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Új nevek a dicsőségtáblán 
Az ú j tervév megkezdése óta el-

telt rövid idő alatt a Szegedi Erő-
műné l megkétszereződött a munka-
versenyben élenjárók névsora a di-
csöségláblán. A legjobb eredményt 
elérők közé ú j nevek is kerültek, 
olyanok, akik az elmúlt esztendő-
ben csak alacsony termelési száza-
lékot tudtak felmutatni. Ezek közé 
tartozik Szécsi István salakkihor-
dó, Mészáros Mihály szénbehordó, 
akik teljesítményszázalékuk eme-
lésével, Kalapis Menyhért és Süi i 

Ferenc kazánfűtők pedig az egyen-
letes göztartásnál értek el kiváló 
eredményt. 

Az ú j és régi nevek mellett az 
üzem legjobbjai között ott található 
a dicsőségtáblán Pávó Lajos szta-
hánovista művezető neve is. Ö jó 
munkaszervezéssel biztosítja az 
üzem zavartalan munkáját . Danis 
László ötszörös új í tó neve is a di-
csőségtáblán olvasható: újításaival 
növeli termelését. 

Misán György 

A kis Csemege megcsúfolja a nagy Csemege 

olcsó árait 

Tudvalévő, hogy a Népboltok 
mellett működik Szegeden két Cse-
mege áruda is. A két hatalmas üz-
let igen nagy forgalmat bonyolít le, 
mert nagy a választéka és olcsók 
nz árai. Van azonban egy harmadik 
Csemege is, az egykori Meinl-üzlet 
lielyén. A napokban baromfi és to-
jás volt kapható a kis Csemegében. 
Feltűnt, hogy az árut kitették a 
kirakatba, holott az ilyesmit a kö-
zönség reklám nélkül is ei szokta 
kapkodni. De csakhamar kiderült, 
hogy miért k íná l ják oly feltűnően: 
az árak olyan magasak voltak, 
hogy nem igen akadt rá juk vevó. 
A kilónként 23 forintos csirke és a 
2 forint 20 filléres tojás drága. A 

dolgozók szívesen vásárolták a 
klónkénti 20—24 íorintos csirkét és 
az X forint 80 filléres tojást. A kis 
Csemege árai magasabbak a piaci 
áraknál is és nemhogy ármérsékló 
hatásuk lenne, de egyszerűen drá-
gításra buzdít ják a piaci árusokat, 
akik a szombati piacon már arra 
hivatkoztak, hogy a „Meinlnél" 
drágábbak az árak. 

Egyszóval igen helyes lenne, ha 
a kis Csemege felhagyna azzal az 
üzleti gyakorlattal, hogy a piacon 
vásárolja össze az árut és azt a 
piaci árnál jóval drágábban adja, 
mert ezzel a piaci árak emelkedé-
sét segíti elő. 

Ligeti Jenő 

* Part hírek 

Értesítjük a Politikai Gazdaság-
tan I. évfolyam hallgatóit, hogy 
részükre 1954 január 22-én, pénte-
ken délután 4 órakor a Pártokta-
lók Házában hirdetett konferencia 
30-án délután fél 3 órakor lesz 
megtartva. 

Figyelem! ., Meghívókat a konfe-

renciákra. külön nem küldünk. 

Kérjük a pontos meg jelenést! 

Agit.-prop. osztály 

Értes í t jük az elvtársakat , hogy 

1954. j a n u á r 27-én dé lu t án út 

órakor a Pár tok ta t ás Házaban 

„Az értelmiség szerepe és jelen-

tősége a szocial izmus építésé-

ben " c ímme l előadást tar tunk . 

Az előadást dr. Fodor Gábor 

Kossuth-dí jas egyetemi rektor 

tar t ja . 

K é r j ü k a pontos megjelenést. 

Kö zö l j ü k az E lvtársakka l , 

hogy a Pár t tör ténet I I . és a po-

l i t ika i iskola I I . év fo lyamon ta-

nu l ó propagandis ták részére ú j 

ú t m u t a t ó megérkezett , melyet a 

Pár tok ta tás H á z á b an átvehet-

nek. 

Szeged Városi Pár tb izot tság 

Agi t . Prop. Osztá ly 

N e p z e n e b n k 

Miért nincs hosszú ideig petróleum 
a mórahalmi Földmüvesszövetkezet boltjában 

' A '-.ormányprogramm megjelené-
se i országszerte nagy javulás 
ni . .„ikozik a városok és falvak 
áruellátása terén. Rendszeres áru-
igényléssel biztosítva vannak a 
közszükségleti cikkek a legtöbb 
árudéban. 

Mórahalmon viszont még min-

dig vannak olyan hiányosságok, 

aini miatt szót kell emelni. Közsé-

günk árudájában például nem lehet 

hetek óta petróleumot kapni. Mi 

ennek az oka? Talán a földműves-
szövetkezet vezetője nem igényel 
elegendő mennyiségben, vagy az 
áruelosztó szervnél van hanyagság? 

A falu lakossága — amely igyek-
szik eleget tenni kötelezettségeinek 
— joggal elvárja, hogy megfelelő 
áruellátásban részesüljön. Ne le-
gyen hosszúidejű fennakadás még 
a petróleum tekintetében sem. Tu-
dott dolog, hogy a téli időben erre 
falun nagy szükség van. 

t V. E. — 

R ílungária-étterem megkezdi a diétás étkeztetést 
Többször szóvá totte már a „Dél-

miigyarország": Szegeden diétás 
vendéglőt koll létesíteni, a sryomor-
bMeg emberek számúra, akiket 
horstalan és kevéssé fűszerezett 
ételek rogynaztására utasít az or-
vos és akiknek a káposzta és 
egyéb savanyúság valósággal mé-
M f , 

A Városi Egészségügyi Hivatal 

is sürgette egy diétás konyha be-

rendezését, de támogatta ezt a Vá-

rosi Tanács is. A Vendéglátóipar 

is hajlandó volt egy diétás ven-

déglő lótosítéséro, de minden tö-

rekvése érthetetlen módon meddő 

maradt, mert nem akadt egész 

éven át egy olyan helyiség, amely 
erre a célra alkalmas lett volna. 

Most mégis megvalósul a régóta 
sürgetett terv. Addig is, amíg egy 
kizárólag diétás étterem létesül a 
Hungáriában, kulik) főznek az 
olyan gyomorbetegok TÓszérc, akik 
a szokásos ételeket nem tudják fo-
gyasztani. Kapható lesz a diétás 
népmenü a szokásos 5 forint 30 
filléres árban, de csak azok vehe-
tik ezt igénybe, akik körzeti, vagy 
hatósági orvosi bizonyítvánnyal 
igazolják, hogy diétás étkezésre 
vannak utalva és előre befizetik 
egy hétre az étkezési költséget. A 
diétás népmenü kihordásra ls kap 
ható. 

Megkezdődött a körzeti orvosok 

éjszakai ügyeleti szolgálata 

Ssombaton. 23-án este 8 órai kez-
dettel Szeged Város Tanácsa Végre-
lin.itóbi7ott-aga életbe léptette Sze-
ged városában a körzet-orvosok 
Jtfirpnntl éjszakai-ügyeleti szolgála-
tál , a dolgozók gyors betegellátá-
sának biztosítása érdekében. Az 
ügye) ti szolgálat este 8 órától reg-
gel 6 óráig turt. Székhelye: Szeged 
város tanácsa rendelőintézete, 
(Sz'á.in-krt, 92. Telefon: 43 61). 

Az ügyeleti szolgálatot teljesítő 
orvosok részére gépkocsi áll ren-
delkezésre. A központi ügyeleti 
szolgálat vasárnap és ünnepnap 
napközben ia működik. 

Városunk lakossága sürgős szük-

ség esetén este 8-tól reggel 6 órá-

ig terjedő időpontban, valamint va-

sárnap és ünnepnap a központi 

szolgálatot vegyék igénybe. 

A R Á D I Ó M Ű S O R A : 

január 25. hétfő 
Kossuih. rádió 

•1.30 Reggeli zene, 4.E0 Ilirek, 5.20 
Sporthíradó, 5 30 l-ap'zemle, 6 Falu 
rádió, 6.45 I.apiamerteté*. 7 Hírek 7 
óra 10 Hanglemezek. 8.20 Zenekari 
muzeiku. ö 20 Orosz nyelvlecke, 9.40 
Gyermaki-ddió. 10 Ilirek, 10.10 Ének. 
Ki 30 övoduaok műsora, i i Rang c. 
inetek. 11.30 Füvótzene 12 Hírek 13 
ónt 10 Hangverseny. 13 Magyar r.ép. 
zene 13,30 Szovlet operef lekből 14 
" ' « 15 u . fürő híradó. 14.40 zenés 
W.Midártum. 15.40 Tdncdajok. 16 l f 
ji ági rejtűrö, 16.25 Műsor zenei 
-zatokörjknek. 16 40 Válasz hallgatók 
l.érdéeeire, 17 Hírek 17.10 Elóadá*. 
17.25 Sáreni zempléni népdalok, 17 
ó-n 40 Rádiójáték. 18.10 Zenei ejö. 
adás 19 Versek 19.20 Jutajomműeor 
20 Hírek, 20.15 Vidám műsor. 21 
fi imfónlkus zené. 21.38 Vonóenégyes, 
• » Hírek. 22.10 Tíz perc Uüjpo'ifikn 
2 20 Ének. 22,45 Gordonka. 22.50 

E'lreszélé- 23,10 KJa'ezikus operettek, 
tekből. 24 Hírek. 

Petőfi, rádió 
6 Népi muwika, 6.30 Kisiskolások 

mügoi :* 6,40 Torna, 0,50 Film emé, 
7.10 Ra: .'lemezek 14 Rádlóegyiltjea, 
14.28 'éonforn. 14.40 Keringiik. 15,05 
Román néni muzsika 15.30 Kamara., 
zene 16 '.'elolvasás, 16,,'kJ Angol nép. 
ds'ok, 16 40 H*ngver*«ny. 17.20 1f-
JiWip' mű or. 17.40 Pz.ív küldi. 18.30 
»io!»7kvni lidirt öeszeájlí'ésa. 19 Ope 
rnrészlcmk. 19 40 Sporthíradó. -0 
Szórakoztató zene. 21 Iemeret' erjeeZ-

Tánczene, 22 lő beszélgetés 2 1 . 1 0 
i ipera részié ek. 

J b n u á r 26. kedd 
Kossuth rádió 

4.30 Reggeli zene. 4.50 Hírek. 3 30 

Lapszemle. 6 Falurádió, 045 Lapis-
mertetés. 7 Hírek. 7.10 Hanglemezek 
8 ó ra 20 Hangverseny. 9 óra 
20 Mesejáték, 9 óra) 40 Gyer. 
mekrádió 10 Hírek, 10 10 Szóm. 
koztajó zei e, 11 Zonettar 11.30 Un. 
kik. 13 Hírek 'ep'zeinle. 1215 Hang-
verseny. 1.3 Szimförtjkué zene, 13.30 
Bale izene. 14.15 Ilangversery gyer. 
inekeknek. 14 45 Dalok. 15.09 Gpern. 
ház zenekara Játszik, 15.15 Opera, 
részletek, 16 Irodalmi műeor, 16.40 
Válasz hallgatók kérdéseire 17 HL 
rek, 17.10 Szív küldi. 17.40 Ke'olvn. 

18 Hang'emezek 19 Hangos új 
Ság, 19.30 Egv falu — egy nóta. 20 
Hírek. 30.1.5 Vidám műeor. 21 Táric-
zone. 22 Hírek. 22.20 Szimrrtnikus 
hangvtr-env. 33.05 Hírek a uagyvi-
lá'zbó, 23.10 Ének 23.35 Tánczcno. 
24 Hírek 

Petőfi rádió 
6 Vidám kórusművek. 6.30 Ki-is-

kolások műsora 6 40 Torna C.50 Uk 
rán népdalok. 7.05 Dal, 7.10 Hang. 
lemezek, 14 Hangveraenv. 15 Rádió 
együttee. 15.40 írók, köl ök,. műsora, 
16.30 Opcre tréezlciek, 17,15 Beszélő 
ajla-z 17.30 Énekkar 18 E'őadá", 18 
óra 20 Hanglemezek. 18.30 Moszkvai 
rádió öfSzeájl! ása. 19 Tánczene 19.15 
F"'nmű: Kőszívű ember fkai 22 Nó-
ták. 

N A P I R E N D 
IDŐJÁRÁSJELENTÉS 

Várható időjárás 
vasárnap eSúq: 

Fo]hőátvonuiások, 
legfeljebb néhány 
helyen kisebb ha. 
vzzás. Idánként 
élénkebb északkő 
jeti-keleti fzcA A 
hideg fokozódik 

várhaló híjmér 
sékleli értékek: Vasárnap reggel mi 
nusz 13—minusz 16. egyes szélvédőt 
febb helyeken minusz 16 fok ' ajatt 
Délben minusz 4—mínusz 7 fok kö 
zölt. 

* 

A fűtés alapiául szolgáié várható 
közáphőmérsékjet: Vatarnap az egész 
ország területén minusz 5 fok alau 
lesz. 

MOZI 

Szabadság: Tavasz a Jégen (ma 
utoljáin); hétfőtől: Szerelmi bájilaj 
(Január 27-ig). 

Vödön C-i|lag: Az ufopó padban (Ja. 
nuár 27.1®'. 

Fáklya: Twjst Olivér (ma utoljára), 
héf föő j : Volga—Don csatorna (január 
27 _ig). 

Az előadások kezdete mindhárom 
filmszínházhnln vasárnap fél 4. fél 6 
és fé| 8, hétköznap fél 6 és fél 8-kor. 

SZÍNHÁZ 

Ma délután 3: Ármány és szerelem 
Faeyejev bérlet (6). 

Ento fél 8: Eccj.bbci larka. Bérlet 
Fzünei ar . 

Hétfőn: ninc« előadás. 
Ma O'íte 7 órakor ae lilözegadi No. 

vrenber 7. Imi hl roll honban: Vándor, 
diák. 

HANGVERSENY 
Ma dé'elött 11 óra.lJhr Szegedi Nem 

zefi Szíriházban Zonekavi 4. bérleti 
inainé. Szegedi Filharmonikus Zene. 
kari vezényli Simon Albert, közremű 
ködik Bücher Mihály. 

FELHÍVÁS 

Felhívjuk a színház hátralékos bér 
líiinek figyelmét hogv az elmaradt 
illetve eredőken bérieti-é.-zje eket szi. 
veílíodjenek a f-zínbáz bíret-plnzfArn 
r.ál Január hóban rendezni mert coak 
pontos fizetés cetén tudjuk a bérlef-
heiyeiket továbbra is biztosítani- Sze. 
gedi Ajrumi Nemzeti Színház Igazga 
tósága. 

MÚZEUM 

Fejlődőt történeti kiállítás, Móra Fe 
renc Emlékkiállítás. Fehértó élővilága 
kiállítás (Kultúrpalota, Rooseweit lér) 
hétfő kivételével mindennap Héjelött 
10 óráfói 6 óráig. A Múzeumi Kép-
fár (Horváth Mihály utcai Ovegcsar 
nok) hélfö kivételével mindennap 
délután 2 órától 6 óráig. 

K Ö N Y V T Á R 
Somogyi: Pélelíítt 10 órától este 

7.ig. (Könvvkölceönzés: délután l.tűi 
estr 6 óráig). 

Járási Küryvlár (Sztádn krt. 54 
ez.)-. Kölcsönzés felnőiteknek szerda 
kivételével minden hétköznap d " . 

>4-tói este 7 óráig. Vasárnap délelőtt 
9—12 óráig. 

Gorkij Könyvtár: Nyitvatartási Ide-
je: hélfö, Isodd. szerda. pérJek reg-
gel 8 órától I2_ig, délután l.'öt fél 
4 ig csütörtökön, szombaton délelőtt 
lOJöl 2.1 p, délután 3 fúl 7 órái". 

A Szegedi Egyetemi Könyvtár Jan. 
10 főj 24-lg beisö • rendezési. tlle've 
takarítási mur kálatpk miatt zárva 
Van. 

E napokon a-z olvasótermek zárva 
vannak, a kölcsönzés is szünetel 

TANÁCSTAGJAINK FOGADÓÓRAI 
Január 26-án .kedden d. u, 4-töl 6-'g 

n Petőfi Sándor sugárút 09. «zám 
alatfi KIK helységben Bezdán József, 
a Kálvária tér J. szám nlaif i KIK he-
lyiségben Bálint Jánosr.é, a Kossuth 
Lajos sugárút 63. szám alatti KIK he 
lyiségben ördöüh Sándornc. a Vásár, 
helyi ugfíriK 67. tezám a!:i f Més'áű 
ros Géza, január 27 én. szerdán dél-
ejő't 10-liil 12-ta a Tanácsházán Mar. 
'tea Károfy tanácstag tart fogadééra'. 

VÁSÁRTARTÁSI HIRDETMÉNY 
Szegeden f. év rebriiár hó 13-án 

és Ll.én áflnt. és kirakodóvá-ár lesz. 
Szeged város egonz terülelértíl. vala-
mint egyéb vészmentes helyről sas. 
báfyKzer'ű mirha levéllel mindenféle ál. 
sif felhajtható. Minden eerfésrSl, iuh 
ról és kecekérőj külön külön marha-
levelet kap kiállítani. 1 naposok az 
lparigzzo'ványukat hozzák magukkal 
mert a vásár alkaj'mával a ható-égi 
közeg felhívására fej kell mutálni. 

VB tó'nök 

í r y 4 5 - r - 1 P 11 

13 m • 4 mr 1 m 
21 i lü 17 a 18 19 a 20 
m 
21 i 

•a a m 24 25 m 2b BT 28 m 29 80 lüBi31 32 33 a 34 

35 36 m 37 38 39 m 
4U 

14-

41 IBi42 m 43 1 4U 

14- m* 46 a 
47 , 48 NR 49 m 50 a51 52 

fg 53 54 
m55 m 56 57 1 58 511 001 aü> igr 33 64 a 65 Sti m 67 

58 m 69 m 70 71 m 
" I 73 m 74 75 | a 76 77 j 

18 f 79 m-
VÍZSZINTES: í . 

Népdal kezdő sora. 2. 
Rag. 14. Jótékonyko-
dik. 15. Tw i s t . . . 16. 
Atti la beceneve. 18. 
Rokoni fok. 20. . . . só 
(műtrágya). 22. Dalos. 
24. Testrész. 27. NOR. 
28. Egyszerű gép. 29. 
A-val a végén, du-
nántúl i megye. 31.. . i 
a kalapom teteje. 34. 
Nem angolul. 35. 
Bádog (fonetikusan). 
37. A vízszintes 6-os 
nagyszerű dalműve. 
40. Gépkezelő. 42. 
Retesz névelővel. 43. 
Kevert szak. 44. Fél-
hang. 45. A kéksza-
kál lú herceg vára 
szerzője. 47. Lázas 
mássalhangzói. 49. 
Háhá ! 50. Női név. 
51. Engem vezet cél-
hoz. 53. Tollnok te-
szi. 55. Helyhatározó. 
56. Táj. 58. ö szebb 
népiesen. 61. Ritka 
név. 62. NAF. 63. 
Szögről való. 64. Cián 

mássalhangzói. 65. 
Fűzfából készült 
hangszer. 67. Ügy né-
metül (fonetikusan). 

69. Fiatalabb fivér. 

70. Nemzetközi nagy-
mesterünk. 72. Sze-
rep a vízszintes 37-
esben. 74. Francia 
barát. 76. Ilyen hang-
szer is van. 78. Elem 
neve. 79. Húros hang-
szert penget. 80. 
Nemcsak nevet a 
csecsemő, n é h a . . . is. 

FÜGGŐLEGES : 2. 
Csillám. 3. Vásárolt. 
4. Határozó szó. 5. 
Adjad. 6. A Galántai 
táncok szerzője. 7. 
ö rdög Lajos névjele. 
8. Vissza: nagy ifjú-
sági találkozó. 9. Ru-
hát díszíti. 10. Szakít. 
11. Szállító csapat. 
16. A legtöbb népdal 
ezzel kezdődik, (név-
elővel) 17. Szamár 
ordít. 19. Vissza lötty. 
21. Francia birtokos 
névmás. 23. Az iráni-

aknak a fele is sok. 

25. Híres népviselet. 
26. Tételek összes-
sége. 30. Skálahang. 
32. Hiábavalónak 
bizonyult. 33. A 
disznót bizton le-
győzi. 36. Patak. 

38. Tanács németül; 
39. Fehérnemű anyag. 
41. UB. 46. Az atom-
elmélet egyik úttörő-
je. 48. Síelő. 52. Ige. 
54. Göröngyös. 57; 
Homeros eposza. 59. 
Permetező. 60. Sántít. 
64. Övön van. 66. 
PBZ. 70. Halom. 73. 
Vízszintes 42-es más-
salhangzói. 75. Visz-
sza de. 77. Skála-
hang. 

Legutóbbi reRvé. 
nyünk he|yes meqfej-
«ői közül színházje. 
gyei kapoij: Siomjas 
Terézja Vadász -Utca 8. 
Gulyás Lászlón® Petíf. 
fi.jejep. Antal Zsu. 
zsanna Szilágyj.ufca 6 
Könyvjutalma: kapoltt 
Erdós György Tojbuc-
hln.Sugárút 23. 

Január 25 — február 10 közölt takarékossági napokat 

tartanak a szegedi üzemekben 
A Szakszervezetek Csongrádme-

gyei Tanácsa az Országos Takarék-
pénztár szegedi fiókjával karöltve, 
január 25—február 10. közölt fo-
rintíakarékossági napokat tart a 
szegedi üzemekben. Ezzel kívánja 
elérni, hogy a dolgozók minél szé-
lesebb tömegei ismerhessék meg az 
egyéni pénztakarékosság, a taka-
rckbetétgyüjtés hasznát és elő-
nyeit. 

A takarékossági napok alkalmat 
adnak arra, hogy a dolgozók újabb 
tömegei kapcsolódjanak be a ta-
karékbctétgyüjtési mozgalomba. A 
legtöbb szegcdi üzemben vanijak 

már olyan dolgozók, akik szemé-
lyes példájukkal bizonyíthatják 
dolgozótársaik előtt, hogy aki rend-
szeresen takarékoskodik cs megla-
takarított forintjait takarékbetét-
ben gyűjt! össze, az nemcsak ma-
gának. hanem • családjának is örö-
met szerez. Könnyebben telik neki 
nagyobb vásárlásokra, beszerzé-
sekre. 

A takarékossági napokon a je-
lentkező dolgozók számára azonnal 
k i i i l i t j ák a kamatozó, vagy nyere-
ménybetétkönyvet és a dolgozók 
időveszteség nélkül megkezdhetik 
a takarékoskodást. 

SPOR1 

A MAI SPORTMŰSOR 

Ökölvívás 

A rókusi lornacearnolibün vasárnap 
dfclulán 5 órai kezdet ei Szeged va_ 
ros ifjúsági ökölvívó bajnoksága, 
ujána a Kinizsi felnőtt lerü'e i ököl-
vívó bajnoksága. 

Kézilabda 

A rókusi tornacsarnokban vasárnap 
déjelő i a következő férfi leremkázi. 
labda mérközéttek kerülnek sorra: 8 
óra: V'Jröe Meteor—Építők I. fófi, 
<3.45: Haladás II—Szpdrlákusz ferfj, 
9 30: Építők JT—Fáklya férfi. 10.15: 
Lokomotív-Építők niii 10.50: Tex jl— 
Kinizsi nűi, 11.2.3: Épitök T—F:iklya 
fé-fi, 12 10: ,Szpártákusz—Épifűk 11. 
férfi, 12.55: Textil—Lokomo ív nöl 

ziL'.i során ma Játssza e|»ii idény-elfl. 
kéfzítö twruwágo; mérkőzését a oaja-
tonjojlej és boglári váloga ott vegyee-
csapa'.a ellen-

Az Sz Petófi ásztaliteniszezok Buda. 
pesten 

A Szegedi Petőfi férfi aazta'i enjíze. 
zői résztve znek nz orazdgo? kétnapos 
egyéni Petőfi asztalitenisz bajnok: á. 
gokon. A teriilei bajnokság eredmé-
nyei alapján Kovács Wéninger, Kién-
falvi, Gazdik ée Gtuál indu'fak tegnap 
a vereenyen. 

A Szegedi Lokomotív táncesije 

A Szegedi Lokomotív Sportkör j»-
riuár 28_án. c»ü örtökün érte fél 8 
óruj kjezdef|oi rendezi a Hungária, 
'zá.jló nagytermében hagyományos 
műsoros táncestjét, A műsor kereté, 
ben fellépnék: Mér® Ot ila. Németh 
János és Sugár Mihály, a Szegedi Nem. 
zefi Színház művészei akik Lehár Ja. 
cob1. Ká'mán. Huszko', Dunajevazki) 
népszerű operettjeiből adnak ejii rég-
ieteket. A dolgozók vidám sórakozá, 
sárój Lakatos Géza zenekara, gondos, 
kidik A reggai 3 óráig tar ó műsoros 

A Szegedi Járóéi Teslnevejési Spór -: táncestre S/eged dolgozóit ezúton fe 
bizottság ma délelőtt 10 rti-aj kozdoL szeretettel meghívja a rend—őség. 
tel :ártja évi beszámo'ójái a Szegedi | 

Kenderfonó.gyár Rigó utca' 11. szám • E l m a r a d s m c q y e j a'Iép.kai keret 
mai edzése 

A megvei jf jósági válogatót t aljét!, 
kai keret mai edzéo elmarad, hé-

, lyotte megvei futóedzés lesz délelőtt 
stvügyi Intézel a következő héten féi 10-kor C.vülekezé. a Radnóti gím 
fo vat ia a labdarugók viz~gá|aiát. Ja- názjum tornatermében. 
nuár 25_én Lendület ée Fákíya. 20 án | 
VLSz Kender és VL U'szeged; Kendre 
27.r'n Kinizsi SK 28_án lokomotív1 

13 30: KinizeJ—BSrösök nöi. 14.05: Ha 
latíá? II—'Vörös Meteor férfi mérk'i. 
tések-

SAKK 

A Szegedi Kenderfonógyár Londoni-
karú 1 DTSZ-Ohhonában ma dé.előtt 9 
órai kezdette a VLSZ Kender tehet, 
ségkutató rakkversenyt rendez. 

A Járási TSB évi beszámolója 

olat i kultúrtermében 

Sportegészségügyi közlemények 

A Szegedi Teffneveiéu é? Sportegp?'-

OMSÉG é* Szeged A lomra SK; 29 én 
Lok. Távírda. Lok. Fűtőház és a 
MAV IgWsgalóság SK labdarugói víz-, 
gálájára koríll 'or. A rendelés helye: 
AnrllM 4 út'a 15. délejőtt 9-'ő| l.i® éf 
délután 4„től 7 óráig. 

Az Sz Haladás labdarugó c«apalának 
ejsö jdej mórkfüé-e 

A Szegedi Haladás NB I_efi labda-
rugó csapata balaton'ellei odzöfáboro 

O É L M A G V A R 0 R 3 Z Á 5 
rioHNItai napiltiD 

Fetelö? szer keszfrt é.® klaiAi 
ZOMBORI JAN0S 

szerkeszti • « szerkes/JAblzottség 
ezerkeozhlség, Szeged l enin u 11 

Telefon- 35-35 és 40-80 
Ktarióhivalal, s , p g e d | f)a i l7 Í] t é r 9. 

Telefon: 81-16 4, 3.5-no 

Csongrádmegyei Nyomdaipart 
Vállidat Szeged 

Felelős vezető: Vlncze György 


