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Tűt, cérná t ne a d j n n k . . . ? 

M ár régen szokássá vált nálam, hogy ruhát csak készen veszek 
magamnak. Ez nem a mérték után készítő szabómesterek 

elleni ellenszenvemből fakad, hanem rájöttem, ma már készen is lehet 
szép cs jó ruhát kapni. Hétfőn is azzal a szándékkal mentem be a 
Szegedi Ruházati Bolt 7-es számú üzletébe, hogy ruhát vegyek ma-
gamnak. Vettem is. Az anyag minősége és mintája igen megtetszett, 
csak éppen a szabása ellen volt némi kifogásom. Ugyanis ráncot ve-
tett a válla, mikor fölvettem. 

— Öh, ez semmi. Az átalakító üzletünkben percek alatt elké-
szítik — igyekezett meggyőzni az üzletvezető. 

Hittem neki. Kezemben a ruhával beállítottam az átalakító bolt-
ba. Itt közölték velem, megcsinálják ugyan, de egy kis vattát is hoz-
zak. Nekik nincs, vásárolni pedig nem tudnak, mert az a bolt, ahol 
árulják, az most leltároz. Tehát én szerezzek, ha tudok. Ajánlották is. 
merre vegyem utam, hogy szerencsét próbáljak. A próba nem járt 
szerencsével. Így. gondoltam, nem marad más hátra, visszakérem - a 
pénzem, vagy jobb hijján valamelyik szabómesterhez látogatok el vele, 
megkérem, szüntesse meg a ruha szépséghibáját. De mielőtt elvinném 
máshová, megkérdem a Ruházati Bolt vezetőjét, milyen célt szolgál 
az átalakító bolt, ha ott a ruha olyan fogyatékosságát sem tudják meg-
szüntetni, amihez csak egy kis valtára volna szükség. Jó, hogy még 
tűt és cérnát is nem a vásárlóktól kérnek. 
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H Í R E K 

Zákányszéken 

az utóbbi időben gyakran volt 
valoiagos felhöszakadas. A 
határ cgyrészén a gabonatáb-
lákat is víz borította el. A 
vizállásos földek gazdáinak 
küldöttsége felkereste a helyi 
tanácsot s kérte segítségét, A 
tanács érintkezésbe lépett a 
Vízügyi Igazgatósággal, hogy 
a földeken lévő viz levezeté-
séért nyissák meg a főcsator-
nát, amely a községben húzó-
dik át. Megtörtént ez is. 

A vízborította földek gaz-
dái ezután összefogtak és tár-
sadalmi munkával, váll-váll 
mellett, csatornákat húztak a 
vlzborította földről a főcsator-
nához, — így vezették le a 
vizet. A főcsatornához vezető 
csatornát a Petőfi tsz föld-
jén húzták át, s a szövetkeze-
tiek igy is segítettek az egyéni 
gazdáknak. 

A közös munkában igen 
szépen kivette részét ördögh 
Imre tanácstag, dolgozó pa-
raszt és Papp József egyénileg 
dolgozó paraszt is.. Az erőket 
összeadva, mintegy 40 holdról 
vezették le a vizet. 

A maguk hasznát, egyben 
pedig a haza javát is szolgál-
ták. 

— A V Á R O S I PARTFÜRDÖ-

BEN a Szegedi Somogyi Könyvtár 

fiókállomást állított fel a fürdő-

idény alatt. Az elmúlt hónapban 18 

napon tudott csak a rossz idő miatt 

szolgálatot tartani a fiók kölcsön-

könyvtár, de így is eddig 1347 

könyvet kölcsönöztek ki a stran-

doló, pihenő dolgozók. 

— TÜZOLTŰI G Y A K O R L A T 
LESZ M A reggel 8 óra 10 perckor 
Szegeden, a színház épületénél. A 
gyakorlatot a tűzvedelmi hét kele-
tében, annak megnyitójaként tart-
ja a Szegedi Tűzrendészeti Alosz-
tály parancsnokság. A gyakorlatot 
bárki mektekintheti. 

— A M Ó R A FERENC M U Z E U M 
kupolacsarnokában vasárnap dél-
előtt nyíl ik meg Kádár György 
Kossuth-díjas grafikus művész ki-
állítása, amely két hétig lesz nyit-
va. 

— K A R D O S JÖZSEF szegedi 
gépkocsivezető négyhónapi börtön-
büntetést kapott, mert italos álla-
potban elütött a Kossuth Lajos-su-
gárúton, egy kerékpáros n ő t Ko-
rábban ugyanilyen hibájáért ugyan-
csak négyhónapi felfüggesztett bör-
tönbüntetésre ítélték. 

— A SZEGED I JUTAÁRUGYÁR-
BAN az elmúlt hónapban a 4 leg-
jobb dolgozónak sztahanovista cí-
met adományoztak. így jelenleg 32 
sztahánovistája van az üzemnek, 
ebből 18-an oklevéllel is rendelkez-
nek. 

— A MAGYAR-SZOVJET TÁR-
SASÁG és a Városi Tanács Nép-
művelési osztálya Ukra jna és 
Oroszország egyesítésének 300. év-
fordulója alkalmából júl ius 8-án, 
csütörtökön este 7 órakor a Közal-
kalmazottak Szakszervezetének 
Kultúrotthonában (Vörösmarty-u. 
5.) emlékünnepélyt rendez. Az em-
lékünnepély előadója Fenyvesi 
István egyetemi tanársegéd. Az 
emlékünnepélyen változatos kultúr-
műsor lesz. 

— PETOFI-TELEP DOLGOZÓI-
N A K TELJESÜLT R É G I V Á G Y A : 
a Szegedi Kiskereskedelmi Vál lalat 
a mul t héten nyitotta meg a IX-es 
utcában a 67-es számú árudát és a 
IV-es utcában a 104-es számú áru-
dát. 

S P O R T 

Magyarország csapata második lett a labdarugó világbajnokságon 
Helyfelen csapaifelállílás miatt Hyugal-Németország a döntőben 3:2-re legyőzte csapatunkat 

— Az elfogulatlan közvélemény tisztá-
ban van azzal , hogy a magyar csapat 
vasárnap szenvedett egy gólos veresége 
ellenére is a v i lágbajnokság legjobb és 
legsportszerűbb együttese volt. A magyar 
válogatott szereplése a legnagyobb elis-
merést váltotta ki a v i lág minden ré-
széből összesereglett labdarugó szakértük 
között. 

A „Rundschau am Mon tag " megállapít-

* P á r t h i r e h 

Közöljük-az alapszervezeti titkár 
elvtársakkal, hogy a Központi Ve-
zetőség tagjairól a fényképek meg-
érkeztek. 

Kér jük az elvtársakat, hogy sür-
gősen jöj jenek érte a Városi Piárt-
végrehajtó Bizottság Gazdasági 
Osztályára a megrendelt fényké-
pekért. 

Varost Párt-végrehajtó, 
_ l Bizottság Gazdasági Osztálya 

N A P I R E N D 

IDÖJARASJELriN T£S 
Várható időjárás 

kedd estig: felhős idő, 
többfelé, elsősorban 
nyugaton eső, egyes 

helyeken zivatar. Időn-
ként élénkebb nyugati-
északnyugati szét. A 
hőmérséklet kissé 
csökken. Várható hö-
mérsékleti értékek: 

kedden reggel 14—17, délben nyugaton 
19-22, keleten 22—25 tok között. 

MOZ I 

Szabadság: fi és negyed 9: Szürke fény. 
— Andersen Nexö regényéből készült dán 
flim. ( júl ius 7-ig). 

Vörös Csillag: fi és negyed 9: Három 
k iváns ig — Szovjet mesefilm ( júl ius 7-ig). 

Fáklya: 6 és negyed 9. j ó idő esetén az 
esti előadás 9-kor a Kert-moziban: Távoli 
kikőtő — UJ színes szovjet film (júl ius 
7-ig). 

S Z Í N H Á Z 

Nyir l szünet. 

MUZEUM 

Fehértó élővilága (Kultúrpalota. Roo-
seaelt tér) hétfő kivételével mindennap 
délelőtt tü órátó! 6 óráig. A Múzeumi 
Képtár (Horváth Mihály utcai (jvegesar-
rok) hétfő kivételével mindennap délután 
2 órától fi órá ig, vasár- és ünnepnapokon 
déleléü 19 érától 2 ériig. „„ 

KÖNYVTARAK 

Egyetemi: Olvasóterem 10 tői 21 óráig, 
hétfőn 14-től 21 óráig; vasárnap 9-tül 13 
óráig. Kölcsönzés 12-ről 23 órá ig; hétfőn 
14-től 20óraig; vasárnap 9-től 13 örálg. 

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

Somogyi: Olvasóterem 10-tőj 19 óráig. 
Kölcsönzés 13-tól 18 óráig 

Járás i : Sztál in krt. 54: Kölcsönzés: szer-
da kivételével minden hétköznap délután 
3 órától este 7-ig. szombaton délután 2-től 
7 óráig. 

Gorkij : Hétfőn, kedden, szerdán, pénte-
ken reggel 8-tól 12-ig és délután t-től fél 
4-fg: csütörtökön és szombaton délelőtt 
10461 délután 2-g. délután 3-tól este 7-ig. 

A BEMUTATÓ CS ILLAGVIZSGÁLÓBAN 
e héten minden nap 21 órától a Hold, 
Saturnus és a Mars távcsöves megfigye-
lése. Belépés dí j talan. (Egyetem Béke-
cpület). 

Vállalatok! Közületek! Raktárak! Mal-
mok! Tszca-k és Atlaml Gazdaságok! 

F IGYELEM! A NAGY HÖSEG 
FOKOZZA A TŰZVESZÉLYT! 

Épületek, pajták belső faszerkezeteinek 
láng- és tűzvédelmét lángmentesítö fes-

ték alkalmazása biztosítja. 
Megrendelhető azonnal i szállításra: 
Minőség Vegyi Ksz. Budapest. XIV., 
Francia-ut 43. Telefon: 296—875 és 

496—796. 

FARKASKÖLYKÖK. fajtiszta gyönyörű, 
négyhónapos kedvező feltétellel eladó. 
Április 4. útja 35 sz. I . 1. 

DÉLMAGYARORSZAG 

a Magyar Dolgozók Pártja 
csongrádmegyei napi lapja 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős kiadó: az MDP Csongrád-

megvel Bizottsága 
Szerkesztőség: Szeged. Lenfn-u. I I . 

Telefon: 35-35 és 40 -80. 
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál-tér l 

Telefon: 31-16. és 35-00. 

Csongrádmegyei Nyomdalpari Vál la lat , 
Szeged 

"" Felelős ye jető ; y tnczg György J m * 

Bern, Wankdorf stadion 65.000 néző. Ve-
zette: Ling (Anglia) . Góllövök: Puskás, 
Czibor, Morlock, Ralin, Ralin. 

Mindenki meglepődve fogadta a ma-
gyar csapat összeállítását, amikor a rádió 
bemondta. Véleményünk szerint helytelen 
volt a beteg Puskást beállítani. Ennek 
ellenére a kezdeti időszakban két gólt 
szerez a magyar csapat, ami bizonyos 
elbizakodottságnak is okozója lett. Hely-
telen volt ezenkívül az, hogy Sebes Gusz-
táv ezen a mérkőzésen akarta „kip óbál-
n i " Czibort a jobbszélen. 

A MÉRKŐZÉS 
A pályára kitiltó csapatokat Rodolphe 

Rubatte! a svájci szöveségi etnök, Rimet 
a FIFA volt elnöke és Seeldrayers, a 
FIFA jelenlegi elnöke üdvözölte. 

Nyugatnémetország: Turek — Posipal, 
Li 'd i ich. Kohlmayer — Eckel. Mai -
Rahn. Morlock, O. Walter. F. Walter, 
Scháffer. Magyarország: Grosics — BJ-
zászky, Lóránt, Lantos — Bozsik, Zaka-
riás — Czibor, Kocsis, Hidegkúti, Puskás, 
Tó'h M. 

A Játék kezdetén az első öt percben a 
némelek játszanak jobban, aztán azonban 
átveszi a magyar csapat is a játók irá-
nyítását és már a 8. percben Puskás gólt 
lőtt 1:0. A 9 percben a szemfüles Czibor 
mintegy J méterről lő ú jabb gólt 2:0. 

A németek nem adják lel a harcot, tá-
madást támadás titán vezetnek és küz-
denek a kétgólos hátrány ellenére is. A 
11. percben Scháffer elfut, beadását Ló 
ránt nem éri el, az Morlock elé kerül s 
az közvetlen közelről hálóba nyomja 2:1 
A Játék igen erős. a magyar támadások 
azonban elakadnak a Jól védekező német 
játékosok ellenállásán. Volna alkalom a 
magyar csapatnak gólszerzésre, azonban 
a befejezések nem sikerülnek. A 19. perc-
ben a gvors Rahn az ötös sarkáról lövi 
az egyenlítő gólt 2:2. 

Szünetben a magyar Játékosok panasz-
kodnak a csúszós talajra és emlegetik, 
hogy sok gólhelyzetet hagytak kihaszná-
latlanul. Közlik Cziborral. hogy menjen 
át a balszélre, Tóth M. lesz a jobbszélsö. 
Mindkét csapat száraz mezt húz magára 
és kezdődik a második félidő, aminél kel-
lemetlenebb emléke igen kevés akad a 
magvar közönségnek. Emlegetik a hang-
szó-ók környékén, hogy Tóth M.. akt bal-
szélső. jobbszélsőt játszik a magvar vá-
logatóit legnehezebb döntőmé-kőzésen, 
amikor van kiváló és jól bevált Jobb-
szélső nem is egy. Mindenki Budait, Sán-
dort emlegeti. A váltakozó játék során 
kitűnik, hogy Puskás még mindig nem 
egészséges. 

Nagy i-amban hul lámrlk a Játék, a né-
metek többet és sokkal veszélyesebben tá-
madnak. de ennek ellenére is volna alka-
lom a vezetés megszerzésére, de ez az 
idegesség miatt nem sikerült. A győztes 
csap.-t a 39. percben szerezte meg a vi-
lágbajnokságot jelentő gólt Rahn révén. 
3:2. 

A magvar esaoaton a fáradtság jelel Is 
kiütköztek. F.nnek ellenére a védők minden 
tőlük telhetőt megtellek, a csatá-sor azon-
ban messze elmaradt szokott formájától . 

VÉLEMÉNYEK A MÉRKŐZÉSRŐL 

Hegyi Gyula, az OTSB elnöke: Hallat-
lan balszerencse. Egyenlítő gólunk, melyet 
Puskás lőtt, teljesen szabályos volt, hiszen 
a labda leadásának pi l lanatában Puskás 
nem állt lesen s Orlandini partjelző ak-
kor emelte fel zászlaját, amikor Puskás 
már megszerezle a labdái. A világbajnok-
ság győztese tulajdonképen a magyar 
csapat, amely kiverte a torna során Bra-
ziliát és Uruguayt. s egyszer legyőzte 
Nyugatnémetországot. 

Mándl Gyula: Rengeteg magyar helyzet 
maradt kihasználatlanul. Néhány játéko-
sunkon a fáradtság jelel mutatkoztak. 
Fzt lehetett látni Cziboron és a második 
félidőben Bozsíkon. 

Pozzó, az olaszok volt szövetségi kapi-
tánya: Ezen a mérkőzésen fáradtabban 
játszott a magyar csapat mint eddig. A 
gyorsaság és robbanékonyság hiányzott a 
magyarok játékából, tehát éppen azok a 
kellékek, melyek máskor a magyar táma-
dásokat olyan gyorsakká, veszélyesekké 
tették. 

A magyar labdarugó válogatott tagiai 
döntőbeli vereségük ellenére minden di-
cséretet megérdemelnek. Nagyszerűen, hő-
siesen kflzdötték végig a tornát és sze 
reztek vi lágraszóló dicsőséget a nyugat 
nemet csapat első alkalommal történt, le 
gyözésével. valamint a brazil és uruguay 
csapat elleni nagyszerű győzelemmel, és 
amint Martin Mayer osztrák ú jságíró 
mondotta, az az igazság: ..Nyugat-Német 
o iszág m-gnverte a vi lágbajokságot, de 
a német látékosoknak Is be kell látniok. 
hogv a v i lág legjobb csapata a magyar . " 

Köszöntlük nagvszerű fiainkat, és sok 
siker kísérje további út jukat. 

KOLFOLDI LAPVÉLEMÉNYEK A 

LABDARUGÓ V ILÁGBAJNOKI DÖNTŐRŐL 

A külföldi lapok élénken foglalkoznak 
a Vasárnap Bernben lezajlott Nyugat-
Németország—Magyarország labdarugó vi-
lágbajnoki döntővel. 

A párizsi lapok hosszas tudósításokban 
számolnak be a találkozóról és egyhan-
gú lag ál lapít ják meg. hogy a magyar 
csanat a sok nehéz mérkőzés után fáradt 
volt s ezt a körülményt a pihentebb nyu-
gatnémet együttes a maga előnyére hasz-
nálta fel. . 

A „PEqu ipe" cikkének elme: ,.Az esély-
telen megverte a favoritot. neyanúgv. 
mint 1950-ben Braz í l i ában." A cikk hang-
súlyozza, hogy vasárnap délután egy 
rendkívül i rgalmas mérkőzésen a német 
csanat azzal nyert, bogv ráké.iyszerllette 
saját stílusát a „k imerü l t " magyarokra. 

Az V. vi lágbajnokságért lezá|lott küz-
delem nem úgv védződött. ahogy sokan 
gond-illák — folytatja a lap. — Nem a 
legtehetségesebb labdarugók, nem a leg-
e-edménvesebb Játék művészei, nem a leg-
finomabb. és legötletesebb labdarúgás 
képviselői gvöztek. hanem az a csapat 
amelv kitartóbb volt, tehát az utolsó -zót 
a fizikai TŐnlét, a hidegvér és ez Ide-
geken uralkodás mondta ki. 

A ,.1'Equipe" nagy elisme-éssel fr arról, 
hogy a magyar csapat példásan és sport-
szerűen fogadta vereségét. 

A „Párisién Libéré" szerint a magyar 
l-bdariigás (elsőbbségét semmivet sem 
kisebbítette a berhl csatavesztés, mert egv 
kevésbhé fáradt együtesspl szemben dicső-
séges küzdelemben maradt alul. 

El kell Ismerni — fejezi be cikkét a lap 
— hogv akik végignéztek az V. labda-
rugó vi lágbajnokságot, azok szerint meg-
bukott ez a vi lágbajnoki rendszer s csak 
így történhetett meg , hogy, ez, a nyugat-

német csapat lett vi lágbajnok, amely már 
egyszer a magyaroktól Baselben 8:3-ra ki-
kapott. 

Az „Aurore" annak tulajdonltja a ma-
gyar csapat vereségét, hogy Játékosai a 
sok győzelmes csata után fáradtak vol-
tak. 

Az V. labdarugó vi lágbajnokságnak az 
lett volna a sorsa. hogy a nagyszerű 
győzelmi sorozat után a magyarok nyer-
jék meg. Az a vereség, mely az utolsó 
hat percben érte a magyar együttest, 
drámai benyomást kellett a nézőkben, 
mert soha még egyetlen csapat veresége 
sem játszott annyira igazságla lannak, mint 
ez. 

A „Le Figaro" ugyancsak a magyar Já-
tékosok fáradságának. Idegkime.'ültségének 
tulajdonítja a vereséget. 

A „Llbératton" írja: 
— A döntő mérkőzés nézői között nem 

volt egyetlen tá-gyilagos megfigyelő sem. 
aki kétségbevonta azt a tényt, hogy sz 
utolsó mérkőzésen a vi lágbajnoki küzde-
lemben résztvett legjobb csapat maradt 
alul . 

Cl kell ismerni, hogy a magyar csapat 
a végküzdelemben már nem volt kepes 
megmutatni igazi tudását, de hozzaiarul 
vereségéhez a vi lágbajnoksúg teljesen 
helytelén lebonyolítási tn id ia is. 

A Német Demokratikus Köztársaságban 
megjelenő hétfői lapok is nagy figyelmet 
szentelnek a vasárnapi mérkőzésnek. 

A „VorwJr ts " és a „Neues Deutschlana 
többek között a következőket írja: 

— A magyar csapat a v i lágbajnokság 
ts legszerencsésebb együí-

többek között ezeket 

legjobb, ha nem 
tese volt. 

A zürichi „Spor t " 
írja: 

— A nyugatnémet csapat megérdemelten 
gvőzött, ez azonban nem volt könnyű 
feladat számukra. A magyar csapat el-
szántan küzdött, de a két legutólsó — a 
brazilok és az uruguayiak elleni mérkő-
zés — nagyon sokat kivett belőlük. 

— 2:1 után már inkább küzdelem folyt 
a pályán, mint Játék. 

A „Sport-Magazin" nyugatnemet lap is 
bőven foglalkozik a mérkőzéssel. Ez nem 
az a magyar csapat volt — írja a !ap,_ — 
amely Londonban és Budapesten legyőzte 
Angii válogatottját. 

A Sunday Express" c. angol lap be-
számolójában rámulat arra. hogy a ma-
gyarok ezen a mérkőzésen nagy balsze-
Fencsével küzdöttek és még így is győz-
hettek volna, ha Puskás ket nagy helyze-
tét értékesíti. 

Szeged város ifjúsági úszóbajnoksága 

A VTSB rendezésében szombaton és va-
sárnap este 8 órai kezdettel tartották meg 
Szeged város if júsági úszóbajnoksagait az 
újszegedi versenyuszodában. Szombaton a 
kedvezőtlen időjárás erősen befolyásolta 
az eredményeket. Vasárnap néhány igen 
j ó eredmény született. Szombati eredine-
nyek: 100 m. mellúszás: 1. Vajtal (Petőfi) 
1:20.4, 2. Beck (Pelőfi) 1:31.6, 3 Ka:ss 
(Haladás) 1:32.2, 200 m. hát: 1 Gafiov 
(Petőfi) 2:55.5, 2. Varga (Petőfi) 2:56.9, 
3. Szilágyi (Haladás) 3:19.1. 100 m. gyors: 

1. Dobai I I . (Petőfi) 1.04.2 S Sz i kb i 
(Hatadás) 1:07.6, 3. Szalai (Petőfi) 1.08, 
200 m. pi l langó: 1. Tóth (Kender 2:10.1. 
400 gyors: I. Szendrei I I . (Petob) 5:46.2 

2. Martonfft (Pelőfi) 6 perc. 3 Bálint 
(MTH) 6:16. 800 m. gyors: 1. Szendrei I I . 
(Petőli), 12:18. Martonffl (PetofD 12.„0. 
3. Bálint (MTH) 13:04. 4xi00 m-es ve-
gyesváltó: 1. Petőfi. 5:35. 2 H ^ r U s 6:14. 
Női eredmények- 100 m. hát: L Vida Ha-
ladás) 1:40. 2. Temesvári I I . (Petőfi) 1:48. 
3. Maduda (Haladási 1:51. 200 m mell: 
1. Gergely (Dózsa) 3:41. 2. Széli (Postás) 
3-59 8 200 m-es nöl vegvesuszás: 1. Ger-
gely /Dózsa) 3:55.7, kísérő számok: 100m . 
serdülő leány-gyors: 1. Kiss TI (Petőfi) 
1 2 58 2. Chórus I. (Petőfi) 1:35.8. ?. Be-
reczki (Haladás) 1:48.3. 50 m. úttörő 
íéánv m e l l - 1 ö rdögh I I . (Petőfi) 467 2. 
Tölgye™ (Petőfi) 48.8, 3. Csanádi (Pos-

tás) 50. 50 m. úttörö flu gyors: L OrosS 
(Ruhagyár) 33.5. 2. Ivány! Dózsa) 244 
3 Benkö Lokomotív) 35.4 , 4x50 m. serdülő 
fiú gyorsváltó: 1. Petőfi. 3:12.1, 2. Dózsa 
3:12.1. 3- Lokomotív 3:29.1. 

Vasárnapi eredmények: 200 m. mell: 1; 
Vajtal (Petőfi) 3:03.2. 2. Beck (Petőfi) 
316.5, 3. Fazekas (Postás) 3:17.4. 100 m ; 
hát: 1. Varga (Petőfi )1 :18 .5 . 2 - O M l o v 
(Petőfi) 1:21.8, 3. Szi lágyi (Haladás) 

rnq 200 evors: 1. Dobat I I . (Petőfi) 
2 SzeBndreí I I . (Petőfi) 2:29.4. 3. 

Sziklái (Haladás) 2:33 2 , 1 0 0 m . pl tangó: 

1 Tóth (Kender) 1:18. 2. Szalai (Petőfi) 
29 3 Prelogg (MTH) 1:29.5 . 200 m . 

vegyesúszás: 1 Martonffl (Petőfi) 2.57.4 
2 Szilágyi (Haladás) 3:05.8. Bá l in t 
(MTH) 3:21. 4x2(10 m-es gyorsval.ó: 1 
Petőfi 11:04.6. 2. Ha ladás 13:29-3, Női ered-
mények: 100 m. mell: Be-eczkl (Haladás) 
L38.8, 2. Gergely (Dózsa) 1:39 3 Kandó 
(Haladás) 1:42, 100 m gyors: 1. K i s s . I I . 
(Petőli) 1:22.3. 2. Maduda (Haladás) 
13L3 3. Chórus I I . (Petőli) 1:37 kísér® 
számok: 100 m. serdülő f iú mell: 1. Ráca 
I I . (Petőfi) 1:31.9. 50 in. úttörő leány 
gyors- 1. Bükv (Kinizsi) 38.1. 2. Chórus 
H (Petőfi) 42:.3. 3. ö rdögh (Petőfi) 47.6 
50 m. úttörö fiú mell: 1 .oth (Dózsa) 
43 6 2. Megyeri (Lokomotív) 44, 3. Kls» 
(Vintlzsi) 44.9. 

B IRKÓZÁS 

Vasárnap az Sz. Lokomotív felnőtt és 
Ifjúsági birkózó csaoata Kalácsán a Duna-
Tisza Kupa szabadfogású csapatversenyen 
vett részt. A felnőtt csapi t 6 2 arányban 
veszteit (Gárgván és Hohn arattak győ-
zelmet). az if júsági csapat 7:3 arányban 
szintén vereséget szenvetr.lt. (Itt Kcszó, 
Csonka és Cseh győztek!. 

MAGYARORSZAG-FRANCIAORSZAG 133:85 

Párizsban a magyar-francia nemzetközi 
úszómérkőzésen a magyar úszók biztos 
fölénnyel győzték le a franciákat. A 100 
m-es gyorsúszásban Nyéki 57.8-el gyozott 
a 200 m-es mellúszásban Kutassy 2 42.1-el 
lett első, az 1500 m-es gyorsúszásban 
Csordás végzett első helyen 19:12 P-H. a 
4x100 m-es vegves váltóban Magyarország 
let a első 4:29.1 -el. A nőt számokban 
100 m-es pi l langó úszásban C-aral győ-
zött 1 -2t.9-el, a 200 m-es mellúszásban 
1. Kil lermann 2:57.2-et. a 4x100 n-es nőt 
gyorsváltóban 1. Magyarország 4:39.7el. 
Víz i labdában Magyarország válogatott 
csapata 12 2 (7:1) arányban győzött I-tan-
eiaország ellen. 

KLICS DISZKOSZVETÉSBEN EUROFA 
CSÚCSOT JAVÍTOTT 

A magyar-csehszlovák nemzetközi atléti-
kai viadalon Budapesten atlétáink ,110:101 
arányban, atlétanölnk 52:44 arányban győz-
tek a csehszlovákok ellen. A küzdelmek 
során Kiles a diszkoszvetésben 5575 m-el 
új Európacsúcsot állított lel. 

AZ SZ. HALADAS ROMANIABA UTAZTW 

A Szegedi Ha ladás NB l-es labdarugó 
csapata jú l ius közepén há-om mérkőzést 
játszik Romániában , kettőt Bukarestben; 
egyet Iassiban. 

OT MAGYAR ATLÉTA I N D U L AZ A N G O # 

NEMZETKÖZI BAJNOKSÁGON 

Az angol atlétika! szövetség jú l ius 9 . 
és 10-én Londonban rendezi meg Idet 
nemzetközi bajnokságát. A küzdelmekben 
a vi lág minden részéből neves versenyé 
zök vesznek részt. A magyar színeket ag 
alábbi öt atléta képviseli: 

Csermák (kalapácsvetés). 
Földest (távolugrás). ( , 
Klics (diszkoszvetés). . , 
Homonnay (rúdugrás) . 
Jeszenszky (háromezer m. akadályfutás); 

Totóeredmények: t . t . 1. *. 1. 2. 5. ?. l j 
2. 2. 2. 

HIVATALOS TOTO NYÉREMÉNYEK 

12 találatot 12 pályázó ért el. A nyes 

réményösszeg egyenként 33.075 Ft. 

11 találatot 115-en értek el. A tryerea 

ményösszeg egyenként 1150 Ft. 

10 találatot 134S-en értek el. A nyereá 

ményösszeg egyenként 131.25 Ft. 

A 11 és 12 találatos nyeremények ktfiJ 

zetések jú l ius 13-án. a 10 találatosaké 

pedig jú l ius 8-án kezdődik. 

A R Á D I Ó M Ű S O R A : 

J U L I U S 7. SZERDA 

Kossnth-rá'lió 

4.30 Hírek. 4.40 Reggeli zene. 5 Falu-
rádió. 6 Lapszemle. 7 Hírek. 7.10 Hang-
lemezek. 8.30 Zenekar. 9 Hirek a nagy 
vi lágból . 9.05 Szórakoztató zene. 9.20 
Gyei mekrádió. 9.40 Dalok. 10 Hirek. 10.10 
Hanglemezek. 10.30 Óvodások műsora. II 
Keringök. 11.30 Énekkar. 12 Htrek. lap-
szemle. 12.15 Hangos Újság. 12.45 Dalok. 
13.20 Fúvós zene. 14 Hírek. 14.25 Úttörő 
híradó. 14.50 Oszipov együttes. 15.10 
Moszkvai Rád ió összeállítása 15.40 Szóra-
koztató zene. 15.50 Rádiójáték. 16.40 Le 
vetekre válasz. 17 tltrek. Ifi I f júsági 
műsor. 18.30 Tánczene. 18.30 Felolvasás. 

19.10 Ajándékmflsor. 19.30 Előadás 50 
Hírek. 20.10 Juta lomműsor 20.50 Ének. 22 
Hitek. 22.10 Tfz perc külpolitika. 2220 
Operahangverseny. 23.20 Éji zene. 24 Hí-
rek. 

Petőfi-rádió 
5.30 Fúvósindulók. 6.40 Torna. 6 50 Reg-

geli zene. 7.10 Hanglemezek. 14 Rád ió 
Együttes. 1450 Előadás. 15 Ooerarészie-
tek". 15.40 Felolvasás. 16 Zenekari hang-
verseny. 16.43 Néger dalok. 17 Énekkar. 
17.20 Szórakoztató zene. 17.25 Előadás. 
17.40 Ve-scikius. 18 Zoneorzmüvekből . 18.30 
Szórakoztató z-ne. 19 Vonóstrió. 19.30 
Fúvószene. 19.40 Sporthíradó. 90 Filhar-
móniai zenekar. 2D.it) Versek. 20.50 Dalok 

és csárdások. 22 Gl inka műveiből . 

SZEGEDI Balettiskolában 1951-35. tan-
évre a beíratás Júl ius 5—8-ig lesz. Zászló 
utca 2 szám alatt, délután 4 -7-lg. Beha-
tás! dlJ 10 Ft. Tilt Elza oktató. 
A SZEGEDKORNYÉKI Sütőipari Vál lalat 
azonnali belépésre vidéki telepeire sütő-
ipari szakmunkásokat, sütőipari átképzö-
söket és fűtőket keres. Jelentkezni a vál-
lalat központi Irodájálfan, Szeged, 5 ár-11. 
7 sz. alatt kell. 
DRAPP váilraakasztós táskám Irataimmal 
együtt elvesztettem az Annaforrástól Köz-
kórházig. A becsületes megtalá ló jutalom 
ellenében adja le: Pulc-u. 6 sz. 
GYAKORLATTAL bíró anyagkönyvelőnőt 
felvesz Antóker. Sztálin-krt. 44 sz. 
ELCSERÉLNÉM szegedi lakásom hasonló 
pestiért. Cím: Bausztné. Róm.cl-krt 33 sz. 
LAKATOSOKAT, kik hegesztésben <s Jár-
tasak. azonnal) belépésre keres az Or-
vostudományi Egyetem Gazdásági Hiva-
tala. Juhász Gyula-u. 9 sz. Jelentkezés 
Fenyvesi művezetőnél. 
BEJÁRÓNŐ Jelentkezzen hetenként két-
szeri munkára 2—3 között. Sztálin-krt. 20 
szám, a j t ó . j . , - t ^ 

SZEGEDI G á zmű férff segédmunkásokat 
felvesz azonnali belépésre. 
FEHÉR, félháló. könyv- és egy barna-
szekrény, tűzhely, asztal eladó. Attila-
utca 7 sz, I I . t . 
tíEJARO vagv bentlakó mindenest kereset 
azonnali belépésre. Kleinné. Dózsa Gy.-u. 
16 szám 
RÓKUS I szoba-konvha speizos lakásomat 
elcserélném 2 szobás lakásért. Költség-
megtérftéssel. Párizst-krt. 38/a. löldszlnt 3. 
ARATÖT keresek résziből, vagy pénzért 
Is. nagyobb sűldö eladó. Holló-11. 7. sz. 
KETTŐ darab, 16 részes nyúlketrcc eladó. 
Csongrádi-sug. 27 szám. 
KEMÉNYFA hálószobabútor eladó. Érdek; 
lődnl Börcsök, Bajcsy Zs.-u. 11 sz. reg-
gel 9—12-ig. 
F.LADO 135-ös motor. Szent Tstván-tér 5. 

j KETTÖSZOB.AS összkomfortos magánház-
•ban lévő lakásomat elcserélnem tőbbszoJ 
i bősért, de hrsorlóért . Kossnth-tt. 9/b. 

Í
' SZEGED I Kender körül elveszett akta-' 
laska igazolványokkal. Kérem Jutalom e l ; 
lenéhon a elmemre leadni. 
GANZ 220/380, 4.5, HP. vil lanymotor eV 
adó, Péll László, Szjjreg, Aradi-u. £ sz. 


