
S*ályaavalo Szegeden 
és Szőregen 

Határmenti 
sporttalálkozók 

A* MTB MEGYEI TANÁCSÁ-
nál közöltek: véglegessé véli, 
hogy,A felsőbb sportszeivek 
megyénk számára üt határ-
menti sporttalál kuzó rende-
zését engedélyeztek A* 
MTS (Vmgríd megyei Tá-
rnicsa Elnöksége — élve jo-
gával — jutalomként, a* 
utóbbi idóben jól ón ered-
ményesen tevékenykedő 
szakosztályok közül a Sztm-
teti Kinizsi vízilabdatoit, a 
Mflkói VgE női kézilabdá-
zóit, a H. MEDOSZ férfi és 
a SZEAC női kosárlabdázóit, 
valamint a Szegedi Postás 
vívóit jelölte ki a nyári 
időszakban jugoszláv sport-
barátainkkal oda-vissza ala-
pon lebonyolítandó találko-
zók magyar résztvevőinek. 

Újabb nevezések 
a maratoni versenyre 

A közelgő szegedi maratoni 
versenyre újabb jelentkezé-
sek futottak be. Eddig há-
rom csehszlovák, három 
NDK-beli, három lengyel, 
két jugoszláv, egy-egy szov-
jet, dón, marokkói és angol 
futót neveztek. Még várható 
az osztrákok, a románok és 
a bolgárok nevezése. Való-
színű, hogy indul a legjobb 
magyar hoeszútávfutó, Sütő 
József is. 

A társadalmi aktívákból 
álló rendezőbizottság most 
már hetenként kétszar ülé-
sezik. Nagyban folyik a 
szervezés. Szeretnék, ha az 
idei viadal ugyanolyan jól 
sikerülne, mint a tavalyi, 
amikor először volt esti ver-
seny és a Széchenyi térre tízez-
res tömeg előtt futottak be 
a résztvevők. Már elkészült 
a műsorfüzet. A szép kivi-
telű és tartalmag ismertető 
július 35-én, vasárnap este 
belépőül szolgál majd u 
Széchenyi térre, ahol ünne-
pélyes keretek között lesz a 
célba érkezés. 

lázegetjen vasárnap ünne-
pélyes keretek között a\'at» 
ják fel a vasutasok újjá? 
épített sporttelepét. Szőre-
avn is érdekes műsup lesz: a 

'községi sportpályán lársar 
dalmi munkával elkészített 
kézilabda- és röplabda-pá-
lyát a falusi spartakiádok 
járási döntőjyel avatják. 

A részletes hét végi műsor 
a következő: 

NZOMHAT 

Labdarúgás. Serdülő baj-
n<>ksa«: SZEAC—Dorozsma, 
S2BAC-stariíon, fél ti (Kle-
mept). Előtte a tarta'ékcsa-
patek játszanak. SZVSE— 
UTC, külső Vasutas-pálya, 
fél 6 (Nagy L-l- Építők— 
Mórgvárosi Kinizsi XI., 
SZAK-pálya, fél 6 (Kozár), 
Textilművek—Ruhagyár, tex* 
tiles-pálya, 6 óra (Kószó), 
Rókusi Dózsa II—UTC II., 
Hunyadi tér, fél 6 (Szeles). 

Atlétika- A Csongrád me-
gyei bajnokság első napi 
versenyei, SSEAC-stadion, 3 
óra. 

VASÁRNAP 

Labdarúgás. Barátságos 
mérkőzés: 82 VSE—SZEAC, 
Vasutas-stadion (a pályaava-
tó ünnepség keretében), fél 
6 (Ungi). Az árvízkárosultak 
megsegítésére: Dorozsma— 
Szegedi Autójavító, Dorozs-
ma, 5 óra (Radnai). Városi* 
járási bajnokság: Asottha* 
loin-dfelyiipar, Mórahalom 
(gz ásotthalmj pálya betil-

tása miatt), 10 óra (Ábra-
hám J ). szatymaz—Zákány-
szék, Szatymaz, 4 óra (Tóth 
F.). Forráskút—Bordány, 
Forráskút, fél 5 (Megyeri), 
Deszk—Alsóváros II., Deszk, 
5 óra (Bacsa). Serdülő haj-
nokság: Postás—Móravárosi 
Kinizsi, külső Vasutas-pálva, 
fél 9 (Batki). SZAK—Hód-
mezővásárhelyi MEDOSZ, 
SZAK-pálya, 9 (Szabó J.). 
Alsóvárosi MAV—Tápé, Sza-
badság tér, fél 10 (Chilov-
szky). Előtte a tartalékcsa-
patok játszanak. 

Atlétika. A Csongrád me-
gyei hajnokság második napi 
versenyei. SZEAC-stadion, 
fél 9. Városi alapfokú ver-
seny, SZEAC-stadion, fél 10. 

Pályaavató ünnepség. A 
Vasutas-stadion felavatása 
az egyesület sportolóinak 
felvonulásával kezdődik. 3 
órakor Borsodi János MAV 
igazgató rövid ünnepi be-
szédet mond. Utána Szűcs 
Márton a megyei TS elnöke 

üdvözli a pályaavatukat, Vi-
rágú lVtinaiy sportköri elnök 
átveszi a stadiont, majd 
felvonják az egyesületi zász-
lót, és gaiamboitat röpítenek 
a palya íoié. Az ünnepség 
során a vasutas-zenekar 
közreműködik. Fél 4-töi at-
létikai bemutató, teniszver-
seny és tekemérkőzés kezdő-
dik. 4 órától cselgáncs és 
birkózó bemutató, fél 8-től 
pedig együttes atlétikai, ví-
vó és ijaszbemutató lesz, Az 
íjászoknál Nagy János ki-
vájó sportoló is bemutatja 
tudását. A SZSAC-SSVSE 
barátságos labdarúgó-mér-
kőzés fel 6-kor kezdődik, 
ennek szünetében a repülő-
modeilezQk tartanak bemu-
tatót. Negyed 8-tól Muzsi-
káló nyári est címmel kul-
túrműsor következik, ame-
lyen a Szegedi Nemzeti Szín-
ház művészei lépnek fel. — 
A stadion klubházában a 
sportegyesület emiékiállítá-
sa, egész napon át. 

Spartakiád. A falusi spar-
takiádok szegedi járási 
döntője a szőregi sporttele-
pen. Kézilabda-mérkőzések 
reggel 8 órától a sándorfal-
vi, g dorozsmai, a kisteleki 
női, a tápéi, a dorozsmai és 
á sándorfalvi férficsapatok 
részvételévei. Röplabda-mér-
kőzések ugyancsak 8 órátó} 
a szőregi, a mórahalmi, a 
forráskúU női, valamint a 
szőregi, a mórahalmi és az 
algyői férficsapatok részvé-
telével. Labdarúgó-döntők: 
Palástya—Kisteleki gépállo-
más, a harmadik helyért, I 
Óra, Mórahalom—Pusztaszer 
az első helyért, fél 3. — Já-
rási tekedöntő Szegeden a 
SZAK-pályán reggel 7 órá-
tól. 

t a t á s . Országos verseny a 
vasutasnap, valamint a Vas-
utas-stadion felavatása al-
kalmából az SZVSE rendezé-
sében, Üjszeged, 2 óra. 

MEGYEI IFJÚSÁGI 
LABDARUGÓ-BAJNOKSÁG 

Tavaszi végeredmény 

Három versenyzőnk 
a kard egyéni 
döntöiében 

Pénteken a párbajtőr csa-
patbajnokság első fordulójá-
val folytatódtak a vívó-vi-
lágbajnokság küzdelmei. 
Magyarország a D-csoportba 
került — Írországgal, Svájc-
cal ás Hollandiával együtt. 
A magyar yálQgatott első 
ellenfele Írország volt, mely 
ellen 13:3-ra nyert. 

A kard egyéni verseny-
ben három magyar verseny-
ző közül Pézsa és Meszéna 
ezúttal is kitűnően vívott, 
s a lengyel Pawlowskival. 
valamint a szovjet Melnyi-
kovval együtt bekerült a 
hatos döntőbe. Befejeződött 
a vigaazvereeny U. és el-
dőlt, hogy a hatos döntőbe 
került méS Horváth Zpltáp 
és a szovjet Rilszkij, aki 
Korácsot verte ki. 

A selejtező második for-
dulójában válogatott pár-
bejtőrcsapatunk a hollanr 
dokkal került szembe. A ma-
gyar csapat vesztesként 
hagyta el a pástot (8:7). 

Forgácsok a szabadtériről 
Az pmeber tragédiája an-

gyalait modern, könnyű hab-
szivacs-szárnyakkal látja ei 

— nem a ./Mindenható" —, 
hanem a mindenható Gazda-
sági H i v a t a l . . . 

* 

A Bánk bán kosztümjei 
Szegeden, a Tragédiáé Bu-
dapesten készülnek, s hely 
ben varrják g Turandatban 
szereplő „nép" ruháját 
is,., 
700 négyzetméternyi felü-

letet festettek be az idén 
zománcfestékkel a nézőtér 
színeinek felfr issí téséül . . . 

4 póm tér zenélő órája 
a játékokhoz méltatlan mó-
don, repedtfazék-hangon 
zenél, mert nincs, aki kel-
lemessé varázsalja a hang-
ját, megjavítva a bizonyá-
ra elromlott szerkezetet... 
A dóm európai nevezetes-

ségű orgonájának is van 

„epizódszerepe" a Tragédia 
előadása a lka lmáva l . . . 

A dóm oromzatának pár-
kányán és a párkány alatti 
szentek ábrázatána beázás 
mély barázdákat hagyott, 
melyeket nem ártana ki-
javíttatni,., 
1959, az első, felszabadulás 

utáni szabadtéri előadások 
óta a Szegedre látogato kül-
földiek száma megháromszo-
rozódott, az előadásokat lá-
togató külföldi nézők száma 
megkétszereződött . . . 

Gyermek-statisztának az 
idén kilencszer többen je-
lentkeztek a szükséges lét-
számnál, s a keresletnek 
osaknem kétszerese a je-
lentkezett női statiszták 
száma is. Férfiak is meg-
felelő számban jelentkez-
tek a statisztériába... 

D. E. 

S = 0 = R = 0 ~ K = B = A = N 

15 13 3 
15 11 3 
15 10 2 
15 8 5 

L Csoport 
Móraváros 
H. Honvéd 
SZAK 
Sz. Spart . 
Rókusi p . 
Szentesi K. 
norozsipa 
Alsóváros 
Nagylak 
Sz. Rul.agy. 
Kistelek 
Texti lmüvek 
Szentesi II. 
Mindszent 
Szentesi V. 
Tápé 

15 
15 
15 
II 
15 
13 
15 
u 
15 
15 
l i 
I I 

5 3 
8 3 
« 8 
5 < 
8 1 
5 3 
8 « 
4 a 
4 1 
3 2 
1 2 
1 1 

- 48: 8 28 
2 42:13 24 
3 28:11 32 
2 31:14 31 
3 22:14 31 
4 38:31 11 
4 31:18 18 
4 18115 16 
8 12:21 13 
8 28:25 1? 
: 16:21 12 
s 18:31 18 

10 10:37 8 
10 20:39 9 
U 8:38 I 
13 9:41 3 

A Vasutas-stadion vasár-
napi műsorában tuniszver-
seny is szerepel: a házigaz-
da SZVSE ás u Sá^AU 
utánpútláscsapata találkozik 
majd a vörös salakor). 
Ezen részt vesz a legfia-
talabb szegedi sportoló, u 
még gsak tizenkét éves Ka-
nalas József is, aki már 
rendszereson versenyez. Az 
SZVSE tehetséges tenisze-
zője legutóbb a megyei if-
júsági bajnokságon az 
egyéni számban harmadik 
lett. 

• 

Az MLSZ-ben kisorsolták 
a Móravárosi Kinizsi—SZAK 
MNK-mérkőzés színhelyét. 
A találkozót a Cserepes so-
ri pályán játsszák a jövő 
héten. Ha döntetlen lesz 
az eredmény, akkor — mint 
vendégcsapat — a SZAK 
kerül tovább a kupában A 
sorsolásra azért volt szük-
ség, mert mindkét csapat 
azonos szintű osztályba*1 

s z e r e p e ) . 
* 

A Vasutas-stadion nalya-
avato műsorának tiszte be-
vételét az árvízkárosultak 
javára ajánlják fel. Ezért 
a púlyabelépők érvénytele-
nek. 

* 

Az MTS szegődi városi 
tanácsánál ú j tömegsport-
bteottságot alakítottak. El-
nöknek Dudás Gyulát vú-
tosztPtták meg: A bizottság 
tagjai Berta József, Berta 
Zsuzsanna, Ntedvegy Pál, 

Papdi Imre és Rea Ágos-
ton lettek. A tömegsport 
fellendítése érdekében több 
sportágban alapfokú verse-
nyeket írtak ki. Vasárnap 
atlétikai vopsenyt rendez-
nek, majd a Szegedi Sütő-
ipari Vállalat most épült 
Tisza-parti tekepályáján sza-
badtéri kupamérkőzéseket 
bonyolítanak le. 

n . csoport : 

I- SZEAC 11 11 - - 47: 7 3S 
8. Sz. Építők 11 6 4 1 28: 7 U 
3. SZEAC II. 11 5 4 2 25:11 )4 
4. SZVSE 11 8 2 3 34:16 14 
5. M. Vasas 11 6 2 3 22:12 (4 
6. UTC 11 8 3 4 14:11 11 
7. II. MEDOSZ 11 S 1 5 21:17 |1 
8. Csongrád 11 5 1 5 10:23 71 
9. Makói s p . 11 < 1 8 17:26 9 

10. Sz. Postás u 3 2 6 9:26 8 
11. Szörcg 11 1 - 10 5:37 2 
12. Szegedi H. 11 11 7:44 -
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NÉVNAP: AMÁLIA 

HŰVÖS m O 
Várható időjárás szombat 

estig: felhőátvonulások, né-
háp.V helyen zápor, zivatar, 
élénk, a Dunántúlon időn-
kén t még erős északnyugati 
szél. Az évszakhoz képest 
hűvös Idő. Várható legma-
gasabb nappalt hőmérséklet 
19—23 fok között. (MTI) 

— avagy min röhögnek a halak.. . 

Szeptemberi vásár — 

júliustál 

A Papír-Írószer Nagyke-
reskedelmi Vállalat az idén 
a szokásosnál korábban kezd-
te meg a következő iskola-
évhez szükséges tanszerek 
szállítását. Az elmúlt egy 
hónap alatt kétszer apnyi 
iskolaszer került az üzletek-
he, mint tavaly ilyenkor, s 
ennek nyomán a nagyobb 
szaküzletekben ipar eladásfa 
készen sorakoznak az össze-
állított füzetcsomagok, s a 
tanulás egyéb kellékei. A 
szállítás a hónap végéig tart 
még, azonban országszerte 
akár már most megkezdőd-
het a tanszervásár. 

Repülő-
szerencsétlenség 

— 53 halott 

Q A lottó 
nyerőszámai 

Rádió- és tv-müsor 
Szombat 

KOSSUTH KA 
Ilink. 4 32 Haj 

Szombat 
1IIO 

4 39 Uf i iE . 4 82" Hajnaltól reg-
gelig . . . 4.4.5 Falurádió. 5.00 Hi-
rek. 3.30 Reggeli Krónika. 6.00 
Hírek. 6.30 Hírek. 7.00 Hírek. 7.30 
UJ könyvek. 7.40 A budapesti 
mozik műsora . 8.00 Hirek. 11.05 
Műsorismertetés. 8 20 Lányok, 
asszonyok. 8.40 Könnyű túvps-
muzsllia. 9.00 Tökéletes Távolba-
látók Titkos Társasága. 8.30 Ott 
votl tanácsok. 9.23 Kamarazene. 
10.00 1-J.trek. 10.10 Magyarenóták. 
10.44 Huskln. Dráma. 12.00 Hirek. 
12.15 Tánczenei koktél. 12.37 A, 
budapesti sz ínházik níűsorö. 
13.00 Nemcsak emlék . . 13.16 
Carmen. Operarészlet. 14.00 Rt-
rKk, 11.(13 'UfgetőoialQB. R.2Q Ai-
|:o(ó(iuih eteken. 14.35 Knmant-
zerte. 15 99 Ml történi n héten a 
nasvyi lágban? 15.20 Hét vége. 
1ti.<» Hir-ek. 1»Í0 Közvetítés ' 
Franciaország--Magyarország vá-
logatott úszovlaőalról. PáfizsRól, 
17.80 Háború és béke. 17.45 Ope-
rarószlot 'k . 18.00 Hlrek. 18.05 pé-
csi muzsika, \9.0fl Közvetítés a 
Vivóv\|Agbaluokságról Párizsból, 
19.34 .Tó estét, gverekek! 20.00 
Esti Krónika. 20.20 Filléres ka-
baré. 31-13 Néndalcgokor. 91.5Q 
Sporthírek. 22.00 Hlrek. 29.15 

I Tánco l lu -k : ">» oo Hírek. 
r m o n KAPIG 

i 4 30—18.42 Azonos a Kossuth 
I rásiló műsorával , ld.00-12.15 Ze-

nés mtjsor üdülőknek. 14.03 Idő-
IÁVUSTEIÍRDÓS. 14.ZÜ A WURNÁRORPI 
jóidmüvasszüvetkezet népi zene-
kara játszik. 14.49' Diplomáciai 
iratok Magyarország külpolitiká-
jához. 15.00 Hírek. 15.05 Zenekap 
muzsika. 15.45 És mégis mozog 
a föld. Rádiójáték. 17.00 Hűek. 
17.05 A könnyűzene barátainak. 
tp.no Nótacsokor 18-30 A Mafla 
kölyök. 1 s.rs iíovích István 
táncdalalból. 18.55 Orvosi taná-
csok. 18.00 Hírek- U-í? MW , r »-
szklj : Égy kiállítás képei. 19.88 
A filozófia nagy prohlémé'- 1 9 -P 
Gershwin: Porgy és Bess. Opy-

nverseny. 
t i k „ -

m.EviyiO 
18.18 Hirek. 18.25 Főzzünk 

okqsanl Küzv«lüés 4 qa*müvak 
írennitatou-rmébüi. la.&s Robin-
son c i u s o e kalandjai . Defoe re-
gényéből készült tilmám'özaí- H-
iész. 19.20 Esti mese. 19.30 TV-
hírudó. 19.50 Hétről hétre . , . 
19.58 A keleti-tengeri országok 
slégcrfösziivália. Az Intervíz)ó 
műsora Stratsundből. 31,00 Je-
lentés Tt5agYarf ,rs?áSról. A bé-
kétlen Békés. Dokumentumfi lm. 
21.25 A kaozsi Achmed. Lengypl 
ra jzf i lm. 21.35 Szombaton, mun-
ka után . . . A* Mtervfzló műso-
ra Varsóból. 22.40 Tv-hiradó. n . 
kiadás. (MTI) 

Csütörtökön Bpit Kolum-
biában felrobbant a kanadai 
légitársaság Vancouverből 
Whitehoi'se felé tartó 
DC—0B típusú repülőgépe. 
A legutolsó jelentések sze-
rint a gépen" 47 utas és 6 
tagú személyzet tartózko-
dott — a repülőtársaság nem 
tudta pontosan megállapíta-
ni a gép utasainak szamát, 
A repülőgép Prince George-
tól mintegy 150 kilométeiTe, 
sziklás vidéken zuhant le. 
miután a levegőben felrob-
bant. A jelentések szerint a 
szerencsétlenséget senki nem 
élte tvjl, A Prineu Gepvgfi-i 
repülőtér ellenőrző tornyá-
ban egyetlen segítséget. Hérci 
jelzést vettek. Á helyszínre 
küldött kutató- és mentő-
csapíttftk röviddel a swien-
cséttenséfi után jelentettek, 
hogy 24 holttestet már sike-
rült azonosítani. A légitársa-
ság szerint a gépen sok gye-
rek utazott. 

rm l cgj veres merénylők 
meggyilkolták Abdullah 
Szakiad) sejket, a dél-ará-
biai Salb sejkség nalbját 
(uralkodóját) Szakladi tagja 
volt a neokulonialisla dél-
aráblai államszövetség ta-
nácsának. 

A Sportfogadási éfi Lottó 
Igazgatóság tájékoztatója sze-
rint Csepregen, a szabadtéri 
színpádon megtartott sorso-
láson n 26. játékhétén a kö-
vetkező számokat húzták ki: 

fi, 2 1 , 61, 65, 76 

— Államellenes összeeskü-
vés bűntette miatt a Fővá-
rosi Bíróság ítéletet hirde-
tett Emódi László és társai, 
valamint Rózsa Elemér 
társai, magyar állampolgá-
rok, visszaeső bűnözők ügyé-
ben. A bíróság Ernődi Lász-
lót ötéyi, Rózsa Elemért 
nyolcévi szabadságvesztésre 
ítélte. Az ítélet fellebbezés 
miatt nem Jpgerös. 

Közlemények 
X Bélyeggyűjtők f igyelmébe! A 

azufiefh Bélyeggyűjtő Kör vezető-
sége értesít) ;i kor tagjai t , hogy 
)Bii5. július l í -én 9 órai 
dettel g kór helyiségében sor-
SOlágégl cgyhőkúttet lendkíví ' i i 

OSZ-kungresg^usra. K 55311 
a S. tuh tjo Inddl vas in i i ip dfil-

el'iti U, délután 3 es 5 órakor. 
megfelelő számú utas jelenlke-
zese cselen. k. 5453 

x Felhívás a földadó fizetéséra 
ki j 'e lefat tekhr*, hogy a cséplés 
befejezése után 19H5. évi udó-
flgeiesl köteH Zéüsugü'ieek haja-
delcfalanu! tegyenek eleget. A 
földadó lúlius 1-én esedékes. 
Teljesítése állampolgári köteles-
ség. 

A tursoelöszövetkgzetek az fil-
IMuk közösen hssznált földtem-, 
letek Idán kivetett földadót ter-
ményben kötelesek megfizetni. 
Ugyancsak terményben kötejs-
sek megfizetni földadólukat azok 
a gazdálkodók, akik 4 kat . hold 
vagy anuál nagyobb {iUdlerüle-
ten. ilTeíve 1 kai . holdat elérő 
s-ttime-üleferí Rá/dálboŰnak. 

A 4 hotenái kisebb, nefl) 
v j ' -tt áaó. 111. »z l kat. 

holdnál kisebb szőlő művelési 
áai't ienUe.ten eagénilca gazdál-
kodók földndófize'éal kötelezett-
8é«íjllrrftk terménjtyel. vanv 
mázsárkónt 9»O FI-O« áron bén»-
ben lehetnek elerret. 

Ha n t f eménvhen f izetfsre k :i-
•eiezet' földrdőtar tnzását iinhi-
' síéitói nem terménvhen egven-
"Ht k ' . e n-kén* 948 Ft-ns l,0*s-
4ren fe'dt pótlók elmén f"td9dó-
e<stre1ókáp(|k minden b\'tzak"o-
ernmm'a után t Ft-ot kötete* 

i. rs-rlt-e e Peheí-ós k- t' 
Mérvet Jogú városi Tanács 

V. B. Pénzügyi Osztálya 
IC. 274 

A Nap kél 3 óra 56 perckor , 
és nyugszik 19 óra 41 perckor . 
A Hold kél 17 Óra 15 perckor , 
és nyugszik 1 óra 14 perckor . 

VÍZÁLLÁS 
A Tisza vízállása Szegednél 

pénteken plusz 550 centiméter . 
(Csökkenő.) 

HUSZONÖT fi VE, 
1940. július 10-én, Vichy kaszinó-
jának egyik termében Laval rá-
bírta megalázkodó par tement jé t , 
hogy k imondja önnön feloszlását 
és megfoj tpt ta a Francia Köztár-
saságot. A hós kommünarok 
utódai azonban kihirdet ték tör-
hetetlen hitüket Franciaország 
jövőjében és a demokrácia győ-
zelmében. Az illegális l 'Humanl-
té-ben ugyanezen a napon Jelent 
meg a Francia Kommunis ta Pá r t 
Kqfpon t j Bizottságának tör té-
nelmi jelentőségű kiál tványa, 
amely ellenállásra és nemzeti 
felszabadító harcra hívta fel a 
népet. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Nyári szünet. 

KAMARASZÍNHÁZ 
Nyári szünet. 

KULTCRPAKK 
Nyitva 12 órától 20 óráig. 

MOZIK 
Szabadság: Vörös és fekete. I., 

II. rész. (3 és 7 ófgkor). — Vörös 
Csillag: Egy szobalény naplója . 
(6 és negyed 9.) — Fáklya: Sze-
relmesek vannak köztünk. (Há-
romnegyed g és 8 órakor.) 

Postás Mozi: Nyáron egysze-
ri). (Fel 6, fél 8.) Magyar film. 

Nyugdíjas Szakmaközi Művelő-
dési Otthon. Kossuth Lalos sgt. 
53.: Kezek a város felett. (5 és 7.) 
Magyarul beszélő olasz film. 

Móricz Zsigmond Művelődési 
Otthon, Mihálytelek- Az arany-
ember- (7.) Magyar film. Korha-
tár nőikül-

INSPEKC1C9 ÁLLATORVOSI 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 

JÜi|ug 10-től 17-ig este 6 órától 
reggel 6 óráig (vasár- és ünnep-
nap nappal is) elsősegély és ne-
hézpllés esetére ügyeletes dr. Pa-
lotás Gyula állatorvos. Lakása: 
Partizán u. 7. Telefon: 26-94. 

Az állatorvos kiszállításáról 
a hívó fél köteles gondoskodni. 

DtL-MAGYARORSZÁG 
A Magvai szocialista Munkás-
pari Csongrád megvet és Szeged 
városi bizottsága é, • tanacs 

tapjá. 
Megjeter ik nettó kivételével 

mtr.der.nap. 
Szerkeszti a szerkesztő bizottság. 
Főszerkesztő dr Lőkö, Zoltán. 

Szerkesztőség: 
Szeged. Magvai TanácskOztár-

•-.ísáfl űtia 10 
Telefon 95-S3 30-03 

ÉRzglrai tp|efqn 35-08 
Kiadta a : st ncrád Meayei 

Lapkiadó Vállalat 
Felelős kiaöc Kovács Lászia 

Kiadóhivatal: 
Sffiged Maeyar Tanácsköztfiiv 

sgság útia 19 
7 e k ' f r n : 25-00 31-18 

'Beküldött kéziratot nem Őrzünk 
meg és néni adunk vissza.) 

A lsnot nyomta 
a Szegedi Nvomda Vállalat 

Szeged Kárász u 9 
INDEX 3A 053 

reriesztik a Lsong'ád megyét 
postahivatalok Előfizetést dl! 
eey hónapra 12 Ft. Előfizethető 
bármely postahivatalnál és kéz-

besítőnél. 

8 DÉL-MAGYARORSZÁG Szombat, 1965. július 10. 


