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Képes h í r a d ó 

Vizsga a Pedagógiai Főiskolán 

A szegedi Pedagógia i Föislcol án lassan befejeződnek a vizsgák. 

A másodéves ha l lga tók két év k e m é n y tanu l ásáró l adnak most szá-

mot. K é p ü n k ö n S ipo la Tibor másodéves b io lógia szakos ál lamvizs-

gázik. A vizsga e lnökségének l ag j a i , balró l j obb ra : Pá l fy György ta-

nársegéd. Megyer i J á nos tanszékvezető t aná r és K ö d m ö n Ferenc ta-

DC&gpXLHÍCT 

flz ígéret szép szó, de csak ha megtartják úgy jó 
A ..Délmagyarország" június 2-i számában közöltük az Állami 

Kereskedelmi Felügyelőség és a Szegedi Vendéglátóipari Vál-

lalat válaszát, egyik — o Vendéglátóipari Vállalat söntéseivel fog-

lalkozó — cikkünkre. A válasz közölte olvasóinkkal, hogy bíráló 

cikkünk nyomán június 1-től több italbolt és étterem söntése éjjel 

11—12 óráig tart nyitva, hogy az üzemekből, mozikból, színházakból 

tíz óra wtán hazatérő dolgozók is ihassanak hüsitö italokat gyorsan 

és söntést áron. 

Hétfőn este fiz óra után néhány perccel a moziból Jövet, sokan 

betérlek a Tisza — volt Hági — étterem söntésébe egy kis hűsítő-

ért. Éppen volt. sör, a kertbe is hordták ki a habzó italt. Mikor a 

pénztárnál a szomjas vendégek blokkot kértek, finom, de elutasító 

hang közölte, hogy a söntésben tiz óra után nem szolgálnak ki, A 

meglepetéstől egymásra néztek az emberek. 

— De hiszen az újság megírta, hogy ez a söntés éjfélig nyitva 

van szombat cs vasárnap kivételével, amikor huszonegy óráig szol-

gálnak k i . , . 

Igen. A „Délmagyarország" valóban megírta, mert ezt vála-

szolta az Állami Kereskedelmi Felügyelőség és Kiss Mihály elvtárs, a 

Vendéglátóipari Vállalat vezetője. És mosf három hét múlva kiderült, 

hogy az illetékesek arról már nem gondoskodtak, hogy szavukat való-

ra is váltsák.. Vájjon — a válasznak megfelelően — miért nem. utasí-

tották a Tisza-étterem vezetőjét és söntéséf a jelzett kiszolgálási idő 

megtartásárat Vagy talán csak magyarázkodásként küldték be a szer-

kesztőségnek válaszukatt — ,.,„,: 

- • . (a- U 

Ijburgonyával teljesitik a beadást Deszken 

Deszken m á r számos dolgozó tett 

fe la ján lást , hogy az A l k o t m á n y ün-

nepének tiszteletére gabona- és 

burgonyabeadás i kötelezettségüket 

100 százalékra teljesítik. 

Lázá r An t a l egyéni leg dolgozó 

paraszt, Szép Pá l I . t ípusú tszcs-

tag, Bencur András , Brcán Vesze-

l in, G y u k i n A v r á m , Vass An t a l n é 

és Pap l ógó Ferenc egész évi bur-

gonyabeadás i kötelezettségüket tel-

jesítették ú j bu rgonyáva l . 

"usz Milosné 

N A P I R E N D 

IDÖJARASJELENTES 

Várható Időjárás 
szerda tatig: Felhc-
átvonulások, sokfele 

A « " » 0P1 záporeső, zivatar. 
* J f J n Mérsékelt, időnként 

élénk nyngati-észak-
nyugati szél. A hő-
ség a Dunántúlon 
mérséklődik. másutt 
tovább tart. 

Várható hőmérsékleti értékek: szerda 
reggel: 16—19, délben nyugaton 26—29, 
másutt 28-31 fok kőzött. 

MOZI 

Szabadság' fi és 8' Apa lett a fiam. — 
Francia vígjáték (június 30-ig). 

Vörös Csillag: 6 és 8: Volga-Volga. — 
Szovjet film (ma utoljára). 

Fáklya: 7 és 9. jó idő esetén a 9 órai 
előadás a Kert-moziban: A tizenötéves 
kapitány. — Szovjet film (ma utoljára). 

SZÍNHÁZ 

Este fél 8: Vándordiák. - A tl. szá-
mú bérletszelvény beváltható. 

HUZEUM 

Fehértó élővilága (Kultúrpalota. Roo-
sevelt tér) hétfő kivételével mindennap 
délelőtt 10 órától fi óráig. A Múzeumi 
Képtár (Horváth Mihály utcai üvegcsar-
nok) hétfő kivételével mindennap délután 
2 órától fi óráig, vasár- és ünnepnapokon 
délelőtt 10 órától 2 óráig. 

KÖNYVTARAK 

Egyetemi: Olvasóterem 10 tői' 21 óráig, 
hétfőn 14-től 21 óráig; vasárnap 9-től 13 
óráig. Kölcsönzés 12-'ől 20 óráig: hétfőn 
14-től 20óráig; vasárnap 9-töl 13 óráig. 

Kölcsönzés egyetemen kívüli dolgozók ré-
szére belső rendezési munkálatok miatt 
június 15-től további Intézkedésig szüne-
tel. A könyvek visszavétele továbbra is 
folyik. 

Somogyi: Olvasóterem 10-től t9 óráig. 
Kölcsönzés 13-tól 18 óráig. 

Járási: Sztálin krt. 54: Kölcsönzés: szer-
da kivételével minden hétköznao délután 
3 órától este 7-ig, szombaton délután 2-től 
7 őráig. 

Gorkij: Héttőn, kedden, szerdán, pénte-
ken reggel 8-tól 12-ig és délután 1-től fél 
4-ig: csütörtökön és szombaton délelőtt 
10-töl délután 2-ig, délután 3-tól este 7-ig. 

FELHÍVÁS 

Felhívom Szeged külső, belső Baktó 
és Alsó-Tiszaparti dolgozó gazdák fi-
gyelmét, hogy azonnal fogjanak hozzá 
az őszi kalászosokon és kukoricákon lé-
vő vadvizek levezetéséhez. 

A felhívás elmulasztói vízkár kedvez-
ményben nem részesülnek. 

VB.-elnók 

FELHÍVÁS 

Felhívom a szegedi egyéni gazdák fi-
gyelmét. hogvha az időjárás kedvezőtlen 
hatására termeivénveinkben jégkár tör-
tént azt a Városi Tanácsnál azonnal je-
lentsék. A jelentéstétel alkalmával hoz-
zák magukkal a beadási könyvét és az 
Állami Biztosító igazolványt. Ha a jég-
kártételt 5 napon belül nem jelenti a 
károsult, kártérítést nem kap az Állami 
Biztosítótól. 

•B.-elnök 

PALYAZATI HIRDETMÉNY 

Az újszegedi Védőnöképzö iskolában 
(Temesvári-körűt 25) szeptembertől új év-
folyam indul. 

Az iskola két éves. teljesen díjtalan, a 
tanulók havi 116 forint tanulmányi se-
gélvb-n és munkaruhában részesülnek. 

Az iskola befejezése után közvetlenül 
k'nevezést nyelnek. 

Jelentkezési korhatár: 17-30 évig. 

Dr. SÁTOR JÓZSEFNÉ gimn. tanár 
özvegye, ny. tanítónő meghalt. Temetése 
f. hó '23-án délelőtt 11 óra-tor lesz a Du-
gonics-temetőben. 

SPORl 

Kárpáti Rudolf nyerle a kardvivó világbajnokságot 
Az 1934. évi vlvóvilágbajnokság utolsó 

napján, héttőn a késő esti órákban ke-
rült sor a kardvivó egyéni bajnokság 
döntő küzdelmeire. A „ki állítási"-terem 
már jóval a döntő előtt zsúfolásig meg-
telt a érdeklődőkkel, hogy szemtanúja le-
gyen a világ legkiválóbb nyolc kardvívó-
ja találkozójának. 

öt magyar, egy lengyel, egy olasz és 
egy francia vívó találkozója mindvégig 
izgalmas és színvonalas küzdelmeket ho-
zott. 

Kárpáti minden esörtéjeben jól össz-
pontosí'ott és a Kovács elleni győzelme 
nagy önbizalmat adott a további küzdel-
mekhez. Valamennyi csőrtéjét okosan 
vívta és megérdemelten szerezte meg az 
egvéni kardvivó-világbajnokságot. 

Az 1934. évi kardvfvó-vllágbajnok: Kár-

páti Rudolf (Magyarország) 7 győzelem-
mel. 

2. Kovács Pál (Magyarország) 5 győz.* 
2 vereség. 

3. Berczefly (.Magyarország) 4 győz., 9 
kap., 10 ad. tal. 

4. Pawlowski (Lengyelország) 4 győz.* 
9 kap.. 8 ad. ta. 

5. Nostlnl (Olaszország) 4 győz., 11 
kap. tal. 

6. Lelevre (Franciaország) 3 győz. 
7 Papp (Magyarország) 1 győz. 
8. Magay (Magyarország) 0 győz. 
A győztes világbajnokot és helyezette-

ket a közönség hosszú percekig melegen 
ünnepelte. 

A ..Nemzetek nagy-dfjáért" folyó küzde-
lemben: I. Olaszország, 2. Magyarország, 
3. Franciaország. 

A terményrnktúrahat június folyamún 
fertőtleníteni kell 

Szántófö ld i növénye ink termésé-

nek raktározására szolgáló ter-

ményrak t á r aka t j ú n i u s f o l yamán 

lcrtőt lení teni kell. A fertőt lenítés 

cél ja a rak tá r i kár tevők , f őkén t a 

K-4bonazsizsik kár té te lének Jeküz-

r'L-se. A termelőszövetkezeteket, ál-

lami-, kísérleti és tangazdaságo-

kat e.őírás kötelezi , hogy a haszná-

la tukban lévő, szemestermények 

t to lására szolgáló raktárhelyisé-

geket j ún i us h ó n apban fertőtlenít-

sék. 

A fertőt lenítés előtt gondoskod-

j u n k a rak t á r a lapos ki takarí tásá-

ról. A helyiségeket teljesen ürit-

f ük ki. A fa laka t és mennyezetet 

gondosan söpö r j ük le. A fal- és 

o-zloprepedésekből, v a l am i n t a 

p illó hézagaiból „ gabonahul ladé-

kot. szemetet, kefével , vagy kam-

p ' s bottal p i szká l j uk ki. Az össze-

gyűlt szemetet söpö r j ük össze, 

ho rd . uk ki és égessük el. A takaví-

t st m i nd i g a legfelső emeleten 

inodláson) kezd j ük és fokozatosan 

1 l ad j unk lefelé. 

Ma a rak tá r fa l á t deszkaburkolat 

Lórit)?, a burko la to t — amennyi-

ben erre lehetőség van — távolit-

A Repülőnap alkalmából 
bélyegsorozatot ad ki 

a posta 
A postavezérigazgatóság közl i , 

hogy j ú l i us 25-én a R e p ü l ő n a p al-

ka lmábó l nyolc ér tékbő l á l l ó iégi-

p-sta bélyegsorozatot bocsát for-

ró lomba. Ezen a napon a Buda-

pest 4.. Budapest 73. és a Fi latel ia , 

' •a lamint Debrecen 1, Misko lc 1, 

r á c s 1, Sopron 1, Szeged 1, Sztá-

ünváros 1. postah ivata lok kü lön le-

ges elsőnapi bélyegzőt haszná lnak , 

suk el és mögöt te ls a laposan ta-

kar í tsunk . Ezu t án a burko la tot 

v isszahelyezhet jük. Takar í t ás u tán 

a fa lak , gerendák , stb. repedéseit 

törn iük be (enyves fűrészporral , 

kittel stb.), hogy sehol se marad ja-

nak c lyan rések, melyekbe a ter-

m é n y beszóródhat . 

A k i takar í to t t és k i jav í to t t rak-

t á rakban a fa lakat , a mennyezete i 

és az oszlopokat 10 százalék ha:ó-

ar .yagtar ta lmú Hungá r i a Ma tador 

permetezőszer 4 százalékos oldatá-

val permetezzük meg. A permete-

zést ugyanúgy , m i n t a takar í tást , 

a legfelső emeleten, vagy a padlá-

son ke zd j ü k és fe lü l rő l h a l a d j u nk 

lefelé. 

Permetezés u t án a rak tá r t ala-

posan k iszel lőztet jük és a pad ló t 

— am i n t megszáradt — 10 száza-

lék ha t óanyag t a r t a lmú Hung á r i a 

Ma t ado r porzószerrel leporozzuk. A 

port a zu t á n gondosan szétsöpör jük , 

hogy legnagyobb része a padlóré-

seken és a fa lak , oszlopok men t én 

lévő hasadékokba kerü l j ön . 

A fertőt lenítés u t án a rak tá r t 

á t á r am l ó levegővel — huza t ta l — 

két hét ig szellőztetjük* 

Pályázati hirdetmény 
A Nemzetköz i O l imp i a i Bizott-

ság ( IOC) pá lyázato t h i rdet ú j 

o l imp ia i h imnusz zenéjére. 

A pá lyza t ia l kapcsolatos kérdé-

sekre bővebb felvi lágosítást a ma-

gyar o l imp ia i Iroda nyú j t . C íme : 

Budapest , V „ Rosenberg-házaspár 

u tca 1. Tel. : 114—800. 

A R A D I Ö M Ű S O R A : 

" - JUNIUS 24, CSÜTÖRTÖK 

Kossuth-rádló 

4.30 Hírek. 4.40 Reggeli zene. 5 Falu-
rádió. 6 Lapszemle. 7 Hírek. 7.10 Hang-
lemezek. 8.30 Zenekari hangverseny, 9.05 
Dal. 9.10 Gyermekrádió. 10 Hírek. 10.10 
Hangszeres népi muzsika, 10.30 Előadás. 
10.45 Énekkar, 11.10 Népművelési hfradó. 
11.30 Fúvószene. 12 Hírek, lapszemle. !2 
óra 15 Hangverseny, 13 Kórushangver-
seny. 13.30 Zenekar. 14 Hírek, 14.25 Gyer-
mekújság. 15.10 Ének. 15.30 Kossuth-díja-
sok a mikrofon előtt, 16 Felolvasás, 16 40 
Magyar népdalok, 17 Hírek. 17.10 Mozart 
operahangversenv. 17.45 Válasz külpoliti-
kai kérdésekre. 18 Szív küldi. 18.30 Han-
gos újság. 19 Egy falu — egy nóta. 19 
óra 40 Válasz hallgatók kérdéseire. 20 Hi-
rek. 20.10 Zenés irodalmi esf. 21.10 Tánc-
zene. 22 Hírek, 22.20 Szimfonikus zenekar. 
23,25 Éji zene, 24 Hirek. 

Petőfl-rádlő 

6.30 Kisiskolások műsora 6.49 Torna, 6 
óra 50 Filmzene, 7.10 Hanglemezek 14 
Hangverseny. 15 Rádióegyüttes. 15.40 
Olasz operarészletek, 16.30 Zenei újság. 
17 25 Előadás, 17.40 Operettrészlelek. 18 
óra 30 Zenés riport. 19 Moszkvai rádió 
összeállítása. 19.30 Fúvószenekarok hang-
versenye, 20.10 Sporthíradó. 20.30 Népi 
együttesek, 21.30 Esztrád műsor, 22 Ope-
rettrészletek. 22.40 Tánczene. 

KERÉKPÁR 

Vasárnap a MiskoVi Lokomotív rende-
zésében országos jellegű országú'! ke-
rékpáros versenyen szerepeltek a Szegedi 
Lokomotív kerékpárosai az alábbi ered-
ményekkel: Női 20 km-es íakerék 1 Ko-
rom Magda. 2. Csányi Etel. ifjúsági 100 
km-es fakerék 2. Kiss Balázs és 100 
km-es felnőtt fakerék 2. Szűcs László. 

Tőplabda 

Szegedi Lokomotív—Szegedi Épftök 3:2. 
Megyei bajnoki férfi mérkőzés. Izgalmas 
mérkőzés, felváltva vezetett a két egy-
forma képességű csapat. A mérkőzés ré-
gül is befejezés előtt dőlt el a vasutasok 
javára, főleg Sadt és Székely I. sikerült 
leütésével. 

Szegedi úszók Jó szereplése Szentesen 

Vasárnap Szentesen a Szentesi Kinizsi 
által rendezett, vrsenyen a szegedi úszók 
igen jól szerepeltek A 100 m-cs ifjúsági 
pillangóúszásban Tóth (Sz Kender) 
.1:16.9-es kiváló idővel gvőzött. 2. Sipos 
(Szentesi Kinizsi)' 1:21.9, 3. Mák I. (Sz. 
Haladás) 1:33.8 , 400 m ifjúsági gyors: 
1. Nemes (Szentesi Kinizsi) 5:46.2. 50 m 
úttörő, mell 1. Füzesi (Sz Haladás) 42.3, 
>•• Megyeri (Sz Lokomotív) 13.8, 3-4. 
Lndrödi, Szegedi (mindkettő Sz. Lok.) 
45. 100 serdülő, mell 1. Kiss (Sz Hala-
dás) 1:31.2. 50 m úttőrő. gyors: 1. Sípos 
(Sz Haladás) 32.1. 2. Szoboszlal (Sz Ki-
nizsi) 32.9. 100 serdülő, gvozs 1. Ora 
(Szentesi Kinizsi) 1:11. 2. Kökény (Szen-
tesi Kinizsi) 1:12.3, 3. Simala (Sz Lok.) 
1:18.8, 100 ifj. gvors: 1. Dobosi (Szentesi 
Kinizsi) 1:08. Női eredmények: 50 serdülő, 
•gvors: 1. Vida (Sz. Haladás) 38.1. 2. 
Fogdán (Szentesi Kinizsi) 39.1. 3. Lázár 
(Szegedi Kinizsi) 1 perc, 50 serdülő, hát 
1. Vida (Sz Haladás) 43.8. 2. Simon 
(Szentesi Kinizsi) 58.8. 50 úttörő gyors: 
1. Frank (Sz Haladás) 36, 2. Szljjártó 
(Szentesi Kinizsi) 47. 3. Büki (Szegedi 
Kinizsi) 38.2, 50 úttörő, mell, 1. Szabó 
45. 2. Bereczki II. 50. 3. Junker 51 
(mindhárom Sz. Haladás versenyzői 100 
serdülő, mell 1. Bartha (Szentesi Kinizsi) 
1:38.1, 2. Kandó (Sz Haladás) 1:40.2, 3. 
Lábdi III. (Sz Haladás) 1:47.2. 

JARASI LABDARUGÓ BAJNOKSAG 

Tápéi Előre BHV-Balástya 8:0. A sok 
gól ellenére Balástya csapata igen Jó! 
játszott és végig iramos volt a mérkő-
zés. Tápé kezd magára találni és ha így 
folytatja, egyik esélyese lehet a bajnok-
ságnak. Rószke—Szatymaz 1:0. A szaty-
mazi fiatalok nem szolgáltak rá a vere-
ségre. A döntetlen igazságosabb lett 
volna. Orosz játékvezető a mérkőzést jól 
vezette. Klskundorozsma VL— Szfireg II. 
3:2. A végig izgalmas mérkőzésen a ven-
dégcsapat megérdemelten szerezte meg a 
győzelmet, ökrös játékvezető munkájával 
mindkét csapat megelégedett volt. Mó-
rahalom—Kübekháza 3:1. A mérkőzés a 
legsportszerübb keretek között zajlott le. 
A liely! csapat 2:1 állásnál egy tizen-
egyes! nem lőtt be, pedig ezzel úgy le-
het. értékes ponthoz jutott volna. Doktor 
Andrást a játékvezető az egyik nézővel 
szemben tanúsított magatartás miatt a 
második félidő 32. percében kiállította. 
Bárdos játékvezető a kemény, de sport-
szerű mérkőzést igen fót vezette, ószcnl-
Iván—Ujszentlván 1:1. Mivel sem a Sze-
gedi. sem a Makói JT nem küldött já-
tékvezetőt. a mérkőzést egy beugró já-
tékvezető vezette. Mindkét csapat és a 
közönség is dicséretet érdemel sportszerű-
ségéért. Mindkét csapatnak voltak gót-
helvzetel a győzelem megszerzésére, de 
a lövés nem sikerült. Sándortalv.l—Ótha 
lom 2:2. A sándcrfalvi fiatalok igen élté-
kes pontot szereztek a sokkal kultúrál-
tabb futballt játszó honvéd csapattól, 
akik a labdarúgást sportszeretetből játsz-
szák és nem tőrekednek mindenáron való 
győzelemre. Deszk I —Algyő: az algyőiek 
meg nem jelenése miatt n mérkőzés két 
pontját Deszk I. javára frta a szövetség. 

A bajnokság állása a XIV. forduló után 

Az NB. ff. difi csoportja 

1. Légierő 15 39 12 26 
2. Békéscsaba 15 20:11 21 
3. Bp. Előre 14 26.15 16 
4—5. Bp. Szikra 15 27:20 18 
4-5 K. Honvéd 15 27: $0 18 
6. Dinamó 15 28:17 15 
7. K. Kinizsi 15 23:21 15 
8. Gyula 15 17:24 15 
9. Generátor 15 21:31 14 

10. Oo'háza 15 14 22 14 
11. Kőbányai Lok. 15 22:24 13 
12. Cegléd 15 22:23 12 
13. Szolnoki Lok. 15 '9:20 12 
14. Szegedi Lok. 14 17.28 1 i 
15. Sortex 13 19 28 10 
16. Szegedi Petőfi 15 14 89 6 

Az 1 0-ás állásnál félbeszakadt Szegedi 
Lokomotív—Bp. Előre mérkőzés eredmé-
nyit nem számítottuk be. 

Megyei t. o. bajnokság 
1. Hmv. Dózsa 13 42:11 23 
2. Makó 15 47:17 22 
3. Hmv. Petőfi 
4. Újszeged 
5. Szöreg 
6. Hmv. Vasas 
7. Dorozsma 
8. Szegedi Juta 
9. Szegedi Dózsa 

10. Szegedi Postás 
11. Szegedi Textil 
12. Szentesi K. 
13. Csongrád 
14. Mindszent 
15. Szentesi Lok. 
16. Hmv. Építők 

15 50:25 20 
1 "> 39:25 20 
15 21:13 13 
15 37:31 18 
14 17:17 17 
15 27:23 15 
15 29:28 15 
14 23:26 . 13 
15 22 23 13 
15 28:36 12 
14 26:33 9 

7 
7 
6 

14 11:30 
1.5 20:57 
15 17:53 

ALLOÖRA. barokk. finomművű, eladó. 
Megtekinlhelő 8—4, Francia órásnál, Du-
gonics tér 2. szám. 
10 recamté eladó. Párizsi krt. I. szám. 
Csak 1—5 óra között. 
SPORT gyermekkocsik kaphatók. Burun-
kainát. Huszár u. 8. 
KÉT ágy. szekrénv. köpenv eladó. Ság-
vári u. 6. szám. III . 2. ajtó. 
ANGOL koca és egv 3 hónapos malac 
riadó. Kossuth L. sgt. 83. 
EGY d.-b 44 2 világvevö rádió eladó. Du-
gonics tér 1. szám. 

DÉLMAGYARORSZAG 

a Magyar Dolgozók Pártja 
csongrádmegyei napilapja 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős kiadó: az MDP Csongrád-

megyei Biznttsága 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11. 

Telefon: 35 —33 és 40 -80. 
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál-tér í 

Telefon: 31-15. és 35-00. 

Csongrádmegyei Nyomdaipari Vállalat, 
Szeged 

— felelős vezető; yincze György, 
- i : "" " • -

1. Deszk I. 12 52:16 22 
2. Mórahalom 11 42:13 22 
3. Tápéi Előre 12 49:11 19 
4. Algyő n 59:19 18 
5. ölhalom 13 19:18 18 
6. Kübekháza 12 23:2! 13 
7. Ujszentiván 13 31:36 13 
8. Röszke 13 26:33 13 
9. Szőregi Lok. II 12 20:28 12 

10. Sándorfalva 13 23:34 9 
11. Kkdnrozsina VL. 12 26:35 8 
12. Deszk II. 12 16:29 7 
13. Ószentiván 12 19:37 6 
14. Balástya 11 18:38 4 
15. Szatymaz 13 7:05 1 

TotótájékoztaM 
f. Magyarország—Brazília !—t, ! . Jtt-

goszlávla—Nyugat-Németország vagy Tö-
rökország' I—I, 3. Vasas Ganz Vagon-
Kinizsi Sörgyár 1—2. 4. Csillaghegyi VL 
—Szikra Gázművek 1—1, 5. Vasas Dina-
mó—Bp. Előre 1— X. 6. Kinizsi Dohány-
gyár—Bn. Szikra x—1, 7. Pesterzsébet) 
Vasas—Bp. Postás 1—1. 8. Bp. Vörös Me-
teor—Szikra Kénsavgyár 1—1, 0. Hmv. 
Petőfi—Szőregi Lokomotív 1—x, 10. Mező-
kövesd! Petőfi—Sátoraljaúlhelyi Lokomo-
tív 2—X, 11. Miskolci Haladás—Szerencs) 
Kinizsi 1—2, 12. Nagykőrösi Kinizsl-
Oliől Lokomotív 2—1. A pótmé.közések 
közO! a 13. és a 14. számú találkozón 
az elölálló. a másik kettőn a hátulátló 
csapat az esélyesebb. 

Ml A HELYZET AZ NB TI.-BEV? 
A vasárnap lejátszott mérkőzésekkel be' 

fejeződött az 1954. évi NB II-es labda-
rugó bajnokság tavaszi fordulója. Vala-
mennyi csoportban csak nagy küzdelem 
után dőlt el az elsőség kérdése. 

Az egyes csoportok élcsoportja a követ-
kezőképpen alakult: , 

Keleti csoport: 
1. Özdl Vasas 26 pont. 
2. Debreceni Lokomotív 23 pont. !T 
3. Salg. Vasas 20 pont. ' ' ' 
Nyugati csoport: 
1. Kőbányai Dózsa 25 pont (338 gól-

arány.) 
2. Pécsi Lokomotív 25 pont (51:15 gól-

aiány). 
3. Pécsi Bányász 19 pont 
Közép csoport: 
1. Bp. Vörös Meteor 28 pont. 
2. Tatabányai Bányász 26 pont. t 
3. Bp. Szpártákusz 20 pont. ' * 
Déli csoport: J T 
1. Légierő 26 pont. 
2. Békéscsabai Építők 2f pont. 
3. Bp. Előre 18 pont (egy mérkőzés 

eredménye nincs beleszámítva.) 

SPORTHÍREK 

A Franciaországban vendégszereplő Bp. 
Vasas labdarugó csapata' hétfőn este Pá-
rizsban játszotta utolsó mérkőzését. A 
villanyfényes találkozón a Bp. Vasas 
szép Játék után 4:2 (2:2) arányban győ-
zött az FC Racing együttese ellen. A 
magvar gólokat Bundzsák (2), Szilágyi I, 
és Berendl lőtte. 

• 
Vasárnap délután a bécst Práter-stadion-

han kerül sor a magyar NB II-es labda-
rugó válogatott—osztrák amatőr váloga-
tott mérkőzésre. 

Szabó vereséget szenvedett a prágai 
nemzetközi sakkversenyen 

Bratislava. Az európai B-zóna nemzet-
közi sakkverseny 16. fordulóját hétfőn 
bonyolították le Prágában. A meglepetés 
ezúttal Szabó László váratlan veresége 
volt, a román Ralaneltől. Kluger győzött, 
Barcza játszmája pedig függőben maradt. 

A verseny állása jelenleg a következő; 
Pachman 12.5 pont. 
Szabó 11 pont (1). 
Sliwa 10.5 pont (I).- | , j í B j © ! * -

SZAKMUNKASOKAT és segédmunkásokat 
(elveszünk. Szeged Városi Tanács Fém-
ipari és Finommechanikai V, láodogh J. 
u 1. szám, (Honvéd térnél). 
50—100 kg-os TIZEDES mérleget kere-
sünk megvételre. Hungária-szálló. 
VILLANY- és vízvezetékszerelö szakmun-
kásokat és átképzösöket felveszünk. Csr n-
grádmegyel Villany és Épületszerelő Vál-
lalat Szeged, Boros J. u. 3. szim. 
GáORSIRO. géptró és Trodakezelői Szak-
iskolában (Klauzál tér 3.) július 5-én új 
tanfolyamok kezdődnek. Az új tanívre a 
beiratások megkezdődtek. 
MŰSZERÉSZT, kinek varrógép és kerékpár 
lavításokhan gyakorlata van, felveszek. 
Szántó. Kiss M. n. 2. 
ELCSERÉLNÉM belvárosi. lőbérleti két-
szobás, összkomfortos lakásomat, föbér-
leti 1 szobás összkomfortosért. Címeket: 
Sajka u. 12. szám. fodrászüzlelbe kérem. 
SEGÉDMUNKÁST (elvesz a Mérleggyjr 
Vasöntödéje, Cserzy M. u. Í8. szám. 
LLADÖ egy hfzo't sertés, 160-170 kg. 
Vásárhelyi sgt. 55. 
BLJARONOT felveszek. Jelentkezés Aradi 
(Victor Hugó) ti.. 2. szám délelőtt 10— 12 
közö t az orvosi rendelőben. 
GÉPKOCSI vezetői állást keresek. C!m 
Deszk, Alkotmány a, _ _ 

MELLÉKÉPÜLET lebontással fa és tégla 
anyaggal eladó. Mátyás tér 13/a. 
KETTŐ kis szoba, konyhás lakásomat el-
cserélném a nagykörúton belül egy szoba, 
konyhás, esetleg fürdőszobás " lakással. 
Megtekinlhetö délulán Tolbuchln sgl. 37. 
MÉHRAJOK vannak eladók. Tóth Jórset, 
Algyő. Szt. Anna u. 19. 
F.GY kis magánház eladó. Móra a. 3!/a. 
DUPLA ajtó tokkal, asztal és konvha-
kasznl eladó. Üstökös u. 13. 
KOCSAtAI söntés és egyéb felszerelési 
tárgyak, festmények eladók. Felsőtisza-
jzart 21. szám. 
VÉSZLK zongorát. kőrpáncélost, vagy 
páncéltökést. kereszthúros szép, jó álla-
potban lévőt. Esetleg pianinót. Vasas-
szentoéter n. 5/n. Alsó csengő. 
VAJKOPÜLOGÉP, kézi hajlású, eladó. 
Fecske u. 19. 
CSINOS kis kertes ház eladó. Járadékra, 
részben készpénzért. Lakást nem adha-
tunk. Kakuszi, Felsővárosi !f. 281. szám. 
Sándo- n. végéhez közéi. 
MÉHCSALADOK és rajok elaJók. Tápéi 
rét 1. szám. 
GALAMBFIAZ disznóóllal eladó. Gém u. 
9. szám. 
EGY kis ékszert találtam. Átvehető Ság-

Ü t i _ Bt 6, fldszt, 5 


