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' 'A külügyminisztérium tájékozta-
tási főosztálya közli : 

A belgrádi magyar követség a ju-
goszláv külügyminisztériumhoz jú-
nius 30-án eljuttatott jegyzékében 
válaszolt a jugoszláv kormánynak 
egy, 1952. április 11-én átadott jegy-
zékére, amely állítólagos magyar 
,,határsértésekkel" foglalkozott. Az 
illetékes magyar hatóságok beható 
vizsgálatának eredményeiként a kö-
vetség válaszjegyzéke megál lapít ja, 
hog-y a jugoszláv jegyzék egyetlen 
ál l í tása sem felel meg a valóság-
nak és az abban foglaltak minden 
eddigit fe lü lmúló koholmányok és 
ügyetlenül összetákolt hamisítvá-
nyok. 

A jugoszláv külügyminisztérium 
jegyzéke azt sérelmezi például , 
hogy magyar katonák egy ízben 
Murska-Sobotától 15 klométcrre 
északra rakétát lőttek volna a ju-
goszláv területre. A magyar jegy-
zék utal arra, hogy a magyar ha-
tár Murska-Sobotától északi irány-
iján közel 24 kilométerre húzódik 
és nyilván a jugoszláv külügymi-
nisztérium sem gondolhatta komo-
lyan, hogy a magyar határőrök egy 
rakéta kilövésére csaknem 9 kilo-
méterre behatoltak jugoszláv terü-
letre. 

A jugoszláv jegyzők szerint egy 
másik esetben magyar katonák Su-
botieátpl északra egy állítólagos 
17-es magassági pont körül hatol-
tak volna be jugoszláv területre: a 
magyar jegyzék ezzel szemben meg-
állapít ja, hogy ezen a vidéken sem 
17-es magassági pont, de még csak 
határkő fincsen. A jugoszláv jegy-
zék olyan áll ítást is tartalmaz, hogy 
magyar katonák Subotieától 10 ki-
lométerre északra rakétát lőttek ki 
jugoszláv területre, noha közismert, 
hogy Suboíica j ó néhány kilométer-
re fekszik a magyar határtól. 

Titóék nem átal l ják ,,haitársértés-
nek" minősíteni azt, hogy — mint 
azt saját jegyzékük közli — egy 
magyar repülőgép 200 méterre a 
határvonal magyar oldalán repült, 
továbbá azt is, hogy a jegyzékben 
közöltek szerint jugoszláv területen 
jugoszláv, tehát nem magyar ka-
tonák rakétákat lőttek ki, amelyek 
jugoszláv területre estek. 

A magyar követség jegyzéke rá-
mutat arra, hogy ilyen és ehhez ha-
sonló durva valótlanságok és rágal-
mak nyilvánvalóan a Tito-kormány 
háborús uszításának céljait szolgál-
j ák és követeli a jugoszláv jegy-
zék légbőlkapott, a közvélemény fél-
revezetését célzó álltra sainak vissza-
vonását. 

A Szegedi Tudományegyetem Jogi Kara 

sikeresen fejezte be a Rákosi félévet 
Dolgozó népünk szeretett vezére, 

Rákosi elv'árs nevével indultunk 
harcba egy félévvel ezelőtt mi, a 
Jogi Kar hallgaitói. E'határoztuk, 
hogy ebben a félévben úgy tanu-
lunk, hogy az ország élenjáró 
egyetemei közé kerüljünk. A p í r t 
vezetésével a tanulmányi munkát, 
a konzultációkat tervszerűen foly-
tattuk. Évközben megvalósítottuk 
a Rőder-mozgalom. egyetemi vál-
tozatát. A gyengébb tanulókkal a 
jobb haUga ók állandóan foglal-
koztak. Szívósan harcoltunk a ta-
nulmányi munká t lebecsülő hall-
gatók ellen. Munkánk eredménnyel 
járt. A kar az évvógi vizsgákon 
4.26-os átlageredményt ért eb 

Pártvezetősé.gi tágjaink a tanu-
lásban mindig eleuiártak. .4. pált-
vezetőségi tagok tanulmányi ál-
laga elérte a 4.73 átlagot. Popp 
Ignác elvtárs, párlosoportvezető 
mindegyik Szigorlatát kitűnő ered-

t ménnyel tette le. Papp elvtárs né-
hány évvel ezelőítt még üzemben 
dolgozott, egyetemünkre mint 
szakérettségis került, s irt már az 
első évben a kar legjobb tanuló-
jává vált. Igen szép eredményt" 
ért el az első évesek közül Pócsi 
Lajos, Simonyi Sándor, Kunos Jó-
zsef, Nagy Károly, Notheisz Já-
nosné, Maithiász Tivadar, Szabó 
Sándor, a másodévesek közül Bé-
keffi Károly, Gicsák Erzsébet, Né-
meti László, Posta László, de a 
felső évesek között is sok a ki-
tűnő tanuló. A csoportok között 
az I/D átlaga 4.24, a IV. évfolyam 
átlaga 4.44. Karunk 30 legjobb 
hallgatója hétfőn; 12 órakor vette 
át azt a díszoklevelet, amellyel 
dolgozó népünk jutalmazta a ,.Rá-
kosi"-félévet kitűnő tanulmányi 
eredménnyel befejező hallgatókat, 

Stammer János, 
a „Délmagyarország" levelezője 

Megkezdődtek az egyetemen 
a felvételi vizsgák 

A középiskolát' most befejező 

tanulók nagyrésze egyetemen. és 

főiskolán folytá'ija tovább tanul-

mányai), hogy mint mérnök, or-

vos, tanár vegyen részt a szocia-

lizmus építésé ben. Az egyetemen 

továbbtanulni Szándékozó hallga-

tónak felvételi vizsgált kel l ter.ini. 

Ez az új rendszer — amelyet Nép-

köztársaságunk kormánya az idén 

vezetett' be elősegíti majd az 

egyetemek tánu'mányí munkájának 

megjavításait A szegedi egyetem 

felvételi vizsgái minden karon 

tegnap kezdődlek meg, s július 

15-ig tartanak. 

Szerzői est 
a Tiszti Klubban 

Szombaton este a szegedi hely-
őrség Honvéd Tiszti Klubjában jól— 
s:kerül't műsoros esti keretében mu-
tatkozott be Bánfalvi József zene-
szerző. A fiatal zeneszerző dal-
köl'úszetének néhány jólsikeTü't 
alkotását mutatta be. Dalaira jel-
lemző bizonyos lírai hangulat, 
amely különösen az Ady Endre 
versére komponált „Egyedül a ten-
gerrel" című dalban, továbbá a 
„Köd" és a „Jud i t " című dalok-
ban mutatkozott meg. Bánfalvi 
József szerzeményeit Olgyai Mfeg-
da, Köles Zoltán, Pataki Béla és 
Bódi József, a Szegedi Nemzeti 
Színház művészei adták elő, mé'y 
átárzéssel közvetítve a szerző mon-
danivalóit. A műsoros esten nagy 
sikerrel szerepelt még a Tiszti 

I Klub népi tánccsoportjia is. 

Mátyás Ferenc 

AMBRUS NÉNI 
SZÁZFORINTJA 

Nekem az ütötte meg a fülem, 
hogy Gyálapusztán Kis Ambrus néni 
száz forintot küld Koreába 
8 mindenkinek sírva meséli, 
hogy jaj, azok a gyermekek ott: — 
minő szenvedés tapad rájuk. 
Kormos az ég fölöttük s lángol, 
s rítt pernye lesz a kicsi házuk. 

Zsebkendőjébe törli könnyéi, 
s emlékszik, ő hogy élte át 
az ostromot, szitokkal veri 
a nyüvös, úri Amerikát, i 

Unokáit is vasrepesszel >1  T\j* 
ölték ártatlanul halomra. i j 
Kicsi testüket úgy szedte fel. ! 
Alig találta meg a porba'. 

Azóta nem suttog imát se, 
Mert mondják, hogy a Vatikánba' 
a washingtoni urak pénzén 
új bombákat szentel a pápa. 
Megtakarított százforinlját 
odaadja hát a kötszerekre, 
8 megírja, meg ö nagy Sztálinnak, 
a Béke atyjának remegve; —i 
ne engedjen a gyilkosoknak, 
a a krisztustalan, gaz papoknak. 
Elég volt a népnek a gyászból. — 
„EÍ a kezekkel Koreától". 

* Párthireh 

Felhívjuk a titkár elvtársak fi-
gyelmét, hogy. ahol nincsen ele-
gendő agitációs brosúra, a nép-
nevelő ankéthoz, a Pá.toktatás Há-
zában sürgőién vegyenek át anya-
got, hogy a népnevelők felludják 
dolgozni. 

Értesítjük a Politikai Gazdaság-
tan szak felsőfokú hallgatóit, hogy 
részükre a második tanulókört jú-
l us 2-án, szerdán délután 6 órakor 
tartjuk a PáFoktalás Házában. 
Kérjük az elvtársak megjelenését. 

Közöljük a z elvtársakkal, hogy a 
„Nemzetközi és magyar munikás. 
mozgalom fejlődéséről" szóló elő-
adást szerdáról később meghatáro-
zandó időre elhalasszuk. 

Felhívjuk a Politikai Gazdaság-
tan felsőfokú egyéni tanulók fi-
gyelmét, hogy az össíefoglaló zá-
rókonferenciát f. hó 5-én, szom-
baton délben 1 órakor tartjuk a 
Pártoktátés Házában. Az elvtársak 
pontos megjelenését kérjük, 
•a^ti-ite Ágii. Prop. Osztály 

ÜZEMKÉPES tejfölözőgépet készpénz-
ért vásárolunk. Szegődi Tejüzem, Pá-
rizsi krt. 16. 
PIACI sátrat, vagy sátorvázat 3—4 
méterest megvételre keres a Szegedi 
Ki.-keresikecleimi Vállalat. Széchenyi, 
tér 2. 
DIÓFURNÉROS hálószoba, rekamiévá-
zak ckrdók Párizsi krt. e. asztalos. 
ELVEÓZETT egy aktatáska szombaton 
este iratokkal. A becsületes megta-
láló a számára értéktelen irailokat 
küld|e e| .i benne levű cimrc. 
MAGANYOS férfi keres Belvárosban 
bútorozott szobát, fürdőszoba hasz-
nálattal. Somogyi-u. 3. 1. 2. 
ELADÓ két szekrény, falitükör, asz-
tal gyúródeszka Érdeklődni Partizán-
uticn 9/b. 
A 1FI.NÓTTEK Alt. Gyorsíró. Gépíró 
és Irodnkczelő Szakiskolájában, Klau-
zál-tér 3. I. U,| tanfolyamokra a be-
iratkozások megkezdődtek. 
VÁSÁRHELYI, szentesi, makói szövet-
kezetek figyelem! Építkező; hea dttp-
laajtó tokkal eladó. Érdeklődni i l-
lőt 4-ig. CsongrádLsgt 7/a. 
REDŐNYÖS Íróasztal, barna ruhás-
szekrény eladó. S.'indor-u. 10. 
4+2-ea NYUJTOTTSAVt'S világvevö 
Telefonkén rádió, vElrtnygramofonos 
zeneszekrény eladó Kazlnczy-u. 14. 1. 
em 4. 

ELMENNÉK markot verni. Cimem: 
Szeged, Züldfa-u. 6. Tasnádi Sán-
dorné. 
SÜRGŐSEN eladó orv beadásra való 
tehén. Rókusi ff. (Eszcs-telep 75). 
JELENLEG vidéken állásban levő 
kőnvvc!' nő évtizedes gyakorlattal 
családi körülményei miatt Szegeden 
elhelyezkedne. Szíves megkeresést 
kér Pacsirta.u. 25. 
BÉCST-körűti egy zobás lakásomat el-
cseré'ném fel sí városi hasonlóért. Érd. 
Szegedi Szinház. 
KISEBB lakást kerekek költségmegté-
rttéssel Érdeklődni: Zárda-u. 20. Fe-

ÉGY keveset használt vászonöltöny 
eladó. Marx-tér 1. szabóüziet. 
J6KARBAN ievő sezlon eladő. Tűn. 
dér-u. 15. 
ELADÓ gáztűzhely, tükör, asztal, 2 
ágy. Jósika-u. 25 Kolimérné. 
MÜLHOFFER V. műórösnál svájci 
órák vétele, e'adáea, javítások, át-
alakítások felelősséggel. Szlálin-krt. 
47. fi'zám 
BELVÁROSI kettőszobás, összekomfor. 
tos főbérleti lakásomat elcserélem 
egyszobás, főbérleti, lehetőleg föld-
szintes lakásért. Postafiók 150. 
KÁLYHA, samottos éti női Singer 
varrógép eladó. Újszeged, Székely-
sor 3. 
KÖNYVELŐ többéves gyakorlattal el-
helyezkedne. Csóti, Sztálin-krt. 62 

H I R D E T M E N Y 

A MAVAUT Autóbuszközle. 
kedési Vállalat kalauzaiul ál-
lásokra pályázatot hirdet. 
Felvételi feltételek: 1. Betöl-
tött 18- életév, illetve 35 éve* 
korhalár. 2. Legalább 152 
cm-es testmagasság. 3. 
Egészséges testalkat. 4. Mun-
kakönyv. A kézzel írott és a 
MAVAUT igazgatóságához 
(Bp., X I I I . , Szabolcs.u. 17.) 
címzett kérvényeiket 2 drb ön. 
életrajzzal együtt a legköze. 
lebbi MAVAUT főnökségéhez, 
vagy kirendeltséghez kell be-
adni, ahol bővebb felvilágo-
sítást kaphatnak a pályázók. 

MÁVAUT igazgatóság 

IDÖJARASJELENTES 
Várhaló időjárás 

szerda estig: Fel-
hőátvonulások, né-
hány helyen zá-
poreső, zivatar. 
Mérsékelt, időnként 
élénk északnyugati, 
északi szél A me. 
leg nyugaton és 
északon kissé mér-

séklődik. 
Válható hőmérsékleti ér(ékek 

ország területére: Szerda reggel 15 
—18. délben nyugaton és északon 
26—29, másutt 29-32 fok között. 

MOZI 

Szabadság: Karrier Párizsban (ma 
uloliára). . . . . , 

Vörös Csillag: Vihar Grúziában (ma 

U,Fáklya: Kárhozottak összeesküvése 
(július 3-ig). 

Az előadások a mozikban 6 és 8 
órakor kezdődnek. 

SZÍNHÁZ 

Nincs előadás. 
5 ríTnVI 

MUZEUM 

Móra Ferenc-kiállitás; Koszta József 
képzőművészeti, fejlődéstörténeti és 
természetrajzi kiállítások: hétfő ki-
vételével naponta 9-től délután 18 
óráig ezombaton 9-töl délután 17 
óráig, vasárnap 9-töl 13 óráig. 

KÖNYVTAR 

Egyetemi! Délelőtt 16 érától es{o 6 
éráig IKönyvUölcsönzésj 12-től 8 
óráig). 

Somogy!; Délelőtt 10-töl este 7-ig. 
(Könyvkölcsönzés: délután 2-tol este 
7 óráig.) 

Gorkil (Horváth M -u. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-töl 
2-fg. délután 3-tól 7-tg. ftónyvköt-
csönzés. -

Miért nincs nyitva a szegedi 
Múzeum vasárnap délután? 

Tanítványaimmal vasárnap dél-
után meg akartuk rézni a 6zegedi 
múzeumot. Hallották, mennyi min. 
den szép, értéke6 és tanulságos 
látnivaló várja ott a dolgozókat. 
Nagy meglepetésünkre a múzeu-
mot zárva találták. Kiderült, hogy 
vasár- és ünnepnapokon, amikor 
a dolgozók legirikább ráérnek, a 
múzeum csak délig van nyitva. 
Másokat Ls láttunk — míg a mú-
zeum előttii parkban tanyáztunk — , 
akik csalódottan fordultak vissza 
a bezárt kaputól. Annál furcsább 
ez, mert a hódmezővásárhelyi és 
makói múzeumok vasárnap is nyit-
va tartják kapuikat. Miért nincs 
hát nyi 'va a környék legnagyobb, 
legrégibb múzeuma, a szegedi, va-
sárnap délután? 

Mária Mihály 

i Müioeidf i 

Békegyülést tartottak Dortmundban 
Max Reimann elvtárs részvételével 

Dortmund. (ADN). A dortántundi 
Westfalenhallebain, hétfőn tartott 
békegyűlésen 15 ezer ruhrvidéki 
férfi, nő és ifjú megfogadta, hogy 
minden erejével az igazságos bé-
keszerződés megkötésóért és a kü-
lönszerződés végrehajtása ellen 
fog harcolni. 

A nagygyűlésen részt vett Max 
Reimann, a Német Kommunista 
Párt elnöke és Josef Wirth, volt 
birodalmi kancellár is. 

Tapsvihar tört ki, amikor Max 

Reimann a szónoki emelvényre lé-

pert. 

A lakosság ismeri a különszerző-
dés és a kiegészítő megállapodások 
jelentőségét, amelyekkel fenn 
akarják tartani Németország szét-
szakítását, 

fokozzák a háború és a né-
metországi testvérháború veszé-
lyét és Nyugat-Németország If-
júságát zsoldos hadosztályokba 
akarják kényszeríteni — hang-

súlyozta beszédében. 

'A szerződéseket Adenauer né-
hány nap alatt el akarta fogad-
tatni a szövetségi gyűléssel. Ezek 
a szerződések azonban oly ször-
nyűek — mondottá Max Reimann 
— , hogy megfontolásra késztetik 
még azokat a képviselőket is, akik 
eddig támogatták Adenauer po-
litikáját*!. 

Mtax Reknann ezután behatóan 
foglalkozott a különszerződés és 
a kiegészítő megállapodások tar-
talmával, hangsúlyozta, hogy e 
szerződés határozatai egyértelmű-
en a német egység megakadályozá-
sát célozzák. 

Adenauer nem akar szabad vá-
lasztásokat egész Németország-
ban, mert tudja, hogy kormá-
nya ezeket a választásokat nem 

élné túl. 

A különszerződésben Adenauer 
nemcsak a Saar-vidékről való le-
mondásra, hanem a német nép 
legelemibb jogairól való lemon-
dásnál is kötelezte magát. 

Az a tény — folytattá Max 
Reimann — , hogy bakteriológiai 
fegyvereket előállító üzemeket' lé-
tesítettek Nyugatnémetországban, 

megmutatja, hogy mi az amerikai 

tábornokok célja — 

az, hogy Európában úgy-

mint Koreában bakteriológiai 

fegyvereket alkalmazzanak a né-

pek ellen. 

Aki aláírja a különszerződést, 
vagy azt megszavazza, nincs joga 
többé magát német embernek ne* 
veznie és szégyen'etes hazaáru-
lást követ el — mondotta Max 
Reimann. hatálanas tapsvihar köze-
pette. 

A német nép döntő többségé 
nem ismeri el Adenauer aláírá-
sát. Ez az aláírás a német nép szá-
mára semmi kötelezettséget nem 
jelent — mondotta Reimann elv-
társ. 

Beszéde végén Max Reimann 
felhívást intézett minden férfihoz. 
Egyesüljenek a békeszerződés meg-
kötéséért és a különszerződés el-
len folytatott harcban, hogy a né-
met nép jogos követelései valórai 
vál janak. 

A Szegcdi Gőzfűrészek 

dolgozói ötletnapot tarlovak. Erre 
a napra az üzem dolgozói nagy 
lelkesedéssel készültek, mert a leg-
utóbbi ötletnap sikere bebizcmyi-
totáa: hogy minden ú j öt'et nép-
gazdaságunk. de a dolgozók egyé-
nenkénti érdekeit szolgálja. 

A tiszai felvonó munkájának 
megjavítása érdekében tíz ötletet 
adlak a dolgozók, amely jelenté-
kenyen könnyi l i meg a rönkök 
üzembeszállílását. Ugyanennyi öt-
letet nyújtottak be a dolgozók a 
ba'esetek elhárítása és az egészség-
védelem fokozásával kapcsolatban. 

Barát János 

KORSZERŰ VÉDEKEZES NYUGATON 

Az Oxford közelében lévő ame. 
rikai légitámaszpontokon töDbezcf 
amerikai katonát és tisztet helyez-
tek el. A helyi bíróságokhoz sok 
panasz érkezik angol leányoktól, 
akikkei az amerikaiak erőszakoskod-
tak. Sok taxisoffőr leszerelte ko-
csijáról a belső kilincset, nehogy az 
amerikai katonák és tisztek fizetés 
nélkül megléphessenek. 

Három város úszóbajnoksága 
Szeged, Orosháza és Hódmazővásár-

he|y részvételévé! városok közötti 
úszóversenyt rendeztek Hódmezövá. 
sárhelyen Győztesek: 100 m férfi mell 
1. Barcs (Sz. Dózsa) 1:15.4; 200 gyors 
1. Keméndi (Dózsa) 2:41.6: 50 úttörő 
hát Beck (Sz. Petőfi) 42.4; 50 ser-
dülő mell 1 Vajtal (Sz Petőfi) 36; 50 
serdülő .gyors 1. Szendrei II. Sz. 
Petőfi) 30.2; 100 ifi gyors 1. Fazekas 
(Sz. Dózsa) 1 00.6; 100 ifi mell 1 Do-
bni (Sz. Petőfi) 1:29.2; 100 gyors 1. 
Keméndi (Sz. Dózsa) 1:07.6; 200 ifi 

Asztalitenisz 

Megyei férfi csapatbajnoki eredmé-
nyek: Sz. Vasas—Hmv. Dózsa 10:1; 
Sz Lok.— H. Lendület 10:2; Sz. I/)k. 
—Szentesi Lok. 10:4; H. Petőfi—Sz-
Honvéd 11:8; Szentesi VM—Sz. VL 
Kender 10:6. A férfiak csoportjában 
az Sz Honvéd vezet, a második hely-
ért nagy küzdelmet vív az Sz. Loko-
motív. Sz. Petőfi és az Sz- Vasas. A 
nők csoportjában az Sz. Honvéd már 
bajnoknak tekinthető 

Megyei csúcsot Javított az Sz. 

Haladás váltója 

Vasárnap délután a Lokomotív 
sportpályán a labdarugőmérkőzés 
szünetében az Sz Haladás 4x100 vál-
tója 45.8 mp-es idővel megjavította 
a régi 46 mp-es csúcsot. 

Atlétika 

Áz Sz. Haladás a szegedi sportkö-
rök atlétái részére meghívásos ver. 
Kényt rendezett Jobb eredmények: 
Magasugrás 1. Kertész 170; távolug-
rás 1. Kovács 605, rúd I. Sárkány 
340; Súlylökés 1 Kpvács 12.06 (mind 
Sz. Honvéd). Nők: Serdülő diszkosz 
1. Marót! (Sz. Petőfi) 23.87; ifi tá-
vol 1. Vörös (Sz. Postás) 479. 

me|l 1 Doba! (Sz. Petőfi) 3:15.2: 50 
úttörő gyors 1. Szalai (Sz. Petőfi) 
32.2; vegve.s váltó 1 Hmvhely 9:52.2; 
Női győztesek 100 gvors 1. Lábdi 
U. (Sz. Haladás) 1:52.4; 100 ifi mell 
1. Peterdi (Sz. Petőfi) 1:36.8; 10:1 
ifi gyors 1. Erdész (Sz Petőfi) 1:50-2, 
100 fe'nőtt hát 1. Juhász (Sz. Ha'au 
dás) 1:39.2; 100 ifi hát 1. Peterdi 
2:01. Pontversenyben 1. Szeged 490: 
2 Hm vásárhely 139, 3. Orosháza 75 
ponttai, 

Tolótájékorlató 

1. Olimpiai keret T.—Vasas SE 1—1. 
2 Olimpiai keret II—Izskomotiv SE 
1—1: 3. Bányász SE—Kinizsi SE. Pos-
tás SE vegyes 2—1; 4 Soproni Lok.— 
Péceújhcgyi Brtnvász x—2: 5. Pápa 
VL.—Komlói Bányász 1—2: 6. Cson-
grádi Petőfi—Szentesi Kinizsi 2—1: 7, 
Szegedi Honvéd II—Makói Lok. 1—I; 
8. Győri Postás—Győri VL 2—x. 9. 
Mosonmagyaróvári Vasas—Kapuvári 
AMGSK 2—1; 10. Nyíregyházi I.ok — 
Nvlrmadai AGSK 2—1; 11. Bp. Lok.--
Bp. Kinizsi (töröive); 12 Tatabányai 
Bányász—Egri Fáklya 1—2; 13. Bács, 
Kii-kun megye—Pest megye 2—2. Pót-
mérkőzések: Bp. Vasas—Bp. Vörös 
Meteor 1—1; 15. Szolnoki Dózsa—A) 
válogatott (törölve); 16. VL Sz Ken, 
derfonó—Szőregi Építők 1—2. 

Tenisz 

Az Sz. Petőfi csapatmérkőzésen á 
Bajai Petőfi ellen 9:6 arányban gyö. 
zött vasárnap az újszegedi Sz. Pe-
tőfi pályán. 

Labdarúgás 

Megyei bajnoki eredmények: H. 
Petőfi—Sz. Kinizsi 5:1: Kistelek—Cs, 
Petőfi 3:1; Ujszegedl VL—Szöreg 3:1, 
M. Traktor—Sz. Portás 4:0. 

A Szegedi Ruházati Bolt követ 
kező árudái 

vet- k 

reggel 9 2-ig 
és 

délután 4—7-ig, 
hétköznap és vasárnap rendel, 
kezésére állanak a do'gozóknak 

3. sz. áruda Lenin-u. 3. 
29. sz. áruda Széchenyi-tér 16. 
16. sz. áruda Széchenyi-tér 16. í j 
24. sz, áruda Nagy Jenő-U. 4. 
31. sz. áruda Lenin.u. 3. 
36. sz. áruda Nagy Jenő-u. 3. 

Vasárnap a kővetkező árudák 
vannak nyitva délelőtt 9—1-iq 

6. sz. áruda Lenin.u 10. 
7. sz. áruda Lenin-u. 8. 

10. sz áruda Lenin.u. 8. 
15. sz. áruda Széchenyi.tér 15. 

Értes í t jük az u tazó 
do lgozókat , 

hogy vállalatunk vágánycsere 
felújítási munkát hajt végre a 
Tolbuchin-sugáruton A forqa. 
lom zavartalan lebonyolítása 
érdekében az építkezés időtar-
tama a|att ezen 7 es (dorozs. 
mai) vonalunk végállomását a 
Boross József utcába, a rókust 
templomhoz helyeztük át. A 
6-os átrakói vonal végállomása 
az Aradi Vértanúk-terén les? 
Ezen Változások Július hó 3 án 

csütörtökön lépnek életbe. 

DELMAGYARORSZAG 

politikai napilap 
Fele!ő9 szerkesztő és kladöi 

ZOMBORI JÁNOS 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Szerkesztőség; Szeged Lenm-u. 11 
Telefon: 35—35 és 40-80 

Kiadóhivatal: Szeged Lenln-u. ». 
Telefan: 31 — 16 é s 35—00. 

Csongrádrfiegyet Nyomdaipart 
Váhalat. Szeged 

felelős vezetőt Vlncza György 


