mélyszáutallaiiul hever parlagon. 
Ez a lemaradás kbból ered, hogy a 
szocialista szektofok és az egyéni-
leg dolgozó parasztok is helytelenül 
szerveztélremeg a munkát és az ősz 
folyamán 4plogat|ák a szántási-ve-
lés; munkálatokat. 

A felacht most tcJlát az, hogy 
a kedvezfi időt kihasználva, mi-
előbb tolyti'ssuk és befejezzük 
ezeket a munkákat. Nem lehet, 
hogy egyetlen négyszögölnyi te-
rület Is bevetetlenül maradjon! 

A szántási, vetési munkálatok vég-
rehajtása az ál lam érdeke mellett 
elsősorban dolgozó parasztságunk 
érdeke, mert ha nagyobb a termés, 
nagyobb a jövedelem, több jut a 
szabadpiacra. 

U G Y A N A K K O R azonban nem 
szabad megfeledkezni arról sem, 
hogy a járásban számottevő terüle-
ten még mindig ál l a víz. Folytas-
sa dolgozó parasztságunk lendüle-
tesen a víz lecsapolását! Készítse el 
a csatornákat, amelyeken a víz le-
folyhat. Ugyanakkor a víz folyásá-

nak meggyorsítására célszerű, ha 
néhány helyen feltörik a jeget, hogy 
a levegő nyomására szaporábban tá-
vozzon el a víz. 

A felszabadulás előtt nagyon ke-

veset törődtek a búza és az ősziárpa 

téli gondozásával. Most arra kell 

gondolnunk, hogy minden szcsn ga-

bona jelentős érlék számunkra és a 

gabonát télen is .gondozni kell. Né-

hány nap óta vékony hóréjteg borít-

ja a bevetett gabona földeket is. A 

nap hatására a hó felső rétege meg-

olvad és az alkony beálltával a 

fagypont a lá süllyedt hőmérséklet 

hatására megpáncélosrydott. Ez alatt 

a takaró alatt a növény nem kap 

levegőt, és félő, hogy kipásk. A 

teendő: megtörni a páncélt, hogy a 

növény levegőhöz jusson. Erinél a 

munkánál a kellemeset össze lehet 

kötni a. hasznossal. Hajtsuk végig 

állatainkat a páneéloscldott terüle-

ten és a növények márás levegőhöz 

jutnak. Ugyanakkor az1 állatainkkal 

is j ó t leszünk, mert szervezetüket 

erősítjük a táii jár tatással és így 

jobban ellen tudnak állni a külön-

böző betegségeknek. 

J A N U Á R végefelé járunk. Roha-
mosan 

közeledik az az idő. amikor hoz-
zá kell fogni a tavaszi szántás-
hoz, vetéshez. Ha azt akarjak 
hogy jó termésünk legyen, már 
ehhrz a munkához is fel kell 

készülni. 

Vizsgáljuk át az ekéket, a veiőgé-
pckel és sürgősen javí'suk ki, ha 
hiba van rajták. Gondoskodjunk 
idóöe.n a vetőmagvakról is. A ve-
lőmagvak egymás közötti kölcsön-
nel vagy cserével, vagy szabadpia-
con szerezzük be. 

NÉHÁNY ÉV ÖTA dolgozó pa-
rasztságunk tapasztalja, hogy 
mennyire érdemes szerződéses nö-
vényt termelni. Éppen ezért 'arisa 
hazafias kötelességének minden 
termclöcsoport. minden egyénileg 
dolgozó parasz', hogy minél előbb 
kössön növénytermesztési szerző-
dést. A leszerződött területre a vál-
lalat magfelelő mennyiségei vető-
magot utal ki, így a szerződött 
feleknek erre sem lesz gondjuk. 

Keresztúti György 
a Járási Tanács agronómusa 

Az Országos Béketanács két új kiadványa 
Sós Endre: Az emberiség 

legnagyobb mozgalma 

Sós Endrének, az Országos Réke-

tanárs Külpolitikai Füzetei népszerű 

sorozatában most megjelent mun-

kája az emberiség legnagyobb moz-

galmát, a nemzetközi békemnzgul. 

inat ismerteti. Az olvasó elé tárja 

a nemzetközi békemozgalom eélját. 

kialakulását- fejlődését, egész törté 

uetét és eddig elért történelmi je-

lentőségű eredményeit. Könnyen át-

tekinthető módon és világos, köz-

vetlen előadásban Ismerteti n Szov-

jetunió sztálini békepolitikáját, a 

Tájékoztató Iroda békevédelmi ha-

tározatalt és útmutatásait, majtl a 

wror.'awi kongresszustól kezdve, a 

diadalmasan elűretürfí nemzetközi 

békrmozgalom minden jelentős moz-

zanatát és eredményét megmutatja 

a népek bécsi kongressznsáig. Vé-

gül felvázolja a magyar békemozga. 

lom kialakulását és eddigi credmé 

nyelt. „Az emberiség legnagyobb 

mozgalma" tanulságos olvasmány. 

Nemcsak a békeharcosok számára 

nélkülözhetetlen, de mindenkinek el 

kell olvasnia, aktt „ világ népeinek 

és — saját magának sorsa érdekel. 

Fehér Klóra: A békeküldött 

Fehér Klára, „A békeküldötf" cí-
mű írásában egy baranyamegyei 
dolgozó parasztasszony élettörté-
nelével isnvertet meg bennünket. A 
békeküldött' parasztasszony a béke-
kongresszus egyik ebédszünetében 
maga mondja el életéi attól kezd-
ve. amint egy Villány-környéki 
cselédviskóban megszületeti, egé-
szen addig, amíg az a megtisztel-
telés éri, hogy, mint nagyanya, 
laluját képviselheti a 111. Magyar 
Békekonigresszuson. Egyszerű, köz-
vetlen szavakkal elmondott törté-
net ez a\von:ó elbeszélés, de lel-
tárul benöle egész dolgoíó paraszt-
ságunk élete. Egy asszony életén 
keresztül kibontakozik a, nagy tör-
ténelmi átalakulás, amely' meghozta 
a magyar iöld népének az új. bol-
dog életet. !A tiékeküldötté válasz-
tott parasztasszony belső fejlődése 
pedig azf példázza, hogy aki meg-
ismerkedik a közösségi életlel, az 
nem is iud megtenni nélküle és 
szinte sorsszerüen kapcsolódik az 
emberiségnek az egész világot át-
fogó békemozguimába. Fehér 
Klára műve most jelent meg a 
,,Békebizottságok Kiskönyvtára" 
sorozatában. j 

mérséklet csökken. 

IDŐJARASJELENTÉS 

Várható időjárás 
kedd estig: Csök-
kenő felhőzet, 
egyes helyeken In. 
kább csak délen 
havazás. Néhány 
helyen köd. Mérsé-
keli. időnként 
eienk északi, észak-
keleti szél. A hő-

» P á r t j u k 

frlesfijük a i'árUürtcnet II. ív 
lyaniának, a Sztálin Életrajz és a 
l'iditikai Gazdaságtan 1. évfolyamú, 
rak hallgatóit, hogy részükre az uj 
anyaghoz az útmutató megérkezett. 
Kérjük, vegyék át a Pártoklatás Há-
zában. 

Értesítjük a titkár elvtársakat, 

hogy o párioklalásbnn résztvevők 

statisztikáját a körlevélben meg-

adott határidőre feltéllenül küldjék 

be. Azok az alapszervezetek, melyek 

néni rendelkeznek kitöltetlen űrlap-

pal. a Pártbizottság tudakozójában 

vegyenek át egy példányt. 

Értesítjük az alapismereti, alap-
fokéi és középfokú propagandista 
szeminárium vezetőit, hogy lö-
szükre a most folyó anyagok fel. 
dolgozásához az útmutató megér, 
kezelt. Kérjük, minél előbb ve-
gyék át a Pártoktatás Házában. 

Értesítjük az üzemi és kerületi 
sejtófelelősöket- hogy részükre ja-
nuár 28-án, szerdán délután fél 5 
órakor értekezletet tartunk Kálvin-
tér 6. szám alatt. Pontos megjele-
nésl kérünk. 

Értesítjük az alapismereti pro* 
pagandiirtákat, hogy részükre fo-
lyó hÁ 28-án, 6zerdán délután 5 
órakor üzemekben a megszokott 
helyen, többiek részére a Párt. 
oktatás Házbban foglalkozást tar. 
tunk. Kérjük a pontos megjelenést. 

Értesítjük a középfokú propa-
gandistákat, hogy részükre folyó 
hó 28-án, szerdán délután 5 óra-
kor a meghívóban közülv helyeken 
(üzemekben) foglalkozást tartunk. 
Kérjük az elvtársak pontos megje-
lenését. 

Városi Pártbizottság 

Agit. Prop, Osztúya, 

SPORT 

K a p i t a l i s t a o r s z á g o k „ s p o r t é l e t é r ő l " j e l e n t i k . . . 

Amikor a néső is „sportol".. 

Jó l hasznosították a Szegedi Tudományegyetem 
történeti intézetéhen Alckszandra Balasova 

tanácsait 
Kát évvel ezelőtt járt Imánkban 

n magyar szovjet barátsági hónap 
alatt Alckszandra Balasova a Mosz. 
kvai Egyetem történettanárn. Ma-
gyarországi körútja során a Sze-
gedi Tudományegyetem történeti 
intézetébe is ellátogatott. Magas-
színvonalú tudása, szerény egyéni-
sége felejthetetlen emlék és köve-
tendő példa az intézet tanári kara 
és hallgatói szániáxa. 

Alekszandra Balasova, mint m in . 
den hazánkban járt szovjet ember, 
sok éríékes tapasztalatát adott ál 
a magyar dolgozóknak. Javaslatai-
nak hasznosítása valóságos forra-
dalmi változást hozott a Történeti 
Intézet oktató munkájában. 

Balasova a többi között elmon-
dotta. hogy 

a szovjet egyetemeken nagy 
gondot fordítanak a szeminári-
umok tervszerűségére. Ennek 
ahipján a Történeti Intézet most 
már félévre cttíre elkészíti és 
írásba,, kiadja a hallgatóknak a 

: szemináriumi foglalkozások ter. 
vezetet. 

A szemináriumok végén ismertetik, 
milye,, főbb szempontok szerint tár-
gyalják a következő anyagot, így 
a hallgatók ennek alapján dolgoz-
zák azt fel. 

Balasova lálogalása előtt az inté-
zetben igen sűrűn tartottuk refe-
rátumot, Nem lulajdonítottak nagy 
fontosságot ennek és ezért nem egy-
szer egy-egy gyengébben sikerült 
referátum feletti vitánál eltértek a 
tárgytól. 

Balasova iránymutatása alapján, 
most csak fontosabb alkalmak. 
I^jr tartanak referátumot i-> a 
legjobb hallgatók megtisztelő 

feladata ez. 
Az előadó a vila bírálata 

alapján átdolgozza referátumát és 

a vizsgáknál, mint önálló irodalmi 
munkát nyújt ja be. Ennek elkészí-
téséhez sokkal szélesebbkörű irodal-
mat kell feldolgoznia, mint mn't 
a tanterv előír. így már a második 
és harmadik évben elsajátítják a 
hallgatók diploma\ munkájukhoz az 
elemi módszereket. 

Balasova arra is.vfelhívta az inté-
zet tanárainak figjtelmét, hogy le-
gyenek igényesek a hallgatókkal 
szemben H 

Fejlődésüket ne emlékezőtehet-

ségük alapján ítéljék meg. ha-

nem a foglalkozások után ké-

szítsenek feljegyzést észrev'te. 

leikről. 

Mos| az egyéni konzultáció, a cso-
portos konzultációk, a tanulmányi 
konferenciák segítségével a hallga-
tók nemcsak a vizsgák előtt, ha-
nem egész évben rendszeresen la . 
nuinak. Ugyanakkor a tanárok több 
osztályzat alapján tudjanak elbírál-
ni a hallgatók tudását-

A szovjet egyetemeken jól bevált 
gyakorlat hasznosításával a Sze-
gedi Tudományegyetem Tört'éneii 
intézetében is nagymértékben meg. 
növekedett a hallgatók anyagtudása 
ideológiai felkészültsége. Az idei 
félévi vizsgákon magasabb követel-
mények melleit is négyes áPag. 
eredményt értek el. 

Várhaló hőmérsékleti ériékek az 
-ország területére: Kedd reqqel — 4— 
>7, délben orszáqszerte —3 — o fok 
közölt. A várháló napi középhömér-
.íéklet január 27-én kedden négy fok 
alatt lesz. 

* MOZI ' 

Szabadság. Gőqös hercegnő (Január 
28-ig). 

Vörös Csillag: Vihar (Január 28-lgl. 
Fáklya: Aranycsillaq lovagja (Január 

j 29-ig.) 

Az előadások kezdete fél 6 és fél 8 
órakor. 

SZÍNHÁZ 

Est© 7 órakor: Fekete arany. Szig-, 
ligeti bérlet (6). ' 

MUZEUM 

Fejlődéstörténeti kiállítás; Móra Fe-
renc-emlékklállítás. Fehértó élővilága 
kiállítás: hétfő kivételével minden-/ 
nai» 10 órától este 6 óráig. 

HöNWTAR ' 

Az Egyetem! Könyvtár nyitvatartási 
ide|e hétköznapokon: Olvasóterem dél. 
előtt 10-től este 9-ig; hétfőn 2-től'es-
te 9-ig Kölcsönzés 12-től este 8-ig, 
hétfőn 2-tűl este 8-ig. Vasárnap nyit. 
va 9-től 13 óráig. 

Somogyi: Délelőtt 10-től est© 7-ig, 
(Könyvkölcsönzée: délután 2-től este 
0 óráig.) 

Gorkij (Horváth M..U. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-t6l 
2-ig: délután 3-tól 7-ig. Könyvköl-
csönzés. 

A III. SZOVJETJOGI TANFOLYAM 

legközelebbi előadását dr. Schultheiez 
Emil egyetemi tanár tartja ma dél-
in ári 6 órakor a Jogi Kar 1. számú 
tantermében ..A bűncselekmény fo-
galma a szovjet büntetőjogban'' cím-
mel. • 

A MAGYAR Biológiai Egyesület rze-
pedt csoportjának Január 27-én dél-
után 6 órára kitűzött előadása; elma-
rad. 

MNDSZ HÍREK 

Az MNDSZ várost titkársága ma 
délután 5 órakor titkárt és választ-
mányi értekezletet tart. Az asszony-
társak feltétlen é3 pontos megjelené-
sét kérik. 

MSZT HÍREK 

MSZT Fe'sőváros I. szervezete 28-án, 
szerdán este 6 órai kezdettel MSZT-
napot tart. Vendégeket ls szívesen 
lát a vezetőség, 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Az Orvosegészségügyi Szakszervezet 
szegedi csoportja tudományos ülését 
január 28-án este 6 órakor tartja a 
Bőrklinika tantermében. 

Betonozási és szállítási munkára 

iérií segédmunkásokat 
felveszünk. Jelentkezés az Épii-
tetelemqyár munkaerőqazdálko. 
dasan Budapest. XI Budafoki 
út 78. Vidékieknek szállás' 
havi 10 Ft.ért, napi háromszo-
ri étkezést 7.40 Ft-ért biztosí-
tunk. 

Szeqed! Kenyérqyár értesül Szeaed város dolgozóit. hogy BÉR-
SÜTÉST (kenyér kalács) az ALANT FELSOROLT KENYÉRÜZEMEK 
VALLALNAK e'őzetes bejelentés alap)in : Volt Bo s féle sütöde vt-
resác.s u. 52. sz.; volt Bpre'-fil-i sütöde. Nvil u. 33.; volf Hernyák. 
féle sütöde Vásárhelyi ccü. 38.: volt Szrqhő-féie sütöde Zákány u. 
24: volt Szokfii fé'c sütöde Újszeged. Temesvári krt. 11.; volt Vel-
kovics-féte sülödé Honvéd tér 7 szám 

A IcapttaUsla! államok labdarúgó-
mérkőzésein a bíráskodás egyáltalán 
nem mondható veszélytelen foglal-
kozásnak. A - libanoni ..Sportélet" (A1 
Chu-ijat ar-riadia) Jelentése szerint az 
angol bíróság nemrégiben tárgyalta 

| James Olivér labdarugó középcsatár 
ügyét-, aki '— miután nem volt meg-
elégedve ' az ítéletiét —'megütötte a 
bírót. A birosgg > „enyhítő körül-
méhyt'' vett • figyelembe. mégpedig 
azt. . hogy a játok'vezeio sér̂ ét-c- nem 
volt súlyos. Olivér csak 5 font pénz-
büntetéítj kapott. 

A bírók " '„megrendszabályozáeából" 
a nézők j is szépen kiveszik részüket. 
Ugyancsak a 'libanoni isportújság köz-
li," hggy Mexikóban egy iabdarugó-
méi-kozés.en a -helyi „Atalant" a Bra-
ziljai ,.Palm Inas" csapata! ellen ját, 
szőtt, a játékvezető egy brazillal tá-
jékéét durvaság miatt kiállított. Ek-
kor egy.'néző'-- mint késLbb kiderült, 
a brazillal követség tagja — lesza-
ladt a'pályára és a játékvezetőn inu. 
tol ta be ' az " ökölvívás műyéezetében 
.vaJó jártasságát. A ' rendőrség közbo-
•lépése a: bírót megmentette a ki-
üléstől. 

„Néger nem lehel bajnok .. 

A hivatásos légsúlyú ökölvívók ta-
lálkozóján az angliai New-Castleban 
Anglia ökölvívó bajnok! címéért Tad-
dy Gardner, AngMa többszörös baj-
noka és Jack Toizesmanjaké délafri-
kai ökölvívó léptek szorítóba. 

A tizenkettedik menet után — még 
három lett volna hátra — félbesza-
kították a: mérkőzést es a győzelmet 
egyhangúan a délafrikai versengzó 
nek kélték o'da. Ugy látszott., hogy * 
légsúlyú ökölvívó bajnoki cím sorsa 
eldőlt. 
A valóság azonban mást hozott. 
Mást hozott azért, mert Jack Dél-Af 
r-ika úgynevezett „színes'1 lakosságá-
hoz tartozik. Megindult tehát a „fai-
védők"' hajszája azért-, hogy a dél-
afrikai vensenvzőt megfosszák meg-
érdemelt címétől. 

A Johannesburgi „Stor" emfl lap-
ban durvahangú, éles támadás jelent 
eg a .délafrikai versenyző ellen, 
majd a transvaall ökölvivószövétség 
vezetői kijelentették, hogv Trizoeman-
jaket nem lehet elismerni Anglia baj-
nokának. „Néger nem lehet bajnok" 
— hangzott Dél-Afrika „rajvédőinek'' 
különös véleménye 

A RÁDIÓ MAI MŰSORA: 

Január 27. kedd 

KOSSUTH RADI6 

5 Heggel! zene, 5.30 Hírek 6 Fa> 
lurádió, 6.45 Lapszemle, 7 llángleme 
zek, 7-45 Levelezők Jelentik. 8.05 
Hanglomezek. 11.30 Asszonvrovat. 11 
óra 50 Enelc, 12 Hírek. 12.30 Dalok » 
sztálini építkezésekről, 13 Balettzene. 
13.30 Román népt muzsika 14.15 
Operetlrfeztetek, 15.30 Békedatok, 15 
óra 50.Hegedű, 10.20 Gyermekrádió. 
10 40 Orosz nyelvlecke. 17 Hírek. 17 
óra 15 Határőrség híradója, 17.45 
Termelési híradó 18 Békedal, 18.20 
Előadás, 19 Hangos úlsáp. 20 Hírek 
20.10 Mozart hangverseny, 21.15 
Operahang verseny. 22 Hírek. 22.20 
Klassziku? müvek. 23.20 Hangleme 
zek, 24 Hírek 

PETŐFI RADIO 

6 Vidám dalok, 6.35 Énekkar. 6.45 
Torna, 7 Magyar népdalok, 7.35 Vi-
dám népi miizstka. 3 Rádióoperett-
böl, 8.30 Hangverseny, 9.20 Gyer-
mekrádió, 9.40 Gvermekzene 10 Hí-
rek, Itt 10 Szórakoztató zene, 10.25 
Hegedi). 10.40 Bartók, Kodálv müvei-
ből, 1.5 Zongora. 15.25 Rádióegyüt-
tes. 16.10 Szlovák és magyar nép-
zene. 17 Hanglemezek. 18 Előadás. 
18.1'. Kórusok. 18.45 Szív küldi. I'J 
Előadás, 19.30 Alexandrov együttes 
20 .Tánczene, 2ü»15. 5yurUiefiy edóra- . 

Az Sz. Honvéd tavaszi sorsolása 

Megtörtént az NB I. tavaszi sorso. 
lása, mely szerint a mérkőzések már-
cius 15-én kezdődnek. A 13 forduló 
közül kettőt «.előre > hoztak, mégpedig 
a Xlí.-et i május 6-ra, a XlII-at pedig 
március 2á-re. 

1. forduló, március 15: Bp. Postás 
—Szegedi Honvéd; március 22: Sz. 
Honvéct^-Bp. Kinizsi; március 29: Bp. 
Honvéd—Sz' Honvéd; április 12: 8z. 
Honvéd—Salgótarjáni Bányász; április 
19: Csepeli Vasas—Sz Honvéd; május 
2: Sz. Honvéd—SztáJin Vasmű Építők; 
május 10: Dorogi . Bányász—Sz. Hon-
véd: május 17: , Sz Honvéd—Bp Bás-
tya ; június 7: Bp. Vasas—Sz. Honvéd; 
június 21: Sz Honvéd—Győri Vasa -; 
június 28: Vörös I-obogó Sortex—Sz. 
Honvéd. A XII. forduló előre hozv.il 
május «6-ra: Sz Honvéd—Szombathelyi 
Lokomotív: XIII. forduló előre hozva 
május 25-1'C: Bp Dózsa—Sz Honvéd. 

' « Területi birkózóverseny 

Vasárnap délelőtt területi kötöttfo-
gású birkózóversenyt tartottak az Sz. 
Dózsa rendezésében. Eredmények: 42 
kg: 1. Berta Sz. Dósa; 2 Tamási Sz 
Lok.; 3. Klement Sz Lok.: 45 kg: 1. 
Németh Sz. Lok ; 2 Szepesi Sz Lok. 
48 kg: 1. Tanczos Sz Dózsa; 2. líolt-
no Sz Lok: 3. Valrga Sz Uóz-a; f.l 
kg: 1. Kállai H Dózsa: 2. Sári Sz. 
Lok: 3. Felhő Sz Dózsa; 54 kg: 
Rózsa Sz. Dózsa; 2. Vinczo Sz Pe-
tőfi; 3. Tótn Sz. Dózea: 57 kg: 1. 
Madácsi II. Dózsa; 2. Faragó Sz. Hon-
véd: 3. Rükényesi Sz. Dózsa; 60 kg: 
1. Németh Sz. Dózsa; 2. Jelei Sz 
Lok.; 63 kg: 1. Vetról Sz Dózsa; 67 
kg. 1. Csikóé H. Dózsa: 2 Dán Sz 
Petőfi; 70 kg: 1. Lele H. Dózsa. 

Totóeredmények 

1, 2, 1, 1, 1. 1. x, x. 1. 1. 2. 2. 

Nemhivatalos totónyeremények 

12 találatos 12 szelvény. 3687.50 Ft, 
11 találatos 355 szelvény, 135 Ft, 10 
találatos 3349 rzelvénv. 17.50 Ft. 

, 

SZEGEDI BASTYA-OROSHAZI * 
' KINIZSI 14:2 

Y;isárnap érte a rókusl tornacsar-
nokban nagy érdeklődés Kellett zaj-
lott le az Sz. Bástya—Orosiíázi Kinizsi 
meghívásos ökölvívó mérkőzés. Az 
összecsapásokon a, technikásabb Bás-
tya, ökölviyók nagy föSényt harcol-
tak ki. Az orosházi ökölvívók lelke-
sen küzdöttek? Eredmények: Kojnok 
(Sz. Bástyái pontozással győzött. Pu-
kánszki (Orosházi Kinizsi) ellen. Itola-
rik (Sz. B.) pontozással győzött Zetga 
(O. K.) eüen. Fianck (Sz. B.) erőfö-
lénnyel győzött LaszU (O. K.) ellen. 
Berecz (Sz. B.) ellen Bus II. (O. K.) 
feladta a küzdelme'. Lakatos (Sz. B) 
ellen Gubucz (O. K.) feladta a mér-
kőzést. Harsányt (Sz. B.) ellen Bus J. 
(O. K.) leléptetve sportszerűtlenségért. 
G. Szabó (O. R.) hatalmas küzdelem 
után győzött Gyökér (Sz. B.) ellen-
A fölénvben lévő Gyökért erős vér-
zés miatt leléptették. Balázs (Sz. B.) 
pootozássn! győzött Farkas (O. H.) el-
len Bemutató mérkőzésen Rahó (Sz. 
H ellen Pribék (Sz. K.) feladta a 
küzdelmet. A Szegedi Bástya ver-
senyzők rohamosan fejlődnek, Gyö-
kér Rahó. Balázs, Harsányi jól kép-
zett ökölvívók. 

Sporteqészséqüqyl közlemények 

A labdarugók heti sportorvosi vizs-
gálatának beosztása: Január 27-én 
Lokomotív SK I—II. és ifjúság. 28-án 
Dózsa SK I—II. ifjúsági. 29-én Petőfi 
SK I—II. fe iflúsági. 30-án Honvéd 
SK. 31-én délelőtt Honvéd II., délután 
Honvéd ifjúsági csapata. A rendelé-
seket déle'ött 9—1-lg, délután 4-töl fél 
8-ig tartják Április 4-útja 15. ezáin 
Matt. 

Ma kézilabda értekezlet 

A Kézilabda Társadalmi Szövetté g 
ma este 6 órai kezdettel értekezletet 
tart a VTSB-ben a: kézilabda vezetők 
és Intézők részére. Az értekezleten 
a teremkézilabda bajnokság megindu-
lását készítik elő. 

MODERN hálúbútor. íróasztalok el-
adó. Gép u. 3. 
MODERN világvevö. telepe® rádió el-
adók. sertéssel fizethető. Asztalos, 
Gogolv u. 2. (volt Polgár u.) 
FARKASKUTYA, gyönyörű. éves. ol-
csón eladó, tartásra kiadó. Huss, 
Sztálin krt. 7. 
KONYHAKREDENC, íróasztal. kétsze-
mélyes új tczlon eladó. Sziliért sgt. 
57. szám. 
SZEKRÉNY, ágv. asztal, sub'ót. kar-
nis, demlreon <16 HL), nylontáska el-
adó. Tápéi u. 22. 

KOMPLETT háló. ebédlő, konylrekre-
denc. íróasztal ocsón eladó. Küzép-
kikütősor 2. 

N a q y választékban kapható 

bátor-szőnyeg, 
asztal-, á g y 
és sezlonterítő 

a BÚTOR ÉRTÉKESÍTŐ VALLALAT 
Szeqed. Balcsy Zsilinszky utca 

10 sz. boltjában. 

TELEFUNKEN rádió. 220 Voltos por. 
szivó, Singer varrógép eladó. Tisza" 
Latos u. 17. 
KF.TAKNÁS zománcos GudHn kályha 
csizma, gyermek irha e'adó Rotti' 
Gogoly u. 6. 
20 fejőstehén eladó. Tápé. József A. 
u. 47. 
CITROMFA tele hálószoba elköltözés 
miatt otadó. Mérey u. 6/c II 6 
NÉGY drb 5.25x16-os. 1 drb Í5.50x 
15-ös használt autó külső gummi el-
adó. Sziliért eor 8 
EJ.VESZETT rzerdán délután 3 hóna-
pos mangata-a malac. Megtalálót Ju-
talmazom. Bocekav u. 8/b. 
VÁGÓMARHA etadó. Szcntmihálytelek, 
103/a. őrház. 
ZENESZEKRÉNY, rekamié, két fotel, 
kis a-z'a'ka, 43-as csizma eladó. Ta-
karéktár u. 8. IIT. udvari bejárat. 
I'J, fehér, nikkelezett, zománcozott 
ramottos kályha eladó. Sztálin krt. 
30. r. 5. 
BEJÁRÓNŐNEK ajánlkozom, dolgozó 
családhoz. Szllágyiné, Halász u. 29/a. 

D É L M A G Y A R O R S Z A G 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és ktadő! 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged Lenin u. 11 

Telefon: 35—35 és 40—80 
Kiadóhivatal s Szeged, Lenin-u 8. 

Telefon: 31—16 és 35—00 

Csongrádmegyei Nyomdaipart 
' Vállalat, Szeged 
Felelős vezető; Vtacze Győr i* ' 


