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H Í R E K 
— A Magyar-Szovjet Társaság — A legutóbb Franciaországban 

Szegedi Jogtudományi Szakosztálya szerepelt jugoszláv röplabda válo-
és a Magyar Jogász Szövetség Sze- gatott két tagja, Bucsipin, a csapat 
gedi Csoportja a Magyar-Szovjet i kapitánya és Yoos — útban haza-
Barátság Hónap jának keretében felé — Liszabonban menedékjogot 

március 23-án, kedden délután 6 
órakor elöadó-ülést rendez az Ügy-
védi Kamarában (Somogyi-utca 6.) 
Előadást tart: Martonyi János egye-
temi tanár, rektorhelyettes: "A szo-
cialista törvényesség az államigaz-
gatási el járásban* címmel. A ren-
dezőség az érdeklődőket szívesen 
látja. 

— A Közlekedés Mélyépítéstudo-
mány i Egyesület szegedi csoportja 
23-án délután 5 órakor Horváth 
Mihály-utca 3. szám alatti helyisé-
gében tartja -Fö ldmunkák esztéti-
kai kérdései* c ímű előadását. Elő-
adó Bokor Mihá ly főmérnök, Bu-
dapest. Minden érdeklődőt szívesen 
lát a Rendezőség. 

— Március hó 24-én, szerdán dél-
után 5 órakor a városi Békebizott-
ság nagytermében (Széchenyi-tér 
11.) értekezletet tartanak. Tekintet-
tel a békebizottságok napirendi fel-
adatainak fontosságára, a béketit-
kár munkatársakat vár ja és megje-
lenésükre feltétlenül számít a Vá-
rosi Békebizottság. 

— Az AFP Tajpejből, a kuomin-
tang-klikk tajvani fővárosából je-
lenti, hogy a csangkajsekista nem-
zetgyűlés Csang Kaj-seket 6 évre 
ismét köztársasági *elnökké» vá-
lasztotta, 

kértek, kijelentvén, hogy nem akar-
nak visszatérni Jugoszláviába. A 
két játékos indulás előtt a szállodá-
ban még együtt vacsorázott a csa-
pattal, utána a hajóál lomás felé 
tartva *leváltak» cigarettát vásá-
rolni. Távollétük az utazás előtti 
izgalmakban csak a beszállásnál 
tűnt fel a csapat vezetőjének, aki 
visszautazott a szállóba játékosai 
keresésére. Itt azonban csak egy le-
vél várta, amelyben Bucsipin és 
Yoos ki jelentik: nem térnek vissza 
hazájukba. 

— A Csongrádmegyei Seprőgyár 
dolgozói a napokban ünnepélyesen 
aláírták a kollektív szerződést. Az 
ünnepélyes aláírás előtt az üzem 
kultúrcsoportja rövid műsort muta-
tott be, hogy ezzel is ünnepélye-
sebbé tegye a kollektív szerződés 
aláírását. 

— Az AFP jelentése szerint az 

angol pénzügyminisztérium pénte-

ken este közleményt hozott nyilvá-

nosságra, amelynek értelmében a 

kormány elhatározta: bizonyos kor-

látozásokkal ismét engedélyezi, 

hogy március 22-én megnyissák a, 

londoni tőzsde aranypiacát, 

A R Á D I Ó M Ű S O R A 

Március 24, szerda 

Kossuth rádió 

4.30 RoggoK » r » , 4.50 Hírek. 5 Fa. 
lurádló. 6.45 Lapszem'©. 7 Hirek, 7,10 
Hanglemezek, 0.20 Hangverseny. 9,20 
Gyermekrádló. 9.40 Daltanulás, 10 Hí-
rek, 10,10 Zongora, 10.30 Óvodások 
műsora. 11 Érek. 1130 Tánczene. 12 
Hjrek lapnanle. 12.15 Hangos újság, 
12 45 ' Zongora, 13 Klasszikus operet-
tekből 14 Hfrek. 14.20 Úttörő híradó, 
14.45 'Népi együttesek, 15.40 Könnyű 
•/ene, 16 Gvernsekrddió. 16.40 Opera. 
részietek, Ilinek. 17.10 Ssiv k < H < H , ^ • • • • • • • • • • • • • • • i 
17.40 Levelekre vd'asz, 18 Ifjú-ági Ének 21.40 Népdn{ok. 22 Tánczene. 

műsor. 18.30 Énekkari hangverseny, 
19 Elűadáe, 19.30 Ének, 20 Hírek, 20 
órnt 10 Opera: Tannhkuser. 22.20 Hi 
rck, 22.30 Tíz perc külpo'itika. 23.38 
Bartók műveiből, 24 Hirek. 

Petőfi-rádió 
6 Szórakoztató zene, 6,30 K'elskólá-

eok műsora. 6.40 Torna, 6.50 Reggel} 
zer.c. 7.10 Hanglemezek. 14 Rádió-
együttc". 14.40 Zongora 14.50 Felöl, 
vasás, 15 Filmzene, 15 40 Előadás, 16 
Könnyű zenekari muzejka. 17 Énekkar, 
17.20 Zoi.gora, 17.25 Versek, 17.45 
Csokonai dalok. 18 Zongora. 18.28 

ELEKTROMOS parkettkefólő gépet, ke-
res megvét ezre a Vegylipari Teehni. 
kum. Alázatokat Marx tér 7. team 
aká kérek. 
NAGY gyakorin*tal b'ró perfekt varró, 
gép műszerészt azonna'ra felvesz a 
Délmngyamorszá«l Cipőgyár, Szeged, 
Moezkvoi krt 7. 
TÉGLA, bármilyen mennyiségben kap. 
haló a Szeged I Szeged II. tégla-
gyáraikban. Bajai ú t 2. 6, Cserepes ser. 
STABIL kazánhoz vizsgázott fűt kel, 
valamint 18 éven felüli munkásokat 
kocsi tolónak felvesz a Keramit tégla-
gyár. 
JÖKARBAN lévő mély gyermekkocsi 
eladó Lengyel u 26. 
VILLANY, viz. lakatos munkában Jár-
ma szakmunkásokat, házimunkás!, ta-
karítónőt felvetsz A|l. Gyermekvédő In. 
lézet, lllezegcd. Csanádi u. 34. Jelent-
kezés rcgccl 8—10 óra között. 
SZIVÁRVÁNY u. 29. számú ház lakás, 
átadással eladó-
MÜSTOPPOLO. mo'yrágolt ruhák, el-
szakadt r.ey|on kabát Javítás. Hajnóczj 
u. 5. 
RETIKUL, cipő. kesztyű festése min-
den ,zinben Csordásnál, Szent Miklós 
II. 7 Felfőváros. 
ELVESZTETTEM másfél pár r.eylon ha-
risnyát a I.ittiln utcai konzervbolt !á . 
ján ' Jutaloméi-, leadható: dr. Re'ch Ol-
ga. Kígyó u. 1. 
ALIG használt nikkelezett spórakor?! 
háromnegyedes kerékpár riadó. Béke 
u 2 Ib. 
ELVESZETT 7 liba szombaton. Nyomra-
vezetőt Jutalmazom. Újszeged. Fe ső-
kikötőeor 2. 
BERKSIRI malacok eladók. Puskás u. 
1 szám-
ZORKI távmércáfép 1952-os export 
tartozékokkal ejatdó. Délután négy órá-
itól. Katona u. 5. II 6. ajtó. 
KERESEK két szoba. oléSszobáq lakáé, 
megvételre Értewités Kisteleki u. 0. 
Ugyanott használ, bútorok, egy nagy 
tükör eladó. 

REMÉNY u 1. szám afó' ezopta'ós or. 
dae vasárnap déiulán eltűrj. Nyomra, 
vezető' Jutalmazom. 
SZOBA, , konyha, előszoba, kamra, J6 
szágtart'ásos magánház lakásom elcae-
réiném Rókus részér,-, Béke-telep (Alg. 
nerl. Marótl u. 10. szám. 
SZOBA, konyha, spehoo. száraz, szép-
fok vés ü lakást, veszek költtógmegéri-
léssel, váradi U. 32. 
BÖRKABAT alakítás. lavitás vízhaflan 
feetésse' Csordás börruhokéezitönő;, 
Szent Miklós ti. 7. Fe sővároa. 
SUTÉT frsteu háló eűrgűeen eladó Ré. 
vná u. 6 Ib ITT 1. 

IDÉNYMUNKÁST alkalmas az UJ^e-
gedl Tanítóképző tangazdasága. Te-
mesvári krt. 28. 
ÜZLET me'Hékliélyiifégcel a Belvá-ra 
forgalmas he»yén á'adó. Érdeklődni 
Szokeres u. 31. 
ONCSA te epen Dob Imrénél választási 
malacok eladók. 
ÖCSKA kalapját r.e doblai el. Mencz 
kalapos újláfeafi Dugonics ,ér 2. 
MAGAS pénzjutalmat, kap, aki vissza-
hozza vagy nyomra vezet elveszet, fe. 
ketc puli kutyám, Szurok névre half-
gnt Liget u. 19. 
MODERN kettőszobás. összkomforton 
rakásom hasonló egyszobáséra vagy 
garzonért olc.»eré;r.ém, eeet.'kg vennék. 
Telefon: 31—80. 
FARKASKUTYA. nagyon szép. fajtiszta, 
6 hónmpoe, eladó. Sztálin krt. 7. 

OÉLMAGYARORSZA3 
politikai nnpilap 

Felelős szerkesztő és kiadói 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. Í1 

Telefon: 35-35 és 40-80 
Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér 8-

Telefon: 31—18 és 35-00 

Csongrádmegv-el Nyomdaipari 
Vállalat Szeged 

Fntelőn vezetA* Vlnrze Győrire 

* P á r t k i r e k 

Értesítjük a Párttörténet I I I . év-
folyamán tanuló elvtársakat, hogy 
ma délután 16 órától 20 óráig a 
Pártpktatók Házában Bárdos Mik-
lós elvtárs tart elméleti tanács-
adót. 

Értesítjük a politikai iskola I. 
évfolyam propagandistáit, hogy 1954 
március 24-én, szerdán délután 17 
órakor a Pártoktatók Házában pro-
pagandista szemináriumot tartunk. 

Kér jük a pontos megjelenést! 
Értesítjük az elvtársakat, hogy 

1954 március 23-án, kedden dél-
után 5 órakor a Pártoktatók Há-
zában *Magyarország felszabadí-
tása* címmel Nagy Sándor Sztá-
lin- és Kossuth-díjas író tart elő-
adást. 

Kér jük , hogy az előadáson minél 
nagyobb számban jelenjenek meg. 

Értesítjük a Párttörténet I. évfo-
l yamon tanuló propagandistákat, 
hogy az ismétlések és összefoglalók 
levezetéséhez az ú j útmutató meg-

érkezett, melyet a Pártoktatás Há-
ban átvehetnek. 

Értesítjük a Párttörténct I I . év-
folyamon tanuló propagandistákat, 
hogy az ismétlések és összefoglalók 
levezetéséhez ú j útmutató érkezett, 
melyet a Pártoktatás Házában át-
vehetnek, 

Agit.-prop. osztály 

DC&fipjafitá 

N A P I R E N D 
IDOJARASJELENTÉS 

Várható Időjárás 
kedd estig: Felhős, 
párás, helyenként 
ködös idő Ma több 
helyen, ho|nap mar 
csak néhány helyen 
eső wagy havaseső. 
Mérsékelt délkeleti. 
déli szél Az éjsza 
kai lehűtés alig vál-

tozik, a nappali hömérsékle, főként 
délen emelkedik 

Várható hőmérsékleti ériékek kedd 
regqe) 1—4 fok közö,'. néhány helyen 
qyenge fagy. Délben 8—11 fok között * 

A fű'és "lapjául szolgáló várható 
középhőmérféklot kedden 4 fok fölött 
lesz. 

MOZI 
Szabadság: Köznapi koméd a. — UJ 

szires angol: film (március 24-ig) 
Vörös Csillag: Örs a hegyekben. — 

Magyarul beszélő színes szovjet film-
alkotás (március 24 ig). 

Fáklya: Város a (enqersn. — Magva.. 
ru| brezólö szovje, filmalkotás (már. 
clus 24-iC). 

Az előadások fél 6 ée fél 8 órakor 
kezdődtek. 

SZÍNHÁZ 
Este 7: Anyegin. — Shakespeare bér. 

let. 

KÖNYVTARAK 
Egyefemi: O'vatóterem 10-től 21 

óráig: hétfőn 14 01 21 óráig; vasár, 
r.ap 9-tői 13 órájg. Kölcsönzés 12.01 
20 órájg; hétfőn 14.16, 20 óráig j va-
sárnap 9J 61 13 órájg 

Somogyi: Olvasóterem 10.,öl 19 
óráig. Kölcsönzés 13.01 18 óráig. 

Gorkij; Hélfön kedden, szerdán, 
pénfeker.' reege] 8.01 12-Ig és délután 
1 tő, fél 4-ig: csütörtökön és szómba. 
Ion délelőtt 10-tőI dé után 2-ig. dél-
után 3 01 este 7 óráig. 

Járási. Sztálin krt 54: Kölcsönzés: 
szerda kivételével mir.den hétköznap 
délután 3 órától es e 7.ig, szombaton 
déiufán 2-tőJ 7-ig. 

FAJDALOMTÖL megtört szívvel Je-
lentjük, hogv forrón szeretett drága 
Jó édesanyánk, nagymamánk. déd-
nagvmamánk, özv. Horvá h MiháJyné 
hoászas szenvedés utár,' meghalt Teme-
tése március 23 án leez az alsóvárosi 
temetőben. 

Dr CSÖTI FERENCZNÉ március hő 
20-án. meghalt. Temetése március hó 
23-án 13 órakor a rókusi Temetőben 
lesz. 

Á Déryné „új" filmváltozata 
JTgé<z Szeged, mozilátogató közönsége örömmel olvasta a 

hirdetményt, amely közölte velünk, hogy a Déryné cimü köz-
kedvelt magyar filmet ismét bemutatják a Fáklya filmszínházban. Jó 
magam is izgalommal vártam a viszontlátást. Arra azonban nem szá-
mítottam, hogy a fáklya-filmszínház a film forgatása közben megle-
petéseket tartogat a nézők számára. 

A filmet harmadszor láttam, jól ismertem minden részletét. 
Annál kellemetlenebbül érintett, amikor a legérdekesebb részleteknél 
egyszerre elnémultak a szereplök, s mi szegény nézők a szájmozgásról 
próbáltuk leolvasni mondanivalóikat. Ez a némajáték az előadás alatt 
többször megismétlődött, többek között akkor is, amikor a legszebb 
énekszám, a „Sej-haj gyöngyvirág" kezdetű népdal előadására került 
volna a sor. Időnkint megszólaltak ugyan a szereplők, azonban abban 
sem volt sok köszönet. A hangokat zavaró mellékzörcj, recsegés 
kísérte. 

Mi, szegény mozilátogatók a végén már ezzel is megalkudtunk 
volna, ha legalább teljes egészében viszontlátjuk kedvelt filmünket. 
Ugy látszik azonban, a balsors vezérelt bennünket a Fáklya-moziba, 
— még ezt a kis örömei sem akarta megszerezni nekünk. A filmből 
tudniillik több jelenet kimaradt. Igy például kimaradt a gróf és 
Déryné hatásos páros jelenete, az öltözőben. De az is előfordult, hogy 
a kihagyott részletet később leforgatták. Ez a rendszertelenség zavarta 
a megértést. Például az egyik jelenetben Déryné a csárda közönségét 
láncra perdíti dalával. Ezután mutatták be Szentpétery rábeszélését, 
mely Dérynét dalra birja. A két jelenetet egyszerűen felcseréilék. 

Ennyi zavaró és bosszantó körülmény után legalább nekünk, 
nézőknek kellett volna összefognunk, hogy azt a keveset, aminek élve-
zele még megmaradt számunkra, legalább igazán élvezhessük, 

A nézők azonban nem sokat törődtek ezzel. Hátam mögött .bő-
beszédű család foglalt helyet: nagj/néni, mama, papa és gyerekek. A 
család két felnőtt nötagja az utósúgó szerepét igyekezett betölteni. 
Amikor például a filmen (végre valami hang) kutyaugatás hallat-
szott, a mama hangosan és feleslegcsen közölte: „ugat a kutya". Más-
kor az egyes mondatok mélyebb fejtegetésébe kezdett, vagy a nagy-
nénivel együtt a kosztümökkel és frizurákkal kapcsolatban nyilvání-
totta tetszését. 

'Az előadás tanulsága kettős: mozi és néző egyaránt legyen 
figyelemmel a közönségre, aki nem azért jött, hogy részleteket lásson 
a Dérynéből, sem pedig azért, hogy helyszíni közvetítést hallgasson 
a filmről. 

Mi a Déryné-t, ezt az igazán értékes, magával ragadó magyar 
filmremeket akartuk, illetve akarjuk látni és hallani. 

FENAKEL JUDIT 

SPORT 

Bp. Vasas—Sxegedi Haladás liO (1.0) 

A Népstadionban 60 ezer néző efött 
1ejá,szo t NB I-ee mérkőzésen a sérti t 
Bojtos nélkül játszó Szegedi Haladás 
hatalmas küzde cm után vereséget szen-
vedett A játék Va-as támadásokkal in-
dult, az ötödik percben SziUágyi I. be-
0 t e a fővárosi ősapa, egyet, er.- gólját. 
Utána változatos Játék a a'kult Csáki 
és Báná t nagy gólhelyzeteket hagytak 
ki A szüne, után is a ponton, lapos 
Jsezjá ékkal játszó Sz. Ha adás egyen-
rangú ellenfele volt a Vasasnak, azon-
ban a csatárok a gólhe'yzetekel nem 
tudtak értékeoiler.l. A 25. pereben a 
gyengén Já'szó Bánáti he|yet, Subits 
alto t be Ekkor Baráih lett a közép. 

gedi csapatnak ezen a mérkőzésen ivem 
volt szerencsé je, kapufá, is ]öttek a 
szegedi csatárok. 

A szegedi csapatban Mészáros bra-
vúrosan védet!. A há'védek nagysze. 
rfler.- verték vissza a Vasas csatárok 
támadásait A fedezetek (Barátit és ZaJ-
lár) is kjtűnően Játszottak, jól ál ták 
meg a helyű ke úgy a védekezésben, 
mini a támadásban. A csatársorból 
egyedül CVráki dicsérhető meg, sók 
jö támádás, do>gozöU ki. 

NB I.-cs eredménysk: Bp. Hor.véd— 
Bp. Kinizsi 2:0, Diósgyőri Vasas—Cse-
peli Varas 5:1. Sailgótarjánl Bányász— 
borogi Bányász 4:2, Szombathelyi Lo. 

csatár ób Subits a jobbfedezet. A sze-1 komotijv—Sztálin Vasmű 1:1 

Léqjerők-Sz Peiőfi 6:3 (2:1) 

A rvagyréez*. fiatalokból áli'ó Sz. Pe-
tőfi nem bírt a rutinos fővárosi együt-
tesre! A védelmek soka, bizonytalan-
kodtak, a második félidő e|ején 2:2 
volt a;z eredmér.y, azután a. jobb erö-
lé-ben lévő Légierők felülkerekedtek. 
A ezegedi csapat védelme nom tudia 
tartani a kitűnő formában lévő Hubert. 
Góllövők: Száva (21. Jéger (2), Huber, 
Dombai. Illetve BUiczky (2) és Gréczi. 
Az Sz. Petőfi legjobbjai: Kur.-Szabó, 
Gréczi és B'Jiczky voltak 

NB ll.es eredmények: Bp. Szikra—Kő-
bányai Lokomotív 2:1. Kecskeméti Hon 

MHK mezei futóverseny 

A VTSB vasárnap délelőtt MHK me 
ze| futóversenyt rendezet, több mint 
400 ir.dulóva ] a rókusi állomás mögö'-t! 
vtoar éren A verseny egyik érdekes, 
sége az volt. hogy a- vaeufforgalmi la-
kóiétól öt koreai fiú is rész, vett » 
küzdelemben. Eredmények: MHK I 
férfi: 1000 m: 1. Farkas (Ép. ip. Tech) 
3:04, 2. Vincze (Ép. tp Tech.) 3:00, 3. 
Balogh (Ép. ip. Tech) 3:12,2, LMHK 
fiü 1000 m 1. Ré'ij (vasutforg) 3:11.2,2 
Murka (Radnóti glmn.) 3:16,4,3. Nagy 
(vaautforg.) 3:19.7. LMHK női: 500 m 
1 Bujdosó (Textilip Tech.) 1:45 2. 

véd—Orosházi Kinizsi 1:0, VL Sortex— Takó (Tex.) 1:45.1 3. Andró (Tex.) 
Kecskémé'.) Kinizsi 4:1, Szolr.okl Loko- - -— - -- - — 
móijv—Gyulas Épí'ők 0:0. Vasas Dina.. 
mó—Ceglédi Lokomotív 3:2, 

Békéscsabai Építők—Sz Lokomotív 
2:0 (1:0) 

A Szegedi Lokomotív heves küzde-
lem után vereséget szer/vede,C Békés-
csabán. A hazai együttes győzelmét az 
Sz. Lokotiv kitűnő védc'me nehezítet-
te meg A szegedi csapa, csatársorá-
ból, hiányzik nz átütő erő Az Sz. Lo-
komotív legjobbjai Veres II. és Gyime-
si voltak. 

válság kiforgatta 

50. 
Tamás meghányta-ve-

tette Zsófival a dolgot, 
elmondta az Egyletben 
is. Ott so tudtak aján-
lani cgyebot, pedig ott 
már nincs hiány a pró-
bált. okos emberekben. A 
vágányából az életet. 

Közeledett Szent. Mihá ly nap. Nem lehe-
tett tovább gondolkozni. H a ezt elszalasztja, 
bérestnnyásnak so mehet. A piacon töménte-
len sok Rt. omber. Az a csoda, hogy elbir a 
föld ennyi embert a hátán. És mindegyik 
munkát keres. 

Tamás nekivágott a határnak. 
Rozoga vénember állt a Tühogyl-fóle kis-

lánya udvarán. Foga egy se volt szegénynek, 
s t'igy selypegett, akár egy másféléves kis-
gyerek. Félkegyolműnek látszott, a füle mégis 
nyitva volt, hallotta az ugatást, arra csoszo-
gott elő, az istálló mélyéből, megnézni, mi-
lyen vendég érkezett. 

Leültek egy faderékra az udvaron. I t t 
azután kiderült, az öreg nom is olyan, ahogy 
látszik. Igen közlékonynok, s értelmesnek bi-
zonyult. Kérdés nélkül elbeszélte; n kosztjáért 
tnnyapásztorkodik itt, valamikor béreso volt 
Nagy Vargának. Két üszőt, s egy anyakocát 
malacával bízott rá a gazda, majd áthaj t ják 
a többi jószágot, mihelyt jön a bérestanyás. 
Mert van mit hajtani . Tizenkét ökre. sok lova, 
tehene, fa lkája van Nagy Vargának. 

A fogatlan öregembert Ferenc bácsinak 
hivták, ez is kitűnt a szavából. A gazda más-
különben ott lakik ni , abban a nagy. fás 
tanyában, Mosgyés szomszídja volt Tühegyi-
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nek. amíg nem lett ez a föld is az övé. A 
tavasszal l icitálta el tőle a birtokot. 

Tamás hallgatta, hallgatta a bőbeszédű 
öregembert cs a tanyát vizsgálgatta. Az is-
tál ló jobb épület volt a lakóháznál. 

— A följebbvaló esztendőkben ú j istállót 
csináltatott Tűhcgyi. Ezt ni , itten — selypegte 
a vénomber. — Adósságba verte magát, mert 
amúgy nem bírt vele. Az építéssel. A bank-
tól is vett föl pénzt, a mi gazdánktól meg 
negyven mázsa búzát kért. 

— Az már sok. 

— De sok ám. A búza ára meg leesett. 
Eladta a jószágait, mégse birta visszafizetni. 
Megint kért, búzát, pénzt, meg igát is. A gaz-
dánk megint adott neki. még azt is megkér-
dezte: Elég ennyi, szomszédi Persze, kamatra. 
A tavasz folyamán oszt megszorították az 
adóval, a bank, meg a m i gazdánk is szo-
rongatta. Két zsandárral jött négy végrehajtó, 
és a nyolc hold földet dobra verték tanyástól. 
A mi gazdánk licitálta cl, mivel mcsgyés a 
földjéhez. Ilyen világot élünk. A nagygazda 
csak gazdul, a szegény meg romlik. Tűhegyi-
ből, azt mondják, azóta nagy cucilista lett 
odabent a városban. 

— Cncilista? 

— Azt beszélik. 

— Tudja-e kend, m i volna a»t 

— Tudatlan vagyok 
én, édes öc9ém, do azt 
mondják, egyenlőséget 
akarnak. Hogy ne lc-
gyon senki gazdag, a 
másik meg nyomorult, 

mint , teszem, én is. 

Tamás meglepődött. Nem nézett ki a vén-
ségből ennyi tájékozottságot. 

— Hány éves maga, bátyámt 
Az öreg szeme el nem mozdult Tamásról, 

annyira figyelte. 
— ö tvenke t t ő . . . Ugy-o csodálkozol! Hogy 

csak ötvenkettő v agyok ? . . . Tönkretett en-
gem a dolog. Meg az é l e t . . . Minden gyere-
kem elhall. Utánuk a fe leségem.. . Ember-
számba so vesznek márf úgy elnyűtt nekem 
minden tagom. 

— Kilencvennek néztem. De legalább 
nyo lcvannak . . . Kiszívták a vért magából, 
azt látom . . . 

— Ki . Belőlem k i . . . 
— Tűhcgyiből hát szegényember let t ! 
— Az. Abból az. 
— A városban, mondhatom, mindenki a 

szocialisták pár t ján van. Magam is járok 
közéjük. 

— Jó l teszed, édes öcsém, jól teszed. A 
munkásnak csak ők adják már a bizodalmat. 
— Az öreg legyintett. — Te még fiatal vagy. 
Velem már a cucilisták so mennének sem-
mire. Elkoptam. Semmire nem vagyok már 
j ó . . . E h h . . . 

Tamás nem időzött tovább. Ha későn 
megy, lustának véli a gazda. Átment a 
nagy tanyába. 

(Folytatjuk.) 

1:46.1. MHK női 500 m: 1 Mucsl (Ép. 
ip. Tech.) 1:39.6. 2. Szoce (Tex) 1:43 8, 
3. Vajda (Tex.) I :44. 

Kosárlabda eredmények 
Onraágos bajr.ókf mérkőzésrk- Bp 

Lokomotjv—Szegcdi Haladás 64:57 
(39:29). Nagyiramú, kemény mérkőzé-
sen a: Haladó,, leCIkes küzdökészsége 
nem volt olég a r.agy magassagfölény-
ben lévő fővárosiakkal szemben. A 
szegediek legjobb dobói: Halóer. (16). 
Merényi (15). a szfgcűl csapatból inf 
Ját-zcrttak: Papp, Merényi és Ribizsar. 

Bp. Kinjzsl—Szegedi Posás 42:41 
(29:21). Izga.'mao küzdecm utár.' a 
fzerencséfebb csapat győzött. A zzegedi 
c-apntnak még az utolsó percben i« 
kezében voj, a győzelem, azonban a. 
r.agy helyzeteket rendre kihagyták. 

Összevont meqyei bajnokság: Szegedi 
Egyetemi Haladás—Szegedi Lokomotív 
55:53 (20:33). Az egyetemiek maga* 
középjíiiékosát, Simont nem tudlak 
tar,ani n z alacsonytermetü Lokomotív 
játékosok. 

Országos mezei fu(őbajnokság 

A Szpár,áku«z SE rendezésében or-
szágos mezei futóbajnakság lrez már-
cius 28-án Szegeden a rókusi állomH" 
mögöfti terepen. Ir.dulnak; Észak-, Ke-
let . Nyugat . Dé'magyarorsztíg, Kcizép-
magyarorozág ée Budapest sportkörei-
nek válogatott osapataj, il'etve ver-
senyzői. 

A megyei bajnokeáq eredményei 
H. Dózsa—H. Vasas 4:1 (2:1). 
H Petőfi—Mindszenti Traktor 4:1 

(1:0) 

Dorozsmai SK—Makój Vasas 2:1 (1:0). 
Csongrádi Petőfi—H. Ép tők 7:2 (2:1). 

^ Szentesi Lokomotív—Szeged, Textil 

Szegedi Postás—Sz. Ju'a 3:0. 
Ujszegedj VLSK—Szegedi Dózsa 3:1. 
Szőreg—Szentes) Kinizsi 2:1. 

Totóeredmények 
I , 1, 1. 1, x, 2, 1. 1. 2. 1. 1. 1. 

Hivatalos totónyeremények 
12 találatot 4.3 nn értek el. A nyere„ 

ményötezeg egyenkén, 3525 Ft. 
11 taláia'ot 875-er.- értek el. A nye-

reményösszeg egyenként 172.50 Ft. 
10 :a)áfatol 7468-an értek cl. A nye-

reményösszeg egyenként 27.50 Ft. 


