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H Í R E K 

Bálát rendez az MSZT és a 
TTIT március 19-én, szombaton 
este 9 órai kezdettel a Horváth 
Mihály utca 3 szám alatti MSZT 
székház I. és II. emeletén a ma-
gyar—szovjet barátság hónapjának 
tiszteletére a tudományos és mű-
vészeti dolgozók részére. A bálon 
a Nemzeti Színház művészei is sze-
repelnek: Lászlóffy Kata, Miklós 
Klára, Kormos Lajos és Kovács 
János. Belépődíj 5 forint, 

A MÁV. nyugdíjas bizalmiak ré-
szére március 21-én, hétfőn a Kos-
suth Lajos sugárút 9. szám alatt 
ülést tart a Vasutasok Szakszer-
vezete Nyugdíjas Csoportja. Az al-
sóvárosi, rókusi és móravárosi bi-
zalmiak délelőtt 9-kor, a belvárosi, 
felsővárosi és újszegedi bizalmiak 
délelőtt 11 órakor okvetlenül je-
lenjenek meg. 

A Magyar Kémikusok Egyesüle-
te rendezésében »Az impregnálás 
időszerű kérdései és hazai lehető-
ségei* címmel Széli Tamás adjunk-
tus, Sípos György adjunktus és 
Lestyán János tanársegéd tart elő-
adást ma, pénteken este 6 órai kez-
dettel a Szerveskémiai Intézet elő-
adótermében, Beloiannisz-tér 8. sz. 
alatt, az I, emeleten, a 

»Phytonciták szerepe a növény-
világban* — címmel tart előadást 
Háznagy András gyógyszerész a 
phytonciták várható gyógyászati 
felhasználásáról a szovjet tapasz-
talatok alapján ma, pénteken este 
fél 7 órakor az MSZT klubehlyi-
ségében. (Horváth Mihály utca 3. 
I. emelet.) 

A Textilipari Műszaki és Tudo-
mányos Egyesület rendezésében 
Kőszegi Ottó tart beszámolót a 
Szovjetunióbeli tapasztalatokról ma, 
pénteken délután fél 3-kor a Sze-
gedi Textilművekben, 

A Szegedi Textilüzemek kultúr-
versenyének következő bemutatója 
szombaton este 7 órai kezdettel a 
Ruhagyárban lesz. Az üzem kul-
túrcsoportja többek között Kisfa-
ludy Károly egyik vígjátékát adja 
elő, a 15 tagú szimfónikus zenekar 
pedig Lehár: Cigányszerelem című 
művéből játszik részleteket, 

Elmarad az Országos Filharmó-
nia március 19-re hirdetett hang-
versenye, mivel Berey Mária a 
Szovjetunióba megy vendégszere-
pelni. A hangversenyt előrelátha-
tóan április végén tartják meg, 

Bírósági hírek 

A szegedi járásbíróság ördög 
József dorozsmai dolgozó parasztot 
3 hónapi börtönre és ezer forint 
pénzbüntetésre ítélte, mert 1954 
szeptemberében egy saját nevelésű 
birkát engedély nélkül levágott. 
Ugyancsak engedély nélküli birka-
vágásért kapott 3 hónapi börtönt 
és 500 forint pénzbüntetést Kal-
már István zsombói pályamunkás 
is, aki a múlt év augusztusában 
vágta le engedély nélkül saját ne-
velésű birkáját. 

Ördög István bordányi kulák 
bérbeadta földjét, s ezt be is je-
lentette a tanácsnál. Akadt azon-
ban egy újabb bérlője, akitől na-
gyobb haszonbért sikerült kicsikar-
nia. Erre felment a tanácsházára, 
hogy a mezőgazdasági osztály ne 
vegye tudomásul az előző szerző-
dést, hanem csak azt a másodikat, 
amely az 6 részére nagyobb mun-
kanélküli jövedelmet biztosított I 
volna. Laksai József mezőgazda-' 

sági osztályvezető kioktatta, hogy 
erre nincs lehetőség, mire a kulák 
megvesztegetés céljából 100 forin-
tot tett az asztalára. A bíróság 
Ördög Istvánt vesztegetésért 3 hó-
napi börtönre ítélte. 

Kisistók Lajos szegedi, Uj-Petőfi-
telepi fuvaros 1954. november 10-
én italos állapotban a vasúti ital-
boltban botrányt okozott, mire a 
rendőr elő akarta állítani. Kisistók 
szembeszállt a rendőrrel. A bíróság 
6 hónapi börtönre ítélte. 

Rácz Gyula üllési, Rózsa dülö 
59. szám alatti lakos 1954. augusz-
tus 19-én az üllési földművesszö-
vetkezeti italboltban italos állapot-
ban belekötött Csizik Ferenc köz-
ségi tanácselnökbe, mire a rendőr-
őrs előállította az őrszobára. Az 
őrszobán Rácz előbb elaludt, majd 
vizet kért és a részére vizet adó 
rendőrnek ököllel az arcába vá-
gott. A bíróság Rácz Gyulát 9 hó-
napi börtönbüntetéssel sújtotta. 

Tanácstagok fogadóórái 
VÁROSI TANACSTAGOK FOOADÖORAI 

Hlka István. 18-án, S-7-Ig, Mihálytelel,-! 
Iskola. 

Körösi Lajotné, 18-án, 5-7-lg. Ifjú 
Gáida-otthon. 

Orlovszky Józseiné, 18-án, 5-7-lg. róku-
si Iskola. 

Száraz N. Gyuláné, t8-án, 5—7-lg, Kos-
suth L sgt. 81. párthelyiség. 

Zöldi Imréné, 18-án, 4—6-lg, Petőit Sán-
dor sgt. 8D. KIK helyiség. 

Czakó Mlhályné, 19-én. 5—7-lg. Sárkány 
u. MNDSZ. 

Piskoltl László, 19-én. 5-7-lg. Guten-
berg utcai Iskola. 

Sziládi Sándorné, 19-én, 5-7-lg, Süket-
némák Intézete. 

Hegedűs László, 20-án, 10-12-lg, Gu-
tenberg utcai leányiskola. 

Király Antalné, 20-án, 10-12-lg, UJ-
Petöíitelepl Iskola. 

Papdl Ferencné, 20-án, 9—11-lg, Föld-
műves utcai iskola. 

Gát János, 20-án, 10-12-lg. Földműves 
utcai MSZT. 

Szegedi Ferenc. 20-án, 9—11-lg. Lemez-
gyár Irodahelyiség. 

AZ I. KEROLETI TANACSTAGOK 

FOGADOORAI 

Rezsrk Margit, 18-án, 5—7 őra, Újsze-
gedi Tanítóképző. 

D. Papp Gyula, I8-án, 5—7 óra, József 
Attlla-te'epl Iskola. 

Hódi Imre. 19-én, 5—7 óra, Gutenberg u. 
ált. leányiskola. 

Szabó Imréné, 19-én. 6—7 óra. Mérey 
utcai ólt. Iskola. 

Pozsár József, 20-án. 10-12-lg, Temes-
vári körúti ált. Iskola. 

steln László, 20-án, 10-12 óri lg, Guten-
berg utcai leányiskola. 

Dobó István, 21-én, 4—6 óra. Kertészeti 
VáPalat. Temesvári krt. 48. 

Tamási Imréné, 21-én. 6—7 óra. Ma-
d*"h ntcsl iskola. 

Harmath István. 22-én. 8—7 óra. Újsze-
ged! ált. Iskola I./ta. osztály tanterme. 

Láng Károly. 22-én 4—6 óra. Szabad-
ságharcos Szövetség. Petőfi Sándor sgt. 
6 szám. 

Korek Józsefné. 2t-én, 4—6 őra, Ma-
dách utcát fiúiskola. 

Lehóczkl Lajos, 21-én. 3-7 óra. Szak-
szervezeti Székház. Tolbuchin sugárút 14. 

I I . KEROLETI TANACSTAGOK 

FOGADOORAI 

Balogh Zoltán, I I I . 18-án, 5-7-lg, Avar 
utcai óvoda. 

I I I . KEROLETI TANACSTAGOK 

FOGADOORAI 

Zöldi Imréné, I9-én. 4-6-lg, Petőfi Sán-
dor sugárút 87. szám. 

Szécsi Istvánné, 19-én. 5-7-ig, MNDSZ 
Sárkány u. 13. szám. 

Dobó Miklós, 19-én, 5-7-ig. Slkctnéma 
Intézet, Bécsi körút. 

Erdei István, 20-án. 9-11-tg. móravárosi 
Iskola. 

Gárdlán Mihály, 20-án, 10-12-lg, alsó-
várost MSZT. 

Papdl Márta, 20-án, 10-12-lg Szabad-
sajté u. 64. 

Dózsa István, 20-án, 9—11-lg, móravá-
rosi ált. iskola. 

Vajas Ferenc, 20-án, 10-12-lg, alsóvá-
rosi iskola. 

JARASI TANACSTAGOK FOOAOÖ-

ORAI 

Berényi Benjámin, 18-án, Csórva, Öreg-
ískola, S óra. 

Sáfrány Mihály, !8-án, Domaszék. Ta-
nácsháza, 5 óra. 

Olasz Imre. |8-án, Klskundorozsma. 
József A. TSZ, 5 óra. 

Dr. Pálinkás Pál, 18-án. Kistelek. Ber-
czell-tanyal Iskola. 5 óra. 

Sánta Imre, I8-án. Mórahalom. Csipak-
ískola, 5 óra. 

Simon Lajos. 18-án, Zákányszék. Kut-
turotthon. 5 óra. 

Papp Gyula, 19-én, Bordány. Dúskatász 
TSZ, 5 óra. 

Gyuris József. 19-én, Klskundorozsma. 
Központi Iskola. 5 óra. 

Szélt József. 19-én. Kistelek, Szabadaá* 
Knltiiro'thon, 5 óra. 

Pállnkó Lalos, 19-én. Mórahalom. Ke 
rek-!»kola. 5 óra. 

Tóth Szllvesrterné, I9-én, Zákányszék 
Tanácsháza, 5 óra. 

» Párthirmk 

Felhívjuk a pártszervezetek fi-
gyelmét, hogy a Népnevelő zseb-
könyv megérkezett. A Pártoktatás 
Házában 5 forintos darabonkénti 
áron beszerezhető. 

Agit.-prop. osztály 

N A P I R E N D 
1955 

MARC'US 

IDOJARASJELENTES 
Várható Időjárás 

pénteken estig: Fel-
hős, hűvös idő, több 

- <k H helyen, lőieg az or-
j [ ( | H szág északi felében 

futó eső, futó hava-
tás. Elénk, helyenkint 
erős nyugati, észak-
nyugati szél. 

Várható legmaga-
sabb nappali hőmérséklet pénteken 3—ti 
lok között, 

* 

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

MOZI 

Szabadság: Fél 6. léi 8: Llllomtl. - Uj 
magyar film (március 30-ig). 

Vörös Csillag: 6 és 8: Lillomft (már-
cius 23-lg). 

Fáklya: Milliók tánca. - Szovjet film 
(március 20-ig). Fél 6 és fél 8. 

Későnjövők csak a hfradó után) szünet-
ben mehetnek be a nézőtérre. 

SZÍNHÁZ 

Este 7: Csárdáskirálynő. — Bérletszünet. 

KAMARA SZÍNHÁZ 

(Postás Kultúrotthon, Vásárhelyt sugárút) 

Este 7: Volpone. — 16 éven felülleknek. 

JUHASZ GYULA SZABADEGYETEM 

Ma este fél 7 órai kezdettel az Ady téri 
egyetem nagytermében Báróit Dezső egye-
temi tanár, az irodalomtudományok kandi-
dátusa tart előadást Vörösmarty Mihályról. 
120 érdeklődő részére tudnak 2 lorintos 
belépődíjjal helyet biztosítani. 

MUZEUM 

Fehértó élővilága (Kultúrpalota. Roose-
welt tér): Múzeumi Képtár (Horváth Mi-
hály utcai Ovegcsarnok) hélfő kivételével 
mindennap délelőtt 10 órától d. u. 6 úri ig. 

KÖNYVTARAK 

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

Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés 13 órá-
tól 18 óráig. Az olvasótermi szolgálat az 
építkezés miatt egvelőre szünetel. Ifjúsá-
gi kölcsönzője (Takaréktár u. 8 s.z.): 
kölcsönzési idő kizárólag 14 éven aluliak 
részére 12—4 óráig. 

Járási: Sztálin krt. 54. Kölcsönzés szer-
da kivételével minden hétköznap d. u. 
3—6 óráig, szombaton d. e. 10-1 óráig, 
délután 2-6 óráig. 

FAJDALOMTÖL megtört szívvel tudat-
juk. hogy szeretett édesanyánk és nagy-
anyánk. özv. Gera Antalné hosszú szen-
vedés után elhunyt. Temetése 1955. már-
cius 18-án délután íél 2 órakor az alsó-
városi temetöböl. Gyászoló család. 

Tapasztalatcserével egybekötött 
énekkari bemutatót rendez vasár-
nap délután 2 órai kezdettel a ma-
gyar—szovjet barátság hónapja al-
kalmából a Móra Ferenc kultúr-
otthon. A bemutatón közreműköd-
nek Csongrád, Makó, Szentes és 
Szeged Kisipari Szövetkezeteinek 
énekkara. 

S P O R T 

Hit várhalunk a szegedi úszóklói 1955. évben 

FURÖMESTEREKET és vizsgázott gépé-
szeket lelveszünk. Szentes, Kossuth u. 29. 
Vfzmüépítö Vállalat. 881 

2 drb 10 HONAPOS süldő eladó. Nemes-
takács u. 8. 
VILAGVEVÖ Orion rádió eladó o.csón. 
Gutenberg u. 22/a. fldszt. 3. 
BEJARONOT felveszek heti 2 napra. Tol-
buchin sgt. 21. . . , , 
JÖKARBAN lévő fotelágy eladó délután 
3—5-ig. Gutenberg u. 3. fldsrzt. 4. 
EGY Jókarban lévő gyermek mélykocsi 
sürgősen eladó. Tömörkény u. 7. Hor-

KALLAY-féle mély gyermekkocsi eladó. 

3-H-es "VILAGVEVÖ rádió eladó. Hajnal 
u. I. Gomboséknát. 
ELVESZETT 9 hónapos farkaskutya Nyom-
ravezető vagy megtaláló Jutalomban re-
szesül. Galamb u. 9. • 
Pl ADO eev hálószobabutor, minőségi KI-
vitelben, tevését használt Ntegtekinhetö 
bármely napon vasárnap kivételével. Apá-
ca u. 9. Dékány. , 
JOALLAPOTBAN lévő gyermek mélykocsi 
eladó. Ságvári Endre u. 13 
VILLANYMOTOROK, transzformátorok te-
kercselését. Javítását vállalja a Kiskun-
dorozsmai Speciális Falpari KSZ villamos 
részlege, Klskundorozsma. Kürt u. 4. 

A RÁDIÓ MŰSORA 

MÁRCIUS 19. SZOMBAT 

Kossuth-rádió 

4.30 Hírek. 4.40 Reggeli zene, 5 Falu-
rádló, 6 Hírek. 7 Lapszemle, hírek. 7.35 
ltanglemezek, 8.30 Fúvószene 8.50 Opc-
re trészletek. 9.20 GyermekrádlfS. 10 Hírek. 
I inszem'e, 10.10 Zenekari hangverseny II 
Hangverseny, 1130 Hogyan gyógyíthatók 
az Ideges eredetű szívzavarok? Beszél-
getés dr. László Béla Főorvossal 11.30 Kó-
lust.k. 12 Hírek, 12.10 Pálok. 13 Andrásból 
c . n d ő r lett. Bíró Lajos novellája. 13.20 
) nek. 13.40 Szórakoztató fúvószene. 14 
Hírek, 14.25 Zenei Újság. 15.20 Emlékezés 
I .Magyar Tanácsköztársaság dicsőséges 
l pjalra Beszélgetés Szaton Rezsővel 15 
I 40 Szív küldi. 16.10 Szövetkezeti hlr-

Ifi.40 Tánczene. 17 Hírek. 17.10 Néni 
u t »k hangversenye. 17.40 Válasz 
1 i lóknak. 18 Mnevrr d.-.lok. 18.10 
,kvai rádió összeállítása. 18.50 A Vár-

,1 j Nemzeti Színház tavaszáig... 

Dékány András összeállítása. 20 Estt H'r-
adó. 20.20 Tarka-barka. Vidám zenés mű-
sor. 22 Hírek. 22.15 Tánczene. 24 Hírek. 
0.10 Csárdások. 

Petőit-rádió 

6.30 Kisiskolások műsora. 6.40 Torna 6 
óra 50 Filmzene. 7 Hanglemezek. 14 Ope-
rettrészletek. 14.50 Mesterségem a ha-
lá'. Róbert Merte könyvét Ismerteti Gera 
György. 15.20 Wagner: Walkür. Ismerteti 
Kioó György. 16.20 Fenlchel Sámuel, UJ-
Gulnea kutatója, dr. Horváth Lajos elő-
adása. 16.40 Tánczene. 17.05 Ifjúsági mű-
sor. 17.30 Vonósnégyes. 18 Földrengés. 
Fagyejev elbeszélése. 18.30 Sziv küldi. 19 
Külpolitikai kalauz. 19.10 Hangverseny. 
19.45 Uj magot várnak a földek. Bajor 
Andor. Pál József és Rákossy Gergely |rá-
«ni. 20 Kórus. 23.20 Sporthíradó. 20.40 
Operarészletek. 21.20 Énekkar. 21 50 Szim-
fónikus zene. 

Tovább emelkedett a beküldött 

"otó-szelvények száma. A nyer-

tesek között közel 

1,800.000 forint 
került szétosztásra. 12 találattal 

kilencen, egyenként közel 60 000 

forintot nyertek. 

Totózzon! Nyerhet! 

A szegedi úszósport az 1954-es évben 
az ezt megelőző évekkel szemben komoly 
fejlődést mutatott lel. A Csongrád me-
gyei ifjúsági válogatott — élén a sze-
gedi úszókkal — az országos hjúsági 
bajnokságban Ismét elfoglalta azt a har-
madik helyet, amely évtizedek óta már 
szinte megszokott volt Budapest es Eger 
után. Viszont azt Is meg kell állapítani, 
hegy a többi megyék rendkívül szorosan 
felzárkóztak Csongrád megyéhez. Szolno-
kot alig 10 pont választotta el tőle, Eger 
pedig eléggé megelőzte pontszámban Ha 
ezt összehasonlítjuk az 1930-as évek sze-
gedi úszósportjával, azt látjuk, hogy 
egyes úszónemekben elérték az akkori 
színvonalat (mellúszás, viszont gyors, 
úszásban elmaradtunk attól), dc túlszár-
nyalásról egyáltalán nem lehet beszélni, 
pedig az edzésmódszerek 1930 óta rend-
kívül sokat fejlődtek. Tudományos alapra 
helyeződött az úszósport Is és az edzői 
munkát egy sportorvosi állomás teljes ap-
parátusa segíti, nehogy az eredményte-
lörés a sportolókra káros legyen. Ha az 
elmaradás okát keressük, először azt lát-
juk, hogy az edzési módszer Szegeden 
1930 óta alig változott. A versenyzők 
őszi formáját ma sem tudják átmenteni 
tavaszra. A szocialista sport követelménye 
a sokoldalúság. A pihenőidőben történő 
egyéb sportág (kiegészítő sport) üzése a 
célgimnasztika. Szegeden ebből alig lá-

tunk valamit. A válogatott ifjúság! ke-
ret tagjai közül alig néhányan végeznek 
kiegészítő sportot. Ennek oka az, hogy az 
illetékesek nem látják az úszók szá-
mára szükséges célgimnaisztika fontpoiía-
gát és tornaterem sem áll az -úszók ren-
delkezésére. Tornaterem nélkül pedig sem 
célgimnasztikát, sem pedig kiegészítő 
teremsportot űzni nem lehet. A téli ed-
zéseknek egyetlen alapja változatlanul a 
Városi Gőzfürdő 12.5 m hosszú, verseny-
re alkalmatlan uszodája, amely a fo-
lyó évben „féli Javítás" miatt vagy más-
fél hónapig nem állt az úszók rendelke-
zésére és emiatt az úszók „passzív pihe-
nőre" kényszerültek. Az őszi forma át-
mentése tavaszra ilyen körülmények kd 
zött nem történhetett meg és Igy ta-
vasszal most is, mint annyi évben, most is 
változatlanul újra kelt kezdeni az állóké-
pesség megszerzését. Vajon milyen ered-
ményre számíthatunk ilyen előkészületek 
után az 1955. évben, megállapíthatjuk, 
hogy ugrásszerű fejlődésre semmi szín 
alatt sem. A formába lendülés változat-
lanul őszre várható, amikor a bajnoksá-
gok már rég lezajlottak. Az eredmények-
ben annyi javulás várható, amennyi Jó 
edzői munka mellett a fiatal szervezetek 
természetes erősödésének következménye, 
de ez a Javulás az 1930-as évek eredmé-
nyeit ismét nem fogja meghaladni. 

DÉLMAGYARORSZAG 
a Magyar Dolgozók Pártja 
csongrádmegyel napi'apja 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős kiadó: az MDP Csongrád-

megyel Bizottsága 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. l t . 

Teleion: 35-35 és 40-90 
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál tér 2. 

Telefon: 31-16. és 35-00. 
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Kosárlabda eredmények 

Sriged H i ad ' :— .szombathelyi Lokomo-
tív GB. 71.60 (37:24). Az egyetemiek mát 
az első perceimen Jelentős előnyre te.tck 
szert s ezt a méikőzes egész folyamán 
tartani tudták. A haj-at ellciilílük jobban 
blita. Kd: Merényi 24. Ribizsár 18. Fa-
lagó 14, Császí ti, Lang 5. Bánhegyi 4, 
SiniSn 2. 

Hódmezővásái helyt Lokomotív—Szeg -di 
Haladás megyei női 49:29 (20:14). A meg-
fiatalított egyetemi csapat egy félidőn át 
egyenlő ellenfele volt a rutinosabb vá-
sárhelyieknek. Kd. dr. Kovácsné 15, Meré-
tel 6. Kerekes 4. Markovlcs 3. Szabó I . 

Szegedi Postás—Szegedi Petőfi I I . me-
gyei női 134-29 ( 61:12). Klassziskülönbség 
ás rutinfölény. Kd: Szőke 49, Heiszighne 
34, Sebők 29. Bán 13. Gilly 6, Cserhalmi 
I. illetve Soós 12. Galambos 7, Harvíth 
—Kozmáné 4—4 és Rimóczl 2. 

Pedagógiai Főiskola—P. Előre TEFU me-
gyei női 44:17 (17:11). A TEFU lányok 
technikáján még sok a csiszolni való, eh-
hez azonban heti egy edzés kevé3. Kd: 
Zsíros 20. Kovács 15, Csontos 9, Illetve 
Csikós—Lovásziné 6—6 és Tóth 5. 

Hódmezővásárhelyi Lokomotív—Szegedi 
Haladás 79:50 ( 36:24) megyei férfi. A vá-
sárhelyiek Jól összeszokott együttes, szem-
ben az egyetemlek tartalék csapatával. 
Kd: Búzás 15, Török 14. Simon 4, Gál 9. 
Kh ály 2. Szabó és Balázs 3-3. 

Szegedi Postás—Szegedi Lokomotív I I . 
megyei fcrfl 123:29 ( 74:17). A Postás he-
lyenként igen korszerűen játszott, jól al-
kalmazta a letámadást a vasútasok tar-
talékcsapatávat szemben. Kd: Beki—Win-
slts 33-33. Helszigh 16. Prágai 13, Kiss 
10 Szűcs 8. Horváth 4. Otott 2. illetve 
Simon 10, Varga—Csikós 6—6, Keresztes 
4. Szűcs 2, Tárnok I I . I. 

Szegedi Lokomotív I—Hódmezővásárhe-
lyi Petőfi-Fáklya megyei férfi 75:38 ( 36:15). 
A vasútasok Lantos irányításával cs Mar-
tenffy javuló középjátékával mindjobban 
összeforrott együttes benyomását keltik, 
támadójátékuk egyelőre túlságosan egysí-
kú. Kd.: Martonffy 28, Molnár 14. Galy39 
8. Lantos—Dobó 7—7, Ágoston 4. Füzes-
séry 3. Vastag—Megyeri 2—2. 

Szegedi Postás I—Szegedi Petőfi I . vá-
ró- i'.*tInok1 n-u 69:51 (20:23). A Petőll 
túlnyomó részében a mérkőzésnek néhány 
pontos előnnyel vezetett, végül is 4 em-
berre olvadt s a Postás nagy lialrát vá-
gott ki. Kd: Szőke 33, Sebők 24. Helszlgh-
né-Bán 4-4. Gilly-Cserhaltni 2-2, il-
letve Éri 22. Ferenczt 14, Slposné 8, Má-
riaföldi 6. Marót! 1. 

Szegedi Petőfi II—Szegedi Haladás vá-
rosi bajnoki női 40:.30 (11:9). A két kezdő 
csapat közű' némi szerencséve! a Peióil 
bizonyult jobbnak, l ár mindent a táma-

dásra épített és védelmét elhanyagowi* 
Kd: Soós 18, Horváth 12, Galamoos 8, 
Vőneki 2, illetve Keretes 10, Markovit* 
11, Szabó 4, Lipták 3 és Molnár 3. * 

A megyét kosárlabda bajnokság W 
rajtot vett, .mindössze egy mérkőzést kel-
lett elhalasztani a Csongrádi Petőf! ké-
résére. 

• 
A Radnóti Miklós Gimnázium kosárlab-" 

da csapata elútazott Budapestre, ahol aa 
otrzág hat legjobb középiskolát csapatának 
döntőin vesz részt. 

Az alapfokú tornászbajnokságra készülnek 
a VL. Sz. Kender tornászai 

Üzemünkben évek óta hagyománynak 
számít az alapfokú tornászbajnokságok 
megrendezése. Ha visszatekintünk az el-
múlt alapfokú bajnokságokra, megállapít-
hatjuk, hogy mind a négy csapatbajnok-
ságon női tornászaink sok sikert arattak. 
Annak ellenére, hogy szakosztályunkban 
huzamosabb időn keresztül nem volt ve-
zető, mégis olyan eredményeket értek el 
tornászaink a területi. országos és a 
SZOT döntőkön, amelyre üzemünk vala-
mennyi dolgozója büszke lehet. 19őö-tiil 
kezdve vettek részt tornászaink a baj-
nokságokon, ahol a 3. helynél rosszabb 
he'yezést nem értek el. Ezeknek az ered-
ményeknek alapján sportkörünk elnöksége 
ez évben is fontos feladatnak tekinti az 
alapfokú tornászbajnokságon való )ó sze-
replést, éppen ennek érdekében újjászer-
vezte a szakosztály vezetőségét, melynek 
tagjai Borbola Ilona és Lucza Hona lett. 
A szakosztály vezetősége mindent elkö-
vet, hogy női felnőtt csapatunk ez évben 
is olyan szép eredménvekket gazdagítsa 
sportkörünket és a Vörös Lobogó Sport-
egyesületet. mint az előző években. A női 
felnőtt csapat minden tag|a kivétel nél-
kül szorgalmasan készülődik a verseny-
re, melyen a következők vesznek részt; 
Ábrahám Irén. Hajdú Anna, Savanya Má-
ria, Mucsl Márta. Csikós Ágnes, Borbola 
Ilona és Lucza Ilona. 

Bohata József 

ATLÉTIKA 

Vasárnap. 20-án, délelőtt 0 órakor a rí* 
kusi állomás mögötti vásártéren a VTSI1 
idénynyitó mezei futóversenyt rendez. 01* 
tózés a Lokomotív pályán. 

BIRKÓZÁS 

Szombaton és vasárnap Debrecenbe* 
rendezik meg Magyarország 1955. év) 
Ifjúsági kötöttfogású birkózó bajnokságát. 
A versenven a Szegedi Lokomotív, Sze. 
gedi Petőfi és a Szegedi Haladás több 
birkózója Is szőnyegre lép. 

PMpázati (cfUíuá* 

A Mezőtűri Mezőgazdasági Tech* 
nikum Igazgatósága felhívja azo-
kat a dolgozókat, akik a mezőgaz-
dasági technikumi levelező-oktatás 
gépészeti tagozatán akarják tanul-
mányaikat folytatni, hogy az 
1955—56-os iskolai évre mielőbb 
jelentkezzenek. A jelentkezés ha-
tárideje május 31® 

Felvételre jelentkezhetnek mind-
két nemből, a párt-apparátus, a 
közigazgatás, az állami gazdaság, 
a gépállomás, a termelőszövetke-
zet és más szervek mindazon dol-
gozói, akiknek munkakörük ered-
ményes ellátásához mezőgazdasági 
gépészeti szakképesítésre szükségük 
van, főleg paraszt vagy munkás-
káderek. 

A felvétel alsó korhatára 20, a 
felső korhatár 40 év. A 20—25 
életév közötti férfiak csak akkor, 
vehetők fel, ha a tényleges kato-1 
nai szolgálatnak már eleget tettek 
vagy szolgálatra való alkalmat-
lanságukat igazolják. Felvételhez 
az elemi vagy általános iskola 8, 
polgári iskola 4, vagy más régi tí-
pusú közép, illetve középfokú is-
kola 4 osztálya szükséges, vala-
mint 2 évi szakmai gyakorlat, 

Felvétel céljából tintával, saját* 
kezűleg írt kérvényt kell benyúj* 
tani a fenti iskola igazgatóságá-
hoz. A kérvényhez mellékelni kell: 

a) születési anyakönyvi kivona-
tot, b) utolsó iskolai bizonyítványt, 
c) munkahely vezetői javaslatot, d) 
2 évi szakmai gyakorlat igazolását, 
e) sajátkezűleg, tintával írt rövid 
önéletrajzot. 

A felvételi vizsga letétele után 
válik véglegessé a felvétel. Felvé-
teli vizsgát magyarból és matema-
tikából kell tenni, általános isko-
lai színvonalon. 

A tanulmányi idő 4 év. Minden 
oktatási év szeptember elején kez-
dődik és június végén fejeződik 
be. A képesítő vizsga sikeres le-
tétele után a hallgatók technikusi 
oklevelet kapnak, ami egyetemi 
vagy főiskolai továbbtanulásra is 
jogosít. 

A levelező hallgatók útiköltség-
megtérítésben nem részesülnek. 
Tandíj nincs. A félévi, éwégi, va-
lamint a képesítő vizsgák után fi-
zetendő vizsgadíj összege a tanul-
mányi eredménytől függően vál-
tozik. 

Bővebb felvilágosítást az Igazga-
tóság ad. 

Értesítjük vevőinket. 
hogy a Kossuth L sgt. 73. sz im alatti jo. számú árudánkat ÚJ. tágas, )Ő1 fel-

te yiaégbe Kö tóz'etíÜK át. Az átköltözéssel kapcsolatos leltár és egjcb 
munkalatok miatt 

FOLYÓ H ő t? IS 19-ÉN A 12-ES BOLTUNKAT ZARVA TARTJUK. 
Ezeken a napokon kizárólag tej és kenyér kerül kiszolgálásra 
Kedves vevőink zavartalan ellátása érdekében a Kossuth L. sgt í s a Tavasz u. 

fog nyitva tartan? " '' é s 19 é n r e *- e l b ó r * l ó f e s l c 21 í r í i 8 

Dolgozóink mindent el fognak követni, hogy a zölckenömenies ,irn l lát t i t vevőink 

M Í s é t T é r j ü k 5 " Í H , C n e t i időszakban biztosítsák, meiyhzz kelvos vevői,,;. $ 8 * 

Az új árudát 1953. március 21-én délelőtt 9 órakor fogjuk i 
melyre a város minden dolgozóját szeretettel meghívjuk. iiiegiijitn 


