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Levél a medvéhez 
K edves Medve kartárs! —, hogy illő tisztelettel szóljak, s hűen 

korunk ás levelem demokratikus voltához — kérésem van Ön-
höz. Nem magánügyben — közügyben keresem fel levelemmel. Arról 
van szó ugyanis, hogy már napok óta ragyogóan süt a nap erre mife-
lénk a városban, kigombolt kabátban járnak az emberek, és, ha ön úgy 
koraeste végigsétálna a szegedi korzón és olyan érdeklődéssel venné 
szemügyre a sétáló lányokat (úgy huszonkettőn alul), mint én — meg-
győződésem, hogy ön is felfedezné szemükben azt a sajátos csillogást, 
amelyből csak egy következtetést lehet levonni tisztelt dörmögő kartár-
sam: nagyon várják már a tavaszt a lányok, s úgy örülnek, hogy ennek 

— ahogy mondani szokták — első sugara immár megsimogatta őket. 
Elnézést kérek, ha soraimmal talán a szentimentalizmus tiltott 

területére léptem volna, de még, ha így is történt, védelemért egyene-
sen önhöz fordulok. 

Mert ön ugyebár tegnap, a nevezetes gyertyaszentelő napján ki-
jött a barlangjából, tájékozódott az idő felöl s dörmögve fontolgatja: 
mitévő legyen? Hát forgassa csak körbe a buksi fejétl Milyen megálla-
pításokat lehet tenni, ott az ön hegyes-erdős birodalmában? Nézze csak 
azt a kiskorú csermelyt, milyen meggondolatlan csevegéssel fut le a 
téltől barna köveken! Aztán nézze a fatörzsek egykében hogy nyújtja 
a fű smaragd dárdáját a fényes nap felé, s lám ott már egy hangya 
igyekszik megkerülni egy ötcseppnyi tengert. S füleljen csak brummogó 
meteorológust Ugye a fakopáncs mester kopogása hallatszik arról a 
duzzadóhéjú szilről? Na és a szél! Tele van langyos, zöld illatokkal, és 
néha egy-egy méhnek, az ön kedves rabszolgái egyikének zümmögését 
is hozza már. Egyszóval megállapíthatjuk úgye, hogy a tavasz bontja 
fátylát mind az erdőn, mind a mezőn. 

Es most jön a kérés java táncostalpú mackó kartárs! Tudniillik, 
hogy milyen idő lesz a közeljövő hetekben, az tudvalévő, csak önön 
múlik most már. Ha msszamegy a barlangba — jön a zimankó, ha kinh-
marad — jön a kikelet. Kedves medve kartárs, önnek az idén úgysem 
kell attól tartania, hogy kompromittálja fő riválisát, a Meteorológiai 
Intézetet. Ott ugyanis jósoltak már ezidénre kemény telet, enyhe telet 
— hideg januárt, meleg februárt, és fordítva egyaránt. Hányjon hát 
fittyet nyugodtan minden tudománynak és — ne menjen vissza a bar-
langjába! Maradjon kint, élvezze velünk együtt a napsütést — állandó-
sítsa most már nálunk a tavaszt! 

Hiszen tudja: délutánonlcint azok a lányok a korzón... És ha 
komolyabb érv kell: gondoljon csak az üresedő szenespincékre s támo-
gasson ön is bennünket — mint hagyományos legilletékesebb — ta-
vaszváró törekvésünkben. Tudjuk jól, nehéz a kérdés, hiszen ön ki 
tudja mióta minden évben a megszokott rendhez tartja magát. De legyen 
tekintettel a rendkívüli állapotra, hogy annyiónk nevében írom ezt a, 
levelet — s tekintsen el a megszokástól. És végtére is! Demokratikus vi-
lagban élünk — a többség óhajtja: legyen tavasz. Medve kartárs, ön 
pedig, mind elenyésző kisebbség ^ maradjon kint hát! 

Tisztelettel: 
ÉR DES 

* P arthirek 

Értesítjük a Párttörténet I.—II. 
évfolyam, valamint a Politikai 
Gazdaságtan I.—II. évfolyam pro-
pagandistáit, hogy részükre a 3. sz. 
útmutató megérkezett, melyet a 
Pártoktatók Házában átvehetnek. 

Városi 
Párt-Végrehajtóbizottság 

Értesítjük az ipari üzemeket, 
kereskedelmi és hivatali jellegű 
vállalatokat, hogy a felszabadulási 
vállalási emléklapok elkészültek. 
A szükséges mennyiségű emlékla-
pok a Helyiipari Dolgozók Szak-
szervezetének Területi Bizottságá-
nál (Tolbuchin sugárút) Péter elv-
társnőnél átvehetők. 

Átvételkor darabonként 60 fil-
lért kell fizetni a korábbi megbe-
szélés alapján. 

Ipari osztály 

N A P I R E N D 

1955 

FEBRUÁR 

A Pedagógus-zenekar szereplése Dorozsmán 
Újszerű munkára vállalkozott a 

a Pedagógusok Zenekara, amikor 
néhány nappal ezelőtt Dorozsmán 
a kultúrteremben a gyerekek ré-
szére hangversenyt tartott. A hang-
verseny számai tanítva szórakoz-
tatták a fiatalokat. Szécsi József 
karnagy ügyes összeállítása megta-
nította a fiatalokat, hogyan élvez-
zék a zenét, az egyes művekből mit 
figyeljenek meg. Bemutatták és is-
mertették az egyes hangszereket: 
hegedűt, csellót, zongorát, stb. A 
műveket boncolgatták, figyelték, 

megbeszélték, valóban tanították. 
A hegedűszólót Veres Károly zsom-
bói igazgató játsztotta, a csellót 
Sándor György, a zongorát Hauer 
Ilona, a harmoniumon Török Mi-
hály nevelő jól képzett technikájá-
val tette élveztes6é az előadást. Es-
te a felnőttek részére tartottak 
hangversenyt. Az újszerű hangver-
seny megszervezés érdeme Berta 
György igazgató és Késő Vince ne-
velő, kultúrotthon igazgató nevéhez 
fűződik. I 

hu 
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S A K K 

Sokat vitatkoztak már azon hogy a 
sakkban van-e a szerencsének szerepe s lia 
igen, milyen mértékben? 

Versenyjétszmákban mindenki tapasztat-
halta, hogy a gyengébb Játékos az erö-
svbb e l hn a klícjezetten nyert játszmákat 
sem tudja megnyerni. Ez a Jelenség mea-
tci éknél. sőt elsőrangú nemzetközt mes-
tereknél Is előfordul. Neves mesterek Is 
sokat törték a fejüket: ml lehet az oka 
sírnak, hogy egy-egy világklasszis ellen 
olvan szánalmasan gyengén Játszanak, 
mintha nem Is ők, hanem valnmtlven 
kezdő Irányítaná a bábokai. Náluk is 
gyakran előfordul, hogy a vi lágbajnok, 
vagy híres nemzetközi nagymester ellen 
a tipikusan nyert á l lásban sem tudják a 
nyerést megtalálni . A régebbi világbaj-
nokok közül főleg I-asker nyert meg szá-
mos vesztésre á l ló Játszmát s sokan azt 
gondolták, hogy talán hipnotizál ja ellen-
jelelt. Természetesen erről szó sem volt. 
I.nsker a ná láná l gyengébb mestereket né-
melykor hagyta, hogy előnyösebh álláshoz 
Jussanak s kihasználta azt a lélektani pll-
janatot, amikor ellenfelei kissé elbizakod-
va Jobb ál lásukban pár könnyelmű lépést 
teltek s Ilyenkor I.asker a legkisebb hi-
bát Is a legerélyesebben aknázta ki. Al-
Jccliln szintén sokszor ép bőrrel úszott 
meg olyan állásokat, melyeket ellenfelel 
mások ellen Játszva nyertek volna meg. 
Az idősebbek emlékeznek még talán Vaj-
da mesternek Aljechln ellent Játszmájára 
az 1927. évi kecskeméti versenyről, ami-
kor is Vajdának huszárja és két gyalog-
ja volt, Aljechlnnek csupán futója s a 
magyar mester mégsem tudta a játszmát 
megnyerni. Capablanca sem paraszkodhn-
tott a sors ellen, számos mester szinte 
érthetetlen hibákat vétett ellene. 

vtlnd a mesterek, mind a gyakorlottabb 
Játékosok a vesztés okait külső körülmé-
nyekben keresik, l 'edig a hiba mindig a 
Játékosban van. Ha egv nyert Játszmát 
nem tud megnyerni valaki, akkor legtöbb-
ször ezt a játékerő rovására kell írni. 
Természetesen a Játszma eredményének 
kialakulásában a Játékerőn kívül nagy 
szerepe van a szeLerm, vagy fizikai fá-
radtságnak és a külső körülményeknek is. 
de azért legtöbb Játékos a szerencsével 
hozza kapcsolatba Indokolatlan gyenge 
Játékát. 

Sötét: Kg8. Vd6, Bb8. Bd8. Fe8, Fd4, 
gyalogok: a6. b4. c7, eő, fő, g7, h7, (13). 

Fenti á l lás Ahues német mester egyik 
sz imultánján Jött létre. Világos Indul és 
öt lépésben mattot ad. A lielyes megfej-
tésért fejtőink négy pontot kapnak. 

A multheti feladvány megoldása: I . 

HÍG, gxf, 2. VfSI, Kxl8, 3. Fh6 + , KgG, 4. 
Bc8 matt. 

A Január 20-t feladványt helyesen fejtet-
ték meg: Tápai , Hegedűs, Nagy, Fodor, 
Bettiik. Dornbach, Domonkos. Faragó, Se-
bestyén. Szendrei, Kamarás, Vadlövő, Ber-
náth. Kovács. Dusnokiné, Nemessánytné és 
Uampel testvérek. 

IDÖJARASJELENTÉS 
•i ható Időjárás 

csütörtök estig: Eny-
he Idő, felhöátvonu-
Jásokkal, többfelé ki-
sebb esővel. Mér-
sékelt, helyenként 
élénkebb délkeleti-déli 
szél. 

Várható legmaga-
sabb nappalt hőmér-

séklet csütörtökön 7-10 fok között. 
• 

A fűtés alapjául szolgáló várható kö-
zéphőmérsékiet négy fok felett lesz. 

MOZ I 

Szabadság: Negved 6 és fél 8: Verdi. 
— UJ olasz film (február 6-ig). 

Vörös Csil lag: Háromnegyed 6 és 8: 
Verdi. — UJ olasz film (február 9-ig). 

Fáklya: Fél 6 és fél 8: A hegyi tó litka. 
— Szovjet film (február 6-lg). 

A későn Jővők csak a híradó utáni szü-
netben gnehetnek be a nézőtérre. 

SZÍNHÁZ 

Este 7: Csárdáskirálynő. —Bérletszünet. 

MUZEUM 

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

MNDSZ H ÍREK 

Belváros I. MNDSZ este 6 órat kezdet-
te1 műsoios nőnapot tart ma, melyre kérik 
az asszonytársak megjelenését. A Szend-
re/ Jul la MNDSZ ugyancsak ma este 6 
órakor fontos megbeszélésre hívja az asz-
szonytársakat. 

ÉRTESÍTÉS 

Értesítem a városi és kerületi tanácsta-
gokat, hogy az MT 1001/1955. számú hatá-
rozata értelmében Szeged város területén 
lévő vil lamosvasút szabadjegyüket sz 
alábbi időpontokban a Tanácsháza I I . 
(Eérház) , I I . emelet 226-os szobában át-
vehetik. 

1. Február 3-án 8-tól 16 óráig a városi 
tanácstagok. 

2. Február 4-én 8-tól 12 órá ig az I . ke-
rületi tanácstagok. 

3. Február 5-én 8-tól 12 órá ig a I I . ke-
rületi tanácstagok. 

4. Február 7-én 8-tól 12 órá ig a I I I . ke-
rületi tanácstagok. 

A tanácstagok Igazolványaikért fényké-
peikkel (I darab igazolványkép) Jelenjenek 
meg. A szabadjegy átvételekor a tanács-
tagi igazolvány felmutatása szükséges. 

VB.-elnök 

S P O R T 

A VASAS SPORTKÖR TAGGYŰLÉSE 

A Szegedi Vasas Sportkör hazánk fel-
szabadulásának 10. évfordulója alkalmá-
ból taggyűlést rendezett A taggyűlésen 
nagyszámban jelentek meg a Vasas Sport-
kör tagjai , hogy meghallgassák Gá l Sáff-
doi sportköri elnök beszámolóját a sport-
kör munkájáró l , valamint, hogy az 1955. 
évi feladatokat megismerjék. Gá l Sándor 
beszámolójában foglalkozott a sportkör 
fennállása óla végrehajtott határozatok-
kal. Beszámolója végeztével foglalkozott 
hazánk felszabadulásának 10. évfordulójá-
nak Jelentőségével, s elmondotta, hogy a 
sportolók mit köszöhetnek a Magyar Dol-
gozók Párt jának, amely a sportban is 
gyökeres változásokat hajtott végre. Bc-
számo'ója végeztével Főidényi József, a 
tornaszakosztály edzője elmondotta, hogy 
mint versenyző, milyen nehézségekkel 
kel'ett megküzdenie. viszont ma sokkal 
könnyebb a sportolók helyzete, mert biz-
tosítva van az anyagi feltétel és az edzés 
lehetősége is. Kecskés János, a labdarugó 
csapat edzője ugyancsak összehasonlítást 
tett az elmúlt rendszer sportolói és a je-
lenlegi helyzet között. A beszámoló el-
hangzása után a Vasas Sportkör torná-
szai tartottak igen színvonalas bemutatót, 
vetítésre került a londoni 6:3-ról szóló 
fi lm, amelyet nagy tetszéssel fogadott a 
nagyszámban megjelent közönség. 

Vasas labdarugó torna 

A Szegedi Vasaa területi sport elnök-
sége körmérkőzést rendez a Szegedi Va-
sas, a makói Vasas, a hódnlczővásirhelyl 
Vasas, a kiskunfélegyházi Vasas és a 
kecskeméti Vasas részvételével. A torna 
kezdete február 6 a. A torna célja, hogy 
a Vasas csapatok kimélyítsék eg/más-
között a sportbéli barátságot és ugyan, 
akkor csapataikat előkészítsék a tavaszt 
fordutóra. 

Megkezdte előkészületi mérkőzéseit 

a Haladás 

A Szegedi Ha ladás NB Il-es labdarugó 
csapata ma délután 3 órai kezdettel a 
felsővárosi Ha ladás sportpályán játssza 
e s ő előkészítő mérkőzését a bajnoki 
Idény előtt a Szegedi- Szpártákusz labda-
rugó csapatával. 

FELHÍVÁS 

Felhívom szoknak az edzőknek a fi-
gyelmét, akik sz edzői igazolványalkat 
1956. évre beküldték érvényesíteni, hogy 
f. hó 5-én déli 12 óráig a VTSB-ben ve-
gyék át, mert ellenkező esetben az edzőt 
igazolványukat az OTSB-nek visszakül-
döm. 

Kún Lajos 

i ; VTSB elnök 

"AKK 

A prágai nemzetközi sakkversenyen 
Csehszlovákia A—Magyarország mérkőzést 
Játszották ie. amely 9 órás Játék után 4.5 
—3.5 arányú csehszlovák győzelemmel 
végződött. A mérkőzés állása az 5. for-
duló után: I. Csehszlovákia 18 pont, 2. 
Magyarország 12.5 pont. 3. Lengyelország 
9.5 p o n t 

ATLÉTIKA 

Két magyar világcsúcsot hitelesített a 
Nemzetközi Atlétikai Szövetség. A magyar 
válogatott 3x880 yardos váltófutás 6:3G,2 
eredményét, valamint a Budapesti Honvéd 
4x1500 méteren elért 15:21.2 eredményét. 

Apróhirdetések 
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Világos: Khl . Vh5. Bh3, Fb3. Fel , Hh-I, 
gyalogok: a4, b2, d5, c4, Í5, g2, ti2, (13). i 

2 drb HJZOTTSERTES eladó. Pozsonyi I 
Ignác u. 21. 
KFTSZEMELYES sezlon és egy rekamié 
e'adó. Szillérl sgt. 57. I 
EL.ADO egy nagyméretű iratszekrény. 12 
fiókos. Vasasszentpéter u. 17—19. udvar-
ban. I. em. 10. ajtó. 
ELADÓ prtrna 220 kilós sertés. Dorozsmai 
út 31. I ernezgyárl v i l lamosmegál lónál . 
H I Z O IfiO kg, vetőkrumplf. tavasziárpa-
s'znhna eladók. Hol ló u. 7. 
220 kg SERTES eladó. Petőfitelep 51. u . 
1174. Lőrincr. 
130 kg SERTÉS eladó. Bárka u. 12. 
V ILAGVEVÖ rádió, farkaskutya 3 hónapos 
eladó. Attila u. 18. I I . 6. 
„ B " TENOR saxafon eladó. Kecskeméti 
u. 3/a. I. em. 

FIATAL hlzottsertés eladó. Szent Antal u. 

9. szám. 

VESZEK használt borbélyszéket. Széche-
nyi tér 8. I I . 24. 
332 Tp. UJ V ILAGVEVÖ rádió eladó. Ju-
húsz Gyula u. 31. I . 4. 
120 kg M A N G A L I C A zslrsertés eladó. Új-
szeged, Kállay fasor 13. 
EGY Jókarban lévő sportkocsi e l ad i . Sztá-
lin krt. 66. Gera. 
90 kg KÖRÜL I zslrsertés és egy fél há ló 
clndó. Csuka u. 34. 
KÉT gyermek mellé asszonyt vagv kis-
lányt keresek. Rókusi ff. 102. vo't Honvéd-
kórház mögött. Dankáné. 
E l .ADO kombi náltszekrény, kétrészes, 
masszív. 8 ajtós. Délután 5-lg. Puszta-
szert u. 26. 

. .URANIA" Irodai írógép eladó. Kölcsey u. 
4. szám, I. 4. 
SZABÖIPAR I szakmunkásokat felveszünk. 
Klauzál tér 5. 

AL IG használt festett hálószobabútor el-
adó. Érd. Vasasszentpéter u. 6/b. Uomá-

nyék. 

PF.TÖFITELEP 17. u. 867. számú házná l 
idősebb íérti vagy nő teljes ellátást vagy 
nyugodt otthont kaphat, magányos asz-

szonytól. 

GYAKORLOTT szalag- és körfflrészmun-

kás, valamint csomagolást ismeretekkel 

rendelkező kereskedősegéd azonnali belé 

pésre felvétetik. Szegedi Ecsetgyár. 

FÜTÖT felveszünk. Siketnémák Állami In 

tézete. Bécsi krt. 36—40. 

KERESÜNK megvételre betonáruk: kút 

gyűrűk, kádak, vályúk, csövek, cement 

lapok és cementcserép gyártásához sablo-

nokat, sajtolókat használt vagy új álla-

potban. Ajánlatokat: MEZÖSZÖV. Duda 

pest, V. Deák Ferenc u. 23. sz. kérúnk. 

SPORTAKADÉMIA SZEGEDEN 

Felhívom az összes sportvezetők, sport-
kedvelök figyelmét, hogy az OTSB Sze-
geden is megrendezi a sportakadémlát. Je-
lentkezni az akadémiára a VTSB-nél, Sztá-
lin sétány 7. szám alatt lehet. Az akadé-
mia négy fokozatból ál l . 

I. fokozat: A sport.élektan és (ervezés. 
Az akadémia 1955. március It-én délután 
6-kor kezdődik a szegedi VTSB nagyter-
mében. Jelentkezési határidő: február 10. 
Részvételt díj fokozatonként 10 Ft. Az 
előadások március 11-től számítva minden 
második hét péntekjén délután 6 órakor 
lesznek. A I I . fokozat kb. novemberben 
kezdődik. 

Kún Lajos 
VTSB elnök 

A VÁROSI KOSARLABDA 

bajnokság küzdelmeit j övő héten folytat* 
jak . 

B IRKÓZÁS 

Vasárnap a Szegedi Kinizsi „Húsos " 
Sportkör I I . és I I I . osztályú minősítő bir-
kózóversenyt rendezett 32 indulóval. A 
verseny sok szép és színvonalas küzdel-
met hozott az egyes súlycsoportokban, 
különösen Szabics. a Szentesi Lokomotív 
versenyzője gyönyörködtette a nézőket 
tudásával. 

Részletes eredmények: Lepkesúly 1. Tö-
rök (Szegedi Ha ladás) , 2. Kosztor (Sze-
gedi Petőfi), légsúly 1. Vass ( S z e n e i 
Lok). 2. Bökönyi (Szegedi Lok), 3. Sári 
(Szegedi Lok), pehelysúly I. Vasa. J (Sz. 
Haladás) , 2. Uélteki (Szentesi Lok), 3. 
Pusztai (Szentesi Lok), könnyűsúly 1. 
Kanász (Szentesi Lok), 2. Trlesz ( S í Ki-
nizsi), 3. Mihá lkó (Sz. Lok), váltósúlv 1. 
Gárgyán (Sz Lok), 2. Bárányi (Sz Hala-
dás), középsúly 1. Szabics (Szentesi Lok). 
2. Cseh (Sz Lok), 3. Csikós (Sz Kinizsi), 
félnehézsti'y I. Greguss (Sz Lok), 2. Sza-
bó (Sz Haladás) , 3. Herczeg (Szenlesi 
Lok). nehézsúly 1. Höltn (Sz Lok), 2. O l áh 
(Sz Haladás) , 3. Tart (Sz. !.<*). 

Szabados Ernő. 
ax Sz. Kinizsi edzője 

ASZTALITENISZ 

A Várost Testnevelési és Sportbizottság 
mellett működő Társadalmi Asztalitenisz 
Szövetség szombaton délután 5 órai kez-
dette) a Rókusi Tornacsarnokban rendezi 
meg Csongrád megye egyéni, i f júsági , női 
bajnokságát. A bajnokságon résztvesznck 
Szeged, Hmvhely, Makó, Szentes, vala-
mint a Járási bajnokságok első helyezett-
jei. A verseny iránt igen nagy érdeklő-
dés mutatkozik. A társadalmi szövetség 
elnöksége felhívja a versenyzők figyr.l-
mét, hogy sportorvosi igazolványát min-
denki hozza magáva l . 

Totótlppjeinl a 8. hétre 

1. Catania—Fiorentina I 2 
2. Napoli—Genova ) x 

3. Sampdorla—Lazio I 1 
4. Triestina—Milán x 2 
6. Bologna—Torino 1 1 

6. Atalanta—Spal | x 
7. Internazlonale—Udinese 1 1 
8. Monaco—Roubaix I x 
9. Nanczy—St. Etlenne I x 

10. Lyon—Cannes 1 1 
11. Miskolci Lokomotív—Tatabá-

nyai Bányász | | 
12. Debreceni Lokomotív—Bcsabal 

Lokomotív I J 

A pótmérkőzéseken az előlál ló csapatok 
az esélyesek. 

MÓDOSÍTOTTAK A SPORTFOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABALYZATAT 

A Sportfogadást Osztály a vlgaszdljas 
és nulltalálatoa szelvények dí jazására a 
február 6-1 hatodik fogadási héttel az ed-
digiektől eltérően új rendszert léptetett 
életbe. 

A vlgaszdljas azelvények díjazása új 
rendszerének lényege az, hogy az eddigi 
egy hónapos időszakkal szemben minden-
kor három egymást követő hét Jelent 
majd egy vigaszdljas időszakot. A vigasz-
díjas időszak három hete közül annak a 
hétnek a vigaszdíjas szelvényei (12 talá-
lat esetén a 9-es, 11 találat esetén a 8-as, 
stb) részesülnek nyereményben, amelyik 
fogadási héten a beérkezett szelvényszám-
hoz viszonyítva a legkevesebb I I I . osztá-
lyú találatot érték el. Ezt a Sportfogadási 
Osztály a vigaszdíjas időszak harmadik 
hetének lebonyolítása után közit és a 
harmadik hetet követő kilencedik napon 
már kifizeti a nyereményeket Is. A kifi-
zetés ugyanúgy történik, mint az osztály-
ba sorolt heti nyereményeknél. Addig 
tehát, amíg nem dőlt e| véglegesen, hogy 

a vigaszdljas időszak melyik hetének szel-
vényei nyertek, a vigaszdfjas időszakba 
tartozó mindhárom hét vigaszdljas igazoló 
szelvényéit meg kell őrizni. A vigaszdí-
jas időszakok a két és négyhasábos tipp-
szelvények Igazoló szelvényén vannak lel-
tüntetve: az időszak római, a hozzátar-
tozó egyes hetek arab számmal . 

A fogadóközönség kívánságának tett ele-
get a Sportfogadási Osztály a nulltalála-
toa szelvények dí jazásának módosításával 
is. A nulltnlálatos igazoló szelvénveket 
változatlanul ugyanúgy be kell küldeni, 
mint eddig és a nyertes szelvények meg-
á' lapitása is változat lanul sorsolás ú t ján 
történik. Február 6-1 6-os fogadási héttel 
kezdődően azonban a sorsolás már heten-
ként lesz ugyanúgy a nyeremény fizetése 
is. Ezenkívül a/, eddigi 5 nyereménv he-
Ijett hetenként 50 nyereményt sorsolnak ki 
egyenként 100 forintos összegben. A nyere-
ményeket nul l ialálatos szelvények beérkc-
zési határidejét követő 12. napon fize-
tik ki. 

Tanácstagok fogadó órái 

F. hó 5-én és 6-én a MAY' Petőfi Kut-
túrotthonban hirdetett Ká lmán Imre: 
Moniinartrel Ibolya c. előadás TECH-
N I K A I O K O K M I A T T E L M A R , M J 

helyette 5-én ZENÉS TÁNCOS KLUB-
EST, 6-án ÖSSZTÁNC. 

Fűtést célra a lkalmas C IROKSZAR 

kapható a Cserzy Mihály u. végén 

lévő volt Téglagyár telephelyén, 

q-ként 12 Ft-os egységárban, kedden 

és pénteken fél 8-tól 4-ig. Szegedi 

Tűzép. 

TERMELŐSZÖVETKEZETEK, EGYÉNI TERMELÖK! 

kössetek 

SERTÉSHIZLALÁSI és B IKAHIZLALAS I 

szerződést az 

ALLATFORGALMI VALLALATTAL! 

VÁROSI TANACSTAGOK FOGADÓÓRA ! 

Dr. Gallé László, 3-án. 4-6-lg, Radnóti 
g imnáz ium. Sztál in krt 68 

Kiss Kálmán, 3-á,i, 5—7-lg, móravárosi 
pártszervezet. 

B. Kovács Imréné, 3-án, 5—7-ig, Petőfi 
telep V I . u.. iskola. 

Dr. Szeghy Endre. 3-án, B-7-lg, Peda-
gógiai Főiskola. Április 4 útja 6. szám. 

I I I . KERÜLETI TANACSTAGOK TOGADO-
ÓRAI 

Dr. rü l őp Pál, 6 án, 9-1 l-ig. Tolbuchin 
sugárút 39. szám. 

Hámori Ede, 5-én, 6 - 7 óra, Kéziszer-
számgyár. 

I I . KERÜLETI TANACSTAGOK 
FOGADOÓRAI 

"egyesi Gergely 6-én, 5 - 7 óra, Tiszta-
sági telep kultúrterme. z 

Szántó József. 5-én, 5—7 óra, Fodor tele-
pi pártszervezet. 

Csűri Mihály, 6-án, 9-I2-íg, Petőit telep 
3. utcai MSZT helyiség. 

C ' u ! * 6 "T i á ly , 6-án, 4 -6 óra, Felsővá-
rosi fekctefflldek, 210. szám. 

Márton Ferencié. 3-án, 5 - 7 óra, Petőfi 
telep, 5. utcai Iskola. 

A RÁDIÓ MŰSORA: 
FEBRUÁR 4, PÉNTEK 

Petőfi-rádió 

Kossuth-rádió I „ 

I 6.30 klsjsko ások műsora, 6.40 To-na 
4.30 Hírek 4.40 Reggelt zene, 5.30 Falu- ' 8 W Keringő. 7 Hanglemezek. 14 Opera- és 

rádió, 6.45 Lapszemle, 7 Hírek. 7.15 rréettrészletek. 14.50 Népek dalaiból, 15.30 
Hanglemezek, 8.30 Rózsavölgyi szerzenié- Magyar dalok, 16 Dalok, 16.40 Szimf Jnlkus 
nyeiböl. 9 Sirály. Rádiójáték Birjukov re-
gényéből. 10 Hírek, 10.10 Bartók dalok, 
10.30 Óvodások műsora, 10.50 Gyermekrá-
dió. II Leányok, a s s z onyok . . . Nők ne-
gyedórája. ILI") Filmzene. 11.30 Opera-
részetek, 12 Hfrek, lapszemle, 12.15 Népi 

zene. 17.30 Két kéz. Illyés Gyula költe-
anénye, 17.53 Klasszikus és romantikus 
hangszerszólók. 18.30 Moszkvai rádió ősz-
szeá'l ítása, 19 Kórusok, 19.25 Tá-sadahni 
Szemle új szómának ismertetése. 19.40 
Nappalok és éjszakák. Rádiójáték Szimo-

zene. 13 Tánczene. 14 Hírek, 14.25 Úttörő n0.y regényéből, 20.45 Ének. 21 Esztrad-
híradó, 14.50 Vonósnégyes. 15.10 A szov 
Jet irodalom története. Makarenko. Ismer-
teti Lényt Sarolta. 18.40 Operettrészletek. 
16 Orosz nyelvlecke. 16.20 Sporthíradó, 16 
ói a 40 Kamarazene, 17 Hírek. 17.10 Az 
óriáshüllők vi lágából . Dr. Boros István 
előadása. 17.30 Szív küldi, 18 Mit mutat 
a felszabadulás! versenv február e'eién. 
Riportműsor, 18.30 Magyar nóták, 19 Vá-
lasz külpolitikai kérdésekre, 19.15 AJón-
dékműsor, 20 Esti híradó, 20.20 Szimfoni-
kus zene. 21.30 Sporthíradó. 22 Hírek, 22 
óra 10 Tiz perc külpolit ika. 22.20 Tánc-
dalok, 22.40 A szerelmes tenger. Petőfi 
Sándor költeménye. 23 -Szórakoztató zene, 
24 Hírek, 0.10 Dalok, 

műsor, 21.30 Kamarazene, 22.10 Opera-
részletek. 

OELMAt iYARORSZAO 
a Magyar Dolgozók Pártja 

esongrádmegyei napilapja 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: az MDP Csongrád-
megvel Bizottsága 

Szerkesztőség Szeged. Lenln-o. I I . 
Telefon: 35—35 és 40 -80. 

Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál-tér 1. 
Telefon: 31-16. és 35-00. 

Csongrádmegyei Nyomdaipari Vál lalat , 
Szeged 

Felelős vetető; YIncx« SyOrgv 


