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Január 23-án a Szegedi Konzerv-
gyár megkezdte a marhahús-kon-
zerv gyártását. A húskonzervből az 
eddigi tervek szerint január és 
február hónapokban nagy mennyi-
séget készítenek. 

A Szovjetunió Legfelső Taná-
csának Elnöksége Lenin-renddel 
tüntette ki Nejgauszt, a Moszkvai 
Ál lami Zenekonzervatórium pro-
fesszorát, sokéves k i tűnő munká-
jáért. Nejgausz a Szovjetunió 
egyik legkiválóbb zongoraművésze. 
Repertoárjában orosz és külföldi 
klasszikusok művei szerepelnek. 
Nagy művészettel interpretálja 
Bach, Beethoven, Szkrjabin és 
Chopin műveit. Hangversenyeinek 
műsorán a szovjet zeneszerzők leg-
szebb művei is szerepelnek. Nej-
gausz sokéven k;*-esztül a mosz-
kvai -Csajkovszkij* zenekonzerva-
tórium professzoraként végzett elő-
adói munkát . Megkapta a művé-
szeti tudományok doktori fokoza-
tát. A zeneművészeti nevelés terén 
szerzett érdemeiért kitüntették a 
Munka Vörös Zászlórendjével. 

A Wilhetm Plcck vagon- és gép-
gyár kollektívája a párt és a kor-
mány mezőgazdaságfejlesztési hatá-
rozatának megjelenésekor vállalta, 
hogy 5000 ekét, 2000 ssecskavágót 
és 1000 boronát gyárt terven felül 
a falunak. A gyár hídüzeme má r 
meg is kezdte az eke két mintapél-
dányának gyártását. A szombathe-
lyi mezőgazdasági gépgyár dolgo-
zói az ú j év kezdete óta minden-
nap túlteljesítették tervüket. Ed-
dig 400 TD 3-as darálót, 451 darab 
asztali darálót, 15 répavágót és 52 
szccskavágót készítettek terven fe-
lül. Ezen kívül vál lalták a vasszil-, 
vágyi gépállomás patronálását is. 

A Szovjetunió Orvostudományi 

Akadémiá jának elnöksége január 

sii-i ülésén megtárgyalta az idegse-

bészeti intézet tevékenységét. Az 

ülésen felszólalt Borisz Jsgorov, az 

intézet igazgatója, Leonyid Szmir-

nov, az akadémia levelező tagja. 

Beszámoltak az intézet ú j munkái-

ról az agydaganat-kutatás terén. A 

tudósoknak sikerült átültetniök 

rosszindulatú daganatot emberi 

egyból állati agyba. Ezt a kísérle-

tet korábban lehetetlennek tartol-

ták. Ez lehetőséget ad a dagana-

tok eredetének tanulmányozására 

fejlődésük megfigyelésére a beteg-

ség alatt. Az idegsebészeti intézet 

ocn ú j módszereket dolgoztak ki 

agydaganatok operálására, szerke-

zetet készítettek, amely elősegíti 

több, szokásos megfigyeléssel meg 

nem ál lapítható idegbetegség meg-

állapítását. 

A Városi Tanács Végrehajtóbi 

zottsága a villamos megállók visz-

szaállítását az enyhébb idők be-

álltával felül fogja vizsgálni és az 

eddig beérkezett kérelmeket a 

megállók áthelyezésével és esetleg 

visszaállításával fogják teljesíteni. 

-Művészet* címmel a mul t héten 

ú j havi folyóirat jelent meg a kí-

nai fővárosban. A folyóirat cclja 

hogy irányítsa és bátorítsa a mű-

vészi a lkotómunka fejlődését, elő 

mozdítsa a műbírálatot, a művé-

szeti elméletek tanulmányozását, 

ápolja a kínai festészet realista 

hagyományait és a szovjet szocia-

lista realizmus tanulmányozását. 

Fodor Gábor elvtárs, egyetemi rektor 

előadást tartott a Pártoktatók Házában 

Tegnap délután a Pártoktatók 

Házában Fodor Gábor elvtárs, az 

Egyetem Kossuth-díjas rektora tar-

tott előadást. A nagy érdeklődéssel 

várt előadás értékes tájékoztatást 

adott Szeged értelmiségi dolgozói-

nak. Megmutatta az értelmiség 

szerepét a kapitalista társada-
lomban, s fejlődését. szere-
pét a szocializmus építésének ide-
jén. Az előadás címe „Az értelmi-
ség szerepe és jelentősége a szo-
cializmus építésében". Lapunkban 
visszatérünk az előadás részletes is-
mertetésére. 

I/cuddnkét a fits'áitái&si 9. vz. H í ^ M i b a * 

Az Élelmiszerkiskereskedelmi Vál-
lalat 9. s?ámú felsővárosi árudá-
jában kedden, 26-án délután 6 órai 
kezdettel vevőankétot tartattak. A 
környékbeli vevőknek Lévai László 
üzletvezető elvtárs számolt be az 
á iuda dolgozóinak eddigi munkájá-
ról. Beszélt a felmerült nehézsé-
gekről ós arról, hogyan igyekeztek 
azt mielőbb kijavítani. Rámutatott 
arra, hogy a kormányprogramm 
szellemének megfelelően ezévben 
folyamatosan még jobb lesz a la-
kosság áruellátása. Felkérte a je-
lenlévő dolgozókat, hogy mond ják 
el véleményüket az áruda dolgozói-
nak munká járó l , tár ják fel az áru-
ellátás terén észlelt hibákat, hogy 
az ankét elérje célját, azt, hogy a 
dolgozók kívánságaikat, észrevéte-
leiket közöljék velük. Igy tudják 
c ak felmérni a hiányosságokat, 
amelyeket rövid időn belül kijaví-
tának. 

Rózsa Lászlóné vásárló, az an-
két egyik résztvevője elmondotta, 
hogy ő már 1945 óta ebben a bolt-
ban vásárol, az áruda dolgozói 
szívvel-lélekkel igyekeznek mun-
kájukat kifogástalanul ellátni. — 
Horváth Józsefné 7 gyermekes 
anya, a Szegedi Kenderfonógyár 
dolgozója szintén ebben a Népbolt-
ban vásárol. Lévai elvtárs munká-
ját példaképül állította a többi 

népboltvezetők elé. Az áruda dol-
gozóit szeretik a vevők. 

Nyilasi Páterné elvtársnő a Ke-
nyérgyár h ibá jára hívta fel a fi-
gyelmet. A népbolt vezetője szám-
talan esetben kérte a Kenyérgyár 
központját, hogy 6 felsővárosi nép-
boltok részére a Maros-utcai Ke-
nyérgyárból szállíttassák a kenye-
ret, ne pedig Rókusról, ami 2—3 
kilométer távolságra van. Igy tör-
ténik meg az, hogy a népboltban 
csak délelőtt vagy délben lehet 
kapni kenveret s nincs a reggeli 
órákban. Éppen ideje volna, ha a 
Kenyérgyár • Központja teljesítené 
a felsővárosi dolgozók kérését, 
amely jogos és helyes. 

Az ankét eredményesebb lett 
volna, ha a jelenlevő vásárlók a 
kisebb hiányosságokra is felhívják 
a figyelmet. Milyen szükséglett 
cikkből szeretnének többet, miből 
kevesebbet? Volt-e kifogásuk a 
vásárolt élelmiszerek minősége és 
választéka ellen? Mindezek isme-
rete e lánján az áruda vezetője to-
vábbíthatta volna az élelmiszere-
ket gyártó és elosztó vállalatokhoz, 
szervekhez a vásárlók igényeit. Ez-
által segíthették volna az ipar és 
a kereskedelem még szorosabb 
együttműködését, a vásárló dolgo-
zók igényeinek mégjobb kielégíté-
sére. 

A Magyar Elektrotechnikai Egye-
sület és a Micsurin Agrártudomá-
nyi Egyesület szegedi csoportja ja-
nuár hó 29-én, pénteken délután 
2 órai kezdettel előadást rendez a 
Tudományegyetem Béke-épülr 
tantermében (Rerrich Béla-tér; 
Előadó: Lomb Frigyes, a Villamos 
Energetikai Kutató Intézet mun-
katársa. Előadás címe: A magyar 
mezőgazdaság villamosítása (vetí-
téssel). 

Cukorgyáraink a karbantartás 

munkákat végzik. Erre az időre 
minden cukorgyár vállalta egy-eg, 
gépállomás patronálását. Valc 
mennyi cukorgyár hat-nyolc tagbí 
álló patronázs-brigádot szervezeit 
melynek tagjai lakatosok, esztergá-
lyosok, ácsok, technikusok. A pat-
ronázs-brigód a gépál'omásokon se-
gít megjavítani a traktorokat, ve-
tőgápeket és más mezőgazdaság' 
gépeket. 

Az édesipar 1954-ben a választék 
növelése mellett sokkal több édes-
séget készít, mint az előző évben. 
2 mi l l ió 730 ezer ki ló cukorkával, 
730 ezer kiló csokoládéáruval, 2 
mil l ió 140 ezer ki ló tésztás édes-
ságfélével gyárt többet. Különösen 
& táblás csokoládék gyártását nö-
velik. A tésztafélék között több 
kekszet, nápolyit, sima teasüte-
ményt és cukrászsüteményt készí-
tenek. 

K é p fi s h í r a d ó 

Zárt fűrészcsarnok a Szegedi Gőzfűrészben 

Nyitott, huzatos fűrcszcsarnoi.ban végeztek eddig munká jukat a 
Szegedi Gőzfűrész dolgozói. Most a kormányprogramm lehetővé tet-
te, hogy 70.G00 forintos költséggel tolóajtókkal lássák el a csarnokot 
és így a dolgozókat megvédjék a téli időjárás viszontagságaitól. Pár-
tunk és kormányzatunk szüntelen gondoskodása ú jabb munkasike-
rekre ösztönzi a Szegedi Gőzfűrész dolgozóit. 

* Párthirel 

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

Figyelem! Meghívókat a konfe-
renciákra külön nem küldünk. 
Kérjük a pontos megjelenést! 

Közöljük az Elvtársakkal, 
hogy a Párttörténet II. és a po-
litikai iskola II. évfolyamon ta-
nuló propagandisták részére új 
útmutató megérkezett, melyet a 
Pártoktatás Házában átvehet-
nek. 

Szeged Városi Pártbizottság 
Agi t . Prop . Osztá ly 

Értesítjük az elvtársakat, hogy az 

SZKP történet I I I . évfolyam hall-

gatói, valamint a Politikai Iskola I. 

évfolyamon tanuló propagandisták 

részére az ú j útmutató megérkezett, 

melyet a Pártoktatás Házában át-

vehetnek. 

Városi Pártbizottság 
Agit.-Prop. Osztálya 
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Várha'ó időjárás 
Csütörtök esiq: 
Változó felhőzet, 
több helyen, elcő. 
sorban az orszáq 

Brosurá'% röjSapak és kezikönyvek ismertetik 
a közüli Közlekedés rená ének új szabályait 

Mint ismeretes, február 1-én lép 
életbe a közúti közlekedés rendjé-
nek ú j szabályzata (KRESZ). A 
gépkocsivezetőknek 1954 június 
30-ig vizsgázniok kell az ú j közle-
kedésrendészeti szabályokból. A 
közlekedés- és postaügyi miniszté-
r ium a közúti közlekedés szabá-
lyainak megismertetésére számos 
brosúrát és röplapot ad ki. 

A februárban megjelenő brosúra 
a hivatásos gépkocsivezetők részére 
ismerteti az ú j KRESZ-nek a régi-
től eltérő rendelkezéseit. A régi 
KRESZ-t ismerők számára ennek 
a brosúrának az áttanulmányozása 
elegendő a szükséges vizsga letéte-
léhez. A hivatásos gépkocsivezetők 

a vállalati gépkocsielőadóktól a bro-
súrát dí j ta lanul beszerezhetik. 

Kü lön brosúrák ismertetik az ú j 
közlekedésrendészeti szabályokat a 
gyalogjárók, kerékpárosok, szekér-
hajtók, valamint a traktorvezetők 
részére is. Ezeket a brosúrákat a 
helyi tanácsok, üzemi bizottságok, 
stb. ugyancsak dí j talanul terjesztik. 

Könyvalakban is megjelent az ú j 
közlekedésrendészeti szabályzat tel-
jes anyaga. Ez a kézikönyv azok ré-
szére készült, akiknek foglalkozá-
sukból eredően (a bírói kar tagjai, 
közúti baleseti megbízottak, gép-
kocsielőadók, stb.) feltétlenül is-
merniük kell a KRESZ teljes anya-
gát. 

SPORT 
Megalakult a Szeged! Építők labdarugó szakosztálya 

Regi probléma megtárgyaláfáj-a Jöt.'elazere'ő Vállalat részéről pedig Né. 
fek üaszó Január 23 ún a 63/9. ezámú 
Szegedi Épü e szerelő Vállalat kultúr-
termében az építőiparhoz tartozó fpor-
ta; ók képvipoelében mintegy 39-an. 
Megalakii ák.e az ÉpI ük labdarugó 
szakosztályát? — erről a kérdésről 
folytattak igen érfékeo vjt.üt az egy. 
begyüllék. A szervező bizottság be. 
számolója ós R z ez követő hozzá szó 
lások u'jCn a Joen/évCk egyhangúlag 

met.li József igazgató elvtára. akjk 
igérelet te tek arra, hogy szívügyük 
nek tekintik a szakosztály eredményes 
működését ée ennek érdekében 
minden tőlük telhetők megtesznek. 

Ezek után tehát városunk építőipari 
do gozói az idei labdarugó évadban 
már a VTSB hozzájárulásával a vá-
rosi I. ée a városi I I . osztályú baj . 
nokzágér) kíizdő csapatok közö t üd . 

elhatározták, hogy meg keit alakítani ; v">zö'he:tk eaját 'abdarugóikat ta re. 
a Szegedi Építők SK labdarugó sz3k- mé'|ük, hogy kibővítve m í g apókkal 
osztályát, n z építőipari labdarugókkal, akik ed. 

A sportolok kezdeményező munkáló d i „ spor tegyese színeiben ver. 
s l lmmin - V:L UilsJ vÁzet/ísége A ,„.. . „ .. . . . . . ; felkaro+a a vá ia lat vezetüeége. A 

Tröszt képviseletében megjelent Sora 
Ferenc párttitkár elvtárs. Gyóiai Ist-
ván igazgató elvtár;?, a 65/9. EZ. Épü. 

renyeztek s a megberzé'ésen bármi 
ol.bój nem voltak JeJen. 

Erdej János 

Asztalitenisz hírek 

A Szegcdi Aezla'lteniez Társadalmi 
Szövetség vezeiősége felhívja a spo-t. 

sorban az " " " < 5 körök felelő.? nzakoszálvvezet.jit. vagy 
délnyugati felében , ^ yai;-e-e.it hogy ma este fél 7 órá. 
havazás. Sokfsté ni a VTSB-ben pon o.an Jelenjenek 

Az olasz képviselőház hűvösen fopadta 
Fanfani kormányának bemutatkozását 

Róma (MTI) Az olasz parlament-

ben kedden délután mutatkozott 

be az ú j kisebbségi kereszténv-de-

mokrata kormány. A kormány 

programmját F&nfanl miniszterel-

nök előbb a képviselőházban, majd 

a szenátusban ismertette körülbe-

lül egyórás beszédben. 

Programmjában az á l lami költ-

ségvetés egész reakciós szerkezetét 
gyakorlatilag érintetlenül hagyta. 

Külpol it ikai vonatkozásban Fan-
fani hitet tett az atlanti politika 
mellett és bejelentette, hogy a mi-
nisztertanács megkezdte az ..euró-
pai védelmi közösség" jegyzőköny-
vének tanulmányozását és azt a 
lehető leghamarabb a parlament 
elé terjeszti jóváhagyás végett. 

MEGFELELŐ téríléwei vesz egy .s-ao. 
ba konyhás lakás, a 65/1 Épí őipari 
Vá jajait Szegőd. Klauzál tér 3. I. em. 
Érdek'adni lehet a munkáséi'átáei cso. 
portnál 
SZEGEDI Papír te Irodaezerír)ékesitő 
V fo'voGz cfomncrohv. Jelen'ike-ni le. 
hót: Szegőd. Balcy.Z* utca 22. reggé' 
8.tó» délután fél 5.1g. 
U j Petőfi to'ep 46. utca 1248 számú 
kétszobás magánház 260 négyszögöl 
gyümölcsösre' eladó. Ara 24.C03 
FÉRFI te női s*ahó szakmunkároka)' 
felvesz a Bregedi Ruharryár 
ARVTZ u 23'a.. Ids ház udvari épü ©t 
eladó Ara: 16,000. 
MAGÁNOS fiatal mérnök 'ehető ez 
központt füféres szobát keres 200 fo 
rlntig Cim: Tervező Iroda. Klauzal 
t«r 2. _ 

köd. Mérsékelt 
időnként é'énk ke. 
teli szél. Az eröa 

hideg tovább tart. 
Vérh-.fó hőmérék-eti értékek az 

or.-zíg (arüjetére: Csü öi-fökön reggel 
délnyugaton m'nu-z 13—16 má?u|t 
minu-z 21—24. délben dé'nyunator, 
minus- 11—14, másutt mínusz 13—16 
fok között. 

* 

A fűtés ,-ian'áuJ szoíaá'ó várható 
kfizéphimérsékje, csütörtökön 5 fok 
t-latl lesz. 

MOZI 

Szabad-ág: vidám verseny. Költözik 
a hiva;al (február 3-ig). 

Vörös Cftl'ag: Kjvételes törvény 
(február 3-jg). 

Fák'ya: Veszéjyes vizeken (január 
31Jg). 

Az előadások kezdete a filmszínhá-
zakban fél 6, fél 8 órakor. 

SZÍNHÁZ 

Este fél 7: Ármány és szerelem. — 
Bérletazünet. (6). 

MUZEUM 

Fejlődéstörténeti kiállítás. Móra Fe 
renc Emlékkiállítás, Fehértó élővi'ána 
Illái Itás (Kultúrpa ota, Roceeweit tér) . , 
hétfő kivételével mindennap déjelőú , nz, hogy a nyerés egyedütt 
10 órátöt 6 órá'g. A Múzeumi Kép-
tár (Horváth Mihály utcai Ovegcsar. 
nok) hétfő kivételéve? mindennap 
délután 2 őrátó' 6 óráig. 

meg. 
A szövetség fölhívja az üzemek, 

sportkörölc sporifo'elöseit hogy aikik 
Szeged város tavasz," és őszj kétfor-
dulós asztal], tenisz. férfi ée női. Béke-
kupa csapa bajnokságain rő-v, alcar_ 
nak vonni, de még nevezésüke: nem 
adják le. azt minél előbb, de legké. 
eöbb február 4 ig küldjék be a VTSB-

be Hivataüos óra minden csütörtökön 
fél' 7-től fó' 9-jg. A mérkőzések feb-
ruár 14_én kezdődnek. 

Érieri jj< a szakosztályvezetőket, 
hagy sportolóik rajtengedélyéhez, mí . 
nőiíftéséhez szükségei? három darab 
fényképet és a yeie járó négy darab 
minősítési karfnnlapot. továbbá át-
lrazo'ilsi kére műket két héten belül 
küldjék bo a VTSB hez. 

Az Sz Petőfi Sporikör február 6.an 
és 7-én másodosz ályú minősítő aisz-
ta.'ifenisT versenyt- rendez. A nevezé. 
rek a VTSB.hez vagv az Sz Petőfi 
Sportkörhöz küldhetők. 

S A K K 
A magyargengye] é» cseh csapatot: 

mérkőzésén a mederek igen szép 
Jáfszmáka produkáltak. A mérkőzés 
egyik legszebb Játszmája a B.Trcza— 
Sapioj (iengye) játszma vo:t Barcza 
nagymester szakított korábbi óva os 
FttllusávaJ « ezen a versenyen szép 
támadó'átékkail győzőt.' lengye? el'en-
fele ©Hon. Barcza nagymester a vég-
játékok egyik legalaposabb ismerője 

A fent," állás) olvaróínk kérésére r3-
vidttet, Ja zrésel is közöljük Vi'á.gos: 
Khl. Ve4. D'gl gyalogok: b4 é. H2. 
(5). Sötét: Khö, V'fB. Bh5, (3). Sö ét 
vesztésre áll, ügy látszik, hogv vijágo? 
részére a nyerée gyerekjá|ék anyagi 
ejönyo mtatt. Sötét azonban mé~i* ta. 
lá't védekezést é? ezellemee á-dozat' 
kombinációval a láfszmát. dön ellenre 
mentette. A kombináció a pár héttel 

SapieJ e :en tiszthátránya v « t ugyan, ezelőf közölt Walter—Nagv Játszmá-
dé a tisztért, két gyaUogot kapót' » a ra em-"ékeztet! ahol sötét patt he 'ye-
végjatéko) min aezerű pontossággal ,e- teremte') ö w e . tisztjelnek fe" ál -
vezette nyerésre. Az állás a követbe- dozásdval MegTe"téekénl csak az ol'ő 

FTASDISZNÖ hízóért e'cserélhető. Pufi 
kás utca 1 
BEJÁRÓNŐT a dé'e őtíl órákra felve-

' ezek. Jelen J ezés d*'után 5—7-ig. Gu_ 
i pmh-r" u'ca 6. I 2. 

MA rAS éren egv két és egv három-
szobás lakást keresünk. Tejefon: 21— 

i 33. Tó h. 
I 26-án VOIT Párizsi áruház elü t bar-
na aktatázka i kolai k')®vve'-ko' Szabó 
Imre néven elve zett Kérem leadni 
Juhász Gyu'a u cai Iskolában. 
ELADÓ börmH'ény r3-n« út borjúbox 
magaszzéu-ú c'rrő Bercsényi u. 5/b. 
házfe'űgye'őnó'. 

EI.ADO dióFZÍnű festett félhá'ó, 
I ujca 13. 
I KONYHABÚTOR eladó. Paj-.izán utca 
t , Értíeklödni liázmesteméi. 

KüNYVTAR 

Somogyi: Délelőtt 10 órától 
7 ig . (Könvvköicsönzés: dé;után 
este 6 óráig). 

Járási Kör yvlár (SztdMn krt. 54 
sz.): Kö;cönzés fe'nötteknek ezerda 
leivé eiévei minden hétköznap d. 
4"től eetc 7 óráig. Vasárnap délelőtt 
9-12 óráig. 

Gorkii Könyvtár: Nyitvatartási Ide 
Je: hétfő, kedd, S 'erda. pér.-ek reg-
gel 8 érától 12-ig, délután l.'ö« fél 
4 ig c'ütörlökön. szombaton délelőt' 
10 tői 2-ig délután 3 tói 7 óráig. 

Az Egvefemi Könyvtár nyi vafartá i 
idete- Olvaeóterem 10-ő 21 óráig 
hétfőn: 1418' 21 éráig; vasárnap 
9-töJ 14 éráig Kö'csönzAs: 12-től 20. 
óráig; hétfőn 14.töi 20 óráig, vaeár. I 

J n ap 9-től 13 óráig, * 

ző volt világos (Barcza) 32 lépése 
eő t t : Világos: Kai , Bdl . Fe5. gya'o, 
gok a2. d5, f2 g2, h5 (8). Sö ét: Kf7. 
Fe4, Fc5, Ha5, gya'ogol?: a7, b6. ®7 (7). 

Első 1 áfásra úgv tűnik, mintha söiét 
liszte'őnye birtokában nyerne Alapo 
rabb szemléje' ufán l áha tó , hogy vl-
Jágoe d5-ön á . " s z r b a d g v o ' o g j a igen 
erőe. Az ilyen állások je'le-zétéseé'zo 
H M P • • • 
ha a szabad gvaloggnl m'né: hama-
rahh e'örenyomu'unk. Barcza ez^ a 
problémát a következőkép o'dotta 
meg: 32. d6 Ikc6. 33 d7 Hd8, 34. 
Fc7. Fe7 35. Fxrtn, FxdR 33 Be', 
Frl5, 37 Be8. Fe7. 38 d8 (V), Fxd8. 

este 09. Rxd8, Fxa2 40. Bd7 + , Kf6. 41. 
1-től Rxa7 é? Föfé' feladta 
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három lépést kelj Jjeküldeni. 
A mul ) hé'on közö't 8-nncain—Sze--

ce.lev á.Jás megfeifé-e: 1. . Ba2 2. 
Vxn2, Vh5-r. 3 Bh3. Ve5-f. 4 Khl , 
Vel-f, 5. I(h2. Vg l ma t. 

A Január 14 én közö't fe-adványt 
helvesen o'dották mez: NEqy Endre, 
i.őrinc® Frigyes rzlr-ov'czz Ferenc, 
Schm'dt Jrz-efn® rzn5jrt j ' z te f rcrn?t 
Gábor PAlin' Pál, M-dará-? János. 
Bo,!;k Iván. Hrz"U JAn-s Tó h l.áez'ó 

A fan.'ár 2l_én közö'. feladvány 
meofe'tő'- Tóth Lá'z'0, N~qy Endre 
LSrtncz Frjqye3, Bájint Pál. 

Ma úftörő Jéqkoronq mérkőzés 

A rókusi tornc'oearnok udvarán ma 
délután 4 órai kezdette! a Pctöfi-t© 
lepi ü'törők—RóIuifí űt örök Jégkorong 
mérkőzése. 

OÉLMAGVARORSZAZ 
nnllMka? napilap 

FP'elA® cti'i keszte és kiadd: 
ZOMBORI IANOS 

Szerkeszt, „ szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség Rzeged I enln ti 11 

Telefon- 35-35 és 40 80 
ffladóhivatal Szftged Klauzál tér fl-

Teiefon • 31-16 és 35-GO 

CsnngrAdmetrve' Nvomrisiparl 

Vállalat Szeged 
Felelöa vezetőt Vlncze György 


