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SZERDA, 1954 DECEMBER 22. 

Gazdakör Alsóvároson 
— Gazdakö r . . . Ismerős a szó. 

Mezővárosokban nagyobb közsé-
gekben már a múltban is voltak 
ilyenek 

, Mi l s volt az akkori gazdakört 
A jómódú földbirtokosok városi 
falusi cívisek, kulákok tanyái vol-
tuk, ahol nagy mulatságokat, va-
dász vacsorákat, bálakat rendez-
lek. Nagy ritkán, ha úgy tartotta 
kedvük, italozás közben — persze 
n magnk szemszögéből nézve — 
ország dolgát is meghányták, ve-
tették. Meg azt, hogyan lehelne 
a napszámosokról a béresekről — 
hét bőr után még egy nyolcadikul 
is lehúzni. I t t kötötték a jól jö-
vedelmező zsíros üzleteket i szóval 
élték a maguk „nagyvi lági" életét, 
A jobbmódú középparasztok is 
kaplak Mt még kevés helyet a 
maguk kiilün kis csoportjának. De 
a párholdas parasztok, — akik a 
legtöbben voltak — már nem jut-
hatlak bc ide. Legfeljebb az ivó-
ba raég bemehettek egy-két fröccs 
elfogyasztására. 

Gazdakör . . , A fogalom a szó 
értelme megváltozott. Ma má r 
rendre és rangra való tekintet 
nélkül a kis- és középparasztok, 
földművelők közös otthona a gaz-
dakor. Termelési tanácsokkal lát ja 
•1 tagjait, 

aegftséget nyújt a munkáltav. 

Megismertei! nz emberekkel a kor-
szerű agrótechnika, a talajmüvelés. 
nz állattenyésztés szakkérdéseit. És 
persze vasárnap, meg más ráérő 
időben munka után, jó l szórakoz-
nak olt az emberek. 

Ezért alakílotlák meg néhány 
héttel ezelőtt gazdakörüket nz al-
sóváros dolgozó prasztok. Már az 
első gyűlésen 50-en iratkoztak be. 
Megválasztották a vezetőséget, 
amely má r is munkához látott. 
Szép terveik vannak: 

A gazdakör lcez az a hely, ahol 
a termelők találkoznak majd n 
harmadik kerületi tanács mező-
gazdasági ál landó bizottságával és 
közösen megtárgyalhat ják a kü-
lönböző rendeleteket. A télen itt 
működnek majd a különböző me-
zőgazdasági szakkörök. Állatte-
nyésztés, szakszerű talajművelés, 
különböző növényápolással kap-
csolatos kérdések, kereskedelmi és 
értékesítési ügyek. bnromfl te-
nyésztés; — ezekről n minden gaz-
dát érdeklő dolgokról sokat tanul-
hatnak majd Itt a kör tagja i . 

Szó van arról ls, hogy a szérűs-
kertet « Közületi Ingatlankezelő 
Vál lnlat lól átveszik. Bizottságot 
alakítanak a szérűskertek ál landó 

rendbeutartására. így megszün-
tetik a szérűskertekben tapasztal-
ható nagy rendetlenséget és a gya-
kori lopásokat, melyek ma szél-
tében-hosszában dívnak. Beszélnek 
arról is. hogy az alsóvárosi gazda-
kör az összes Alsóvároshoz tarto-
zó legelőket is saját kezelésibe ve-
szi. Legeltetési ál landó bizottság 
gondoskodik azok rendszeres kar-
bantartásáról, műveléséről, mert 
eddig az alsóvárosi küzlegelöknck 
som volt rendes gazdája. 

A kerületi tanáén segítségével 

a repülőtéri legelőhöz vezető út 
kél oldalán korlátokat építenek 
majd. hogy nyáridőben a jószágok 
ne tegyenek kárt a veteményekben. 

Az alsóvárosi gazdakörnek mesz-
siemenő tervei vannak. A gazdák 
hozzájárulásával és a tanács segít-
ségével különböző mezőgazdasági 
kisgépeket szereznek be — vető-
gépeket, különböző talajhengercket, 
darálókat, esetleg silólöltő gépel 
és eféléket —'. melyeket nagy mun-
knszezon idején kölosön adnak 
tagjaiknak. 

A gazdakörben hamarosan be-
rendezik a mezőgazdasági szak-
könyvtárai ; de lesz itt szépirodal-
mi könyvtár ls. A kör vezetősége 
gondoskodik a fiatalokról is. Kul-
túrgárdát szerveznek. Vendégsze-
replésre más kultúresoportokat is 
meghívnak és maguk is szívesen 
ellátogatnak majd más helyekre. 
Egyszóval, minden parnszlfiatal, 
aki eddig még távol tartotta ma-
gát a közösségi éleitől, jól meg-
talál ja itt szórakozási lehetőségeit. 

Már ígéretet is kaptak, hogy a 
Földmű ves-uteai földművesszüvet-
kezeii vendéglőt 

a gaadakOr kezelésébe adják. 

I t t a gazdakör tagjai szabadon 
értékesíthetik majd saját termésű 
boraikat. Emellett a vendéglő ál-
landó jövedelem forrása lenne a 
gazdakörnek. 

Az alsóvárosi gazdák és paraszt-
fiatalok első nagy találkozója 
Szilveszter estéjén lesz. A szil-
veszteri mulatságot már nz ú j gaz-
dakör rendezi. Sokan eljönnek ide 
a még kívül ál ló gazdák és pn-
rasztfiatalok közül és bizonyára jól 
érezik majd magukat. Kedvet knp-
nnk arra. hogy maguk is mielőbb 
belépjenek. Világossá vál ik előttük, 
hogy ez a szervezet nagy és fel-
becsülhetetlen segítséget tud nyuj-
lan termelő munká juk megkönnyí-
tésében és jólétük további emelé-
sében. 

N A P t R E N D 

1854 

DECEMBER 

22 
SZERDA 

Eredményes volt 
a pitvarosi népművészeti találkozó 

A népművészet hivatalos és ön- 1 Ezért olyan táncoktatókat kell fa-
tevékeny művelői gyűltek össze 
szombaton -és vasárnap Pitvaroson 
kétnapos beszélgetésre. A találkozó 
mindkét nap ján azokról a legfon-
tosabb problémákról esett szó, 
amelyek a néprajz és népművészet 
időszerű kérdései körül adódnak. A 
népművészek és a kul túrakt ivák 
nagy érdeklődéssel hal lgatták az 
előadást és a Muharay elvtárs ész-
revételeit. Számosan felszólaltak és 
tapasztalataikat ismertették, javas-
latokat tettek. A beszélgetés me-
leg baráti hangon folyt le és a leg-
nagyobb tárgyilagosság volt tapasz-
talható. 

A beszélgetés tárgyköréhez szer-
vesen kapcsolódott a bemutató elő-
adás, amelyen résztvett a pitvarosi 
és az apátfalvi népi együttesen kí-
vül a tápéi Acs György és felesége, 
akik népi táncot mutattak be. 
Azonkívül Szabó Lajos tárogató-
ján játszott. Tóth István nyenye-
rén, amit dalos, táncos szórakozás 
követett, melybe Pitvaros dolgozói, 
különösen a fiatalok szép számmal 
bekapcsolódtak. 

Vasárnap a találkozó résztvevői 
má r kora délelőtt a tanácsházán a 
népi alkotók műveit bemutató ki-
állítást tekintették meg, ma jd foly-
tatódott a beszélgetés a kultúrház-
ban. Ezalkalommal a fiatalság ne-
velése körül alakult igen nagy vita. 

Muharay elvtárs az elhangzotta-
kat így foglalta össze: engedni kell 
a fiatalságot, hogy szórakozzék. 
Meg kell azonban tanítani a tánc-
teremben való helyes viselkedésre, 
a közvetlen, i l lemtudó társalgásra. 

lura és városra küldeni , ak ik a 
népi tánc mellett a társastáncokat 
a maguk szépségében tanít ják. Ez-
zel egyidőben azután megtanít ják 
őket helyes viselkedésre és a tár-
salgás művészetére is. 

Szóba került, a községben egyik 
legégetőbb probléma: a kultúrott-
hon helyiségének kérdése. Meg-
egyezésre kell végre jutn i ebben a 
szövetkezet vezetőségének és a he-
lyi tanácsnak és át kell engedni a 
kultúrotthon részére az egész épü-
letet, 

A megyei tanács népművelési 

osztálya a kétnapos tanácskozáson 

számos kultúrakt ívát könyvjuta-

lomban részesített. 

Varga Lehel 

I j fajt a édességek 

Az idén decemberben a kereske-
delem bőven ellátta az üzleteket 
édességgel. Szaloncukorból például 
több min t 260 vagonnal hoztak for-
galomba, csokoládéfigurákból és 
függelékekből pedig 23 vagonnal 
szállítottak kl a boltokba. A vá-
laszték kibővítésére Csehszlovákiá-
ból is rendeltek cukorkákat. Rövi-
desen megérkezik a közkedvelt 
Toffe és különböző gyümölcs-zselé 
cukorka. Ezenkívül ú j évre mái-
forgalomba kerül a tejescsokoládé-
ból készült aranypénz is, ami a 
gyermekeknek egyik kedvenc cse-
megéje. Ezeket kis zsákokba cso-
magolva árusít ják majd . 

IDÖJARASJELENTÉS 
Várható időjárás 

szerda estig: Eclhőát-
vonu.ásnk, nétiány he-
lyen eső, liú. Időn-
ként élénk északnyu-
gati-nyugati szél. Éj-
szakai gyenge fagy, 
a nappali hőmérsék-
let néhány tokkal ol-
vadáspont felett. 

Várható legmagasabb nappali hőmér-
séklet szerdán 1—4 fok között lesz. 

• 

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

MOZI 

Szabadság: Egy nyáron át táncolt (ma 
utoljára). Svéd film, csak 16 éven Idil-
lieknek. Decembe- 23-tól 29-lg: Zűrzavar 
a cirkuszban. — Színe.-' csehszlovák film-
vígjáték. 

Vörös Csillag: Szicíliai vérbosszú (ma 
utó jára) . December 23-tól 26-ig: Tavasz 
a jégen. 

Fáklya: Veszélyes fuvar (ma utoljára). 
Az előadások fél 6 és fél 8 órakor kez-

dődnek. 

SZÍNHÁZ 

Ma esté 7 órakor: Csárdáskirálynő. — 
Déryné bérlet (4). 

MIKROBARÁZDÁS HANGVERSENY 

ma este fél 8 órakor a Közalkalmazottak 
Kullúrotthonában. Előadásra kerül Bach 
H-moll iniséje. Vezényel Karajan. Ismer-
teti: Kertész Lajos. 

SZABADEGYETEM 

Ma este fél 7 órakor a Tudományegye-
tem Adv-léri épület előadúlermében (Audi-
tórium Maximum) Eperjcssy Kálmán fő-
iskolai tanár Magyarország függetlensé-
gének bukása; az ország három részre 
szakadása címmel tart előadást. 100 ér-
dek'ődő részé.-e tudnak helyet biztosítani 
2 forintos belépődíjjal. 

MUZEUM • 

Fehértó élővilága (Kultúrpalota. Roose-
uelt-tér); Múzeumi Képtár (Horváth Mi-
hály utcai üvegcsarnok) hétfő kivéetlével 
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-től 
20-ig; vasárnap 9-töl 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 idö kizárólag 14 éven aluliak 
részére 12—4 óráig. 

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

Gorkij-könyvtár Lönyvkölcsönzést Ideje: 
lléllö. kedd. szerda, péntek: délelőtt 8-
12-ig, délután 13-13.30-ig; csütörtök, 
szombat: délelőtt 10— 14-ig, délután 15-
19-ig; vasárnap délelőtt 9—12-ig. 

A SZOVJET SZOVHOZOKBAN az Idén 
több inint 200 új villanytelepet helyeitek 
üzembe. Körülbelül 90 ezer villanymotor 
működik a szovhozokban. A nagyobb szov-
hozokban most 500 lóerős Diesel-áramfej-
lesztő telepeket szállítanak. 

EGY OLASZ utasszállító repülőgép a 
newvorki repülőtérre akart leszállni. A 
rossz látási viszonyok folytán beleütkö-
zött egy kőgátba. A gép egyik része az 
utasokkal együtt belezuhant a tengerbe, a 
másik része kigyulladt és szintén a ten-
gerbe zuhant. Hat utast megmentettek, ti-
zenhárom meghalt és további tizenhárom 
soisa még ismeretlen. 

FIGYELEM! A Szegedi Csecsemő- és 
Gyermekgondozónöképző Iskola 1955. év 
február l én indul. Az isko'a bejárásos, 2 
éves. a hallgatók napi háromszori étke-
zést kapnak, térités nélkül, a gyakorlati 
Időre egyenruhát kapnak. A korhatár: 18 
évtől 30 éves korig. A tanítási idö szom-
bat kivételével reggel 7 órától 18 óráig 
tart. A felvételhez kérvényüket: Szeged. 
Teleki utca 19. számra küldjék, melyhez 
csatolják: 8 általános iskolai bizonyít-
ványt, életrajzot, fényképet, vagyoni bizo-
nyítványt, orvosi bizonyítványt, születési 
anyakönyvi kivonatot. 2 év után gyermek-
ápolónői oklevelet kapnak, ezzel az elhe-
lyezkedés biztosítva. 

ELADÓ 3+2 rádió, kisméretű kovácsfúrö, 
43-as blrgcrl. Móra u. 17. Buga. 
KERESEK I szoba-konyha. kamrás la-
kást Dugonics tértől a Nagyülloinás kör-
zetéig Minden költséget téritek. Telekné, 
Mezőker, Sztálin sétány. 
8 HÖNAPOS berkshlre koca eladó. Hét-
vezér u. 6. szám. 

FELHÍVOM Rankl Klára asszisztensnő 
figyelmét, e'veszett harisnyáját átveheti 
Höfle kesztyűsnél. Sztálin krt. 27. 
POLITÚROS hálószobabútor eladó. Tápéi 
U. 31. Megtekinthető egész nap. 
KÉT 110 kg disznó eladó. Petőfi-telep. 8-as 
u 425. 

KÉT év fél katasztrális hold föld eladó a 
Repü'őtérnél. Érd.: Tisza Lajos u. 33ín. 
F.LADÖ egv 2+I-cs Philips rádió. Jókai 
u. 11. I. 5. Tasnádl. 
200 kg ZSIRSERTÉS eladó. Hattyú ti. 
30/a. 
170 kg ZSIRSERTÉS eladó. Vásárhelyi 
sgt. 73. 
IiCiY szép kombinállszskrénv eladó, eset-
leg hizóé-t is. Kereszt u. 13/a. 
IIIZOTTSERTÉS eladó. Szeged, Molnár 
u. 12. 
150 kg SERTÉS eladó. Kossuth Lajos sgt. 
32. szám. 
UJ zománcozott tűzhely eladó. Kossuth 
I,. sgl. 32. fldszt. bal. 
BORÉI. ADAS1 25 literen felüli tételekben 
adóval literenként 12 Ft. Szeged, Tol-
buchin sgt. 24. 
10 vaskályha, közéonagy télikabát kö-
zénalakra eladö. Attila u. 16. I I . jobb. 
EGY 130 kg körüli hízottsertés eladő. Új-
szeged. Kállay fasor 99 
GYERMEK sportkocsit és járókát vennék. 
Ajánlatot az Aradi vértanúk téri (Gizella 
té-l) trafikba. 
IIIZOTTSERTÉS eladó. Tisza Lajos- u. 72. 
El ADO Jóhangú világvevő rádió. Tol-
buchin sgt. 13. Nagykapun, Jobbra. 
Ft.ADO 2+1 rádió és egy férfi használt 
bőrkabát középtermetre. Újszeged, Te-
mesvári krt. 42. 
KOMBIN ALTSZEKRÉNY, politúros eladó. 
Fizetés kedvező. Pusztaszeri ti. 26. 
ZONGORA, egveneshúros. gyakorló, el-
ndó. Király. Moszkvai krt. 2fl/a. 
F.GY alig használt sportkocsi eladj, kis-
Iprri. Deák Ferenc u. 4. I . 2. 
KÁRPITOS munkák készítése, javítása és 
rekamié bordó huzatlal készen kapható 
Kocsis kárpitosnál. Juhász Gy. u. 23. 
2 H AMATŐR rádió eladó. Rigó u. 16., 
em. 8. 

S P O R T 

Levél a győztes 11-hez 

Isztv diadala volt a vasárnapi mérkőzés! Izgalmakban bővelkedő, változató* 
és színvonalas mérkőzésen győztetek. Nem mondhatjuk, hogy a Szombat-

helyi Lokomotív alárendelt szerepet játszott, sőt 3:2-nél bizony egy kicsit meg-
ijedtünk. De nem következett be az. amltői féltünk; — a rövid visszaesés után az 
összeroppanás. Ellenkezőleg. Támadás, támadás után gördült ismét az elleniéi ka-
puja felé és sikerült: győztetek. Ez az, amit kértünk és kérünk tőletek: sport-
szerű küzdelemben győzzetek ezután Is. Ha a hátralevő két mérkőzésen is ilyen 
lelkesedéssel, amolyan ,,paprikás szegedi szívvel" játszotok, akkor megszerzitek 
azokat a pontokat, amelyek a bentmaradáshoz szükségesek. Ml bíztunk és bízunk 
bennetek. Hisszük; a szegedi labdarúgás nagy múltjához méltóan, Jó Játékkal el-
éritek azt, hogy továbbra is NB. l-es labdarugó csapata lesz városunknak. 

Fiúk! Köszönjük nektek ezt a szép gólratőrő játékot. Továbbra is hasonló lel-
kesedéssel, akarással küzdjetek és a siker nem maradhat ell 

Sporttársi üdvözlettel: 
Csontos Sándor, 
Polner Zoltán, 

Kiss György 
és 210 bölcsészhallgató 

LABDARUGAS 

Ma délután kerül lejátszásra a Vörös Lo-
bogó angliai portyája miatt elmaradt llp. 
Vörös Lobogó—Szombathelyi Lokomotív 
NB. I-es bajnoki mérkőzés. 

AZ ERŐNLÉTRŐL 

A Haladás vasárnapi játéka láttán fel-
vetődik a kérdés, hogy mi az oka a csapat 
egyes mérkőzések alatti rapszódikus já-
tékának. A bajnoki idényben többszór fel-
tűnt. hogy a csapat egyes játékosai nem 
bírták végig a mérkőzések Iramát. Hiány-
zik az egyenletes teljesítmény a csapat-
ban. A szombathelyi mérkőzésen is elő-
fordultak bizonyos kihagyások és eseten-
ként úgy tünt fel, hogy a szombathelyiek 
föiényt tudtak kiharcolni. A hátralévő Lét 
mérkőzésen az ilyen időszaki kihagyások 
könnyen végzetesek lehelnek. A rendelke-
zésre álló Idő alatt ezen a hibán kell Ja-
vítani és akkor a csapat tagjai eredmé-
nyesen tudják végigküzdeni a 90 percek 

Atlétika 

A Francia Munkás Sportszövetség 20. 
éves fennállása alkalmával nemzetközi 
sportversenyeket rendezett, melyre meghí-
vást kaplak a magyar szakszervezeti spor-
tolók is. A magyar sportolók közül első-
nek a tornászok mutatkoztak bc a fran-
cia közönség előtt. A legnagyobb sikert 
Csukarin olimpiai és világbajnok aratta, 
de igen nagy sikert érlek el a magyar 
tornászok is. Pataki, Kemény, Bánáti és 
Zoüer. 

VÍZILABDA 

A Bp. Honvéd nyerte a Magyar Népköz-
társasági Kupát 

Bp. Honvéd—Szolnoki Dózsa 2:1. Min-
denki azt várta, hogy a magyar bajnok-
ságot nyert szolnoki csapat a kupát is 
megnyeri a büszke bajnoki cim mellé. De 
nem ez tőrtént. A Bp. Honvéd Igen jó 
Játékkal megnyerte a mérkőzést. A szol-
nokiak sokat szabálytalankodtak, emialt 
legjobb Játékosukat, Hasznos 11.-t kél-
ízben is kiállították. 

ASZTALITENISZ 

A Szegedi Haladás férfi és női csapata 
részlvett a Budapesten megrendezelt or-
szágos Béke-kupa bajnokságba való Ju-
tásért rendezett versenyen. A férfi cso-

fiat a második helyen végzett, tgy a he-
yezés alapján osztályozót játszik a Buda-

pest bajnokság második helyzettjével a 
feljutásért, mig a női csapat a 4. helyen 
végzett, így kiesett a további küzdelem-
ből. A Haladás már biztos csoportgyőz-
tesnek látszott, amikor összekerült a me-
zőny leggyengébb csapatával és attól vá-
ratlanul 11:7 arányban vereséget szenve-
dett s így a második helyre szorult. Ered-
mények: Haladás—Debreceni Csapágvgyár 
11:7, Győri Postás—Haladás 11:7. ítala-
dás—Miskolc 15:6. Haladás-Pécsi Postás 
11:5. Nők: Szegedi Haladás—Miskolci Pe-
tőfi 10:10, Debreceni V. Meteor—Haladás 
11:5, Misko'c—Haladás 11:7. 

KÉZILABDAHIREK 

Szeged VTSB kézilabda Intéző bizott-
sága december 14-én megállapította az 
őszi éremdljazásos bajnokság hiteles 
ranglistáját. , 

Értékes Javaslatok hangzottak el a ké-
zilabdasport fejlesztése érdekében. Gyimesi 
Islván sporttárs javasolta, hogy a válo-
gatott keretnek biztosítsanak tornatermet 
és állandó edzést. Ez elősegítené a Jövő-
évi sikeres szerep'ést. A bizottság meg-
állapította. hogy sportolóink magatartása 
nem kielégítő, ennek megjavítása érdeké-
ben ördögh sporttárs javasolta. hogy 
tartsanak oktatójellegfl előadást a „Sport-
fegyelemről". 

Az intézőbizottság megrovásban részesíti 
az értesítés ellenében sem jelent meg in-
téző sporttársakat. N. M. 

AJANDÉKNAK legcélszerűbb egy divatos 
gyapjúsál. Vásároljon a készítőnél. Sző-
ke takács. Mikszáth K. u. 3. Tekintse m-cg 
kirakatomat. 
A SZEGEDI Anna Gyógyvíz és Sztkvlz-
üzein (Gutenberg u. 23.) kocsist és terme-
lő munkást felvesz. 
STEINER hangszer Somogyi u. 19. Mű-
vészi javítások. 
20 HÖNAPOS 256 kg hízó eladó. Veres-
ács u. 17/a. 
2+ 3-as TÖRPESZUPER eladó. Széchenyi 
tér 7. I I . em. 21. ojtó. 
ÉRTESITEA1 vevőimet, műszerész üzeme-
met megnyitottam. írógép, varrógép, vil-
laryvasalók javítását vállalom. Kelemen 
Márton, Dugonics tér 2. 

Hosszú, sportszerű küzdelmek után ba-
íejzödött Szegeden az őszi éremdijazasos 
kézilabda bajnokság. A résztvevő 10 térti 
és 9 női csapat j ó felkészültségével, lelkes 
játékával bizonyította be, hogy a tavaszi 
bajnokság óta nemcsak helyi, de megyei 
viszonylatban is fejlődött kézilabda spor-
tunk. 

Ez a bajnokság új mérföldkő Szegei 
kézilabda sportjában, mert a küzdelmek 
bebizonyították azt. hogy a lelkes halá-
lokból álló együttesnek eredményes volt 
a harca a Jól ősszekovácsolódott, tapasz-
talt játékosokból álló csapatokkal szem-
ben ls. 

Bár a bajnokságban ú j csapatok ia 
résztvettek, mégsem mondhatjuk, nogy 
népes mezőny alakult ki. Ennek oka az. 
hogy több olyan egyesület sem szervezett 
térti kézilabda csapatot, például a Loko-
motív és a Kinizsi SK, amelyek rendel-
keznek pályával. Helyes lenne, ha minden 
egyesület, üzem, középiskola szervezne ké-
zilabda csapatot és ezzel a kézilabdasport 
még közelebb kerülne a tömegekhez. 

összegezve: Kézilabdasportunk sokat 
fejlődölt. A hibákat kijavítva .új csapatok 
szervezésével, nagyobb lendületlel indu-
lunk majd az 1955-ös kézilabda évadnak. 
Akkor reméljük, hogy csapatunk nemcsak 
az oszlályozókig jut majd el, hanem hclvt 
tud állni az NB. I-ben is. 

Az őszt bajnokságban résztvett csapa-
tok a következő sorrendben végeztek: 

Férfi csapatok 

1. Szpártákusz 
P4Mlt 

1. Szpártákusz 8 183: II 16 
2. Építők • 112: 08 12 
3. Vörös Meteor 8 116: 34 10 
4. Fed. Főiskola 8 121: 71 9 
5. Haladás 8 70: ö 9 
6. Közg. Tcchn. 8 64: K 6 
7. Egyetemi Haladás 8 52:1(3 4 
8. Petőfi 8 41: 88 4 
9. Borforgalmi 8 47:137 2 

10. Fáklya törőíve 

.'161 csapatok 

I. Kinizsi 
pont 

I. Kinizsi 8 32:10 10 
2. Építök 8 20:16 11 
3. Ped. Főiskola 8 20:13 10 
4. Egyetemi Haladás 8 35:25 9 
5. Bőrösök 8 21:17 9 
6. Textil 8 18:24 6 
7. Lőkomotfv 8 13:21 6 
8. Petőfi 8 9:15 4 
9. Közgazd. Techn. 8 5:33 2 

KOSARLABDA 

Ma délután folytatódnak a városi b;Js 

nokság mérkőzései a Rókusi Tornacsarnok-

ban. 6 ó-a: Postás II—Haladás I I . llöL 

(Simon, Csermis). 7 óra: Haladás I— Lo-

komotív IIT. férfi. (Csernus, Nylrádi). 8 

óra: Postás I—Petőfi I I . női (Császl, dr. 

Kovács). 9 óra: Postás-Orcgfi ík férfi. 

(Halász, Merényi). 

SPORTHÍREK 

A Dózsa SE nyerte Magyarorsadg kö-
töttfogású birkózó csapatbajnokságát. 

* 

Az NB. II-cs csapatok sportsierőségl 
versenyén a déli csoportban a Szegedi Lo-
komotív 3., a Szegcdi Petőfi pedig 5. 
lett. 

Nyugat-Németország 3:0 arányban győ-
zött Portugália válogatott csapata ellen. 

• 

Magyarország is résztvesz az 1955. évf 
Jégkorong világbajnokságon. j 

• 
Az olasz olimpiai bizottság legutóbbi 

ü'ésén elhatározta, hogy mindent elkövet 
azért, hogy 1960-ban Rómát jelöljék az 
olimpia színhelyéül. 

* 

Prágai Spartak—Zágrábi Dinamó. A két 
nírzág bajnokcsapatai találkozójából a 
C ehszlovák bajnok került ki győztesen 
4:2 arányban. 

Az országos női sakkbajnokságban 
Hönsch és Lángos vezetnek 6—6 pontu l . 

VARÁZSOLJON HANGULATOT LA-

KASABA. Csillár, hangulatlámpa és 

világítás-technikai árubemutatót tart 

a Szegedi Kiskereskedelmi Vállalat 

32. sz. árudája. (Szeged Sztálin krt. 

47.) december 19—január 3-ig. 

A R Á D I Ó 
DECEMBER 23, CSÜTÖRTÖK 

Kossulli-rádió 

4.30 Hírek, 4.40 Reggeli zene. 5.30 Falu-
rádió, 6.45 I.apszem'c, 7 Hírek. 7.15 Hang-
lemezek. 8.30 Zenekari hangverseny, 9.20 
Gyermekrádió. 9.40 Gyermekzene 10 Hí-
rek, 10.10 Népi együttes műsorából. 10.30 
Népművelési híradó. 10.50 Indulók. 11.30 
Elbeszélés. 12 Hirek. lapszemle. 12.15 
Népszerű operákból. 13 Lapszemle, 13.30 
Operett- és filmdalok. 14 Hirek. 14.25 
Gyermekújság. 15.15 Gvermekrádió, 15.30 
Moszkvai rádió összeállítása. 16 Ének-
kar, 16.20 Felolvasás. 16.40 Szív küldi. 
17 Hírek, 17.10 Válasz hallgatók kérdc. 
selre, 17.30 Egy falu — egy nóta, 18 Ri-
port, 18.20 Operettrészletek. 19 Vidám mű-
sor. 19.30 Tánczene. 20 Esti híradó, 20.20 
Előadás, 20.40 Opera: Fidelio. 22 Hírek. 22 
óra 20 Operaközvetítés folytatása. 23.26 
Zongora. 23.37 Verses, zenés összeállítás, 
24 Hírek, 0.10 Népdalok. 

Petőfi-rádió 

6.30 Kisiskolások műsora, 6.40 Torna, 6 

M Ű S O R A : 

óra 50 Kórusok, 7 Hanglemezek. 14 Ze-
nekar, 14.40 Népi zene, 15.10 Elbeszélés, 
15.25 Zongoramíívekböl, 16 Szív küldi. 16 
óra 30 Műsor úttörők zenei szakkö-elnek. 
17.25 Zenekar, 17.50 Felolvasás. 18 Vo-
nósnégyes. 18.35 Előadás 19.05 Operett-
kettősök. 19.30 Zenei előadás. 20 Népi ze-
ne, 20.40 Tánczene, 21 Felolvasás, 21 30 
Sporthíradó, 21.50 Kórushangverseny. 22 
óra 20 Zenekari hangverseny. 

DÉLMAGYARORSZAG 
• Magyar Dolgozók Pártja 
csongrádmegvel napilapja 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Pelelös kiadó: az MDP Csongrád-

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

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

Telefon: 31-18. és 35-00. 

Csongrádmegyet Nyomdalpari Vállalat. 
Szeged 

Felelős vezető: vincze QyOrgy 

* 


