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A Zsenminzsibao a japán agresszió ellen vívott népi 
háború kitörésének 15. évfordulójáról 

P c k l n g (U j -K i n a ) A Zsenminzsi- kai imperia'izmus új , agressziós hú. 
bao hétfűi vezércikkében íregemlá. 
kezi'k a japáné'-.enes hábo.ú kitöré-
sér.ek 15. évfordulójáról és a többi 
közö't ezeket írje: 

„A második világháború után a 
megvert japán imperialista klikk 
maradványa az amerikai imperia iz-
mus lakájává és cinkosává süllyedt. 
Az amerikai imperializmus elfog, 
lalta a japán imper a izmus helyet 
és vezetője lett az Ázsia elleni ag-
ressziónak. A san franci sívó i „béke-
szerződés" az amerikai-japán ^biz-
tonsági egyezmény" é 3 a „közigaz-
gatási egyezmény'' aláírásának és 
hatálybalépésének eredményeikínt 
Japán és a japán nép nem függet-
lenséget. szabadságot, békét, d m a. 
krác át 'és jólétet, hanem meghosz-
Hzabbított ka'.om;ai megszállást, fo-
kozódó háborús veszélyt, még zsar. 
nokibb reakciós uralmat és nyomort 
kapott. 

Josida imperialista klikkje azon 
mesterkedik, hogy felél essz 3 a mi-
litarizmu.it és helyreállítsa impe-
rialista uralmát Kinn és egész Ázsia 
népei felett. A japán imperializmus 
maradványa nemcsak hogy nem 
igyekszik végetvotni a kínai néppel 
szemben fennálló háborús ál!-ápol-
nak, hanem ellenkezőleg — az ame-
rikai imperializmusra támaszkodva 
— fenn akarja tartami a háborús 
állapotot és nem hajlandó bekében 
élni a kínai néppel, hogy bármely 
jfíl«imatban résztvoh esten az ameri-

ború kirobbantását céizó terveiben. 
A Jos da-bormámy — m.u'.án a 
sarfrancickói „békeszerződést" alá-

» Párthirek 

Fe'hívjuk a titkár elvtársak f i . 
gyeimét, hogy ahol nincsen ele-
gendő Egiiációs brosúra a népne-
velő ankéhoz . a Pártoklatás Há-

ír'-a — amerikai par ncsra nyomban zában 6Ürgöten vegyenek át anya. 
szerződést kötött Csanr Kai.S k got. hogv a néDneve ők fpldnlonz. szerződést kötött Csang Kai.S k 
reakciós kormányának maradványá-
val. 

A Kinai Népköztársaság központi 
népi kormánya isméí: í ten kifeje. 
zősre j u t . a t a . hogy az 
Nemzetek 1912 január 1-i nyiim 
kozata, a ka rói nyila kozat a jal-
tai egyezmény és a potsdami' nyilat-
koztat alapján minél előbb minden-
oldalú békeszerződést óhajt kötni 
Japánnal . A japán imperializmus 
maradványa azonban egyálta'án 
nem hajlandó be'ártani ezeket a 
nemzetközi egyezményeket, sőt — 
az amerikai imper,alizmusra támasz-
kodva — ismételten megszegte azo-
kat. 

A kínai nép mindig különbséget 
tf-sz az imperialisták és ez impe-
rialista országok népei között. Na . 
gyon jól tudja, hogy a japán im-
peria'izmus maradványa távolról 
sem képviseli a j"<p;'in népet. A kí-
nai nép ismételten tudomására 
hoz* a a japán népnek: békében és 
baráti egységben óhajt élni vele: 
virágzó kereskedelmi kapcsolatokat 
akar a két ország között és azt ki. 
vánja. hogy kölcsönösen tisztelet-
ben tartsák egymás területi integri-
tását és szuverenitását 

got. hogy 

ha?6ák. 
a népneve ők feidolgoz-

A középfokú politikai gazdaság-

tan összefoglaló konferenciáit f. 

hó 12-én, szombaton tartjuk. Az 

Egyesü l " z e m e k b e n , a MAVmá l és a' Ta. 
1 nacsnál fél 3-kor, a többi helyen 
4 órekor kezdünk. 

Az I., III., IV., V. és VI. konfe-
renciát az Építőipari Technikum-
ban tartjuk, Pontos megjelenést 
kérünk, 

Agit. Prop. Osztály 
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IDÖJ ARASJEl ENTÉS 
Várható időjárás 

szerda estid: Déli, 
délutáni felhékép-
zörlés, ese'lcq né-
hány helyen zá. 
poreső, zi vaar . 
Időnként élénk 
ész-kke'.eti, ke eti 
szél. A hömérsék 
let eqy.két fokkal 

emelkedik. 
Várható hőmérsékleti értékek 

orszáq területére: Szerdán reqqel 
—14, délben 27—30 fok között. 

MOZI 

Talpalatnyi föld (ma 

Nyugat-Németország lakossága t i l takoz ik 

a háborús különszerződés el len 

A nyugatnómetorazági Szociájde-I A háborús különszerződés ratifi-
mokrata Pár t dőlhessen! kerü lök ' kájása gyarmati néppé alázina ben-
érlekezlete Zinn hesseni tartományi 
miaisziterelnök és Garlo Schmid, a 
bonul parlament alelnöke jelenlété-
ben 361 szivazatlal 32 ellenében 
hozott határozatában követe]te, hogy 
ta-lsanak Nyugait-Némelországban 
népszavazást az Adenauer.kormány 
háborús pol i t ikájával kapcsolat, 
ban. 

A határozat a többi között ezeket 
mondja: Véleményünk szerint a 
béke fenntartása és a nőmet egy-
ség helyreállítása érdekében min-
den lehetőséget meg kell ragadni. 
A kerületi pártértekezlet követeli: 
adják meg Nyugat-Németország né-
pének a lehetőséget, hogy állást 
foglal jon a bonni és a párizsi egyez-
ményekkel kapcsolatban. 

Szabadsági 
u'ollára). 

Vörös Csillád: Eli(é|t falu (ma utol-
jára). 

Fáklya: DöntS fordulat (Július 10-Ig) 

mozikban 6 és 8 Az előadások a 
órakor kezdődnek. 

SZÍNHÁZ 

IRncs előadás. 

KIÁLLÍTÁS 
A Somogyi Könyvtárban délelőtt 10 

órától 
tás, 

este 7Jg: Koreai könyvkiáilt-

A ruhrvidéki Gelsenk:rohen-Rot-
tenhausen bányászai felhívást in-
téztek a nyugatnémelországi bányá-
szok szakszervezetének valamennyi 
helyi csoportjához. A felhívás ki-
emeli: 

nünket. A v i l ág békeszerető em.be. 
reivel vállvetve megakadályozhatjuk 
a különszerződés ratif ikálását. Tün-
tesselek és harcoljatok mindenütt a 
bűnös különszerződés elvetéséért és 
az össznémet békeszerződés megkö-
téséért. 

Helene Wesse], a bonni parla-

ment képviselője, az ismert nyugat-

német bákeharcosnő vasárnap be. 

szedet mondott egy nyugatibarlini 

békegyűlésen. Wessel asszony kije-

lentette: A német egységet békés 

eszközökéi kell kivívnunk. A szov. j 

jet javaslatok biztos alapot nyujta- csönzés, 

nak Németország egyesítéséhez. 

Minden nyugatnémet politikusnak 

fel kell Ismernie, hogy a militarista 

egyezmények rat i f ikálása esetén 

Nyugat-Németország az amerikaiak 

hadifőál lásává és ezzel esetleg a 

harmadik vi lágháború kirobbantó, 

j á v á v á l h a t 

MUZEUM 

Móra Ferene-kiaiiltás; Koszta József 
képzőművészeti, fejlődéstörténeti és 
természetrajz, kiállítások: néirő ki-
vételével naponta 9-töl délután 18 
óráig, szombaton 9-töl délután 17 
óráig, vasárnap 9-töl 13 óráig. 

KÖNYVTAR 

Egyetemi: Délelőtt 10 órától esté 6 
óráig tKönyvkölcsönzéS: 12-től 8 
óráig). 

Nyitvatartási Ideje a nyári hóna-
pokban: Az o'vasóterem Július 12-töl 
augusztus 23-lg zárva. Kölcsönzés 
kedden és pénteken reggel 7-től dél-
után 3-Ig. 

Somogyi: Délelőtt 10 töt este 7-lg. 
(Könyvkölcsönzés: délután 2-től erno 
6 óráig. 

Gorklt (Horváth M-u. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon dé'etort 10-töl 

7-lg. Kónyvköl-

MSZT-HIREK 

Megkezdődött a Pedagógiai Főiskola 
szaktanári tanfolyama 

Júl ius 6-án, vasárnap délután 

MAV nyugdíjasak, kik a 
szertártól vételezik a tfl-eiőanyagot, 
először sorszámért Jelentkezzenek a 

, , . ,, . , . , . 1 Nyugdíjas Csoportnál, Kossuth La-
a a mult év anyagából vizsgáztok. A s u g á r ü t 9. s z á m ff?att. 

Az MSZT Belváros V. atepszerveze. 
te értes:tl aktíváit, tagságit és az 
érdeklődőket, hogv hely ségében. An-
ri|ls 4-útJa- 12. július 9-én este fél 
7 órakor MSZT gyűlést tart. melyre 
mindenkit meghív és szeretettel el-
vár a vezetőség 

Az MSZT Belváros VT. aiapszerve-
ze'e 9-őn este háromnegyed 7 kor 
öss7aktíva értekez'etet tart. melyre 
meghívta az ak Ivákat és vendégeket 
is szívesen tót. 

Szeged ráros úszóbajnokságot 

Szombaton és vasárnap rendezték , (Dózsa) 5:42.2; 400 Ifi gyors Lúgost 
meg az újszegedi versenyuszodában j (Petőfi) 5:44. 4x100 'fl gyors Pe öfi 
Szeged város fjúságl és felnőtt 1 4:10; 100 pillangó Barcs (Dózsa) 
úszobajnoksága t. Bajnokok: 100 m | 1:14 2; 100 mell Aradi (D„zsa) 1:16 2. 
pillangó Reöck (Petofl) 1:17.4: 200 m 1 Aradi, a kiváló sportoló sz'n'en be-
mell Aradi Dézsa) 2:50.4; 200 m tft 
mell Dobál (Petőf ) 3:12.8: 100 gvors 
Keméndi 'Dózsa) 1:02.8; 100 ifi gyors 
Fazekas (Dózsa) 1:68.1. 100 Ifi hát 
Bodor (DóZ3a) 1:19; 200 p'llangó 
Barcs (Dózsa) 2:514; 200 pilláig.') 
Reök (Petőfi) 3:01; 100 ifi mell Vaj. 
tai (Petőfi) 1:23; 400 gyors Keménü' 

•1 

A XV. OLIMPIA HÍREI 

Kedden a kora reggeli órákban e!» 
ütazott Helsinkibe, a XV. nyári ol'm. 
piai Játékok színhelyére a magyar 
olimpiai együttes első 84 főnyi sport. 
küldöttsége. 

A magyar sportküldöttség tagjal-
rak búcsúztatására a ferihegyi repü. 
lőtéren az OTSB részéről Sebes Gusz-
táv elnökhelyettes és Krajcsovics Ist. 
vón, a Külföldi Kapcsolatok Osztályá-
nak vezetője Jelent meg. A négy kü-
lönrepülőgippe] Hegyi Gyulának, az 
OTSB elnökének és Kutas Istvánnak, 
a Sportoktatási Hiva'al vezetékének 
kíséretében az evezősük, a kajak ós 
indiáncsónak versenyzők, a kosár-
labdázók és az atléták egy része uta-
zott el-

Hét óra u'án néhány perccel — ti'on 
Helsinki felé — leszállt a Ferihegyi 
repülőtérre a bolgár olimpiai együttes 
3 repülőgépe. A bolgár sportolók, akik 
a Bolgár Legfelsőbb Testnevelési és 
Sportbizottság vezetőinek kíséretében 
repül'ek a finn fővárosba, egy órát 
töltöttek magyar földön. 

* 

Az OTSB a XV. nvárl olimpiai Játé. 
kokon az alábbi versenyszámokra: ne-
vezett be magyar sportolókat. 

Atlétika (férfi számok): 
100 m síkfuás; 200 m síkfutás; 

400 m síkfutás: 800 m síkfutás. 1500 
m síkfutás; 5 ezer m síkfutás; 10 ezer 
m síkfutás; 3 ezer méter akadályfu-
tás; 400 m gátfutás. 4x100 m váltó, 
futás: 4x400 m vá'tófutás: 50 km 
gyaloglás; mara-thoni fu'ás; rúdug-
rás. gerelyhajtás; távolugrás; disz-
koszvetés; kalapácsvetés. 

Női számok: 
100 m síkfutás; 200 m Síkfutás; 

80 m gátfutás: 4x100 m váltófutás, 
távolugrás. 

Céllövészet 
Kajak; kerékpár. kosárlabda, lab-

darúgás, birkózás, ökölvívás öttusa. 
Torn3 (férfi és női), úszás (férfi szá-
mok) 100 m, 400 m és 1500 m gyors-
úszás. 4x200 m gyorsváltó és 100 m 
hátúszás. 

Női számok, 

100 m. 400 m, gyorsúszás: 4x190 
m gyorsváltó: 100 m hátúszás és 
200 m mellúszás. 

Vízilabda. 
Vívás: kard egyént és csapat, tőr 

egyéni és isapat; párbajtör egyéni 
és csapat: női tőr egyéni. 

Súlyemelés. * 
Evezés. 

e 
Hamburgi lelentés szerint Nyugat. 

Németország 212 versenyzővel vesz 
részt az ol mpiai Játékokon. (MTI). 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

A Haladás atléták qyőzeime 
a meqyei válogatott ellen 

A Budapest-t Ha'adás sportkörök 
válogatottja szombaton és vasárnap 
kétnapos verseny keretében 122:74 
arányban győzött a csongrádmegyei 
válogatott ellen, melyből hiányoztak 
n'z Sz Honvéd versenyzői. F™edmé-
nyek: 100 m 1. Kurucz (Ha adás) 
11.2; 200 ni 1. Jakabfl (H) 23.2; 400 
m 1. Kertész (II) 52.9; 800 m 1 Kiss 
(H) 1:57; 1500 m 1- Kas (H) 3:159.8. 
3000 m 1. Vermes (II) 9:08; 10 000 m 
1 Za'avári (Csongrádmegye) 34:56: 
110 gát 1. Gárdon (Cs) 16.1; 400 gát 
1. Gárdon (Cs) 1:01; magasugrás 1. 
Bodó (H) 175. távo'ugrás 1. Dórt (H) 
673; rúd 1. Lohász. <H) 330: súly 1. 
S'einer (H) 13.52; dis-kosz 1. S'einer 

; (H) 44.47; gerely 1 Kon-z (Cs) 51.14; 
| hármasugrás 1. Tenke (H) 12.97. ka. 

róktist , lapáos 1. Kis—Horvá'h (Hl 42.63: 
4x100 m 1. Haladás 44.9; 4x200 1. 
Haladás 1:35.8. 

szegedi Pedagógiai Főiskolán tar- vizsgákon eléri- 3.71 jó ered 
lőttek meg, nyolcszáz pedagógus ménynek mondható, ha tekintetbe 
hallga'ó jelenlélében a szaktanári vesszük, hogy pedagógusaink a fő . 
tanfo yam megnyíló ünnepségét, iskola rendes ha'lgatóival szem-
Bevezetőt dr. Ágoston György fő- ben viszony ag nehezebb körül-
iskolai igazgató nrondolt, majd menyek közölt tanul ak. Ennek el-
Vcszkó Mihá ly elvtárs, a Közokta- lenére is a vizsgázók között nagy 
tá6ügyi M'nieztárium Pedagógus, számmal vonnak kiváló eredményt 
képző Főosztályának helyettes ve- eléri h3.'.lga'ók: Szabó Mihály oros. 

zo';je ünnepi beszédében ismertette házi, Csenki Ka t á i n jászszentlász- | 
a szaktanárképzés célját, jelentő- j lói. Földes József Szolnoki, Ká lno . I Sálán Gyula 
ségét, s rámutatott a legújabban ! ki László kecekeméti, K. Tóth Irén ^ e ^ é g r e ^ 
et 'mt eredményekre, s azokra az ú j karcagi nevelók is. 
módszerekre, amelyek az elmu't 1 4 

évek tapasztalatai alapján leg- I H I 
' érették a tanulás jelentőségét, 

fe'ismerlék, hogy az új , mcigasabb 
tudást adó általános iskolák csak 

MAV nyugdíjasok békeqyülését: 
Júiius 9-én. délután 5 órakor: 

Földműves utaa 7. szám alatt; JÚ1IU3 
11-én délután 3 órakor Rókus TI. 
pártszervezetében. Jü'ius 12-én dél-
után 3 órakor Belváros, Tolbuch'n-
sugárút 10—14; túlius 15-én dé'u'án 
3 órakor Fe'sővároson. R' mat-
körút 31 alatt és lú'lus 18-án dél-
után 3 órakor a Petőfi-telepen. 

lill úszott le. 100 hát Benkö 1:19.9; 
800 :fi gyors Fazekas (Dózsa) 12.26; 
3x50 női ve' yeává'tó Ha adás 2:10 5; 
100 ifi női mell Petoi-di (Pelőfi) 1:36. 
100 női hát Juhász (Haladás) 1:34.8; 
200 ifi, női mell Peterdi (Pelí fl) 
3:43.5. 

MEGÉRKEZETT H E L S I N K I B E 
O L I M P I K O N J A I N K E L I Ö C S O P O R I A 

A magyar ormplai csapat ked '.en 
pergel útrake'.t első csoportja a késő 
délutáni órákban megérkezett Hek'n-
kibe, a XV. nyíri oi mpial Játékok 
színhelyére. A tízórás repülőút a'jt.t 
csak Prágában és Stockholmban 
szálltak le a gépek. Délután öt ói á-
tól egymás után érkeztek nieg a finn 
fővárosba a magyar spor.kü dőlteket 
szél'ftö repülőgépék. A gyönyörűen 
feldíszített he'.sirki repülőtéren a 
magyar ol'mp korokat népes küldőit, 
ség várta. Megjelent a fogadáson Dö-
mötör Ferenc, a Magyar Népköztár. 
saság finnországi követe is. 

A gépből kiszálló sportolókat ós 
szakvezetőket ..Éljen a béke!" kiál-
tással üdvözölték és virágcsokrokkal 
halmozták el őket-

A magyar spor küldö'tség taglalt 
többek között Arvo Latnonen, a Finn-
Magyar Társaság sportosztályának 
vezetője üdvözöli© 

Az üdvözlésre Hegyi Gyula, az 
OTSB elnöke válaszolt. 

Az ünnepélyes repülőtéri fogadtatás 
után a magyar sporlkü'döttség tagjai 
előreküldött 'ársasgépkocs ja kon a 
Helsinkitől néhány kilométerre lévő 
Otanftmibe, szálláshelyükre, az olim-
piai faluba hajtottak. 

Labdarugó torna a koreai nép meg-
segítésére 

A Szagedi Vasas 6E a Koreai Hó-
nap atkaimából szombaton és vasár-
nap labdarugó tornát rendez a Hu. 
nyad -tért sportpályán. A labdarugó 
tornán az Sz Vasason kívül az Sz. 
Kender, a Délmagyai-ország Nyomda 
és a: Bőrösök csapatai vesznek részt. 
A mérkőzések mindkét napon fél 4 
és fél 6 órakor kezdődnek A lab-
darugó torna teljes bevételét a koreai 
nép megsegítésére fordi'.Ják. 

Az Sz. Honvéd egyesületi napja 

A Szegedi Honvéd SE hétfőn esie 
Jólsfkerült egyesületi napot rendezett 
a Helyőrségi Tiszti Klubban. Az egye-
sületi nap keretében Jáger László 
őrnagy elvtárs „Békeharc és az 
Olimp'a" címmel lartott igen érté-
kes előadást. Utána Perényl Oszkár 
őrnagy elvtárs, a Honvéd SE főtitká-
ra tartott beszámolót a sportegyesü-
let működéséről, melynek során rá-
mutató t az eredményekre és hiá-
nyosságokra. A beszámolót sok ér-
tékes hozzászólás követte, majd He-
rényi elv'árs leosztotta a közelmúlt-
ban lezajlott Béke-Spnr akiád, vala-
mint az 1952. első félév versenyek 
győzteseinek a dllakat Befe'ezésiil 
Poprócsl László elv'árs. a VTSB el-
nöke buzdította a Honvéd sportoló, 
kat további eredmények elérésére. 

Totó tájékoztató 

A szelvényen az olimpiai labdaru-
gó torna se!e|tező mérkőzései szere-
pelnek. Ezek Július 15-én. kedden és 
(úhus 16 án, szerdán kerülnek sor. 
ra. Ezért a vidékiek ráérnek vasár-
nap is poslá-a adni szelvényeiket, 
mert az értékelés szerdán éllel lesz, 
az eredményt ped g csütörtökön ia-
mertetlk. 

1—2. Románia—Magyarország vég-
eredmény és I félidő eredménye 2— 
2; 3—1 Bulgária—Szovieiunió 2-2; 
5—6. Ho'iand a—Brazília 1—1; 7. USA 
—Olaszország 2—2. 8. E ylptom—Chtto 
1—2; 9. Luxembourg—Anglia 2—2; 10. 
Dánia—Görögország 1—1: 11, Ausz. 
trla—Saar-v'dék törölve); 12f Len-
gyelország—Franciaország 1—x; 13. 
Luxembourg—Anglia e'ső félidő ered. 
ménye 2—2. 14. Ausztria—Saar-v!dék 
első félidő (törölve); 15. USA—O'asz-
ország első fé'ldö eredménye 2—2; 
16. Dánia—Görögország első félidő 
eredménye 1—1. 

jobban segírtk pedagógusaink mai 
munkáját . Beszédében kiemelte a 
Központi Vezetőség lenutóbhi ü 'é . 

A vizsg.'k tapasztalatai azt mu-
PUjék, hogy pedagógusaira meg- sára vonatkozó válta-
Ó-^HXV ). fannlás lolívnl Acóo át |1952 JulluS hÓ_8-tÓI Jul 

sének ha ározatá'-, mely if júsá- , úgv valósulba lnak meg, ha a ne-
gunknrtk — a Kommunizmus meg- t ve'ők po'itíkai és szakmai ismere. 
valósitóinak — Szoctelistá neve- , tűket állandóan fejlesztik és ezzel 
lését elsőrendű feladatként jelöli együtt ök msguk i s a „nemzet naD-
meg. I számosaiból" öntodaioe szocia. 

A szaktanári tanfolyam rés-rtve. : l'sta műveltségű dolgozókká vá!-
vöi, a tanfolyam nregkezdése e lő t t . ' nak . 

A Szesvnri Kendersydr dolgozói a koreai műszak 
első hátom napian iú teljesítették felaiántásukat 

A Szegvári Kendergyárban a dol- , A Szegvári Kendergyár dolgozói 
gozók a korrai műszak első húrom I A l k o m anyunk ünnepének a t i s z e-
napján — a kiértékelés szerint — — 5- "4i 

lerven felül tizennégy mázna húsz 
kiló anyaggal terme tek többet. Tor. 
ven felü i felajánlásuk 9 mázsa volt, VCII 1L1U A " — ! 

tehát öt mázsa húsz ki 'ó cn ;agga i 
tc'jesíte.téik azt tol. A gyár dol-
gozói megfogadták, hogy a műízak 
következő napjain még tovább fo-
kozaúk teljesítményüket; ugyanak-
kor arra is igcrs'.et tettek, hogy 
harmadik negyedéves tervüket a ko. 
reta'i műszak lendületével túlteljesí-
t ik 'és felhasználják mindazokat a 
tapasztalatokat tervük teljesítésénél, 
r.me'yeket a koreai műszak nagy-
szerű eTerményeinél szereztet 

cl 

letére is tettek fe aj.'n'ást, amrtyet 
az al íbbi szövegű túvi aHan je.en-
tettek be Rákosi elvtársnak: 

„Mi a Szegvári Kendergyár üzemi 
és m ű s n k i dolgozót A lko 'm'nyunk 
Iiarmad'k évfordu'ój 'nak t'sztelet'rs 
megfogadjuk szeretett Rákosi elv-
társunknak. hogy a I I I negyedévi 
tervünk túlteljesítésére 238 ezer fo. 
rint ért.'kű fela'án'ásunkaf mara-
déktalanul tel'esi tjük, hngv a béke 
megvédése é-dekében mielőbb befe-
jezzük sz 1952- évi tervünket. 

A Szegvári Kendergyár 

dolgozói" 

x HIRDETMÉNY. Katona Pál és 
öto't Ferencné, Szegedi Téglagyár és 

között létrejött osztályos 
a Szegedi Textilmüvek 

részére ktaalátl'oít földterületek., vau 
lamint a baktól jutta'ottak részére 
kiosztott házhelyek osz'álvbasorozá-

vál'o-ásl terv-tok 
tus hó 22-lq 

bezárólag a fö'dadónyilvántar'ásl hi-
vatalban (I. em. 2 szoba) köz.s-ern-
lére van ki'éve. Az osz'álvbasorozás 
e'!en az érdekel'ek a közszemlére 
tétel uto'ő napját köve'ő naptól szá-
mfott 15 naron belül az Al'am Föld-
mérési és Térképészed H'vato'boz 
cfm7etf, nz Adócsoportnál benyuj'.ható 
fel'.ebbeéssel é'he'rek. 

Városi Tanács VB. elnöke 

— ' i M u r o g 

GYÁSZJELENTÉS 
Megtört szívvel tudatjuk, 

hoqy szeretett fe'eséprm, fe. 
lelthe'ri'en anvánk és nagy. 
anvánk, legjobb testvér és 
rokon 

E'ek Sándorné 
sz. Gyöngyösi Margit 

Július hó 7 én hos-Z3s s-enve-
dés irtán elhunyt. Temetése 
ma délután 4 órakor .-z a'sé-
városl temető hatortasházíb-M. 

Gyászoló család 

Az Sz. Petőfi teniszezik Jó szereplése 
Budapesten 

Az Sz Petőfi teniszezői Budapesten 
megrendezett Pe őfl országos ten 3Z- Erdei János ökölvívó a makói |á-
dőn ön vettek részt. A női párosban rísi TSB elnöke is résztvesz az olím. 
Novákné—Gáüné páros, a vegyespá- piai küzdelmekben, 
rosban Mára!—Git'nő páros a h a m a . | Az ökölvívásban Magyarország szi-
dlk helyen végzett. A nöl egyesben nelt a következő ökölvívók képviselik: 
Novákné bejutott az első nyolc kö- Mo'nár Kornél, Horváth István. SÍ'-
zé, ahol ő volt az egyedüti vidéki lá-yi Is'van. Juhász István, Farkas 
versenyző. Az első 12 között szere. Béla-, Erdei lános. Budai Pál, Papp 
pelt Gátiné Ls. A férfi egyesben Al- László, Plachy Má'yás, Fazekas Im-
más az első 12 közé Jutott be. re, Bene III László. 

JÓKARBAN levő mély gyermekkocsit 
vennék. Dr Cslpak, Női klin'ka. 
JÖÁLLAP0T3AN levő kézikocsit ke-
resünk megvételre. AJán'a okat Bze. 
gedl Fö|dművesszövetkezet. Kossuth 
I.ajos sgt. 25. szám alá kérünk. 
KÖNYVELŐ, levelező, gépíró e'helyez-
kedést keres. Cim Makai Imréné, 
Szeged, Juhász Gyu!a-u 25. 

, VENNÉK sürgősen bu'án propán 11. 
számú gázpalackot, esetleg rezsóvnl 
is. Cím Móricz Zs- rakpart 3. I ' I . 
em. 4 

i ELADOK régi ruhásszekrény, éjjeli-
szekrény, égücsUlár, függünyfat Bo_ 

I kor_u 15. 
1 JOKARBAN levő rekamié és egy szek. 

rény olcsón eladó. Arviz-u. 2/b 
El.ADÓ alig használt férfi ruba. 
44-es új és használt c'pő. e'ek ro-
mos hawai gllár. Sztálin krt. 55. em. 
8. ejtó. 
BORKABATJAT most fes'esse. Javít, 
tassa Csordás büiTUhakészitő mester, 
né]. Szent M'k'ós-u. 7-
NYOLCHÓNAPOS bonta süldő eladó 
Külső Csongrádi-sgt. 94. 

GARAM-U. 6. számú nagvkertes ma. 
gánház sürgősen eladó. Érd.: Cson-
grádi Ingatlanközvetítő Vá]lala'nál 
ÖSSZECSUKHATÓ vaságy, lészőr mat-
raccal e'adó. Zriny'-u- 5. Dóczl. 
JÉGSZEKRÉNY. samo'tos kályha, 
könyvespolc, mélv gyermek'-tocsi, író. 
asztali lámoa e'adó Kossuth Lajos, 
sgt. 41. udvarban. 
ELADOK ágy, éjféli szekrény. 2 asz 
tai, mosd). Móra u. 20. Gele'a 
EGY kerek asz'al kót fo eltel e'adó. 
Érdeklődni délután 2—6-Ig. Svánkó. 
Jós ka u. 23—28 I. 5. 
Lö, mázsa, Íróasztal, sezlon eladó. 
Pozsonyi-u. 20. (Gyufagyárnál). 

K ü l ö n v o n a t 
Indul lúl'us 12.én Pécs, Me 
csehre. Részvé ell dl) 33.50 
Ft. Je]en.keznl lehet az IBUSZ 

Menetjegyirodában. 

I 
DÉLMAGVARORSZAG 

politika napilap 
Felelős sze: ke-ztö k'adőí 

ZOMBORI JÁNOS 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Szerkesztőség Szeged l.enin-u 11 

Telefon: 35-35 és 40-80 
Kladóh'vsral: Szeged Lenln-u 1. 

Telefon: 31-16 és 35-00. 

Csongrádmegvei Nyomdaipari 
Vállalat. Szeged 

Telelés vezetőt Vincze OyOrgli 

N y e r e m é n y l i e l é i k e n y v e k 
s o r s o l á s a H o d m e z ő y á s á r i i e l y e n 
1952. J U L I U S 12 ÉN. SZOMBATON DÉLUTÁN 3 OKAKOR A 

VÁROS I TANACS N A G Y T E R M É B E N . 

Kisorso'ásra kerülnek a Csongrád megye t-Tül-eián 1951. február 
1-től kezdődősn 1952 jún us 30-ig bezárólag váltott és a sorso-
lás napján is betétet tartalmazó nyereoiénybetétkönyvek. 

A SORSOLÁS N Y I L V Á N O S ! 


