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Új olvasószolgálat renddel nyif ma 

az Egyefemi Könyvtár 
^rásfél hónapos nyári szünet {elégitésére állítja be. Szeged 

W«tt. a könyvtár teljes állománya-
itok revíziója, a munkahelyek, ol-
vasótermek és raktárak nagy-
takarítása. valamint néhány szük-
tégeesó vált, a jobb munkát elő-
segítő átrendezés után, ma újból 
megnyitja kapuit az Egyetemi 
Könyvtár. A. Szegedi Könyvtár-
közi Bizottság féléves tevékeny-
sége, valamint a Somogyi-könyv-
tár életében bekövetkezett kedvező 
változások alapján lehölővé vált. 
hogy az Egyetemi Könyvtár mű-
ködését a» eddigieknél is fokozot-
tabb mértékben állíthatja az • ok-
latásról szóló párthatározat nyo-
mán a minőségi munkát előtérbe 
hllitó egyetemi tudományos és ok-
tatómunka szolgálatába. Ennek 
.••• -etében mától fogva az 
Egyetemi Könyvtár azt a tömeg-
könyvtári fnnkolöt, melyet 1951 
óta az akkor még nyilvános szol-
gálatot nem -tartó Somogyi-könyv-
tár helyett magára vállalt, meg-
szünteti s o jövőben kölcsönzési 
munkáját csupán az egyetemi tan-
személyzet és hallgatóság, vala-
mint a város szakemberei (pedagó-
gusok, mezőgazdasági és műszaki 
értelmiség, szakmunkások, tudomá-
nyos kutatók stb.) igényeinek ki-

ol-
vasni vágyó. könyvkedvelő dol-
gozói tehát a jövőben szépirodalmi 
művek iránti igényeikkel a So-
mogyi-könyvtár olvasószolgálatához 
forduljanak. 

Az Egyetemi könyvtár munkájá-
nak ez az ú j rendje tehermentesíti 
a könyvtár dolgozóit az egyetemi 
feladatoktól távoleső töraegkönyv-
tárl tevékenységtől, s lehetővé te-
szi, hogy a könyvtár erőit még 
inkább a tudományegyetem és a 
helyi tudományos kutatás szolgá-
latába állitsa. 

m 

Az Egyetemi Könyvtár két kis-
kiállitással várja az ú j tanévre ér-
kező egyetemi hallgatókat. Megte-
kinthető a még álló Balázs Béla-
emlékkiállitás és ma nyílik ugyan-
csak a könyvtár folyosóján a bib-
liográfia fejlődését és a fontosabb 
hazai bibliográfiákat ismertető 
kiállítás. Ez utóbbi hasznos tájé-
koztatásit nyújt a tudományos ku-
tatás és a főiskolai színvonalú, 
önálló tanulmányozást követelő ta-
nulás módszereivel ismerkedő első-
éves hallgatóknak, de minden tu-
dományos kutatónak is. 

Könyves László 

Ha este 7 órakor 5 évvel ezelőtti megalakulását ünnepli 
a Damjanich-ulcai békebizotlság 

Öt óweT ezelőtt alakult meg 
Rókus I I . területén lévő Dnmja-
jiich-utcai békebizottság — elsőként 
Itókuson. Az öt esztendő alatt az 
utca békeharcosai — számtalan 
kisgyűlést. békobeszélgetést tartot-
tak. Most, alakulásuk 5 éves évfor-
dulója alkalmából szabadtéri ün-
nepséget tartanak a Damjanich-
ütea végén, ma este 7 órai kezdet-

tel. Nagymajtényi László tanár 

mond beszédet, amelyben foglal-

kozik a külpolitika legutóbbi nagy 

eseményével is: az „Európai V é 

delmi Közösség" bukásával. A 

békegyűlés után pedig hangosfilm 

vetítés lesz — így emlékeznek a 

Damjanieh-utcai békeharcosok 5 

esztendős munkájukról. 

* P á r t l U r e k 

Közöljük az elvtársakkal, hogy 
a párttagsági könyvboríték (piros 
bőrtokból) érkezett. 

Átvehető az MDP Végrehajtóbi-
zottség tudakozójában, Sztálin-sé-
tány 10. Ara 7 forint. 

Pártgazdasági és Ügykezelési 
osztály 

N A P I R E N D 

IDOJARASJELENTÉS 
Várható Időjárás 

csütörtökön estig: Ki-
sebb felhőátvonulá-
sok. valószínűleg eső 
nélkül. Mérsékelt szél. 
A hőmérséklet alig 
változik. 

Várható hőmérsék-
leti értékek: csiltönö-
kön reggel 12—15 

délben 26-29 íok között. 

öszentivánon, Földeákon és Ma-
kón napok óta szedik a cukorrépát. 
A megye több termelőszövetkezete 
kiváló cukorrépatermést takarít be. 
A gyálaréti Komszomol tsz-ben 250 
mázsás az átlagtermés. 

Szedik a cukorrépát 
vezett teherautós átvevőhelyre vi-
hetik a gazdák a cukorrépát. Ez 
több kilóméterrel rövidíti meg út-
jukat. 

A mezőhegyest cukorgyár már a 
jövő évre is gondol. A terv szerint 

A mezőhegyes! cukorgyár felké- Csongrád megyében jövőre 5500 
szülten várja a jó termést. Har-
mincöt átvevőhelyet állítottak fel. 
Hódmezővásárhelyen két új, úgyne-

holdon termelnek majd cukorrépát, 
s ebből mintegy félezer holdra már 
megkötötték a szerződést, 

Feketevágót és üzérkedőt leplezett le 
a szegedi pénzügyőri nyomozó csoport 

MOZI 

Szabadság: Hfltlcn asszonyok. — UJ 
olasz film (szeptember 8-ig). 

Vörös Csillag: Táncmester. — Szovjet 
film (szeptember 5-ig). 

Fáklya: Hősök tavasza. — Olasz film 
(szeptember 3-lg). 

Az előadások a Szabadság és Fáklya 
filmszínházakban háromnegyed 6 és 8 
ólakor, jó Idö esetén a Fákiyn-moziban. a 
Keitmoziban az esti előadások negved 9-
kor. a Vörös Csillag-moziban fél 7 órakor 
kézdődnek. 

SZÍNHÁZ 

Ma nincs előadás. 

MUZEUM 

Fehértó élővilága (Kultúrpalota. Roose-
welt-tér); Múzeumi Képtár (Horváth Mi-
hály utcai üvegcsarnok) hétfő kivételével 
mindennap délelőtt 10 órától délután " 
óráig. 

KÖNYVTARAK 
Egyetemi: Olvasóterem 10-től 21 óráig 

hétfőn M-től 2t-ig: vasárnap 9-től 13 
óráig. Szakkönyvek kölcsönzése 12 órától 
20 óráig; hétfőn 14-töl 20-lg; vasárnap 9-
töl 13 óráig. 

Somogyi: Olvasóterem 13-töl 19 óráig. 
Kölcsönzés 13-tól 18 óráig 

Járási: Sztálin krt. Bt: Kölcsönzés: szer. 
da kivételével minden hétköznap délután 
3 órától este 7-lg. szombaton délután 2-től 
T óráig. 

S P O R 1 

Egy pólyán rendezik a Haladás—Győri Vasas ( 
Petőfi -Kőbányai Lokomotív NB bajnoki 

labdarúgó mérkőzést 
Városunk sportszerető közönségének régi. évek folyemán kifejlődött ellentéteket. Bi-

jogos kivansaga nyér kielegítést a Haladás I zonyira ezzel együtt a közönség is egy-
és a Petőfi vezetőségének megegyezése I forma rt " b i * 
folytán. A két egyesület vezetősége meg 
b:széllé, milyen Teliéleiek mellett lehetsé-
ges közös rendezésben leiálszani itthoni, 
bajnoki labdarugó mérkőzéseiket, ha azok 
időpontja egybeesik. A Haladás méltányol-
ta a Petőfi kérését s fgy megteremtődött 
annak a lehetősége, hogy a közönség mind-
két csapatát lássa játszani. 

Ez a megegyezés reméljük, csak kezde' 
.1 szegedi NB csapatok egymásközötti tel-
jes jőviszonyának kialakításához, melvre 
íelléllenfil szükség van. Lépés ez a meg-
egyezés afelé, hógv a szegedi sportegye 
sülétek közös ügyüknek tekintsék a sze-
gedi sportélet fejlesztését » megszüntes-
sék a küíönöböző okok miatt az elmúlt 

• egy-
lelkes biztatással szurkol minden-

kor csapataink győzelméért. 
Szeged labdarjgó sportjának fellendíté-

séhez elsősorban az OTSB és a vezető 
sportszervek fokozottabb támogatása szük-
séges, de sokat tehetnek ezért a vezetó 
helyi sportegyesületek is. Örömmel üdvö-
zöljük tehát a Haladás és a Petőfi meg-
egyezését. mint Szeged Jelenlegi vezető 
sportegyesületének, tlielve városunk nagy-
Multú csapata tartós barátságának első 
megnyilvánulásit. Szeged spertja csak 
nyerhet a kifejlődő baritság eredményei-
vel. Szurkoljon vasárnap mindkét csapat 
közönsége egyformán a pályára 'éoö sze-
gedi csapatok győzelméért, az eljövendő 
sportsikerekértl 

HÍREK A SZ. LOKOMOTIVBÓL 

' Papp Vilmos Szeged, Szent An-

tal-utca 18. szám alatti lakos ellen 

tett feljelentést a megyei ügyészsé-

gen a szegedi pénzügyőri nyomozó-

csoport. Papp Vilmos 1953 május 

óta foglalkozott sertéshúsféleségek, 

élő baromfi, termény- és zöldség-

félék értékesítésével anélkül, hogy 

arra engedélye lett volna. Az érté-

kesítésre kerülő árukat nagyobb-

részt a szegedi piacon vásárolta 

jneg, azokat részben Szegeden, rész-

ben Budapesten a Lehel-piacon 

árusította, vagy a Haller-piacon 

Borsos Péternével értékesíttette. 
Az üzérkedést bizonyítják a Bu-

dapest Lehel-piaci felügyelet által 
kiállított szállítólevél másolatok, 

melyekből megállapítható, hogy 

1954 júliusában a Lehel-piacon 6520 

kiló árut adott el. Ennek értéke 27 

ezer 796 forint és tiszta jövedelme 

— a budapesti árakat figyelembe-
véve — 8338 forint. Ha Papp Vil-
mos az utazás költségeit levonta, 
haszna egy alkalommal akkor is 
több mint 2000 forint volt, pedig 
ilyen utat minden héten megtett 
egyszer. Feketevágását a lakásán 
talált — idegen nevekre kiállított 

— vágási engedélyek bizonyítják. 
Ugyanis más és más nevekre ki-
állított vágási engedélyekre vágott 
le sertéseket, amit a szegedi és a 
budapesti piacokon értékesített. Bí-
róság elé kerül. 

A RADIÖ MŰSORA: 

SZEPTEMBER 3, PÉNTEK 

Kossuth-rádió 

4.30 Hirek. 4.40 Reggel! zene. 5 Falu-
radio. 6. Lapszemle. 7. Hírek. 7.10 Hang-
lemezek. 8.30 Zenekari hangverseny. 9.20 
Gyermekrádió. 10 Hírek. 10.10 Vonósné-
gyes. 10.30 Felolvasás. 10.50 Óvodások 
műsora. 11 Népi zene. 11.30 Elbeszélés 
11.50 Ének. 12 Hirek. lapszemle. 12.15 
A " * 0 8 Újság. 13 Daljátékból részletek 

12,35 Indulók. 13.30 Külföldi népzene. 14 
Hírek. 14.25 Úttörő híradó. 14..50 Szim-
fonikus zene. 15.10 Ének. 15.35 Keringö-
hangverseny. 16. Orosz nyelvlecke. 16.20 
Sporthíradó. 16.40 Zongora. 17 Hírek 
17.10 Népdalok. 17.40 Előadás. 18 Ének-
kari hangverseny. 18.20 Tánczene. 18.45 
Előadás. 19 Sporthangképek. 19.15 Jutn-
lomműsor. 19.40 Válasz hallgatók kérdé-
seire. 20 Hirek. 20.10 Vidám műsor. 21 
Szimfonikus zene. 21.53 Zongora 22 Hí-
rek. 22.10 Tíz perc külpolitika. 22.20 Ze-
nekar. 22.50 Versek. 23 Éji zene. 24 Hí-
rek. 0.10 Népi muzsika". 

Pelőfi-rádlő 
6.30 Kisiskolások műsora. 6.40 Torna 

6.50 Csárdások. 7 Hanglemezek. 14 Szó-
rakoztató zene. 14.40 Hangverseny 15 15 

16 Népművészeink műsorából. 
16.30 Szív küldi. 17 Előadás. 17.30 Ver-
sek. 17 45 Dalok. 18.10 Előadás. 18.30 
Szimfonikus zenekar. 19. Moszkvai Rádió 
összeállítása. 19.30 Regényrészlet. 20.10 
Sporthíradó. 20.30 Énekkar. 21 Mesejáték 

Az atlétikai szakosztályban az országos 
SZOT-baJnokságokon elért eredményeknek 
örülnek: a húsz éves Pelle a 100 m-es 
síkfutásban igen komoly idővel, 10.9-el 
nyerte meg a bajnokságot. Suták Anna Is 
megnyerte számában, a 400 m-en 58.7-el 
a bajnokságot. Suták ezenkívül 12.5-cj az 
értékes harmadik helyezést hozta el a 100 
m-es sprintben. 

A szakosztály kitett magáért az el-
múlt vasárnap a Szeged Város baj-
nokságán, ahol 15 bajnokságot nyertek 

és az összesítő pontversenyben elsők let-
tek. Ezen a napon új tehetséget avatott 
a szakosztály Balogh Ferenc személyé-
ben, aki 18 éves Ifjúsági versenyző és a 
kalapácsvetést 50.90 m-el nyerte meg, te-
hát mindössze 10 cm-el maradt el az I. 
osztályú szinttől. 

A vasútas-atléták 12 versenyzőt adnak 
a csongrádmegyei válogatott keretbe, 
amely szeptember 5-én. vasárnap méri ósz-
sze erejét Szegeden a Haladás pályán 
Szolnok és Békés megyék válogatott csa-
pataival. 

A kerékpárosok szorgalmasan készül-
nek a hatnapos körversenyre, amelynek 
egyéni és csapatszimalban is indulnak. 

A csapatot már összeállították. Indulnak: 
Szűcs, Kiss és Deák, utóbbi versenyzőjük 
legutóbb a kecskeméti háztömbkörüli ver-
senyen nyerte meg az idősek bajnokságát. 
A vasutas kerekesek a közelmúltban kaptak 
6 ú| kerékpárt és szívesen látják a ver-
senyezni kívánó kezdő fiatalokat. 

A labdarugó szakosztályban szívből örül-
nek, a vasárnapi megérde'melt, szép győze-
lemnek, amely további ösztönzést jelent a 
iátékósoknak következő ellenfelük, a Kecs-
kémén Kinizsi elleni felkészülésükhöz. A 
második csapat és a megyei bajnokságban 
vezető ifjúsági csapat változatlan össze-
állításban szeptember 5-én rajtol az öszi 
fordulóban. 

A tekézők sikeresen fejezték be fekészü-
'ésüket. A Szeged—Pécs—Kecskemét kö-
zötti vasútasbajnokságot veretlenül meg-
szerezték és bizakodva néznek az öszi for-
duló elé A megfelelő előkészület mellett 
a Jobb helyezésre azért is meg van a re-
ményük. mert legnehezebb ellenfeleikkel 
saját pályájukon találkoznak. A férfi csa-
pat Jelenleg a megyei bajnokság 4. helyén 
aII. mindössze 3 pont különbséggel az 
elsőtől, az 5 város bajnokságában pedig 
« 3. helvét foglalja el. Első mérkőzésük-
re megyei vonalon pénteken kerül sor a 
Sfegedi Építők. Illetve az 5 város bajnok-
ságában vasárnap a Debreceni f.ok. ellen. 
A 3. he'yen lévő csapat szeptember 19-én 
í aj tol. rögtön legerőssebb ellenfele, az el-
ső helyezett Sz. Postás ellen. 

A tenisz szakosztály szeptember 5-éji 
Szentesen szerepel, aliol pályaavató mé"kó-
zésre kapott meghívást. A mérkőzést csa-
patverseny tormájában rendezik meg. erre 
két női és négv férfi játékossal utaznak 
e' További felkészülésüket a Megyei Tí-
zek Bajnokságára irányítják. am-lvnck 
egyéni és páros számaiban indulnak. 

A 104 tagot számláló postagalamb szak-
osztály az elmúlt vasárnap tartotta évi 
éltéke ését, amelyen kiosztották a díjakat is. 

17 versenyen vettek reszr, amelyek kö-
zött nemzetközi, így prágai. brflsz-

szeli versenyek is szerepettek. 
A szakosztály legjobb tenyésztőjének. 
Szűcs István bizonyult, aki nem kevesebb, 
mint II tiszteletdíjat kapott. A sporthor-
gász szakosztály is megtett minden előké-
születet az idényre. A tiszaparti horgász-
tanyán egy motorcsónak és két ladik áll 
rendé kezésére a szakosztály közel 50 tag-
jának. Horgászokban nem Is volt hiány, 
csupán a halak maradtak távol az edzé-
sekről. Zalahegyl sporttárs, a MAV Igaz-
gatóság párttiikára azonban csak elcsípett 
egy 8 és félkilós harcsát s ezzel beállította 
a szakosztály idei csúcsát. 

Az ökölvívó szakosztály legutóbb Kiskun-
halason a Kinizsi SK szpártákládján sze-
lepeit és egy első, 2 második helyezéss-el 
tért haza. A szakosztály 22 tagja kivitel 
nélkül ifjúsági sportoló. akik ebben az. 
évben az ökölvívás alapjait sajátítják el 
és bajnokságban csak' jövőre indulnak. Az 
50 tagot számláló úszószakosztály még 
ennél Is fiatalabb versenvzögárdável len-
de'kezik: ifjúságiak, serdülők, úttörők va-
lamennyien. Ennek ellenére Jó eredményeik 
vannak, sőt Simola II . osztályú minősítést 
szerzett a 100 méteres hátúszásban. A 
vasútas-úszók szeptember 4-én Debrecen-
ben a D. Honvéd Ifjúsági versenyén vesz-
nek részt. 

A röplabda és kosárlabda szakoszálvok 
a megyei, lllelve területi bajnokságra 

készülnek. 
A röpiabdázók szeptember 5-én Debrecen-
ben Játszanak előkészítő mérkőzést a D. 
I.ok. ellen. A birkózó szakosztály ls meg-
kezdte az edzéseket, amelyek minden ked-
den és pénteken 5 órától a Vasútas sport-
telep tornatermében vannak. A szakosz-
tály úl vezetőt — ebben az évben már a 
negyediket — kapott Bodó Mihály elvtárs 
személyében, akinek vezetésével a megyei 
kötöttfogású, majd a terü'et! Duna—TlSza-
közi Béke-kupa II . fordulójára készül fel. 
A Jelenlegi 3. helyet az öszi idényben ineg 
akarják tartani. 

A birkózó szakosztályban Is különös 
gondot fordítanak az Ifjúságra és min-
den érdeklődőt szívesen fogadnak «z 

edzéseken. 

A vfvók most érkeztek haza Balatonfü-
redről, ahol 4 női és 5 férfi versenyzővel 
vettek részt a Balatoni Vivő Bajnokságon 
és az Itt szerzett tapasztalatokkal készül-
nek az őszi Idényre. 

Hétfőn elnökségi ülés volt a Szeged! 
I okomolív Sportkörben, ahol a Területi 
Elnökség kezdeményezésére megjelentek a 
szegedi igazgatóság területén működő ösz-
szcs Lokomotív sportkörök vezetői. A sze-
gedi sportkör munkamódszereit a vidékiek 
előtt László .Károlv elnök ismertette, majd 
vita követte az előadást. 

-. J . 

S A K K 

A városbajnokság elödöntöje mindhét 
Hopartban befejeződött. Az „A" csoport-
ban a fiatalok győztek. Első lett a 15 
éves Bárkányi László (Haladás) 8 pont-
tal. második Sós (Petőfi) 7'k. harmadik-
negyedik Bicskei és Boga (Petőfi) 7-7 
ponttal. . , 

A ..B" csoportban az első negv helyre 
hz Idősebb korosztálybeliek Jutottak. Első 
lett Nagv Sáa+jr (Szpártákusz) 8 pont-
tal. második-negyedik holtversenyben Frá-
ter (Lokomotív). Llsztner (Petőfi) és Papp 
István 7—7 ponttal. 

A városbajr.okság középdöntője szeatem-
b-r 5-én. vasárnap fél 9 órakor kezdő-
tök a Petőfi helyiségében. A versenyen 
mindazok indulhatnak, akik erre az évre 
i rvényes másodosztályú minősítéssel ren-
delkeznek. valamint az elődöntőből a kö-
zépdöntőbe jutott verseynrök. Nevezési ha-
táridő vasárnap fél 9 óráig a verseny 
színhelyén. Játéknapok kedden és pénte-
ken. függőjálszmák szombaton. 

Réti Richárd híres Játszmái közül az 
iiüsebbek emlékeznek még az 1925. évi 
brntlslaval versenyen Walter e'.leni játsz-
májára. ahol Réti ritkán látott szép vezér-
áldozattal győzött. A 18. lépés ulán az 
á'lás a következő volt: Világos Réti: Kgl. 
Vcí. Bal. Bfl. Fe2, Fh6. He3, gyalogok: 
«2. c3, c1. e5. g2. h2 (13). 

Sötét Walter: Ke8. Vd8. Bc8. BgS. Faő, 
Ha5. Hc5, gvalogok: a7, b6, e7, f5, gű. 
h7 (13). 

DÉLMAGYARORSZAO 
a Magyar Dolgozók Pártja 
csongrádmegyei napilapja 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős kiadó: az MDP Csongrád-

megyei Bizottsága 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. I I . 

Telefon: 33 -35 és 40 -80. 
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál-tér 1 

Telefon: 31 — 13. éa 35-00. 

Csongrádmegyet Nyomdaipart Vállalat, 
Szeged 
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A játszma a következőkép folyt le: 19 
H-.Í5, He6. (a huszárt nem leheléit ülni 
Fli5+ miatt). 20. He3, Fxcl, 21. Hxcl, 
Hxc4 22. Badl. Vc7. 23. Va4 + . Vc6. 21. 
Fxc4!l, Vxa4. 2.5. Fxe6. mire sötét feladta, 
meit a d7 és f7 mezőkön fenyegető mat-
tot csak nagy anyagi áldozatokkal lehet 
védeni. 
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Világos: Kgl, Vg3 Bdl. Hf5, gyalogok: 
a2. b2. c2. e4, fü, g2. h2 (11). 

Sötét: Kg8. Vc7, Bf8. Fe5, gyalogok: 
a7. b7. c6. Í7, g7. h7 (10). 

Fenti állás Capablanca egyik szimul-
tán játszmájában fordult elő. A világos 
bábokkal Játszó Capablanca indult s a 
látszólag egyenlő állásban tisztet nyert. 
Megfejtésül az első négy lépést kell be-
küldeni. 

Ezzel negyedévi feladvány megfejtési 
versenyünket lezártuk. A győztesek neveit 
Jövő heti rovatunkban közöljük. 

A mult heti feladvány helyes megfejté-
se: 1. . . . V h l . 2. Kxhl, cl (V) + , 3. Kg2, 
Vc6+ és sötét nyer. 

Az augusztus 19-i feladványt helyesen 
[eltették meg: Kovács Emiila. Tölgyesi 
Mária, Nemessányiné. Schmidtné, Bálint 
Pál. Szendrei István. Horváth Andris, 
Hampel testvérek, Joó Gyula, Szabó Jó-
zseí és Baditz -Pál. 

SPEC1AL versenykerékpár. váltós olasz 
szolgával igényesnek eladó. Vidra u. 3 
műszerész. 

KÉMÉNYFAFIALÖ és tűzhely Jutányos áron 
eladó. Alkony u. 10/b. 1. em. 
EGY konyhakredenc eladó. Csuka ti. 17. 
SOLDÖ eladó. Vásárhelyi sgt. 24. 
FÖLDEK kishaszonbérbe kiadók. Újszege-
den. Nagyfeketén. Csuka u. 13. 
BORKABAT alakítás. javítás vízhatlan 
festéssel Csordás bőrruhakészítő mester 
nél. Szent Miklós u. 7. Felsöváros 
160x90 ABLAK eladó. Kőzépkikölösor 7. 
ÍRÓASZTALOKAT, tonet székeket keresek. 
Cím: Grűner. Párizsi krt. 37. 
MEGBÍZHATÓ bejárónőt vagv bentlakót 
felveszek Bocskai u. 4. 1. em. 
MOTORCSONAK-TEST príma állapotban 
eladó a Béke csónakházban. Szögi. Kele-
men ú. 7, I. em. 6. 

F.BÉDLO ingaóra, talponálló eladó. 2—5-ig. 
Szent Mihály u. 1. fidszí. bal. 
ELADÓ egy fél háló és szekrény. Dugo-
nics u. 10. I I . ajtó. 
SIMA dióháló eladó, asztal, székek, kár-
pitozott ágybelét. Pusztaszeri II. 26. 
100x160 cm 6 RÉSZRE benyíló ablak el-
adó. üvegezve. Kemes u. 17. 
EI.ADO egv konyhakredenc. 3+2 világve-
vő rádió és egy táskagramoíon. Szivár-
vány u. 5. 

El VESZTETTEM retlkülömet a Valéria té-
ren. Megtaláló a pénzt megtarthatja, tar-
talmával a retlkült küldje a bennelévő 
címre. 
BÚTOROZOTT szoba kettő leánynak ki-
adó. Attila ii. 11. H. em. G. 
BEJÁRÓNŐ főzömindenest azonnal felvesz 
dr Berkes, Sztálin krt. 6. 
SZEGED melletti nagv gyümölcsösben, 
magánházban szép szoba, konyhás lakás, 
jószáctartásos azonnal átadó. Érd. Cbo-
mlknáj. 
ZONGORÁT, orgonát, harmoniumot töké-
letesen hangol, javít, vidéken is. Rakov-
szkv. Sz-ged. Jósika u. 31. Telefon 40—06. 
ÚJSZEGEDEN 257. számú házhely van el-
adó. Érdeklödnl Jobbfasor 40. sz. alatt. 
CÉPIRÖ- és gyo-sirótanío'yamok kezdőd-
nek szeptember 1-én a Felnőttek Szakisko-
lájában. Sztálin sétány 14. szám. 
LAKATOSOKAT és kőműveseket felvesz a 
Szegedi Kenderfonógvár. Jelentkezés mun-
kakönyvvel a személyzeti osztáivon. 
K1SFGITO munkást felveszek. Bihari u. 
I Németh né. 

FÉRFI darabitvevőket normafe'lrókat 
azonnali belépésre felveszünk. KOMI 104. 
sz. Vállalat. Cserzy Mihály u. 11. 
HALASZLADIKOT megvételre keres a 
Szegedi Kendérfonógyár, Szilágyi. 
SÜRGŐSEN elcserélném egészséges laká-
som hasonlóért bárhol. Cim Petőfi telep, 
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54a Sz. Petőfi-Kiskunhalasi Lokomotív 
barátságos labdarugó mérkőzés 

Az Sz. Petőfi üjszegedi pályáján ma 
délután .5 órai kezdettel az Sz. Petőfi NB. 
Il-es labdarugó csapata a Kiskunhalasi 
Lokomotfvval Játszik barátságos labdarugó 
mérkőzést. 

Három megye közötti válogatott atlétikai 
viadal 

Vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel az 
Sz. Haladás pályán kerül sorra Csongrád 
-Békés-Szolnok megyék közötti váloga-
tott atlétikai verseny. 

A Bp. Haladás és a Bp. Kinizsi úszói 
Szegeden 

A Szegedi Haladás és a Szegedi Kinizsi 
rendezésében vzsárnap az üjszegedi ver-
senyuszodában országos úszóversenyt tar-
tanak úttörő, serdülő, ifjúsági női és íé'fi 
versenyszámokban a Bp. Haladás és a Bn. 
Kinizsi úszóinak részvételére!. A verseny 
ulán Sz. Dózsa—Sz. Hatadás vízilabda 
mérkőzés kerül sorra a vándorzászlóért. 

Az Sz. Dózsa vezetőségválasztó taggyűlése 

A Szegedi Dózsa SK péntek délután 6 
órai kezdettel vezetőségválasztó taggyű-
lést tari a Deák Ferenc-utca 22. szám 
alatti klubhelyiségében. A sportkör tag-
jainak pontos megjelenését kérik. 

Totótájékoztató 

T. Bp. Dózsa—Bp. Kinizsi 2—t. 2. Bn. 
Vasas—Csepeli Vasas 1—1. 3. Dorogi Bá-
nyász—Bp. Vörös Lobogó 2—2, 4. Salgó-
tarjáni Bányász—Diósgyőri Vasas I—X, 5. 
Szegedi Haladás—Győri Vasas 1—x. C. 
Várpalotai Bányász—Pécsi Bányász 1—1. 
7. Székesfehérvári Honvéd—Szombathelyt 
Vörös Lobogó I —1. 8. Bp. Szik-n —Légierő 
2-2. 9 Szolnoki Lok—Kecskeméti Honvéd 
x—2. 10. Miskolci Lnk—Perecfsi Bánvnsz 
1—2. 11. Bp. Vörös Meteor- Bp. Szwtá-
kusz I—x. 12. Esztergomi Vasas—Szikra 
Kénsavgyár x—I, a pótmérközéseken az 
elölálló csapatok az esélyesebbek. 

Hírek a torinói úszó Európa-bajnokságról 

Szerdán délután bonyolították le a 400 
méteres női gyorsúszás és a 4x200 méte-
res férd gyorsváltó versenyt. 

Mindkét számmal hatalmas magyar 
siker szüléiéit: a nők versenyében 
Sebő Ágota megelőzve az olimpiai baj-
nok Gyenge Valériát, szerezte meg az 
Európa-bajnokságot, mlg a férd gyors-
váltó majdnem végig vezetve fölényc-

nyesen győzött. 
350 méternél szinte egyszerre fordult 

Gyenge és Sebő, az utolsó hosszban azon-
ban Sebő ellenállhatatlanul hajrázott és 
íéltesthossznyi előnnyel megszerezte a győ-
zelmet. Gyenge másodiknak, a jugoszláv 
Ligoria pedig harmadiknak ért n célba. 

A 4x200 méteres gyorsváltó döntőjét a 
magyar csapat izgalmas verseny után 

fölényesen nyerte meg. 
A magy.-r csapat Till — Dömötör — Ká-
das — Nyéki összeállításban nyolcinéteres 
előnnyel győzött a franciák, a szovjet és 
a svéd váltó előtt. 

Kettős bajnoki labdarugó mérkőzés 

a Népstadionban 

Az NB. II. déli csoportja 

Légierő 

Békéscsaba 

Bp. Előre 

Kecskeméti Honvéd 

Bp. Szikra 

Dinamó 

Gyula 

Orosháza 

K. Kinizsi 

Ceg'éd 

KöbafTj-ai Lok. 

Szegedi Lok. 

Szolnoki Lok. 

Generátor 

Sortex 

16. Szegedi Petőfi 

17 47:15 30 

18 24:16 23 

18 34:23 21 

34:25' 21 

33:29 

41:21 

23:30 

20:28 
29:24 

29:25 

27:28 

29:30 

21:32 

22:40 

18 26:34 

18 22:50 

Szerda délután két NB. I. oszt. labda-
rugó mérkőzést bonyolítottak le a Népsta-
dionban. Először a Vörös Lobogó csapata 
mérkőzött meg a Sztálin VasniiJ Épitök 
együttesével. 

Bp. Vörös Lobogó—Sztálin Vasmű tpf-
tők 5:0 (2:0). 35.000 néző. Vezette Somog i. 
Ciéllövö Kovács IV. (2). Kovács I., Palo-
tás, Lantos. 

F,p. Vö-ös Lobogó: Gellér — Kovács II . 
Börzsel, Lantos — Kovács I„ Zakariás — 
Sándor, Hidegkúti, Palotás, Kovács IV., 
Molnár. 

Sztálin Vasmű Épitök: Csepregi — Fá-
bián. Ullmann. Ladányi — Halmai, Kotász 
- Hegedűs. Fejes. Szigeti, Bódl. Krasznoi. 

Jók: Börzsei, Kovács IV., Hidegkúti, il-
letve Szigeti és Fejes. 

Bp. Kinizsi—Vasas Izzó 1:1 (0:0) 

Népstadion, 40 ezer néző, vezette Zsolt. 

Bp. Kinizsi: Gulyás — Ombódi, Kispéter, 

Dalnoki — Szabó, Dékány — Kertész, 

Orosz, Mátrai, Vilezsál, Fenyvesi. 

Vasas Izzó: Komáromi — Tunyogiü, Ké-

ri, Hartmann — Zalai, Fürjes — Kincses, 

Bukovt, Városi, Bárfd, Virág. 

Gól övök: Vilezsál, lllelve Bárffi. 

A mé kőzés helyenként jóiramú, elég 

szép jetíkot hozott. 

Az első félidőben és szünet után fiz 

percig, majd a mérkőzés végén n Kl-

n'zsl nagy fölényt harcolt kl magának. 

Gólja után szépen játszolt a Vasas Izzó 

is, több veszélyes támadást is vezetett, 

újabb gólt azonban a csatársorok erőtlen 

játéka miatt egyik csapat sem tudott elérni. 

Jók: Szabó. Dékány, VhessJI és Feny-

vesi, illetve Komáromi, Kéri, Bárffi és Bu-
9 kovi, 


