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h i r e k 

„ülö", vagy „álló" áron? 

Most melyik a helyes? Ez l 
ugyanis probléma a Lenin- ' 
utcai espresszóban mind a 
vendégeknek, mind a kiszol-
gálóknak. Az történt ugyanis, 
hogy nemrégiben felülvizs-

I gálták a Vendéglátó Vállalat | 
e cukrászdáját. A felülvizsgá- -
latnál a felsőbb hatóságok meg-
állapították, hogy a sütemé-
nyeket, amelyeket a vásárló 
elvisz, az ülő vendégeknek fel- . 
számolt áron árusítják. Erre — I 
reklamációk elkerülése végett | 
— kiírták az üzletben: „Csak • 
ülő áron szolgálunk ki". Aztán ' 
rájöttek, hogy ez nem megöl- | 
dás s most nemrégen kiírták: I 
„Csak áló áron szolgálunk ki" J 
(így, egy l-ell). Másik felírás I 
azt jelzi, hogy mivel kiszolgáló I 
nincs, a poharakat a vendégek 
vigyék vissza a pulthoz. A kö-
zönségnek viszont ez sem tet-
szik: ugyanis, aki le akar ülni , 
szívesen megfizeti azt a pár 
fillér különbözetet. Nem tetszik \ 
a rendelkezés a kiszolgálók- j 
nak sem, akik most kevesebb [ 
fizetést kapnak és szombat- I 
vasárnap nincs mellettük kise- | 
gítő, pedig a nagy forgalmat • 
egyedül nehezen látják el. ' 
Megoldásnak ök maguk azt ja- \ 
vasolták — m ind o vendégek, • 
mind a kiszolgálók —, hogy J 
aki ül, az „ülőárat" fizessen, \ 
aki állva issza meg a feketét, l 
süteményt visz el, az „álló" 
árat fizessen. Ezt a megoldást 
egyszerűbbnek és jobbnak I 
tartják. 

Most aztán a Vendéglátó 
Vállalat vezetőségén múlik, | 
hogyan határoznak. Reméljük 
lói K 

i M. T. 

— Mak&i Lajos egyetemi tanár-
segéd »Az előadási kísérletezésről* 
c ímmel bemutatással egybekötött 
módszertani előadást tart az álta-
lános és középiskolai f iz ikatanárok 
részére 15-én este fél 7 órai kez-
dettel a Beloiamnisz-téri Kísérleti 
Fizikai Intézetben. 

— A TTIT Csongrád megyei 
szervezetének történelmi szakosz-
tálya ma tartja évi plenáris érte-
kezletét. Fnnek keretében délután 
három órakor Esze Tamás, a törté-
nelemtudományok kandidátusa tart 
előadást *A kuruc mozgalom sze-
gedi vonatkozásai" címmel. Az 
előadás u tán vita. A társulat az 
előadáson szívesen lát ja a történe-
lemszakos tanárokat Horváth MI-
hály-utca 3. szám alatti helyiségé-
ben, 

A deszki Táncsics tsz a tél fo-
lyamán ú j üzemegységgel gyara-
pít ja gazdaságát. Tizenöt katasztrá-
lis holdon halastavat létesítenek. 
A föld kitermelési munká iva l a 
tagságnak egész tél Idejére jó ke-
reseti lehetőséget biztosítanak. 

— "Színes mikrofotográfia* cím-
mel vetítettképes előadást tart ma 
délután 5 órai kezdettel dr. Szabó 
Dezső, a Kórbonctani Kutató Inté-
zet orvosa az MTESZ Horváth Mi-
hály-utca 3. szám alatti helyiségé-
ben. 

— M a kezdődik az évvégi téli 
könyvvásár. A könyvesboltokban 
sok szép ú j könyv kerül forga-
lomba a könyvvásár keretében. 
Szépirodalmi könyvek: Jókai : 
Aranyember, Mikszáth: A néhai 
bárány, Fekete város, Móricz: Ró-
zsa Sándor, Maupassant: Egy asz-
szony élete, Madách: Az ember 
tragédiája; úttörők számára Ga jdar 
válogatott műve i — benne többek 
között a T imur és csapata. Képző-
művészeti művek: Réti Iván: A 
nagybányai művésztelep, Lyka Ká-
roly: Művészettörténeti tanulmá-
nyok, Szabolcsi Hedvig: Régi ma-
gyar bútorok. Politikai művek: 
Mao Ce-tung válogatott műveinek 
IV. kötete, Rákosi Mátyás: A Kom-
munisták Magyarországi Pár t j ának 
megalakulása és harca a proletár-
forradalom győzelméért, a Magyar 
Tanácsköztársaság, Andics Erzsé-
bet: A magyarországi munkásmoz-
galom az 1848—1849-es forradalom-
tól és szabadságharctól az 1917-es 
Nagy Októberi Szocialista Forrada-
lomig, Német Dezső: A Kommunis-
ták Magyarországi Pár t j ának har-
ca 1919 augusztustól 1929 őszéig. 

KÉT szép bonts sdldtf eladó. Szt. István 
tér 5. -
EGY sőlétkék férfi télikabát eladó. Retek 
ii. 10. 
6 HONAPOS süldó, harfcanyakötőgép, 31-2 
rádió eladó. Petőfi-telep. X IV . u. 820. 
ELADÓ vagv elcserélhető a Fertő-dűlőben 
I hold 963 négyszögöl föld. Érdeklődni Fü-
zes u. 19. 
SZEMÉLYAZONOSSÁGI Igazolványba fény-
képek soron kívül készülnek. Brunner fény-
képésznél (rókusl templom mögött). Gel-
lért u. 2. 
210/210 cm krémszínű 3 ajtós- előszoba szek-
rény eladó. Török u. 6. I. 8. délutáni órák-
ban. 
ELADÓ Oncsa-telepen I és fél hold föld. 
Érdeklődni: Oncsa-telep 39. Jenciéknél. 
JO állapotban lévő 9-es Rengngton Írógép 
eladó. Bokor u. 17. 
KISMÉRETŰ komblnáltszekrény eladó. 
Sztálin krt. 20. Wirth festőnél. 
MAGANHAZ sürgősen eladó. Petőfi-telep, 
52. u. 1272. sz. 
ELADÓ 5 hónapos berkslr eüldők, egy fe-
jős kecske. Tolbuchln sgt. t02. 
MISKOLCI 1 szobás, összkomfortos fő-
bérletl lakásomat elcserélném szegedi 2—3 
szobás lakásért. Érdeklődni Juhász Gyula 
u. 2/a. Szabóéknil. 
ZOLD színű, kandallónak la berakható 
cserépkályha eladó. Tölgyes u. 12. 
I-'UTÖT felveszünk. Szegedi RÖVIKOT. 
SZÉLESEBB férfi ruhaszekrény, vajszínű, 
gyúrótábla, konyhaasztal eladó. Újszeged. 
Balfasor 36. Deák. 
SEZLON, fél háló, konyhabútor eladó. Du-
gonics u. 10. 
I ACZKÖ órás. Széchenyi tér 15, magas 
árat fizet kar, zseb, ébresztő órákért. Ora-
Javltó műhely. 
-112 RADIO eladó. Megtekinthető délután 
Kecskeméti u. 3/a. I . em. 
EPOLETFA 5. 4 és 3 méteres, azonnal el-
adó. Lomnlczl u. 145. 
200 kg ZSIRSERTÉS eladó. Petöll-telep I . 
u. 3. szám. 
KIFOGÁSTALAN nöi s férfi kerékpár, tflk-
rösszekrénv eladó. Megtekinthető délután 
Ságvári Endre U. 18. sz. Pósék. 
ELVESZTETTEM igazolványaimat, becsüle-
tes megtalálója adja le elmemre Jutalom 
ellenében. Biharlék. 
11IZOTTSERTÉS 130 kg eladó. Újszeged, 
Rózsa F. sgt. 10. 

Közöljük kedves olvasóinkkal, hogy 

a KARACSONYI ÜNNEPEK ELŐTT 

minden elöllzetőnknek megküldjük az 

1955. évre szóló falinaptárt. Vihar-

sarok és Délmagyarország Lapkiadó-

Vállalat Szeged. Klauzál tér 3. sz. 

2 HÓNAPOS malacok eladók. Hattyú n. 51. 
FÚRNIROS rekamié eladó. Aprilto 4-útja 
23. tldszt. Vincerék. 
TARJAKBAN 321 négyszögöl föld eladó, 
elfogadható árért. Hattyú u. 14. 
KEVESET használt gvermek sportkocsi el-
adó. Széchenyi tér 17. udvari lépcső. I I . 
em. 14. sz. 
ZÁKÁNYSZÉKEN I hold szölö eladó. Ér-
deklődni: Kübekháza 437. szám alatt. 
FLADO I drb 9 hónapos 135 kg zsirsertés. 
Rokonczi u. 13/a. Bakai Nándor utca vé-
gén. 
PETŐFI telep I I . u. 32. számú ház fele 
vagv az egész eladó. 
HAZTARTASI alkalmazottat. bentlakót, 
esetleg azonnali belépésre Is felveszek. 
Tolbuchln (Kálvária) u. 46. Orvos. 
ELCSERÉLNÉM I. emeleti szoba-konyhás, 
belvárosi föbérletl lakásomat egv. vagy 
két szobásért. Lehet társbérlet is. Érdeklő-
dés levélben Horváth. Szeged 1. Pf. I. 
TÉLI szünet alatt, általános iskolai ta-
nulóknak egyéni vagy csoportos foglalko-
zás. Ba)csy-Zs. u. 15. I. 1. 
GÁZTŰZHELY négylángú. Jazz-dob felsze-
relés, üvegválaszfalak, gabonásláda el-
adók. Tolbuchln sgt. 45. sz. emelet. 
REKAMIÉ eladó. Baktól kiskertek. Hídverő 
u. 23. szám. 

SZÉP, erős fürészporos kályha eladő. Sze-
ged. Sajka u. 8. sz. Felsöváros. 
HÓCIPŐT, gumicsizmát szakszerűen Ja-
vít. vulkanizálva. Gulyás, gumijavltó, Rá-
kóczi tér. 
SMITH-Premfer frógép, Irodai, kifogásta-
lan. rendkívül jutányosán eladó. Deák Fe-
renc u. 23. I I . 7. 
F.LADO házi automata szivattyú. 220 vol-
tos motorral, városi víz beszerelését külső 
telepeken Is vállalom. Komlósy szerelő. 
Kálvária tér 6. 
SZÍVES tudomásul hozom t. vevőimnek, 
hogy cserépedénv készítő műhelyemet Ri-
gó utcából a Felhő u. 7. szám alá. a Mó-
ra-iskolával szemben helyeztem át. Szalma 
János fazekasmester. 
EGY kombináltszekrény és egy rekamié el-
adó. Dugonics tér I I . I . 4. 
GYAKORLOTT gyors- és gépírót, admi-
nisztrátort felvesz a Szegcdi Kárpitos Ter-
melő Szóvetkezet. Kállay Ödön u. I. 
HANGSZER, javítás, felszerelés Sági (Stel-
ner) hangszerkészítőnél. Somogyi u. 19. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
a piacokon vagy magánosoktól hosz-
szú tűlevelű erdei és feketefenyöt NE 
VASAROUANAK. mivel azok éllami 
erdőkből származnak és Jogtalanul 
kerülnek eltulajdonításra. Amennyi-
ben ilyen fenyőt bárki eladásra ki-
nél, azt a legközelebbi rendőrnek je-
lentsék. Szegedi Állami Erdőgazdaság. 

A RADIO ÉS VILLAMOSTOMEOCIKK NAGYKERESKEDELMI VÁLLALAT 

Budapest, VI. Sztilln-út 53. sz. 

pályázatot hirdet 
CSILLÁROK TERVEZÉSÉRE. 

A pályázati (elhívás célkitűzése, hogy minél több és szebb újtípusú csillár kerül-

jön a dolgozók lakásába. 

A pályázat beküldési határideje: 1955 január 20. 

A részletes pá'yáz.t l feltételeket postán megküldjük vagy a pályázni kívánók sze-

mélyesen átvehetik 1955 január 5-élg. 

RAVILL Csongrád megyei tlókja (ezelőtt: RAFILM) Szeged. Klauzál-tér 2. sz ím. 

A nyertesek nevét 1955 február 10-15 között ugyanebben a lapban közöljük. 

* P á r t k i r v h 

Közöl jük a pártoktatásban részt-
vevő propagandistákkal és hallga-
tókkal, hogy akiknek még nincs 
meg a kongresszusi rövidített jegy-
zőkönyv, azok hat forint ellenében 
a Pártoktatók Házában megkap-
hatják, 

Agit.-Prop. Osztály 
->-. — i i . • i .. 

N A P I R E N D 

1954 

DECEMBER 

15 
SZERDA 

IDÖJARASJELENTÉS 
Várható Időjárás 

szerda estig: Erősen 
felhős Idő, kevesebb 
esővel, esetleg havas-
esővel. Mérsékelt, he-
lyenkint élénkebb szél. 
Az évszakhoz képest 
még enyhe idő. 

Várható legmaga-
sabb nappali hőmér-

séklet szerdán: Nyugaton és északon 3—6, 
délkeleten 7—10 fok között. 

• 
A fűtés alapjául szolgáid várható kö-

zéphőmérsék'et: Vas, Győr, Sopron. Komá-
rom és Veszprém megyékben 0—plusz 3, 
máshol 4-9 fok között. 

MOZI 

Szabadság: Én és a nagyapám (ma 
utoljára): 16-tól 22-ig: Egy nyáron át tán-
colt. — Svéd film. csak 16 éven felülleknek. 

Vörös Csillag: Rejtett folyosó (ma utol-
jára): 16-tól 19-ig: Senki nem tud semmit. 

Fáklya: Szerelem engedély nélkül. — 
(ma uto'Jára); 16-tól 19-lg: Civil a pályán. 

Az előadások kezdete: Fél 6 és fél 8 
órakor. 

SZÍNHÁZ 

Ma este 7 órakor: A trubadur. — Csoko-
nai bérlet (4). 

Ma este 7 órakor Zsombón: Hangverseny. 

SZABADEGYETEM 

Ma este fél 7 órakor az Ady-téri Egye-
tem nagytermében Winkler László főiskolai 
tanár A rabszolgatársadalmak művészete. 
Görög művészet. I. (Geometrikus orlentall-
7álő — az archaikus kor — az athéni de-
mokrácia művészete) címmel tart előadást. 
120 érdeklődő részére tudnak 2 forintos be-
lépődíjjal helyet biztosítani. 

MUZEUM 

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

KÖNYVTARAK 

Egyetemi: Olvasóterem 10-től 21 óráig 
vasárnap 9-től 13 óráig. Szakkönyvek köl-
csönzése 12 órától 20 óráig, hétfőn 14-töl 
20-ig: vasárnap 9-től 13 óráig. 

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

Járási: Sztálin krt. 54. Kö'csönzés szer-
da kivételével minden hétköznap délután 
3 órától este 7-ig, szombaton délután 2-töl 
7 óráig. 

Gorkij-könyvtár könyvkölcsönzési Idefe: 
Hétfő. kedd. szerda, néntek: délelőtt 8-
12-ig. délután 13-15.30-tg; csütörtök, 
szombat: délelőtt 10-14-lg. délután 15-
19-ig: vasárnap délelőtt 9— 12-Ig. 

AZ ÉPITÖK MOSZAKI KLUBJA és a 65. 
sz Állami Építőipari Tröszt Üzemi Bizott-
sága f. hó 16-án. csütörtökön d. u. 5 óra-
kor Bálint Sándor egveteml tanár előadá-
sában Szeged újjáépítése az 1879. évi nagy 
árvíz után és a Mai városkép kialakulása 
címmel ismeretterjesztő előadást tendez nz 
Építők Kelemen-u. 5. szám alatti klubhe-
lyiségében. Az előadás folytatása az Igen 
nagv érdeklődést keltő Szeged általános 
története clmő e'őadásnak Tagokat és ven-
dégeiket szívesen látja a rendezőség. 

Építők Műszaki Klubja 

SZANTO JUDIT. József Attila élettársa, 
az Országos Petőfi-Múzeum munkatársa az 
elmúlt napokban Szegeden járt. Megtekin-
tette a Szegedi Egyetemi Könyvtárban lévő 
kéziratokat, a szegedi és a makói múzeum 
Irodalmi anyagát. 

A R A D I Ö M Ű S O R A : 

DECEMBER 16, CSOTÖRTOK 

Kossuth-rádló 

4.30 Hírek. 4.40 Reggeli zene. 5.30 Falu-
rádió. 6.45 Lapszemle, 7 Hírek. 7.15 Hang-
lemezek, 8.30 Zenekari hangverseny, 9.20 
Klsisko'ások műsora. 9.40 Gyermekzene. 10 
Hírek, 10.10 Dalok. 10.30 Népművelési hír-
adó. 10.50 Szlmfónikns zene, 11.30 Írók és 
költök félórája, 12 Hírek, lapszemle. 12.15 
Operarészletek. 13 Előadás. 13.20 Operett-
részletek. 14 Hirek. 14.25 Gvermekiilság, 15 
óra 15 Népek zenéjéből. 15.30 Moszkvai 
rádió összeállításából. 16 Énekkar. 16.14 
Indtt'ó. 16.20 Felolvasás. 1ü 40 Szív küldi. 
17 Hírek. 17.10 Válasz hallgatók kérdései-
re. 17.30 Egy falu — egv nóta 18 Riport-
műsor. 18.20 Előadás. 19 Hiúsági műsor, 
19.30 Tánczene. 20 Esti híradó. 20.20 Hang-
verseny. 22 Hírek. 22.20 Néni :ene. 23 
Szvit. 23.28 Szimfonikus zene, 24 Hírek, 0.10 
Zene. 

Petőfi-rádió 

6.30 Kisiskolások műsora, 6.40 Torna, p 

óra 50 Úttörő dalok. 7 Hanglemezek. 14 
Hangverseny. 14.40 Ének. 15.10 Versek. 15 
óra 30 Zongora. 16 Szív küldi. 16.30 Műsor 
úttörők zenei szakköreinek. 17 25 Népek 
dalaiból. 17.50 Előadás, 13 Kamarazene. 19 
Rádiódráma: Bukott emberek. 20.34 Tánc-
zene. 21.30 Sporthíradó 21.50 Vidám kóru-
sok. 22 Zenekari hangverseny. 

S P O R 1 
LABDARÚGÁS 

Ma délután kerül lejátszásra Londonban 
a Budapesti Vörös Lobogó—Chelsea nem-
zetközi mérkőzés. A Vörös Lobogó csapata 
az alábbi összeállításban Játszik: Oláh — 
Kovács II. , Börzsei — Lantos. Kovács I., 
Zakariás — Sándor, Hidegkúti, Palotás, 
Szolnok, Tóth M. Az angol lapok sokat fog-
lalkoznak a Vörös Lobogóval. megírják, 
liogy a Vörös Lobogó- technikailag «és lak-
tikaitag fejlettebb, mint az angol együttes. 
De képességei idegen környezetben, nehéz 
talajon, keményen játszó csapat e'.len alig-
ha tudnak érvényesülni. Mindenesetre az 
időjárás nem kedvező a Vörös Lobogó la-
posan adogató játékstílusának, amit igazol 
a lejátszott Wolverhampton—Honvéd mér-
kőzés is. • 

Összeállították a labdarugó NB. l-ben 
még hátralévő mérkőzések műsorát 

Dec. 19. Győri Vasas—Sztálinvirosl Va-
sas, Bp. Vasas—Vasas Izzó, Szegedi Ha-
ladás— Szombathelyi Lokomotív, Dorogi 
Bányász—Diósgyői Vasas. Salgótarjáni Bá-
nyász—Bp. Kinizsi, Csepeli Vasas—Bp. Vö-
rös Lobogó. 

Dec. 22. Bp. Vörös Lobogó—Szombathelyi 
Lokomotív, Bp. Honvéd—Bp. Dózsa. 

Dec. 23. Bp. Kinizsi—Győri Vasas. 
Dec. 26. Sztálinvárosi Vasas—Bp. Vörös 

Lobogó, Csepeli Vasas—Dorogi Bányász. 
Diósgyőri Vasas—Szegedi Haladja, Szóm-
bathelyi Lokomoliv—Bp. Honvéd, Bp. Dó-
zsa—Bp. Vasas. Vasas Izzó—Salgótarjáni 
Bányász. 

Dec. 29. Bp. Dózsa—Bp. Vőrós Lobogó, 
Vasas Izzó—Bp. Honvéd. Bp. Kinizsi— 
Sztálinvárosi Vasas. 

Dec. 31. Bp. Dózsa—Szegedi Haladás, 
Diósgyőri Vasas—Bp. Honvéd, Szombathe-
lyi Lokomotív—Dorogi Bányász. Salgótar-
jáni Bányász—Bp. Vasas, Csepeli Vasas-
Győri Vasas. 

Jan. 4.' Diósgyőri Vasas—Bp. Vörös Lo-
bogó. 

Jan. 9. Bp. Vörös Lobogó-Bp. Honvéd. 
A Bp. Dózsa vezetői kifogásolták az új 

időpontokat. Igy lehetséges, hogy a Bp. 
Dózsa hátralévő mérkőzéseinek időbeosztá-
sában változás lesz. 

A kiesés szempontjából fontos mérkőzé-
seket mindig egyidöben kell kezdeni. 

Asztalitenisz 

A Vö'ös Lobogó—Szegedi Kender orszá-
gos versenyén az ország minden számot-
tevő asztaliteniszezője indult. Még a hat 
héten keresztül betegeskedő Sidó Ferenc is 
résztvett. A szombaton lejátszott mérkő-
zésekre is szép számmal gyűlt össze a kö-
zönség. de a vasárnap délutáni döntőkre 
már zsúfolásig megtelt a Tornacsarnok 
nézőtere. A két napos versenyen Igen sok 
meglepetés született és minden vonalon 
feljöttek az utánpótlás tagjai. Eredmények: 
Férfi egyesben 1. Sidó (Bp. Vörös Meteor) 
4 pont. 2. Szepesi (Bp. Vörös Meteor) 4 
pont. 3. Gyetvai (Bp. Szpártákusz) 4 
pont, 4. Arvay (Vasútépítő Lokomotív) 0 
pont. Nöi egyes: I. Kerekesné 4 pont, 2. 
Kóczlán Éva 4 pont. 3. Gervainé 2 pont, 4. 
Fantusz 2 pont. A bátran Játszó és jó for-
mában lévő Kerekesné megérdemelten nyer. 
te meg a versenyt Kóczlán Eva i s Gervai-
né elött. Férfi páros: 1. Szepesi—Gyet-
vai, 2. Somogyi—Hámort, 3. Kóczián—Föl-
di. 4. Sidó—Farkas. Női páros: I. Kóczlán 
Éva—Simonné. 2. Gervainé—Kerekesné, 3. 
Marosvölgyi—Kancsír. 4. Sári—Mosóczi. 
Vegyespáros: Arvai—Fantusz. 2. Szepesi— 
S'monné, 3. Kóczlán I.—Kóczlán I I . 4. Si-
dó—Gervainé. A nap legszebb mérkőzése 
volt a döntö. melyet hatalmas küzdelem 
után nyert meg az Arvay—Fantusz pár. A 
mérkőzéseken igen sok fegyelmezetlenség 
fordult elő. Ebben a szegedi versenyzők 
jártak elől. Például igen sokszor hosszú 
'deig várakozni kellett. amikor játékra 
szólították őket. Pedig éppen a helybeliek-
nek kellett volna példát mutatniok. Sok 
esetben keheit a szegedi versenyzőket tö-
rölni a játékból, mert időben nem jelen-
tek meg az asztalnál. Ezt a magatarfást 
meg kel! szüntetni és a TSB mellett mű-
ködő asztalitenisz társadalmi szövetségnek 
kell, akár fegyelmi úton is rendet terem-
teni. 

SAKK 

Az o-szágos férfi egyéni sakkbajnokság 
döntőjének 14. fordulója után a verseny az 
utolsó negyedéhez érkezett. A helyezésekért 
megindultak az elszánt küzdelmek. Meg-
lepetés volt. hogy Bély dr. két váratlan 
győzelmével a 3. helyre tört előre. A 
verseny állása: I. Szabó L. 11.5, 2. Bar-
cza 10.5. 3. Bély dr.. Bitek 9.5. 4. Benkő 
9. 5. Tipari 8.5. Az országos nöi egyéni 
sakkbajnokság döntőjében a vasárnapi 3. 
forduló után a verseny állása a követke-
ző: 1. Kertészné 2.5. 2. Balláné. Brádt. 
Gurszkl, Ványi 2 pont, 3. Lángos 1.5 [-ont. 

A MAGYAR RADIO 

ma este 21.20 órakor a Kossuth-adón hely-
színi közvetítésben számol be a Chelsea— 
Bp. Vörös l-obogó mérkőzésről. Beszél 
Szepesi György. 

DÉLMAGYARORSZAO 
a Magyar Dolgozók Pártja 
esongrádmegyet naollaoja 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős kiadó: az MDP Csongrád-

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

Telefon: 35-35 és 40-60. 
Kiadóhivatal: Szeged, Klauzál-tér 4 

Telefon: 31-18. és 35-00. 

Csongrádmegyei Nyomdaipari Vállalat, 
Szeged 

Fele lős vezető- Vlneze O v ö r e v 

ELADÓ hintaszék, (éhé' dupla ágytakaró, 
38-as papucs, csillár, falikar. Bajcsy-Zs. u. 
15. I, I. * i * I 

OKOLVIVAS 

Vasárnap este élénk érdeklődés mellett 
tartották meg a Szegedi Lokomotív—Makói 
Szpártákusz Béke-kupa ökölvívó mérkőzést. 

Hosszú idő óta ez volt Szegeden az első 
ökölvivómérküzés és igy e sportág kedvelői 
Joggal várhatták volna, hogy szép és szín-
vonalas küzde'meket fognak látni. Sajnos 
azonban a közönség nagy része csalódottan 
távozott a verseny után, mivel a hivatalos 
mérkőzésen mindössze hat pár lépett szorí-
tóba. A mérkőzéseken sok volt a csapko-
dás, dulakodás és szabálytalanság, így az 
összecsapások színvonala meglehetősen ala-
csony volt. 

A két csapat kőzött) mérkőzés után több 
pár barátságos jellegű mérkőzést vívott. 
Ezek közül kiemelkedett a Kojnok (Szeged) 
—Balogh (Makó) mérkőzés. Ezen az ösz-
szecsapáson az okosan harcoló Kojnok az 
első menetben nemcsak egyenlő elleniele 
tudott lenni a rutinos makói versenyző-
nek, hanem némi fölényt is sikerült kihar-
colnia. A második menettől kezdve azon-
ban Balogh ragadta magához n kezdemé-
nyezést s végig támadva, megérdemelten 
győzött. 

A Szegedi Lokomotív és a Makói Szpir-
tákusz ökölvívóinak összecsapása 6:8 ará-
nyú döntetlen eredménnyel végződött. 

Részletes eredmények: 
Fülöp (Szeged) győz Kelecsényi (Makó) 

ellen, 
A lendületesen rohamozó Fülöp ellen 

Kelecsényi feladta a számára kilátástalan 
küzdelmet. 

Barsi (Szeged) győz Binecz (Maki) 
ellen. 

Binecz a 2. menetben a padlóra került a 
bár a 3. menetben óriást íőlényben volt, 
a bírák Barslnak Ítélték a gydzc'met. 

Ornylk (Makó) győz Tarr-Kovács (Sie-
ged) ellen. 

Sok volt a szabálytalanság ezen a mér. 
közésen. A makói versenyző fejelésért, a 
6zegedi pedig tenyeres ütésért kapott meg-
intést. A keményebb és többet támadó Or-
tiyik győzelme megérdemelt. 

Slajhó (Makó) győz Manyasszony (Sze-
ged) ellen. 

Az első menet közepén a szegedi ver-
senyző erős vérzés miatt kénytelen volt a 
küzdelmet abbahagyni. 

Horváth (Maki) győz Tóth (Szeged) 
ellen. 

Teljesen egyoldalú volt a mérkőzés. Ví-
gig a makói versenyző támadott s óriási 
lölénnyel győzött. 

Judik (Szeged) győz Bakai (Makó) ellen. 
A makói versenyző Igen szépen ők'özőtt. 

Gyors volt, remekül sorozott és igen nagy 
fölényben volt. A küzdelem hevében azon-
ban felrepedt a szemhéja s az orvoe nem 
engedte tovább versenyezni az erőség vér-
ző makói versenyzőt. 

• . A. 

KOSARLABDA 

Ma délután a Rókusi Tornacsarnokban 
két mérkőzés kerül lejátszásra a várost 
bajnokságért. Háromnegyed 5 óra Tefu— 
Pedagógiai Főiskola női (Merényi. Halász). 
6 óra: Haladás I I-Postás I. női JTárnok, 
Simon). 

Kosárlabda eredmények 

Petőfi II—TEFU női 81:34 ( 30:14). Jól 
sikerült a TEFU női csapat e ls j hainokl 
szereplése. Kd: Soós 21. Klspéter 2, Illet-
ve Miklósné 18. Csikós 8. Tóth 4. Hajdú— 
Czakó 2—2. 

Petőfi I—Postás I I . Föl 88:20 J«9:7). A 
Petőfi „öregek" rutinja ellen a postás fia-
taloknak nem volt ellenszerük. Kd: Fe-
renczl 30, Bacsa 27, Losoncz 16. Siposné 
6. Marótl 4. illetve Spejz 9. Csiszár—Kecs-
keméti 5—5. Nagy 1. 

Pedagógiai Főiskola-Lokomotív I I I . lérfl 
83:44 ( 34:27). A második félidőben a főis-
kolások erőnléte fölényes győzelmet bizto-
sított. Kd: Mucsi 27. Fekete 25. laczkó 
19. Varga 5, Szepesi 6. Osváth 2. illetve 
Füzessérl 13, Keresztes—Regdon 8-8. 
Szűcs 5. Nagyiván—Varga 4—4, Matol-
csi 2. 

A vasárnapi kosárlabda villámtorna ered-
ményei: 

Nöi mérkőzések: Petőfi—Pedagógiai Főis-
kola 35:12: Petőfi—Székesfehérvári Loko-
motív 31:27; Székesfehérvári Lokomotív-
Pedagógiai Főiskola 47:14. Férfi mérkőzé-
sek: Pedagógiai Főiskola—Szegedi Loko-
motív 32:19; Pedagógiai Főiskola—Székes-
fehérvári Lok. 34; 19. Szegedi Lokomotív— 
Székesfehérvári Lok. 33:25. Végeredmény: 
Női: 1. Szegedi Petőfi. 2. Székesfehérvári 
Lokomotív, 3. Pedagógiai Főiskola. Fér-
fiak: I. Pedagógiai Főiskola, 2. Szegedi Lo-
komotív, 3. Székesfehérvári Lokomotív. A 
torna legjobb kosárdobói: Nők Eri 33, Si-
posné 11, Szegedi Petőfiből. férfi: Mol-
nár 26. 

Nyenasev világcsúcsot Javított kalapács-
vetésben 

A vasárnap Bakuban rendezett atlétikai 
verseny során Sztanlszlav Nyenasev, a 
Szovjetunió fiatal kalapácsvetöje, 61.03 m-re 
javította honfitársának, Krivonoszovnak az 
Európa-bajnokság soránt elért 63.34 m-es 
vi ágcsúcsát. Nyenasev egy héttel ezelőtt 
62.22 m-es eredményt ért el. 

SAKK 

Szeged város bajnoksága befejeződött. A 
tizenkettes döntőben első-második lett holt-
versenyben Kocziha (Lokomotív) és Ott 
(Haladás) 7'A ponttal, harmadik Mák (Lo-
komotív) 7, negyedik Dözsa (Haladás) b'/j 
ponttal. Első osztályú minősítését csak az 
első három erősítette meg. Kocziha és Ott 
megérdemelten nyerték a versenyt, közöt-
tük az első kérdését páros mérkőzés dönti 
el. Bíztató a fiatal Dózsa Pál eredménye, 
negyedik helyezése kitűnő teljesítmény. 

A most folyó magyar bajnokságon a 
fiatalok, Bilek, Ozsváth. Dely, Forintos, 
Pogáts, Tapasztó és Navarovszkl hatalmas 
küzdőképességröl tesznek tanúságot. A 
magyar bajnokságnak régen volt ilyen erős 
mezőnye. A fiatalok eddig is több szép 
Játszmát nyertek az idősebb és rutinosabb 
mesterek ellen, sokszor azonban éppen a 
játszma kritikus- szakaszában — talán a 
verseny izgalma következtében — elkap-
kodják gyakran nyert állásaikat. A Szege-
den is többször szerepelt fiatal Ozsváth a 
verseny elején Szilv nemzetközi mesterrel 
került össze. Az állás a következő voll: 
Világos: Szily: Kh2, Vb3. gyalogok: h3. 
g2. c5. (5). Sötét: Ozsváth: Ki i , vet, gva-
logok: hü. g6, e4, c6, (6). Ot órai játék 
után a játszma nem fejeződött be, sötét 
volt lépésen s a borítékba Vcl lépést adta 
le. amivel a nyerést kiadta kezéből s a 
folytatáskor a játszma döntetlen tett. A 
tett lépés helyett e3l lépéssel a következő 
módon nyerhetett volna. Erre ugyanis a kö-
vetkező folytatás lehetséges: 2. Vc4 + , e2. 
3. VÍ4+, Vf2, 4. Vcl-K dl (H)ü . (a figurái: 
relatív értékét bizonyítja ez az állás Is. 
Ha a gva'og huszár helyett az orősebb 
vezérré alakul, a játszma döntet'cn. Pl. 
5. Vc4 + , Ve2, 5. Vf4 örökös sakkal), 5. 
Vc4 + , Ve2, 6. VÍ4 + , Hf3t, 7. V\f3, VxI3, 
8. gxf, Kf2 és sötét nyer. 

A most folyó megyei bajnokságban nagy 
a küzdelem. A bajnokság tavalyi védője a 
Szentesi Korógyi Pál. 
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Világos: Ke7, Vc3, Hg4, Fhl. gyalog 
h5. (5). 

Sötét: Kg8, Bí l . Bb8, Fb7, FhS, gyalo-
gok: c5, dü. e2, f3. g3, h7 (12). 

A fenti fantasztikus állás a sakkozás ro-
mantikus korában. 1821-ben jött létre 
Dechapelles és Labourdonnais francia ver-
senyzők között. Világosnak alig van pár 
figurája, ráadásul a sötét e2, f3, g3, gya-
logok akadály nélkül érhetik el az első 
sori. A játszma kezdete és lefolyása a 
ientl hadállásig ismeretlen, pedig érde-
kes lenne, hogy a világos király milyen 
„viharok" közepette Jutott el az e7 me-
zóig.. Világos volt lépésen s ragyogó kom-
binációval nyert. Megfejtésként négy lé-
pést kell beküldeni. A helyes megfejtésért 
5 pont jár. 

A mult heti feladvány helyes meg.'eftése: 
1. Vxe6+. Kh7, 2. BÍ6Ü, Ve4 (sötét léphet 
bármit). 3. Bh6+. gxh. 4. Vf7 matt. 

A november 23. és december 2-i felad-
ványt helycsen fejteitek meg: Hegedűs, Ko-
vács Emília. Bottllk, Sebestyén. Nemessé, 
nviné. Szabó, Dornbach, Baditz, Schmidt-
né. Tápai, Horváth, Dusnokiné. Hampcl 
te»tvérek. Fodor, Szendrej és Vadlövő. 


