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A szegedi Lévai András nyerte 
Magyarország junior kardbajnokságát 

Szeged sportáieliook számot-
tevő eseménye w. az értékes 
győzelem, amit L-'xxd András 
szegedi egyetemi hallgató ara-
tott Magyarország junior kard-
vivő bajnoki versenyén. A baj-
«oki cimért hatalmas versengés 
alakult kl a 40 induló között 
és Lévai András valnmeunyi el-
lenfelét könnyedén verte a se-

lejtezőn és az elődöntők során, 
a kilences döntölien szenvedeti 
egy vereséget A bajnok lévai 
András tiz éve foglalkozik ví-
vással, mostani legszebb ered-
ményét kitartó buzgalmának, 
lelkiismeretes tréningjének kö-
szönheti. Győzelmével egyben 
az I. osztálya magyar kanlvl-
vók ddszes sorába lépett 

Szakszervezeti Hirek 

Szombaton j á t s z á k ! e az EMTK—Szeged 
NyK mérkőzés! 

A Nyári Kupában a Szeged 
soronkövefkezö elten feto nz 
Erzsébeti MTK együttese lesz 
A mérkőzést eredetileg az Elek-
tromos pályán esti játék kere-
tében akarták megrendezni az 
Elektromos-Haladás tn'álkozó 
előmérkőzésekéoí. A két fővá-
rosi egyesület azonban nem 
egyezett meg, Igy a játékot Er-
zsébeten az Ady Enürc-utaában 

szombaton fél 7 órai kezdetlel 
tartják meg. A mérkőzésre a 
Szegőd autóval szombat délelőtt 
indul Ezalkatommal valószinü 
két uj játékos szereplése is, 
amennyiben kiadatásukat egye-
sületükkel villám utján a Sze-
ged vezetősége el tudja intéz-
n i A szombati mérkőzésre teg-
nap kondjicióedzés volt, amit 
csütörtökön megismételnek. 

dlUlT'vő'nti loí.vő/ték a mor-
vákat 

Magyarország válogatott 
ökölvívó esajKita tegnap a 

KITIÍ, Szentesi MTE. KKAC 
— az északi csoportból helye-
zést sorrendben Kerüljön be 
kiegészítve tizenhatra két hu 

Nemzeti SiK>rtcsnmo'<d>nn Jc-|dapcsti együttessel , amit a i ta-
gyözle Morvaország csapa lát; "Acs szántén magáévá tett, 
13:3 arámban. Az SzMTE t'w.tuj 14 liftz£yü-

téae 

A Szakszervezeti MTE a 

i: tiW'haza az SzMTE 
Szentesen játszd vasárnap 

HHHHHHBH 
madi'k fordulóra kerül sor va-, szakszervezeti székházban (Kál-
sárnap. Ezuttni az Ujszegedi vária-u. 10.) ma este fél 7órai 
MTE játszik itthon, ellenfele kezdettel tartja tisztujiló köz-
;t Kecskeméti AC csapata lesz. gyűlését. Felhívjuk a birkózó, 
Ez a tnlfl'kozó az újonc NB labdarugó, felnőtt és ifi. tor-
it.-es csapat első nagvobb na és az úszószakosztály va-
orőpróháia lesz. Az MKUMTE lamennyd sportolói és vezelői-
erre a mérkőzéaéro már komj>- nek, valamint az egyesület ke-
letlen áll ki Az SzMTE ismét relébe tartozó 12 vállalat lag-
a kerületi I. osztályból ka- jai és vezetőt figyelmét, hogy 
potf el'entatct, n Szentesi MTE a tárgy fontosságára való tc-
t'sai.alát, amely a táblázat lie- Jdntettel feltétlen jelenjenek 
fedik hejvén végzett. Ez a tény I,ieÚ-
nem jelenti azt, hogv a szegcdi , a 0 7 M , s t r i n ^ i m v s z c t H ó a 

csapatnak könnyen ltoli venmci , o t o Mfalsílatosa 
a mérkőzést, nnnat ls Inkább 
mert nz Szentesen kerül teját-' A 33 liél totó-szelvényén 36 
szásra és a .szentesiek az pályázó ért cl telitalálatot. A 
MVSE legyőzésével oivnn eré- szerencsés nyerők között ez-
nyefcrői lellek tanúságot, amit, uItat egy szegedi is akad, Lacz-
vniametinri felsőbb o.szt&lybeh kó István villanyszerelő sze-

A. SzállítómunfctlvA Szak-
szervezete szerdán, julius 7-tén 
délután 5 órakor taggyűlést-
tai-t a szakszervezeti székház-
ban. Megjelenés kötelező. 

Az Építőmunkások (ÍÜEMQSz) 
szakszervezete julius 8-án, csü 
törtökön délután fél 5 óraikor 
taggyűlést tart. 

JuFm 8-án, cstttürlükiín dél-
után 6 órffkor a *zal>szervcr«-
•v és verse nyprop-JíainUsJálk 
részére ejjyiilles füésl karfánk 
a szakszervezett széki tázhan. 
M W n i szakszer vezet? és ver-
sen vpnipatwniPsla megjelenése 
kötelező. 

A Háztartási Afkalmazotlrfj 
szakszervezete taggyűlést tart 
julius 8-án, csütörtökön dél-
után 0 órákor. 

A Könyvkötök Szakszerveze-
te julius 7-éu, szcixtiín dél-
után 5 órakor taggyűlést tart 

A Gépjárművezetőik! Szak-
szervezete felszólítja összes 
munkanélküli tagjait, hogy ju-
lius 9-én, pénteken esté 8 
órakor jelenjenek meg a szak-
szervezet helyiségében, mun-
kaközvetítési ügyben. Ugyan-
akkor jelenjenek meg azok a 
szaktársak, aki:k nlairfolcu sze-
mináriumra jelentkeztek, vagy 
még jelentkezni óhajtanak. 

CSÉPLÉSIIEZ fűtőt azonnai 
felveszek. Szatymazí-u. 17. 

SízIT H Í R E K 

Ifjúságii napvV 

Csütörtök: Alsóváros esti 8: 
Előadó Száraz Pát. EMOSZ es-
te 6: eiőadó Lendvay Zoltán. 

A kereskedelmi alkalmazot-
tak SzIT-csoportj« értesiti tag-
jait, hogy julius 7-én délután 
fél 7 órakor taggyűlést tart. 
A megjelenés kőtelező. 

Felkérjük az üzemi, vállala-
ti, szakmai ós SzIT-snortoiőkat 
ós sportolni kívánókat, hogy 
julius 7-én, szerdán este fél 
7 órai kezdettel a Seakszer-
yezeli MTE alak-utó ülésén a 
szakszervezeti székházban je-
lenjenek meg. 

Rádió 

A1.LAND6 MŰSORSZÁMOK: 

BUDAPEST t. 5 30-Hajnali z. 
6.30: Falurádió. 6.15: Reggeli" 
torna. 7 00: Műsorismertetés. 
9.55- Áttelepítési kormánybiz-
tosság közleményei. 10.1)0: 
Hirek. 12.00 Harangszó, hí-
rek 14.00: Hirek. 15.16: Rá-
dióiskola: 15.55- Műsorismer-
tetés 1? 0ü- Hírek 17.50: Hí-
rek oro:zui. 20.00: Hirek, 
sporllnreB- 20.20: Hirek né-
metül. 22.00: Ilirek. mit hal-
lunk holnap? 24.00: Hirek ma-

gyarul. 0.10: Hirek fr.uicláaL 
1X20: Ilirek angolul. 

BUDAPEST II . 21: Híre*. 

Szerda, julius 7. 

BUDAPEST 1. 7.20: HeggeM 
zene. 8: Szülők iskolája. S i t t 
Operettrészletek és liangszete 
sBób'flc. 0: Kiss Elemér pua* 
együttese., 12.15: Asztalt ma* 
zsika. 13: Altatni iskola —« 
pgészséges iskola. 13.15: Mfi-
gyar nóták. 14.10: Elbeszélá*. 
14.30: »Mai orosz zcne«. ifli 
• Pásztorélet*. 17.10: A Hadi-
fogoly tiiradió r/ntióközle mé-
njei. 17.15; A Vöröskereszt 
közleményei. 17.30: A Szak-
szervezeti Tanács műsora. 18: 
Szovjet 3rók antológiája. Gon-
batov. 18.30: .Berteklorfén^ 
ben*. 19.10: Magyar nólflí, 
19.30: A Falu hangja. 20.35t 
Heti szemle. 21: »Kiszáradt fi 
tóból mind a víz, mind a sárji 
21.45: laőszerü kérdések. —• 
22.25: A Vöröskereszt közt®, 
menyei. 82.30: Hangos Heti 
Sporttiiradó. 22 40: Totőhirefii 
22.45: Jazzmuzsika. — 23.T5i 
•Szabad spanyol Irodalom*. — 
0.20: Ilirek eszperantó nveí-
ven. 

BUDAPEST II . Ötórai hifi. 
18: • Dolgozók éneke*. 18 30i 
Tánczene. 19.30: .Alkonyodik* 
20.30: A Rádió SzahadegyöH 
teme.. 21.15: Sziv küldi srire 
nek szívesen. 22.15: Jazzrat®* 
zsika. 22.45: Bavel: Spanyol 
rapszódia. 

Apróhirdetések 

ellen féi nek számításba 
venni 

keli 

Tfe tuez'tl.Ába* csapat kap 
felszerelési 

mélyében, aki a börtöntelepi 
Ipolv-sor 7. alatt lakik. LacAó 
a 086.375 szelvényével 3122 
forintot nyert, ami a szorgos 
kisiparosnak igen jól jött. 

IetévSLhétfő?<Ste Urtotta"jS: " é p ü l t e i , v e r s e n y S z e ^ n 

Ihisi tanácsülését. Napirend 
előtt nz elnök üdvözölte a 
ICTK-t fennállásának 25 éves 
jubiteuma alkalmából. A ta-
nácsülés következő pontja a 
zárszámadás és a Költségelő-
irányzat volt, amit Kakuszi fő-
pénztáros ismertetett. költ-
sége IőirányznIl>an 8000 forinl 
swírepei n mezítlábas csapatok 
támogatására, amelyből liz esa-
jVat ítészére felszerelést és lab-
dákat kívánnak beszerezni. Az 
összeg előirányzatát az elnök-
ség javaslatára a tanács elfo-
gadta. A tanács határozata ér-
telmében a mezítlábas csapa-
tokat az MLSz kőleléíéljc von-
ják. Az ifjúsági edzőlálmrt il-
JetGen az elnökség javasLata az 
volt, hogy azt Sándorlalván 
keli megrendezni. Az NB III 
déli csoportjába az elnökség 
javaslala uz. hét I. osztályú 
«??P?t - HTVE, Honvéd, a 
JHMTE, Rákóczi, Möi-nváros 
MM TE, Postás — a szegedi 

•csoportból és hét - KKVSE, 
KTk, Bácsalmás, Sz MAV 

Az Országos Magyar Repülő 
Egyesület, amely a felszaba-
dulás után hatalmas munkát 
végzett az országban, hogy 
ineclkieovellesse nz if júsággal es 
a meglett emberekkel ís az 
egyik legszebb sportágat, a re-
pülést és a repülőmodellezést, 
vasárnap reggel 9 órakor ren-
dezi meg a szegedi repülőté-
ren a leiszabadulás utáni első 
körzeti modellversenyét. A 
vei:en\re Pap Jánosnál (Szent 
Miklós utca 16b.) és az idő rö-
vidsége miatt közvetlenül a 
verseny negkezdóse előtt is 
tehet Unexezni 

Hivatalom Kőzleménytk 

A xFarafift-ulca'' munkásbér-
liáz csatorna és vízvezeték, va 
lamint villanyszerelési munká-
latainak vállalatbaadása* tárgy-
ra vonatkozó részletes hirdet-
mény meglrtcinthető a ható-
sági 'hirdetőtáblán, Bérház kapu 
alatt. 

JULIUS 8-án, CSÜTÖRTÖKÖN ESTE 10 ORAKOR " 

cfia/fay Cftorem fartfolyiságéfon 
Rossz iuő esetén a teremben 

FELLEP KASSAI JÁNOS 
Ul-

 a S z o^ t
( J í Állami Nemzeti Szinház baritonistája. 
Népszerű operaárlák, o^rettek és magyar dalok. 

Ll l Y JAZZl B e l é p ö d R n t n e s t TÁNC' 
Polgárt árafcl 

^ ivwíui.k'o/a* m 

PftNZESTARSAT keresek áru-
ki bővítésre, 10—15 ezerig. — 
.le I ige: »Közrem ükódés *. 
KOCSMAI iparengedélyemhez 
pénzestársai korerek sürgősen. 
Cim a kiadóban. 
BELVÁROSI jogfolytonos kocs-
ma berendezéssel átadó. Cim 
a kiadóban. 

BELVÁROSI üzlet berendezés-
sel Idádé. JcíifgC; íTeieTonnal, 
olcsó*. 
GÉPPEL fát fűrészelek és ap-
rítok jutányosán. Polgár-utca 
1. sz'm Nagy. 
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BÉLYEGEKET veszek, eladok. 
Falus bétyegkereskedós, a fo-
gadalmi templommal szemben, 
lskota-utca 29. 
NÉGY torontáti szőnyeg, egy 
ajtó tokkal, clöszobafal, óloin-
kriistálv konyakkészlet eladó. 
Kossuth-u. Í9., földszint 11. 
EGY 100-as Szaksz motoüze-
rékpár és I>orpumpa eladó. 
Fodor-utca 32. 
KITCNÖ 100-as Csepel motor-
kerékpár uj gumikkal és zo-
máneozássai eladó. Fejős, Tü-
Oögondözó, Rákóczi-tér. 
KONYHABÚTOR sürgősen et-
adó. Fodorék, Ilimya* ii-tér 23. 

I n n - f b A oras es Ckszeitész, 
L a l O U Kárász-utca 14. 
keresek kar- és z:ebórákat (.ecker-
órát is), ezüstöt, briliánsekszereket 
magas áron. Ora- es ékszerjavltást 

váfttlok 

KÉ'I 3x300 nagy uj csipke-
függöny eladó. Margit-utca 26., 
földszint 3. 

3 TONNÁS Opelbticz teljes ge-
nenál, kocsmai asztal 20 drb. 
140x300 roltó etadö. Mikszáth 
Kálman-ulca 8. 
MOTORKERÉKPÁR, Trtumph, 
200-as kilünö álíapolban, tel-
jesen üzemképes, eladó. Cim 
Uroszlán-uíca 6. (Fáspince.) 
BEFŐZÉSHEZ finomszesz ifj. 
Tóth Anurás szeszkeresked'ő-
nél kaplialó. Vidi-a-utca 3. sz. 
(Vizloronyníl.) 
JOKAKUAN használt bútorok 
olcsón eJartÓK. Rokor-ulca 5., 
cinciét. Megtefcinlhető 11-töl 
7 óráig. 
KÖNNYŰ, jó állapotban levő 
bőnfcoftert megvételre keresek. 
Ajánlatokat • lmom kiviteli 
jeligére a kiadóba kérei. 
IIASZNALT gáztűzhelyet kere-
sek megvételre, esetleg bérbe. 
Dr. Vöigyesy, tiszti íőorvosi 
hivatal. 

SZÉP masszív üzletberendezés 
úron alul sürgősen eladó. Iüs-
faludi-utea 45., Alsóváros. 
JOKARBAN levő tehér mély 

fwrinejckocsí eladó. Retek-u. 

3. szám. ' 
FEKETE női tavaszí kabát, 
teljesen uj, eladó. Pusztaszeri-
ül c.a 5. 
DK VV syitóhütót és sárvédőt 
keresek megvételre. Ralla Ti-
bor. Kiszombor. 
PAOOZVTOF.SZKAK, éffnitót-
gerendák eladók. ILajós-u. 17. 
ilALóXZOIt t BÚTOROK t Most 
vegyen!!! Raktáramat alkalmi 
áron árusítom. Spitzer aszta-
losmester, Margit-utca 12. 
HAZ Bokor-u. 7 . . Teleld-u. 20. 
eladó. Tud. dr. Erdélyi, Marx-
tér 17. 
ELADÓ gyerinekágy, kemény-
faágy, nagy nyulkctrec. bádog 
mosdó, á l ló togas. Tiszapálya-
ud var, 7. -kapu. 

C v a h a t l i fényképésznél Te-
d c n l l d l l leki-u. 5. igazol-
ványképeket legolcsóbban. 
MAG AMI AZ (2 szoba, konyha, 
üzlethelyiség, raktárhelyiség 
száraz kapuhejárattal, Petőn. 
S.-sugikuton, villamos megál-
lónál eladó, azonnali laMsát-
adíissal. Cim a kiadóban. 
KOMBINÁLT pucológép mo-
torral, 100 százalékos, komp-
lett felszeretéssel, minden el-
fogadható árért eladó. Petőit 
Sándor-sugárut 92. 

- c a k á 8 " '9 
GYERMEKTELEN házaspár 
fürdőszoba- és Konybahaszitá-
iatlai lársbérlelet keres. Jelige: 
• Háztartást nem vezetek*. 
HÁROMSZOBÁS erkélyes össz-
komfortos lakás aóltségmeg-
lérités ellenében azonnal át-
adó. Jelige: »Sürgös és olcsó* 
SOMOGYITELEPI gyümötcsös-
kertcs villalakísom városa la-
kásra cserélném. — Jelige: 
0 C sc re * 
BELVÁROSI otesóbérü szqba-
konyhás, spájzos lakást cserél-
nék kétszobásra Jelige: »Zer 
ge-ulca*. 
KŰLÓNREJARATU bútorozott 
szoba kiadó. Osztrovsziky-ulca 
17., 1. e. 1. a. Megtekinthető 
9-től 2 óráig. 
SZOBA, konyha. • papos, víz, 
vili. hent. lakásom elcserélném 
2 szobásért. Mik-.zá h Kálmán 
utca 5. Nagy. Ugyanoitt egt 
másféllonnas teherautó elaao 
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ŐT' kat. hold here talpon nyárt 
kaszálásra eJadó. Ilus* Müos, 
Deszfc. 

.aN'tiOl- nycrsgumlragasztó 4 
Vidra-utcában kaphatói Üve-
get tessék hoznll Vidra-utcai 
kerékpárosai P 

BííRKABATJAT most javittassfi 
tiőrpuhiló festéssel. Rövid ée 
hosszú bőrkalxátok mérték uléti 
szakszerűen készülnek Csordág 
börruhákészitőmesternéJ. Szenf 
Miklós-utca 7.. felsővárosi 
templom mögött 
ÉLETHŰ müfogak, fogtóméa-
foghúzás, feleiösségftul, olc.sa 
árban Rácz Géza fogász, Mik-
száth Kálmán-utca 
KÉTSZOBÁS, kertes magáaliá*. 
hoz julliat, aki ópiilelein tie-
fejezéséhez hozzájárul. Chn 4 
kiadóban. 
MOTOR- és kerékpírjavitás, 
használt motorkerékpárok vó-
lete-elaitása. Gyn(X)nyl Józ:eH 
Kazinczy-utca 11. 
HőLGYFOÜRASZŰZLET for-
galmas Iietjen átadó. Érdele* 
lödni: Mosaovics Vilmos, T# 
bor-utca 3 

TISZA Laios-köruton o teste 
bérű üzlethelyiség esetleg be-
rendezéssel azonnal átadó. —• 
Jelige: .Otesóbérü üzlethelyte 
ség> 

KERÉKPÁR-, varrógépja vitás, 
zománcozás jótállással. Gumí-
varrógéptü kapható. Trebitscb 
műszerész, Klauzál-tér 5.. afi 
udvarban 

BELVÁROSI bevezetett üzlet-
hez közreműködő péiizeslérsal 
keresek 5 - 6 ezerrel. »Súr-
gö3« jeligére. 

SZÉüHPNYI-TÉREN testi Kun-
iét tőleerős égvén nek áruvafi 
együtt átadó. Ajánfatok .Azon-
nal dtvebflö* jeligére. 
ELVESZETT a dorozsmai vftrTL-
háznál egy munkásruha. A soN 
főr, akt felvette, a MATEOSf 
irodában, Fekelesas-u. 13. szT* 
veskediók leadni. 

DELMAGYARORSZAG 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő: 
DR. ANTALFFY GYÖRGY 

Felelős kiadó: 
DR. ZOLD SÁNDOR 

Szerkesztőség Jókai-utca 1. 
Felelős szerkesztői telefon: 49% 

Szerkesztőségi telefon: 103. 

Nyomdát szerkesztőségi telefon 
esle 8-tól: 673/ 

Kiadóhivatal Kárász-utca % 
Telefon: 325 

A íiinapbiaUu Kft. uvomaifc, 
R vezető: Koncz Lá.sitié. 


