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H I R E K 

Irodalmi múzeum Szegeden 

A Népművelési Minisztérium a 
szegcdi Városi Tanáccsal karöltve a 
Móra Ferenc-Múzeum új osztálya-
ként irodalmi múzeumot létesített. 
Az irodalmi múzeum feladata, 
hogy a magánosok birtokában lé-
vő irodalmi emlékeket — elsősor-
ban a szegedi vonatkozásúakat — 
Mikszáth, Gárdonyi, Tömörkény, 
Móra, Juhász Gyula, József Attila 
kéziratait, valamint a velük kap-
csolatos emléktárgyakat felkutas-
sa, megvásárolja és a gyűjtött 
anyagból az íróknak emlékszobá-
kat létesítsen. 

A minisztérium az irodalmi mú-
zeum vezetésével és megszervezé-
sével Madácsy László főiskolai do-
censet bízta meg. 

Budapest után az országban Sze. 
geden létesül először irodalmi mú-
zeum, amely máris nagyon szép 
irodalmi cs muzeális értékű anyag-
gal rendelkezik. Ifjúságunk neve-
lése szempontjából is nagyon je-
lentős ez az intézmény, amely a 
közeljövőben lehetővé teszi, hogy 
városunk nagy írói és költői har-
cának kéziratos bizonyítékait szem-
től szembe láthassák. 

Örömmel köszöntjük a Népmű-
velési Minisztérium és a Városi 
Tanácsnak ezt az újabb, a magyar 
kultúra és különösképp Szeged 
kulturális élete szempontjából 
rendkívül fontos intézkedését. Az. 
"új intézmény hivatva van a már 
kézen-közön elkallódó irodalmi — 
gyakran még teljesen Ismeretlen 
— értékeket megmenteni és ve-
lük haladó irodalmi hagyomá-
nyainkat gazdagítani. 

Az irodalmi múzeum kéri mind-
azokat akiknek birtokában irodai, 
mi emlékek vannak, szíveskedje-
nek ezeket a múzeum számára el-
fogadható árért felajánlani. Nagy 
szolgálatot tesznek ezzel a magyar 
irodalom ügvének és városunk kul-
turális életének. 

— Irodalmi előadás lesz ma 
délután 4 órai kezdettel a Közal-
kalmazottak Szakszervezetének 
Kultúrotthonában (Vörösmarty u. 
5.) Nagy Sándor Sztálin- és Kos-
suth-díjas író tart előadást a de-
mokratikus novellairodalomról. 
Előadása után felolvassa „Bocsáss 
meg Mamka'' című novelláját. Az 
irodalmi délutánra a belépés díj-
talan. 

— Verdi Aida című operájának 
mikrobarázdás hanglemezfelvételét 
játsszák ma este fél 8 órakor a 
Közalkalmazottak Szakszervezeté-
nek Kultúrotthonában, 

— Ismerd meg hazádat címmel 
előadássorozatot indít jövő év ja-
nuárjától kezdve a Természettu-
dományos Ismeretterjesztő Társu-
lat az üzemekben. Az előadásso-
rozat keretében hazánk földrajzi, 
biológiai, történelmi érdekességei-
ről, építkezéseinkről, műemlé-
kcinkről nyújtanak ismeretet a tár-
sulat előadói az üzemek dolgozói-
nak Az előadássorozat igen jelen-
tős, de nagyon érdekes és tanul-
ságos ls, hiszen sok olyan érde-
kes figyelemre méltó dolog van 
hazánk történetében, földrajzában, 
élő világában, építészetében, 
amelyről még keveset tudnak az 
emberek. A társulat ezúttal is 
felhívja az üzemi bizottságokat és 
az üzemek kultúrfelelőseit, hogy 
szervezőinek — kik az elkövet-
kező napokban keresik fel az üze-
meket — nyújtsanak mindenben 
segítséget az előadássorozat élőké, 
szítésében. melyet maguk a dol-
gozók is kérték már több helyen. 

— Kelemen László halálának 

140. évfordulója alkalmából de-

cember 19-én az Ismeretterjesztő 

Társulat és a Szegedi Nemzeti 

Színház ünnepséget rendez Csa-

nádpalotán. Kelemen László, az 

első magyar színházigazgató Pes-

ten született 1760-ban és Csanád-

palotán 1814 december 24-én 

hunyt el. 

— Chopin-estet rendez a Ma-
gyar Zeneművészek Szövetségének 
szegedi csoportja és az Egyetemi 
Do'gozók Klubja holnap este fél 
8 órai kezdettel a Központi Egye-
tem Aulájában (Dugonics-tér 13.) 
Az est keretében a varsói világ-
versenyre kiküldendő fiatal zon-
goraművészeink: Franki Péter és 
Szendrei Imre szerepelnek. Az 
e:őadásra jegyek az Országos Fil-
harmónia szegedi fiókjánál (Klau. 
zái-tér 2.) és a Központi Egyetem 
kapusánál elővételben, valamint 
este a helyszínen kaphatók, 4—6 
és 8 forintos árban válthatók. 

JUTALOMÜDÜLTETÉSBEN 
RÉSZESÜLNEK 

AZ ÜGYÉSZSÉGEK ÉS A BIRÓ 
SÁGOK LEGJOBB DOLGOZÓI 

A Közalkalmazottak Szakszer-
vezete az ügyhátralékok feldolgo-
zásában jó munkát végző ügyész-
ségi és bírósági dolgozók közül 
tizenöt főt kéthetes ingyenes ju-
talomüdültetésben részesít. Ezen-
kívül háromezer forint értékű 
szakkönyvet osztanak ki a jól dol-
gozók között. 

Bírósági hír 

Beteg volt-e az egyhetes kisborjú? 

Zombori Mihályné Forráskút, 
Átokháza-dülöi lakos leányával, 
Máriával, a közelmúltban levágott 
egy egyhetes kisborjút. Szép tarka 
kis állat lehetett, a bőre legalább 
is ezt bizonyítja. Zomborlné a 12 
kilogramm húst eladásra szánta. 
Kiskundorozsma felé haladva út-
közben csak egy kilót adtak el. 
Közben megpillantottak az úton egy 
rendőrt, mire szaladásnak eredtek 
és betértek Kiskundorozsmán a 
Deák Ferenc-utcában Vincze Dé-
nesnéhez. Lelkifurdalást érezve a 

kisborjú levágásáért, mentögondo-
latuk támadt: a megmaradt 11 ki-
logramm húst az illemhelybe dob-
ták. 

A tárgyaláson arra hivatkozott 
Zomboriné, hogy a borjú beteg volt. 
Ha ez a valóságnak meg is felelne, 
akkor is csak súlyosbítaná Zombo-
riné feketevágási tevékenységét, 
mivel beteg állat húsát kimérni 
nem szabad. A bíróság Zomborinét 
és leányát 3 hónapi börtönre ítélte. 
Leánya büntetését, mivel csak nem-
régiben töltötte be 18. életévét, 3 
évre felfüggesztették. 

Uj mikrobarázdás művészlemez 
hangversenysorozatok indulnak 

A Pedcgógus Szakszervezet és az 
Egyetemi Dolgozók Klubja rende-
zésében az Egyetem aulájában (Du-
gonics-tér 13 ), a Postás Szakszer-
vezet rendezésében, a Postás Szak-
szervezet Központi Kultúrházában 
(Vásárhelyi-sugárút 21.) mikroba-
rázdás müvészlemez hangverseny-
sorozatok indulnak bérletrendszer-
ben. 

A Postás Szakszervezet újjáala-
kított kultúrotthonában — amely 
nemrégen nyílt meg — minden csü-
törtökön este fél 7 órakor tartják a 
hangversenyeket. Verdi-sorozatuk-
ban a következő operák kerülnek 
előadásra: a Trubadur, a Rigoletto, 
a Nabucco, a Traviata, az 'Álarcos-
bál és az Aida. 

Az Egyetem aulájában minden 
vasárnap délután 6 órakor lesz 
mikrobarázdás müvészlemez est. 
Ebben a sorozatban előadásra ke-
rül Lconcavallo: Bajazzok és Mas-
re<*ni: Parasztbecsület című ope-
r : ta, Beethoven I. és IX . Szimfó-
" a I I I . (Eroica) Szimfóniája és 

tT--<"dűvrrsenye, Belllnt: Norma és 
Dcn'zetti: Lammermoori Lucia cí-
mű operája, Verdi Requiemje. A 
művészlemez-hangversenyek előtt 
ismertetőt tartanak Kertész Lajos, 
Keszthelyi Béla, Szatmári Géza és 
Király József. Mindegyik sorozat-
ra külön-külön hat előadásra szóló 

bérletjegy ára 18 forint; egyes elő-
adásokra a jegyek ára 4 forint. 
Bérletjegyek mindkét előadássoro-
zatra válthatók december 9-ig az 
Egyetem Központi Épületének, az 
Ady-téri Egyetemnek és a Béke-
épületnek a kapusánál, a Főposta 
Vár-utcai kapusánál, a Postaigaz-
gatóság (Sztálin-krt 43.) kapusánál, a 
Postás Szakszervezet Kultúrottho-
nában és a Dugcnics-téri hírlappa-
vilonnál naponként 8—20 óráig. 

Mezőgazdasági gépesítési 
tanfolyamok indultak 

A mezőgazdasági gépesítési dol-
gozók szaktudásának gyarapítására 
a földművelésügyi minisztérium az 
ország 19 helyén hathónapos, bent-
lakásos tanfolyamokat indított. 
Ezek közül a traktoros-gépészképző 
tanfolyamokon 1800 hallgató tanul, 
a traktorosbrigádvezetői előadáso-
kat 200, a kombájnvezetői tanfo-
lyamokat pedig 400 dolgozó hall-
gatja. A tanfolyamokon a gépállo-
mások és az állami gazdaságok dol-
gozói a gépek szakszerű kezelésé-
hez, karbantartásához és javításá-
hoz szükséges ismereteket sajátít-
ják el, 

* Partkirek 

Értesítjük a pártoktatásban részt-
vevő propagandistákat és hallgató-
kat, hogy részükre 1954 december 
9-én, délután 5 órai kezdettel a 
Pártoktatók Házában előadást tar-
tunk. 

Az előadás címe: A szociáldemo-
krácia két taktikája a demokra-
tikus forradalomban. 

Az előadást Kalmár György elv-
társ tartja, a Marxizmus-Leniniz-
mus tanszék tanársegéde. Kérjük 
az elvtársakat, minél nagyobb 
számban vegyenek részt az elő-
adáson. 

Értesítjük a politikai iskola I . 
és I I . évfolyam propagandistáit, 
hogy a I I I . pártkongresszus 2. té-
makörének első 4 hetes anyagából 
1954. december 8-án. szerdán dél-
után 16.30 órai kezdettel a Párt-
oktatók Házában propagandista 
szemináriumot tartunk. 

Értesítjük az SZKP történet I . 
évfolyam propagandistáit, hogy a 
I I I . pártkongresszus második té-
makörének első négy hetes anya-
gából 1951. december 11-én délután 
14 órai kezdéttel a Pártoktalók 
Házában konferenciát tartunk. 

Értesítjük az SZKP történet I I . 
évfolyam propagandistáit, hogy a 
I I I . pártkongresszus második té-
makörének első négyhetes anyagá-
ból 1954. december 11-én. szomba-
ton délután 14 órai kezdettel a 
Kálvin-téri székházban konferen-
ciát tartunk. 

AyH.-Prop. Osztály 

Csehszlovák filmhetei rendeznek Csongrád megyében 

Ebben az évben holnaptól—15-ig 
rendezik meg megyénkben a felsza-
badulás óta immár harmadízben, a 
Csehszlovák Film Ünnepi Hetét. 
Ebből az alkalomból az alábbi tíz 
helyen tartanak ünnepi filmbemu-

tatót a csehszlovák filmgyártó* 
legjobb alkotásaiból: Szegeden, 
Szentcsen, Deszken, Csanádpalotán, 
Kiszomboron," Balástyán. Kübek-
házán. Királyhegyesen, Pitvaroson 
és Csanytelcken. 

S P O R T 

n a p i r e n d 

IDŐJÁRÁSJELENTÉS 
Várható időjárás 

szerda estig: Túlnyo-
móan borult idö, több 
helyen. elsősorban 

nyugaton és délen ha-
vascsö. hó. Mérsékelt 
déli-délnyugati szél. Á 
hőmérséklet 0 lok kö-
rül. 

Várható legmaga-
sabb nappali hőmérséklet minusr I — 
plusz 2 fok közöd. 

* 

A fűtés alapjául szolgáló várható kő-
zéphőmérséklet szerdán 0—plusz 3 fok kö-
zött lesz. 

MOZI 

Szabadság: Fél 6. fél 8 A három testőr. 
— Francia film (ma utol jára). 

Vörös Csillag: 6 és 8: A három testőr. — 
Francia film (ma utol jára). 

Fáklya: G és 9: Hajdú Péter és zenekara 
játszik, Hollós Ilona énekel. 

SZÍNHÁZ 

Este 7 Shakespeare kerestetik. — Pelöfi 
bérlet (3). 

SZABADEGYETEM 

Ma este fél 7 órai kezdettel az Ady-téri 
egyetem dísztermében Karácsonyi Bé'a 
Kossuth-dIJns egyetemi docens Az 1514. 
évi parasztháború címmel tart előadást. 
120 érdeklődő részére tudnak 2 forintos be-
lépődíjjal helyet biztosítani. 

MUZEUM 

Fehérlő élővilága (Kultúrpalota Roose-
welt-tér); Múzeumi Képtár (Horváth Mi-
hály utcai üvegcsarnok) hétfő kivételével 
mindennap délelőtt 10 órától délután 6 
óráig. 

KÖNYVTARAK 

Egyetemi: Olvasóterem 10-íől 2) óráig 
vasárnap 9-töl 13 óráig. Szakkönyvek köl-
csönzése 12 órától 20 óráig, hétfőn 14-től 
20-ig; vasárnap 9ÚÖI 13 óráig. 

Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés 13 órá-
tól 18 óráig. Az olvasótermi szolgálat az 
építkezés iniatt egyelőre szünetel. Ifjú-
sági kölcsönzője (Takaréktár u. 8. sz.): 
kölcsönzési idő kizárólag 14 éven aluliak 
részére 12—4 óráig. 

Járási: Sztálin krt. 54. Kölcsönzés szer-
da kivételével minden hétköznap délután 
3 órától este 7-ig, szombaton délután 2-től 
T óráig. 

Gorkij-könyvtár könyvkölcsönzési Ideié: 
Hétfő. kedd. szerda, péntek: délelőtt 8 -
12-ig. délután 13-t3.30-ig; csütörtök, 
szombat: délelőtt 10-14-lg. délután 15-
19-ig; vasárnap délelőtt 9—12-ig. 

A RADIO MŰSORA: 

DECEMBER 9. CSÜTÖRTÖK 

Kossuth-rádló 

4.30 Hírek 4.40 Reggeli zene. 5.30 Falu-
rádió. 6.45 Lapszemle. 7 Hirek, 7.IÓ Hang-
lemezek, 8.30 Zenekari hangverseny. 9.20 
Kisiskolások műsora, 9.40 Népek dalaiból. 
10 Hiiek, 10.10 Népdalok. 10.30 Népmfl-
ve'ési híradó, 10.50 Indulók, 11.22 Elbe-
szélés, 12 Hírek, lapszemle. 12.15 Francia 
operákból. 13 Előadás, 13.20 Operettrész-
letek, 14 Hirek. 14.23 Gyermekújság. 15.15 
Civermekrádió. 15.30 Moszkvai rádió össze-
állítása. 16 Kórusok. 16.20 írók a mikro-
fón előtt. 16.40 Sziv küldi. 17 Hfrek. 17.10 
Válasz hallgatók kérdéseire, 17.30 Egy íalu 
- egy nóta, 18 Riport, 18.20 Operettrész-
letek. 19 Ifjúsági műsor. 19.30 Tánc2ene. 
20 Esti híradó, 20.20 Kórusművek. 20.35 
Opera: Simoné Boccanegra, 22 Hirek, 23 
óra 22 Szórakoztató zene, 21 Hirek, 0.10 
Zenekar. 

Petőfi-rádió 
8.30 Kisiskolások műsora 6.40 Torna 8 

óra 50 Népdalfeldolgozásokból. 7 Hang-
lemezek, 14 Zenekart hangverseny, 14.4C 
Oszlpov-együttes, 15.10 Felolvasás, 15.30 
Enek, 15.45 Hegedű-zongora. 16 Szív küldi. 
16.30 Gyermekrádió. 17.25 Borsodi népda 
lok, 17.50 Riport, 18 Kamarazene, 18.36 
Versek, e'beszélés, 19 Filmzene, 19.30 Elő-
adás. 20 Zenekar, 20.20 Előadás. 20.40 Re-
gényrészlet, 21.10 Tánczene, 21.30 Sporthír-
adó, 21.50 Vidám kórusok, 22.20 Zenekari 
hangverseny. 

LABDARUGAS 

Ma délulán Játsszák le Glasgowban a 
Magyarország—Skócia válogatott labdarugó 
mérkőzést. A mérkőzésre a magyar csapat 
nem a legjobb előjelekkel Indul, mert a 
vá ogatott csapat néhány tagja az utóbbi 
időben betegeskedett. A sérültek: l'uskás. 
Leránt, Bozsik valamennyire rendbejöttek. 
de Grosics Gyula vállsérülése mlalt még 
mindig nem szerepelhet. Mindez korántsem 
jelenti azt. hogy a magyar válogatott a 
jelenlegi körülmények között Is nem kép-
visel nagyobb játékerőt, mint a skótok. Ha 
csatárainknak egy kicsit is megy a játék, 
akkor a magyar győzelem nem maradhat 
ej. A mérkőzést 3 órakor játsszák le s a 
magyar rádió helyszíni közvetítést ad. A 
két csapat összeállítása a következű: 

Magyarország: Faragó — Buzánszki, Ló-
írnt. Lantos — Bozsik. Szójka — Sándor, 
Kocsis, Hidegkúti, Puskás, Czibor. 

Skócia: Martin — Cunnüigliam, Hnddock, 
Dccherty — Davidson. Cumming — 
McKenzie, Johnstone, Rellly, Wardh-iugh, 
Ring. 

Szegedi Lokomotív—Mindszenti Traktor 1:0 

Mindszenten játszották le az ifjúsági baj-
nokság két csoport győztesének második 
mérkőzését. Mint ismeretes, az első mér-
kőzést a mindszentiek nyerték meg Szege-
den, ugyancsak 1:0 arányban. A mérkő-
zés hatalmas küzdelmet hozott, a Kürtö-
sivei és P.ozókival mege.-ösíleit Lokomotív 
időközönként fölényben játszott, de csatár-
sora nem boldogult a jól záró mindszenti 
téde'.emmel. Az egyetlen gó t az első félidő 
27. percében Bozóki szerezte. A harmadik 
mérkőzést valószínűleg semleges pályán 
Hódmezővásárhelyen fogják lejátszani, 

• 

Mint ismeretes, a Bp. Honvéd és a 
Bp. Vörös Lobogó az angol fővárosban 
játszik. A két csapat válogatott játékosai j 
a skót mérkőzés után Londonban várják 
be a két csapat többi játékosait, akik ma 
délután utaznak el. 

VIVAS 

A Szegedi Postás az elmúlt vasiru-jp 
lendezte meg I. osztáytu kard és I . osz-
tályú nöi törversenyét. Eredmények: kard 
1. Gijei Bp. Postás 7 gy, 2. Mónus Sze-
gedi Lokoinoliv 6 gy, 3. Zsoldos Hódme-
zővásárhelyi Vörös Meteor 6 gy, 4. Rozs-
nyai Bp. Szikra 4 gy. N'öl tőr 1. Stibi Sze-
gedi Postás 7 gy. 2. Juhász Szegedi Ha-
ladás 5 gy, 3. Szabó Hmvhelyi Vörös Me-
teor 6 gy, 4. Vajda Szegedi Lokomotív 4 
győzelem. 

RÖPLABDA 

Befíjezödöti a Csongrád megyei röplabda 
brjnokság. Ategiepetés a hódmezövását he-
lyi Vasas férfi és a Székkutasi Traktor női 
csapatának Jó szerep'ése. A bajnokság vég-
ső eredménye. Férfiak: 1. Szegedi Haladás, 
2. Hódmezővásárhelyi Vasas 42, 0. Sze-
gedi Juta 40, 4. Makói Petűíi 32. C. Makói 
Szpártákusz 28. 6. Szegedi Epitök 26, 7. 
Szentesi Szpártákusz 20. 8. Szegedi Lok. 
18. 9. Szegedi Egyelem 16. 10. Szegedi 
Fáklya 12, 11. Szegedi Dózsa 8. 1.2. Sző-
•egi Lok. 6. 13. Hmvhelyi Vörös Meteor 
4. Nők: I. Szegedi Postás 30, 2. Szegedi 
Kender 28. 3. Szegedi Epitök 22. 4. Szék-
kutasi Traktor 18, 5. Szegedi Dózsa 10. 6. 
Szegedi Kinizsi 14, 7. Makói Szpártákusz 
12. 8. Szőregi Lok. 2 9. Szegcdi Fáklya 
0, 10. Szegedi Haladás törölve. 

BIRKÓZÁS 

Szombaton és vasá rmp Budapesten ren-
dezték meg a Haladás SE országos felnőtt, 
kötöttfogású birkózó bajnokságát. A ver-
senyen a legjobb budapesti, debreceni, mis-
kolci és pécsi főiskolás versenyzőkön ki-
vül résztvettek a Szegcdi Haladás birkó-
zói is. A Szegedi Haladás birkózók vala-
mennyien pompásan küzdöttek és a nyolc 
súlycsoport közül ötben szegedi versenyző 
nyerte el a bajnoki cimet. Fiam, Benkő. 
Kendi, Gröber és Vászln nyertek bajnok-
ságot. Közülük is ki kell emelnünk Beukd 

és Gröber teljesítményét, akik magasabb 
súlycsoportban Indulva harcolták kl a baj-
nokságot igen erős mezőnyben. De Jól 
küzdött a csapat minden egyes tagja s 
minden szegedi versenyző értékes helyezést 
szerzett. Tőrök. Bárányt és Csaba máso-
dik, Oláh pedig a harmadik helyen vég-
zett súlycsoportjában. 

A csapatok közötti pontversenyt is nagy 
fölénnyel nyerték a Szegedi Haladás ver-
senyzői (35 pont), a Bp. Haladás (21 pont) 
és a Bp. TF (8 pont) előtt. 

Benkő Ákos 

Kosárlabda 

Debreceni Lokomotív—Szegedi Lokomotív 
férfi, barátságos 87:81 (43:33). 

A szegediek többet, a vendégek biztosab-
bon dobtak kosárra. Kd: Molnár 40, Gömör 
21. Lantos 11. Vastag 4, Ágoston—paulusz 
2—2, Dobó I. 

Szegedi Egyetemi Ha l adás-Bp . Fáklye 
férfi, barátságos 72:62 (32:33). A Budapes-
len lejátszott mérkőzésen nagy harcban 
győztek a szegediek a fővárosi I I . osztáiv 
élén ál ló Fáklya ellen. Kd: Simon 26. 
Birkás 20. Oláh 7, Szidi—Nyirádi—Csenus 
5-5-5 , Benke 4. 

Kosárlabda műsor 

Ma este 8 órai kezdettel a rókusi torna-
csarnokban a városi bajnokság keretében: 
Ha 'adás I—Öreg fiúk férfi mérkőzés, ve-
zeti Szamosi—Kádár. 

3AKK 

A megyei egyéni férfi sakkbajnokság de-
cember il-én kezdődik a Szegedi VT3B-
ben (Szlálln-sétány 7). A játszmák toez-
dete délután 5 órakor. A verseny december 
24-ig tart. 

CSÜTÖRTÖKIG LEHET JELENTKEZNI 

A KÜLÖNVONATRA 

Mint Ismeretes, a MAV vasárnap külön-
vonatot indít a Budapesti Dózsa—Szegedi 
Haladás NB. I-es labdarugó mérkőzésre. 
A különvonatra jelentkezni lehet csütör-
tök délelőtt I I óráig az IBUSZ szegedi 
f iókjánál (Klauzál tér). 

uszas 

Hatalmas érdeklődés mellett zárult a ma-
gyar úszóbajnokságok 3. napja. Eredmé-
nyei a következők: 1500 111 gyorsúszás I . 
Suszler (Dózsa) 19:39.3 400 m női ve-
gvesúszás I. Székely (Kinizsi) 8:59.4. 200 
tn férfi pil langóúszás 1. Tumpclr (Honvédi 
2:32.6. 200 ni nöi gyors ). Szőke (Kinizsi) 
2:33.9. 200 m férfi hátúszás 1. Magyar (Dó-
zsa) 2:29.4. országos ifjúsági csúcs. 200 
tn nöi mellúszás I. Killermann (Kinizsi) 
3:00.2. 100 in férfi mellúszás I. Mum-Suan-
Sn 1:12.9. 4x200 m férfi gyorsváltó t. Dózsa 
9:12.8. A nöi pontverseny végeredménye L 
Bp. Kinizsi 133 pont, 2. Lokomotív 127. 3. 
Kinai főiskolások 73 pont. Férfi pontver-
seny végeredménye I. Dózsa 204 pont. 2. 
Kinizsi 107 pont, 3. Honvéd 102 pont. • 

SAKK 

Nagy küzdelmek folytak a sakkbajnok, 

ság 10. fordulóján. A legnagyobb figyelem 

a fiatal BJek és Gereben mérkőzés felé 

fordult. A versenyt nem tudták befejezni. 

A verseny állása a 10. forduló után a kö-

vetkező: 1. Szabó 80 pont. 2. Barcza 77, 

3. Bilek 72. 4. Benkő 60, S. Klugen 60. 

A MAGYAR RADIÖ 

december 8-án. szerdán délután a Petőfi-

adón 15 órától helyszíni közvetítésben szá-

mol be Glasgowból a Skócia—Magyaror-

szág nemzetek közötti válogatott labdarú-

gó-mérkőzés mindkét félidejéről. Beszél 

Szepesi György. 

Az adást a Kossuth-adón — hangké-

pekben — 19 órától megismétlik. 

BEKÖLTÖZHETŐ 3—4 szobás, összkomfor-
tos házat keresek megvételre. Szeberényl 
Károly, Hmvhely, Posta Hírlaposztály. 91 
GYERMEKGONDOZONÖT keresek, aki a 
háztartást is ellátja. Főzni nem kell. Pe-
löfi Sándor sgt. 65. Batáriné, d. u. 3—5-ig. 
EGY 10—12 éves flúkabát eladó. Hajós u. 
24/b. emelet. 
D IOFARÖNKÖK eladók. Pásztor u. 40. 
P. RE ICH ERZSI női divattermét megnyi-
totta. Szeged, Széchenyi tér 17. I. em. 
J ö vaskályha csövei, télikabátok közép-
alakra eladók. Attila u. 16. I I . jobbra. 
SZALAGFŰRÉSZ motorral, (4 és fél ló-
erős). ál lvánnyal, szíj jal, mázsa 500 kg. 
súlyokkal, kétkerekű kézikocsi, üstház üst-
tel, virágállvány eladók. Kecskeméti u. I l /a. 
ALTALANOS és középiskolai tanulók taní-
tását vállal ja középiskolai tanár. Helyes-
írás és nyelvtanítás. Április 4-útja 27. 
tldszt. I. 
KLÖPLI dupla ágyterítő, ágybetét, gyer-
mekágy, rajztábla eladó. Teleki u. 17. 
140—150 kg SERTÉS eladó. Petőfi telep 
IX. u. 561. 
EGY fél zsfrsertés eladó. Csonka u. 12. 
GYÜMOLCSOSKERT 400 négyszögöl UJ 
szegeden eladó. Érdeklődni Felsőkikötösor 
18. és Zsombolyai u. I. sarkon. 
LACZKO órás (Széchenyi tér 15.) magas 
árat fizet kar. zseb és ébresztőórákért. 
Orajavító műhelv. 
REKAMIÉ eladó. Jó állapotban, 3—6 kö-
zött. Szilágyi u. I . tldszt balra. Tűzoltó-
laktanyánál. 
KIS mázsa eladó. Erd.: Kossuth u. 21,3*. 
Intul az udvarban. 
MÉLY gyermekkocsi eladó. Pacsirta u. 14. 
BELVÁROSI nagy üzlethelyiségem kisebb-
ért elcserélem. SzécsL Gutenberg u. 6. 
HIZOTTDISZNO 160 kg-os. egy használt 
mély gyermekkocsi eladó. Tisza Lajos u. 
68. szám. 

KÉT fotelváz eladó. Párizsi krt. 10. 

190 kg HIZOTTSERTÉS eladó. Hattyas-tc-

lep (Klebelsberg telep). Mokrinl sor 14. 

EGY Jó állapotban lévő csónakos varró-

gép eladó. Barbes Kató. Csuka u. 23/b. 

ELADÓ összeszéken 3 hold fö'd tanyával 

30 000 Ft-ért. Érdeklődni lehet Hétvezér u. 

38; b. sz. 

UJ konyhabútor eladó. Somogyi Béla « . 
11. Esziergályosnál. 
rERFI télikabát eladó. Püspök u. ! l /a . I . 
em 1. 
KÜLÖNBEJARATU bútorozott szoba k i . 
adó. Teréz u. 44. 
ELADÓ kisméretű íróasztal, lisztesláda, 
asztal, ketrec. Korényl, Tavasz u. 9. 
MAGANHAZ azonnali lakásátadással min-
den elfogadható árért eladó. Petőfi telep 
E2-es u. 1272. sz. 
REDŐNYÖS ablak, ajtó. fürdőkád, nagy. 
szőnyeg, asztalosnak való faanyag és Ete— 
nltcsövek eladók. Kossuth Lajos sgt 56. 
OSZLOPOS, nagy fúrógép eladó. 25 mm 
fúróképességgel. Bólyai János u. 21. Ró-
nvai. 
KÉTSCTÖS nagy tűzhely, két kisebb fiókos 
gyermekágy. sportkocsi. Járóka eladó. Vá-
sárhelyi sgl. 76. 
EGY drb 150 kg hizottsertés eladó. Répás 
u. 18. 
CUKRASZSZAKMUNKAST. többéves gya-
korlattal rendelkező cukrász segédmunkást 
felvételre keresünk. Jelentkezni lehet d. e. 
10-tól 12-ig Kölcsey u. 9. Szegedi Vendég-
látó Vállalat . 
PF.TOFI telep 34. ii. !002. magánház el-
adó. bekö tözhető. Érdeklődni Csomiknál. 
NÉGYKEREKŰ erős kézikocsi olcsón el-
adó. Dugonics u. 33. 
PAPRIKANAK Gyálaréten egy hold föld 
felesnek kiadó. Csuka u. 13. 
ELCSERÉLNÉM belvárosi szoba, konyhás 
lakásomat üzlet vagv mühelyhelyiségért. 
hasonló helyen. Érdi, Jósika u. 21. I . d. u . 
2 - 8 . 

DELMAGYARORSZAG 
l Magyar Dolgozók Pártja 
csongrádmegyei napi lapja 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős kiadó- az MDP Csongrád-

megyei Bizottsága 
Szerkesztőség Szeged. Lenln-u. I I . 

Telefon: 35—35 és 40-80. 
Kiadóhivatal Szeged. Klauzál-tér l 

Telefon: 31-18. és 35-00. 

Csongrádmegyet Nyomdalpari Vállalat, 
Szeged 

Felelői vezető; Vincze Gjör;,j 


