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Uavárnop ket tős nyár! kupámár fcőzés Ú j szegeden 

L z e g c ü kikapott Sopronban, az SzMTE gySztttt Jánoshalmán 
A SzAK és az SzMTE vasár-

nap nyári kupamérkőzésüket 
•> gyütl "rendezik meg a SzAK 
újszeged! sporttelepén A SrAK 
ellenfele az NB I.-bői kiesett 
Szolnok, az SzMTB-ö pedig 
OéLkerület északi csoportta-ij-
noka. a kiskun halasi MAV 
együttese jesz Jcgvek elővé-
telben husz százalékos u jahb 
kedvezménnyel kiadóhivata-
lunkban kaphatók. 

Nyárt Kupa e.reriiuényefc. A 

Csoport: Haladás—ETO 2:1 
rt 1). DVSC-EMTK 2:1 (0:0), 
M Textil—Elektromos 3:3 
(2:0). Szolnok - SalBTC 1 0 
0:0). — Déli csoport: Kiskun-

halas—KAC 2:0 (10; . CsMTK 
—Szentesi MTE 7-2 (6 0). 

Egyéb tabAarilgá rrodmé-
nvefli. Ifibajnokság: Tisza— 
iÍMTE 2:1 (1:1), SzATE 
—BSE 3:1 (1:1). S zAK-
MKUMTE és Móra—MMTE el-
maradt. — Uzeml: Ládagyár— 
Dobó gumi 3:3 (2:1). 

!>la dől el, lesz-e három NB 
II.-es csapata Szegfődnek 

A kerület bajnoka rinvéért 
és az NB U.-be jutásért ina 
jútsza le a visszavágót az 
"MKUMTE Halason a MAV csa-
patával Az MKUMTE abban 
az esetben szerepelhet siker-
rel. ha Kiskunhalason ls ugyan 
olyan lendülettel játszik, mint 
idehaza. 

Gáz VTC a Szabadság Kupa 
győztesei 

A teke sz a h a cfságtu pá ért 
kedden játszották le a Gáz 
VTC—HTVE csapatai a döntő 
első fordul6ját. A küzde'em-
ből a szegedi Csapa! került ki 
győztesként 3145:2872 arány-
ban. Ugv'íttifcsak Péter-Pál nap-
ján játszották In n Gáz B-Ti-
;za C II osztályú bajnokit, 
amit színién a Gáz együttese 
nyert meg 8004 3837 faarány-
bán 
A Tisza nőt kosarasainak si-

kere Bú csábításon. 

A Tisza hölgvcsnoata nyári 
nórtyáián Bácsalmáson szere-
pelt." Az együttes kitűnő iáték 
után a BSE ellen 59:24 (17:14) 
arányban gvfizólt. 

Az firemti b-in okság mai mű-
sora: Hunyadi-Iér 5 Szinliáz 
—Nvomdász. fél 7 Szflkra— 
MOSzK. Ady-tér 5 Pénzügy— 
Ernő ig , fél 7 Egyelem—Ker. 
alfc. 

Tnrnílí-'nefctágot rendéi 
a Kenücrgvir 

A Szegedi Kenderrgnógyár 
julius 11-én rendezi meg Sze-
ged város lunilbajnofesá.gát ti-
szaparii üdúlőjélzcn (Körösi-
csárda melletti. A verseny szá-
mai fért! égvén! és páros, nőt 
egyéni, páros és vegyespáros-
Ik'iI ál'nak Nevezési határidő 
julius 8. nevezési d í j szemé-
lyenként 1 forint. Nevezni le-

A Szeged Sopronban játszot-
ta !e első nyári kupamérkőzé-
sét és a soproni MAV-tól 4:1 
(3:1) arányú vereséget szen-
vedett. A gyenge szereplés oka 
részben a könnyelmű játék, 
részben a csapat fáradtságá-
ban keresendő. Az SzMTE Já 
noshalmán venaégszeropelt ba 
rátságos mérkőzésen és félgőz-
zel is könnyen győzött 5:1 
(2:0) arányban. 

het Schuszter Jánosnál a Sze-
gedi Kender fonógyárban. 

Asbáth kikapott 

A wimbledoni teniszverseny 
négves döntőjében Asbólh 5:3 
14:12. 6:2 arányban vereséget 
szenvedett az ausztráliai Rroin 
vichtól A mérkőzés előtt As-
bólh inlmz.ódás miatt kórház-
ban pilien L 

A magyar kosárlabdázó férfi 
csapat 54:31 arányban legyőz-
te a román csapatot Szófiában 

Elad A házak. f5 dek 
Emeletes u j ház vendéglővel 
forgalmas helyen 60.000 Et. 
Boldogasszonv-^sugárulnál félig 
kész családi ház 32.000. Piac-
nál em. ház 2 lakással 35 000. 
Víztorony közelében 3 szobás 
modern magánház beköltözhe-
tő, raktárral 60.000, Római-
körulnál alkalmi vétel emele-
tes ház szép kertlel 18.000. Vá 
sárhelyi-sugárutnál u j ház 3 
lakással, beköllőzheto 14.000. 
Tisznpnrtnái em. családi ház 
komfortos 2 nagv lakással 80 
ezer. Römai-körutnál ud. 1 szo-
bás magánház 16 000. Rókuson 
ogvszohás magánház üzemhe-
lyiséggel 18.000. Petőfi-sugár-
útnál körúton belül 2 szobás 
magánház szép kerttel 18,000 
Sáridor-rteánál telek énülettei 
10 000 Újszegeden Temesvá-
ri-kőrútnál 2 szobás villa 200 
n-ó i gvfimölcsőssel 15 000. — 
Ugvanolt másik 2 szobás 600 
l l-öl gvümölcsössel 20 000. — 
Ugyanott 2 szobás fürdőszo-
bás beköltözhető 30.000. U. 
ott 4 szobás, fürdőszobás 40 
ezer. Ujszöregen egyszobás 
magánház 300 ri-öl gvümöl-
csössel 6500. Ugvanolt 2 szo-
bás magánház 414 H-öi gvü-
mölcsössel 0000 Földek Kis-
temniomtnnván egv kat. hóid 
szöllő terméssel 18 000. 2 kat 
holdas szöllő gyümölcsössel, 
épülettel 50.000. Uomnszéken 
14 kat holdas szántó holdan-
ként 5000 Ugvanott 2 hold 
szántó n-öle 6 forint. 889 
I l-öi szántó négyszögöle 6 fo-
rint. Nemzetközi müntnál 2 lds 
hold I. rendű szántó 
6.50 forint, Desttcen 15 kat. 
holdas tanvásbirtok 30 000. — 
Algvftl müntnál 3171 n-ö l 
szánló 3500 forint Megvehe-
tők: MÉZERNÉ tng. Iroda ál-
fái, Dózsa Gvörgy-utca 2., — 
(Kultúrpalotánál.) 

Zász lóavató refíf?eliR,tartó 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = a S7aks7erveze f ben 
jut u i 3-án fél 8 órai kezdettel, belépő 3 fH 
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Csfilörfökön, jul 1-en fél 8: Gül Haha M 1. 23 
Pénteken, jul 2-án este fél 8: Ész hallal Jár. M. I. 24. 
Szombaton. 3 án este fél 8: Filharmóniai hangverseny. 
Vasárnap, 4-én fél 7: I.olienjTtn. K. M. II . 2Í 
Hétfőtől, julius 5-IÖI: Nvári szünel. 

I *© ' < * o ? í y I ? 9 r * «vVf i r / v r t f | f r m'/iHO-rax 
Jul ius 1-én. csülörtökön fél 8: GUI Italfa. 
l 'én'eken, julius 2-án esle féi 8: Az ész bajjal Jár. 

Jegyek igen kedvezményes úron a Magvar Múzsánál * 
Délmagyarország kiadóhivatalában. 

HSfilátáBi közlemények 

Érteattem a vásárló közön-
séget, valamint a pék- és fű-
szedkereskedőket hogy a ju-
Husl kukorica legydUare szelvé-
nyenként 40 dkg. kenyér adha-
tó ká. Pofc&roiebter. 

C m ö r W t . 1948 jul ius t . 

Szakszervezeti Hírek 

A Filmipari Munkások Szak-
szervezete csütörtökön délelőtt 
féi 10 órakor taggyűlést tart 
a szakszervezet)! székházban. 
Kérjük az elvtársaik pontos 
megjelenését. 

Értesítjük az élmunkás elv-
társainkat, hogy az SzMTE uj-
szegedí uszodáját, családtagja-
ikkal együtt bármikor díjtala-
nul igénybe ve hetik. Az igazol-
ványukat vigyék magukkal. 

O-vo ;ok l ütvens7ázalékea 
szinház bérletre 10 napon 
belül kell a szakszervezet-
nél jelentkezni. 

Egy s tervGnk 3 évre 

Néz* elSre, dolgozz érte 

Hám 
—mi m 

ILLAND* MŰSORSZÁMOK: 
BUDAPEST 1. 5 30- Hajnal i z. 

6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli: 
torna. 7.00: Müiorjsmertetéa. 
9.55' Áttelepítési kormánybiz-
tosság köz leményei 10.00: 
Hirek. 12.00: Harangszó, hi-
rek 14.00: Hírek. 15.15: Rá-
diói skola: 15.55: Műsorismer-
tetés l íOü- Hirek 17.50: Hí-
rek oromul. 20.00: Hirek, 
sporthíre* 20.20: Hfrek né-
metül. 22.00: Hírek, mi i hal-
lunk ho lnap i 24.00: Hirek ma-
gyarul. 0.10: Hirek franciául. 
0.20: I l irek angolul. 

BUDAPEST II . 21.00: Hírek. 

Csütörtök, jul ius 1. 

BUDAPEST I . 8: Az EJet és 
Tudomány műsora. 8.15: Orosz 
dallamok. 8.30: A Szabadegy-
házak vallásos félórája a Stú-
dióból. 9: Uj szereplök a mik-
rofon előtt. 9:65: Az Attelei*-
tési Kormánybiztosság közle-
ményei. 12.15: Toki Horválh 
Gvula cigányzenekara játszik. 
12,45: A fcuruckor. 13: Min-

FINOM SZESZ 
g y ü m ö c s e l i e v é s r © 

és minden egyéb célra 
kapható nagvbaa és ki-

csinyben 

Karacsi Mihály 
szcszkereskedő 

Vadász-u. és I^chner-tőr sarok 

dienki muzsikája. 14.10: 1841 
junius. 14.30: Könnyű zene or-
gonán, 16: Jószomszédság mo-
zsiikiája. 1630: Gyermektvldkl 
17.50: Ilirek oroszul. 18: Dia-
na völgyi hiraoó. 18.30: Szta 
küldi szivuex szivesen. 19: S ú h 
bad néjiek hazája. 19.30: 
nés percek. 20.20: Hirek né-
melül. 20.35: >Alkonval e lő tL js 
21.35: Könnyű dallamok. — 
22.25: Stravmszkv A halon* 
története. 23.15: Tánczene. 

BUDAPEST II . Ötórai t e * 
18: Mozart: C-dur szlmfónl*, 
18.30: Jazzkedvelők is'koláj*. 
19: A Falu Hangja. 19.30i 
Hangos Hiradé. 20: Bach: IV 
dur szóló. 21.15: Mngvar nte 
ták. 22- Müvészlemezek. 

Apróhirdetések 

gyoknsrö ̂ íptrótanTöij-am 
nyilik julius 5-én Major Akos 
islcioláb.-m, Bocskay-utca 4. 
katona Lászlóné cvorsirŐ-
és gépirólskolájában (Kölcsey-
utca 10) iuHus 5-én u j tan-
folyamok kezdöonbí. 
fiatal,, megbízható leány 
gyermekek mellé, mosást, va-
salást váltatja. Jelige: >Gyer-
tnekszcrclő* 
BEJÁRÓNŐ heh 2 - 3 napra je-
lenlkőzzék délelőtt: V'adász-u. 
8.. földszint 2. 
IPARIGAZOLVANTOS. kis he-
lyekot látogató ügynököt Csong-
rád. Csanád. Bács-I'odrog me-
gyék'ben márkás cikkek eladá-
sára keresünk. Jelentkezés sze-
mélyesen : : csütörtökön 6—7-ig 
és pénteken 3—4-ig Tisza-szái-
ióban Fényes, vagy írásban: 
Fényes T. ,l!p. V., Ki lmán-u. 
17. szám. 
BEJARONÓ ajánlkozik heten-
kint háromszor. Cim: Bárka-
ufra 12.. 1 e. 
TIZEN KÉTÉVES gverek kífu-
tónak elmenne. ZrJnyí-u. 10. 
Jablonczfcy Jenő. 

SZÉP3IINTAJU gyapjú toron-
táli szőnyeg, keveset használt, 
eladó. Kossuth Lajos-sugárut 
19 , I. 2. 
VALLALATOK. üzemek részé-
re eladó vas pénzlárláda. Kos-
sulh I.ajos-sugilrut 19., I. 2. 
JÓKAIIBAN levő szekrény, 
ágvak. többfélék olcsón el-
adók. Kossuth [..-sugárút 95. 
EGY keveset használt mély 
gyermekkocsi és egy 5 lámpás 
világvevö Telefunken gyártmá-
nyú rádió eladó. Klauzál-tér 
5 , I. e. 1. 

RAD l ó , kerékpár. írógép, szek-
rény olcsón eiadó. Arany J.-
utca 11 , I H , biztosítási Iroda. 

I a n a b á ürús és ékszerész, 
L d L l K U Kúrász-ulca 14. 
keresek kar és rebórákat («ecker-
órát is), ezüstöt, brIHánsíkszereket 
maga? áron. Ora- es é« szer javítást 

vallatok 

C * a | * a tf í fényképésznél Te-
^ L d U J l l . lekí-u. 5. igazol-
ványképeket legolcsóbban. 

ARANY-, ezüslbevállás. ék-
szerjavilás Bárdóczky. Nagy 
JenÓ-utca 3., (volt Csekonics-
ii tea.) 

• " a i> v^.-y é T i n r ~ « ü 

I IALÓN70RARIITOK uj rend-
szerű fizetési feltételek mel-
lett Spitzer Sándor asztalos-
mesternél. Margit-u. 12. 
BÉLYEGEIT legjobban nálam 
értékesítheti Falus bélyegke-
reskedés, a fogadalmi tem-
plomnál Iskola-utca 29 
KóZSABURGONYA. elsőrendű, 
legolcsóbban kapható Müí.'er. 
Bocskav utca 8. 

1 LóERöS villanymotor eladó. 
MeglekSnlhető Erzsébet kalap-
szalonban, Kárász-utca 16. 
RUGÓT, afrikot. Jószört |óár-
ért veszek. VIrl festő. Dózsa 
Gvörgv-u. 4. muzeum mellett. 
GYERMEK mély vocsá és bú-
torozott szoba kiadó. Petőfi 
Sándor-sugárut 52 , I I . 11. 
KITPNO í00-as Csepel motor-
kerékpár u j gumfKlcal és zo-
máncozással eladó. Fc|ős, Tü-
dőgondozó. Rákóczi-tér. 
3-ül-es Phűips-rádió 4 és féi 
négyzetméter keleti perzsa el-
adó. Attila-u. 3. 
1MFR1KABAL éricezett. j ó ál-
lapotban levő női ruhák, cipők 
és szőrmék eladók. Dócziné. 
7oIlán-utca 13. 

KERÉKPÁR, térfl. Jó állapot-
ban. lólrágva. használt férfí-
knhálok eiadÓK. Mikszálh Kál-
mán-utca 5.. házfelügyelőnél. 
I IASZNALT kombinált bútort 
keresek megvéletre. Kossuth 
Lajos-sugárut 29. Szolnoki. 

RÓZSASZÍNÉ ógyhuznt Boíten-
bergné fehérnemüszalonjában 
eladó. Polgár-utca 12. 
ELADú Szatymazon 2 hold 
szőlő, gyümölcsös a nemzet-
köz:: utnUl Cim a kiadóban. 
EGY hordárkocsi, egv festett 
kombinált , egy politúrozott 

'kombinál t szoba eladó. Megte-
jkinthclő: Tóth Gyula fűszeres. 
Pacsirta-utca 23. 
KtNKI'NIIALAs, Füzespusxtán 
68 holdas birtok, príma fe-
kete född. e l a d , eselleg kisebb 
részleteid>en is. Érdeklődni le-
ltet dr. Steiner Ignác Kiskun-
halas. Szilády Aron-u. 18. 
FÉNYEZETT ruhaszekrények. 
két rézágy, képek eladiók. Zer-
ge-ulca 26 , I . emelet. 
120 drb. tetőfedő pala eladó. 
Somogyitclep XI . u. 724. 
RADlóRONCSOT, műszert, ki-
égett. rossz, törött (de mo-
dern) rádiócsöveket veszek. — 
Rddióüzlet. Szentháromság-utca 
15. száin. 
MODERN kombinált szekrény, 
rekamié, többféle bútorok el-
adók. Singemé. Török-o. 0 , 
kapuval szemben. 
EGY fúvott gumis kocsi, há-
rom u j ikcrablak 160x180 c m , 
6 uj ajtó tokkal és egy jár-
gány eladó. Újszeged, Felsö-
fcikölő-sor 17. 

IIASZNALT kombinált szobát 
vennék. Cim: Kossuth Lajos-
sugárut 29 , Szolnoki. 

SZOBA-konyha. előszobás 
kás bulorozva kiadó. Cim a k0> 
adóban. 
SOMOGYITFLEPl rtjlalnkásot* 
gx-ümölcsöskerttcl elcserélném 
városi lakásra. Jelige: »Cscree, 
BÚTOROZOTT liszta szép szhh 
ba férfinak azonnal kiadó. D®« 
gonics-tér 11, I . 1. 
ELCSERÉLNÉM belváros^ 
összkomfortos. 4 szobás I.akA* 
sómat ugyanolyan 2 s z o l ^ 
hallosra. Jelige: sKőltőztetéac 
ért«. 

BÚTOROZOTT szoba kiadd 
fürdőszoivahaszns'. lattal. Ma r g í 
utca 3 , 1. em, 2. 
BEI.VAROSBAN keresek 2s7*»-
bás lakást, szoba, konvha, elfl>» 
szobát adok. Költséget téri t e * 
Cim a kiadóban. 

TT íT I s B " 
MAGAN1IAZBAN 2 szobás la-
kás bútorral átadó sürgősen. 
Ctm a kiadóban. 
K( LttNBEJARATU buloreaott 
szoba fürdőszol>ával kiadó. — 
Vadász-utca 8. I. 1. 
SZOBA-konyhá-s. előszobás la-
kásom bútorral á ladó, köllség-
megléritéssel. Jelige: »Viz, gáz. 
vilinnv bentt. 
ÓSSZiiOMI ORTOS egyszobás 
lakást cserélnék pestivel vagy 
költségtérítéssel átadó. Jelige: 
•Központ bánt . 

* k^ri*"* ééték 
uzemnagyobbitanhoz" 10 
ezer forintos kölcsönt kereseJt 
Jelige: »Telies fedezet*. 
ÜZLETHELYISÉG berendezés-, 
sel azonnal átadó. »Tisza Lte" 
ios-könit* ieligére. 
JóMF.NETELtt füszerüzlet Ital-
méréssel. iparengedélybasznáí* 
lattai bérl>eadó. esetleg eladó-
Jelige: »Jómenclelú«. 
VADASZKUTYAFI6K el veszett; 
Szine: szürkében bama pety-
tvek. feje barna farka Tente 
tttva. kéthónapos Megtaláló]* 
vagy nyomrarezető il lő Jutn-
lomban részesül Hattyas-soR 
75 szám. 
ELVESZETI" erszénx-em a b*. 
jai müulon a 9. km.-kötől Szon 
gedlg, kerékpóri cazof v i nn vaL 
A megtaláló Sándor Bál int , 
Kálvária-utca 8. alá szlvesked* 
jék leadni 
ÉPÜLETANYAG és lélraálU 
v ínv kölcsön kapható. Szüca* 
utca 12 

ÁRVERÉS Széchenyi-fór IS. 
ttsregf- és poroe! Kn edénváruR 
lullus eiseién éa másodikán. 
TALALTATOTT egv barna t * . 
csficutya. háta fekele Cser** 
nessori trafik, téglagyárnál. 
RÉT forgalmas üzlethelyiség fl 

Belvárosban és Szent István-
"térnél átadó. .Mindenre a& 
kalmas* fellgére. 
OLCSüBÉRÜ üzlet berendtezéte 
sel átadó. Ctm a (kiadóban 

DEI.M 1GYABOBSZAG 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő: 
DR. ANTALFFY GYÖRGYI 

Felelős kiadó: 
DR. ZOLI) SÁNDOR 

Szerkesztőség Jókal-utct t . 
Felelős szerkesztői telefon: 49% 

Szerkesztőségi telefon: 108. 

Nyomdai szerkesztőségi te le lő* 1 

este 8-tól: 673. 

Kiadóhivatal Kárász-utca 
Telefon 325 

A t imapUiado k i i . n y o m a i * 
K. vezető: Konca László. 


