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A Bárkányi Vasöntöde ifjúmun-
kásai nagy lelkesedéssel készülnek 
a világ ifjúságának harmadik talál-
kozójára. A fiatalok mind öntuda-
tosan. becsületesen végzik ter-
melőmunkájukat.. mert tudják, 
hogy felemelt ötéves tervünk idő-
előttj sikeres befejezését csak így 
biztosíthatják. Az ötéves terv sike-
rének biztosítását szolgálják a III . 
Világifjusági Találkozó tiszteletére 
tett felajánlások. 

Cseh Mihály ifjúmunkás például, 
•k i eddig is 155 százalékos ered-
ményt ért el, felajánlotta, hogy a 
VIT tiszteletére ezt az eredményt 
még ó százalékkal növeli, gyen-
gébben dolgozó ifjúmunkás társait 
pedig munkamódszerének átadásá-
val segíti. Stenge Eszter ifjúmun-
kás 125 százalékos eredményét 
szintén 5 százalékkal növeli és az 
anyaggal még fokozottabban taka-
rékoskodik. Az ipari tanulók kö-
zül szép felajánlást tett Székely 
Ferenc, aki eddig már elért 118 
•zázalékos eredményét jóval túl 
•karja szárnyalni. B. Tóth Márton 
pedig, hogy méltóképpen ünnepek 
íiesse meg a világ ifjúságának 
jtagy ünnepét, eddigi 92 százalékos 
eredményének 105 százalékra való 
emelését vállalta. 

Mindamellett, hogy a fiatalok 
Ilyen szép felajánlásokkal készül-

nek a III. Világifjúsági Találko-
zóra, üzemünkben akadnak hibák, 
is, amelyeket sürgősen ki kell kü-
szöbölnünk. Így a revizoraink nem 
ügyelnek az egyes széria gyártmá-
nyokra és nem, ellenőrzik kellőkép-
pen a munkadarabokat. Ugylát-
szik, hogy a mércék csak dísznek 
vannak az üzemben és nem azért, 
hogy mérjenek velük. 

De hiba van még a tanulás körül 
is. Nem szervezte meg a politikai 
köröket s ennek hiánya a DISZ 
szervezet gyenge munkáján is meg-
látszik, A Kul túrgárda is elhanya-
golja a kultúrmunkát, most amikor 
az üzemi kuliúrbrigádokra komoly 
feladatok várnak a nyári mező-
gazdasági munkáklkal kapcsolatban. 
A Vasöntöde fiataljainak sem sza-
bad megfeledkezniök arról, hogy 
az elméleti képzésnek szoros kap-
csolatban kell lennie a gyakorlati 
munkával. Nein elég jó termelő 
munkát végezni, hanem szívós ta-
nulással kell képeznünk magunkat, 
hogy eddigi eredményeinket még 
tovább tudjak növelni. Ugyanakkor 
fokozottabb éberségre van szükség 
mindenütt, hogy töibbé ne szőhes-
senek ilyen aljas összeesküvéseket 
dolgozó népünk állama ellen, mint 
ezt Grősz és társai tették. 

Szabó Józsefné 
ifjúmunkás 

« Párthire k 
Felhívjuk a középfokú káder, 

képző egyéni éa magántanulásban 

résztvevő elvtársak figyelmét, hogy 

a záró konferenciát július 8_án, 

vasárnap reggel 8 órakor tartjuk 

az Iparostamuló iskolában. Feltét, 

len és pontos megjelenést kérünk. 

Agit . Prop. Osztály. 

A VÁROSI TANÁCS HÍREI 
A városi tanács végrehajtó bi-

zottsága a helyszínen ellenőrizte 

az artási munkákat és megállapí. 

totta. hogy a dolgozó parasztság 

nagyobb részben megértette a mi-

nisztertanács aratás és cséplésről 

szóló határozatát, mely szerint a 

gabona levágását időben, szem-

veszteség nélkül kell elvégezni. 

Megértette, hogy ötéves tervünk 

teljesítése és a béke megvédése 

Szempontjából mennyire fontos a 

gabonafélék mielőbbi learatása. 

Megállapította a tanács végre, 

hajtó bizottsága azonban azt i s , 

hogy csekély számban vannak 

olyan dolgozó parasztok is, akik a 

beérett gabonájuk learatásához 

mlndezidelg még nem fogtak hoz-

zá és ezzel lerontják a dolgozó pa . 

rasztság által elért jó eredménye-

ket. 

Felhívja a tanács a mulasztókat, 

hogy vegyenek példát azokról a 

társlkról. akik szorgalmas munká-

jukkal Időben teljesítették a rájuk 

háruló kötelességet. 

MINŐSÉGI tejet csecsemők ré_ 

Bzére vasárnaptól kezdődően (jú-

lius 8) minden vasárnap fél 8—10 

óráig az alábbi helyeken osztanak: 

Klapka-téri tejcsarnok, Dugonics-

téri tejcsarnok, a 16. sz. Népbolt 

(Kelemen.u;,). A tejet a területileg 

illetékes védőintézieit által kiál l í . 

tott igazolványra adják ki. 

| FELHÍVOM az állattartó gaz-

| dálkodókat, hogy mindazon jósaá 

gokat. amelyek tenyésztésre, to_ 

vábbtartásra nem alkalmasak, úgy 

azt bocsássák a felvásárló válla-

latok rendelkezésére. 

A sertések fertőző betegségei el-
len való védőoltások végrehajtása 
céljából az állatorvosok csoportos 
oltásokat végeznek a következő he-
lyeken: 1951 jú l ius 5-én 6 órakor: 
az alsóvárosi bikaistállónál, júl ius 
5-én 10 órakor a rókusi vásártéren, 
júl ius 5-én 17 órakor az O N C S A . 
telepi bikaistállónál, jú l ius 6-án 8 
órakor a Csillag-téren. jú l iu s 6-án 
16 órakor a Petőfi-telepen a Fő-té-
ren. 

Az oltatni szándékozó sertéstulaj, 
donosok sertéseiket a megjelölt he-
lyekre hozzák, az oltási díj a hely. 
színen fizetendő. 

Értesítem a lótenyésztő gazdálko-
dókat hogy a földművelésügyi mi-
nisztérium a fedeztetési idényt 1951 
július 15-ig meghosszabbította. Is-
mételten felhívom a kancatulajdo-
nosokat, hogy a kancák fedeztetése 
kivétel nélkül kötelező. Aki a tu la j , 
donában lévő kancát bármilyen ok-
nál fogva nem fedezteti be, vagy 
azt nem kezelteti, az ellen, mint a 
ké'éves állattenyésztési terv szabo-
tálója ellen az eljárás tmeglndí-
tom. 

VB-elnök. 

M É L Y gyermekkocsi eladó. Pulc-

utca 29. 

G Y E R M E K A G Y matraccal, pap. 

lannal, pólyapárna huzattal, má r . 

kás kép eladó. Széchenyi-tér 3. 

Gáspár. 

N A G Y M E N N Y I S É G Ű szőlörőzsc 

eladó, kicsinyben is. Topolya-sor 5. 

ZONGORA megbízásból bérbe adó, 

hosszabb időre is esetleg. Ra-

kovszky zongorahangoló. Jósika-u. 

31. Telefotn 40-06. 

S INGER varrógép, egyszemélyes 

rekamié, vertheimkassza irodai, 

székek, deszkák, munkaasztalok 

eladó. Lengyel.u. 26. 

MEGBÍZÁSBÓL eladó egy drt> ú j 

kettős rekamié és 2 drb fotel. 

Szeles kárpitosnál, Att i la.u. 2. 

JÓLFÖZŐ bentlakó mindenest szen-

naira felveszek. Petőfi Sándor-

Bugárút 4. 

A NÉPBOLT 7. sz. árudábam hét-

főn elveszett 8 jegy, 4 pót és 4 

alap jegy Hódj néven. A becsületes 

megtaláló a kiadóba adja le. 

EVOLUT kálisz 51-es könyvelési 

tanfolyamot most végzett bármely 

szakmában elhelyezkedést kenés. 

Turzó Lajos, Szeged, Kiss Ernő-

utca 2. 

VIZSGÁZOTT .szakács üzemi vagy 
vállalati konyhára elmennie. Molnár 
József, Sztálin-körűt 5—7. 
E L A D Ó tükörajtós hármasszek. 
rény, kisebb márványlapos szek-
rény és egyéb bútorok. Polgár-u 
20, emelet 1. 
ELADÓK színes és fehér ágyhu-
zatok. törülkötó. asztalnemű és 
függönyök. Müller Erzsi, Károlyi-
utca 4. 

J ó állapotban lévő lOO.as Sach 
motorkerékpár eladó. özv. Szántó 
Ferencné, Maros.uíca 1. 

^ EGY perzsa összekötő szőnyeg. 2 
drb rugós ágysodrony eladó. 
Sztálin-körút 91. I . 1. 
EZER kg-os mázsa. Berkei-mér-
leg. ládapántológép, zsáktargoncák 
eladók. Takaréktór-u. 3, házfeJ. 
ftgyelő. 

JUB ILETTE 2.9_es kisfilmes fény. 

képezőgép, nagyítógép eladó. Dél . 

után 4 órától. Katona-u. 5 sz., I I . 

emelet 6. 

CENTRÓEL bobinos prima Siniger 

varrógép eladó. Pálfi-u. 11. 

HATÁRSÁV igazolvány elveszett 

Lajos Mária névre, egyéb iratok-

kal. Kérem a megtalálóit, szi. 

veskedjék leadni a kiadóba. 

KOMBINALTSZEKRÉNY , asztal 

székeikkel, konyhaberendezés. Spit-

zer asztalosnál készen kapható. 

Attila-u. 16. 

KERESÜNK ipari varrógépet. Ál-

lami Férfi és Női Szabóság Szeged, 

Széchenyi-tér 17. Reggel 7-től d. 

u. 4-ig. 

KÖZÉPKORÚ házaspár keres Hód-

mezővásárhelyre 50—60 közötti fi 

nomlelkű komoly, független vagy 

nyugdíjas nőt. aki vállalni tudja 

háztartása munkáit. Családtagnak 

számít. Bővebbet Petőfi S.-sugárút 

56. szám. 

KATONA Lászlóné gyorsfró és gép-
Iróiskolájábain (Köícsey-utca 10.) 
új tanfolyamok kezdődnek. 
ZSEBÓRÁJÁT karórára alakítom, 
nagyon szépen és jól. Fischer órás. 
Szeged. 
LACZKÓ órás. Széchenyi-tér 9. 
Zsótér-ház. Jó árat fizetek kar-,, 
zseb- és ébresztő órákért és szer-
kezetekért. 
MAJOR gyorsíróiskolában vizsgáink 
után szünidei gyorsított és tfzhóna-
pos vizsgával záruló tanfolyamokai 
kezdünk. Beiratás Bocskay-u. 4. 

Csongrádmegyei Ingatlanközvetítő 

Vállalat közli: 

LUGAS-u. 5. sz. 300 négyszögöl 
gyümölcsöstelek sürgősen eladó. — 
Érdeklődni Szilléri-sugárút 35. sz. 
MODERN háiószobahútorral be-
rendezett kétszobás, összkomfortos 
lakásom megegyezés alapján ál-
adom. Vásárhclyi-sugárút 69. — 
Zsarkó. 

BÚTOROZOTT szoba két férfi ré-
szére ágynemű használattal k'adó. 
Oroszlán-utca 6. sz., ajtó 6. 

N A P I R E N D 

1951 július 4. szerda 

MOZI 

Szabadság: fél 7, fél 9 ..Kőszív" 
(július 6-ig). 

Vörös Csillag; fél 7. fél 9 ..Var-
sói premier" (július 4-ig). 

Fáklya: 6, 8 „Titkos küldetés" 

(július 5-ig). 

Fáklya.moziban vasárnap dél-

előtt fél 9 és fél 11 óai kezdettel 

filmmatiné. Bemutatásra kerül 

„Hét színes mesefilm". 
• 

SZ ÍNHÁZ 

Szünet. 
• 

A Múzeum nyitva keddtől pén-
tekig délelőtt 9-től délután S-ig, 
szombat és vasárnap délelőtt 9-töl 
1 óráig, 

# 

Az Egyetemi Könyvtár július hó-
ban hétfőtől péntekig reggel 8 órá-
tól délután fél 5 óráig, szombaton 
8 órától fél 12 óráig van nyitva. 
Könyvkölcsönzés minden nap dél-
előtt 8 órától 1 óráig. 

A Somogyi-könyvtár nyitva van 
július és augusztus hónapban köz-
napokon délelőtt 10 órától 14 
óráig. 

• 

IDŐJARASJELENTÉS: Várha-
tó időjárás szerda estig: Változó 
felhőzet, néhány helyen, inkább 
csak északon és keleten kisebb eső 
lehel. Mérsékelt szél. A hőmérsék-
let kissé tovább emelkedik. Várható 
hőmérsékleti értékek az ország le. 
rületére: reggel 13—16, délben 
26—29 fok között. 

RÁDIÓ MAI MŰSORA: 

1951 J Ű L I U S 4., S Z E R D A 

Xossuth-Rádió 

7.45 Lapszemle. 7.55 Műsoris. 
metetés. 8.05 Népzene. 8.30 Mű-
sorzárás. 11.30 Arany János és az 
Akadémia. X I . 12.30 Romániai ma-
gyar dalok. 13.15 A rádió szóra, 
koztató zenekara játszik. 14.10 Út . 
törö-híradó. 14.25 Zongora. 14.45 
Hanglemezek. 15.30 A Kölcsey gim-
názium énekkara. 15.50 Műsoris-
mertetés. 15.55 Női szemmel. 16.20 
Iskolások rádiója. 17.10 „Laci le, 
hallod-e?" Gyermekek között. 17.30 
Szines muzsika. 18 Hullámzó Bala-
ton tetején. 18.30 Haláltánc. Hang . 
lemez. 19 Tánczene. 20 Hangos U j . 
ság. 20.40 Versenyben az ország 
kenyeréért. 20.45 A rádiózenekar 
játszik. 22.25 Magyar daljátékok. 
23.25 Zongoraötös. , 

Petőf i .Rádió 

7 Szórakoztató zene. 7.35 Opera-
kettősök. Hanglemezek. 10.45 Hang . 
szerszólók. Hanglemezei?. 11 Óvó-
dások műsora. 11.20 Könnyű zene. 
11.30 Műsorzárás. 15 Balett-szvit, 
15.25 Hangszerszólók. Hangleme-
zek. 15.40 Földkerekség egyhato. 
dán. 15.55 Operettrészletek. Hang-
lemezek. 16,40 Ének. 17.20' Hang-
lemezek 17.40 A rádió esti isko-
lája. 18.10 Tömegda'.ok. Hangleme-
zek. 18.40 Elméleti tanácsadás. 19 
Építőipari műsor. 19.2-5 A szatíra 
fegyverével. 19.50 Falurádió ne-
gyedórája. 20.05 Hegedű, zongora. 
21.30 Tánczene. Hanglemezek. 22 
Operarészletek. Hanglemezek. 22.30 
Népzene. 

A városi TSB felhívása 

A városi TSB elnöksége ezúton 
hívja fel a sportkörök vezetői fi-
gyelmét, hogy a sportfejlesztési terv 
kimutatását a legsürgősebben ad-
ják le a TSB Hajnóczy-utcai hiva-
talos helyiségében. 
Szegedi atléták sikere Budapesten 
Szombaton a budapesti Vasas vá-

logató versenyén igen jól szerepel-
tek a szegedi atléták. 400 méteres 
síkfutásban Bárkányi, a Honvéd 
versenyzője 51.7 másodperccel me-
gyei csúcseredményt ért el az 
előfutamok során. Ugyancsak me-
gyei csúcsot állítottak fel rúdugrás-
ban 350 cm magassággal Sárkány-
Szegedi Kender és Német dr., a I 
Szegedi Honvéd versenyzői. 

Hogyan támogat.ák a szegedi sportolók 
a falu szocialista szektorait? 

A szegedi TSB-ben az egyes 
sportkörök és sportolók kezdemé-
nyezésére az elmúlt hét végén egy 
értekezletet tartottunk. Ezen az ér. 
tekezleten felvetették az elvtársak: 
a TSB keressen lehetőséget arra, 
hogy a sportolók a nyári mező-
gazdasági munkában, valamint a 
növényápolási munkákban résztve-
gyenek. 

Ilyen irányú kezdeményezést ve-
tett fel a Vörös Lobogó Szegedi 
Kender SK-től Pördi Jú la e'.vtársnő 
és a Vörös Lobogó Ruhagyár ÁV-
tól ökrös elvtárs. Az értekezleten 
jelenlévő sportkörök vezetői közül a 
Szegedi Honvéd SK részéről Re-
lovszki elvtárs jelentette be elsőnek 
csatlakozását. De örömmel üdvö. 
zölte a kezdeményezést a Lokomo. 
tiv SK részéről jelenlévő Opper-
mann és Kalocsai elvtárs is, akik 
megígérték, hogy habár most a lab. 
darugó szakosztály nincs itthon két 
hétig, azonban a többi szakosztá-
lyokat mozgósítják mezőgazdasági 
munkára. A Honvéd és Lokomoliv 
SK-höz hasonlóan a jelenlévő többi 
sportkörök, valamint a Magyar 

Kender, a Szegedi Juta , a Varga 
Kötél, a Kinizsi, a Haladás részé-
ről a jelenlévő elvtársak is csatla. 
koztak ehhez a kezdeményezéshez. 

A többi sportköröknek is magá-
évá kell tenni ezt a kezedményezést 
és megszervezni, hogy már a kö-
vetkező vasárnap a sportolók mi-
nél nagyobb számban menjenek ki 
Szőregre éa Deszkre, az oitlévő 
tszcsknek segítséget nyújtani . Nem 
értjük a Szegedi Petőfi és a Sze-
gedi Építők SK vezetőinek állás-
pontját ebben a kérdésben, mert 
őket is meghívták erre az értekez-
letre, de nem tartották fontosnak, 
hogy itt részt vegyenek. A sportkö-
rök vezetői lépjenek érintkezésbe a 
területükön lévő pártszervezettel, 
valamint vállalatvezetőséggel, akik. 
tői megkapják a támogatást válla-
lásuk sikeres megvalósításához. Eb . 
bői látszik, hogy sportolóink lát ják 
azokat a feladatokat, amelyeket 
Pártunk az egész dolgozó magyar 
nép elé feladtul tűzött a mezőgazda-
ság szocialista átalakításával kap-
csolatban. 

Nagy tömegeket mozgattak meg a vasárnapi 

MHK-postaversenyek 

A Vörös Lobogó és a Kinizsi 
sportkör rendezésében vasárnap 
M H K postaversenyek voltak Szege-
den. Az egyiket az újszegedi texti. 
les pályán, a másikat a Kinizsi 
Cserepes.sori sporttelepén bonyolí-
tották le. A postaverseny mind Új-
szegeden, mind Móravárosban kitű-
nően sikerült, mind a tömegek meg-
ró aedítása, mind az eredmények ei-
érese terén, , 

A versenyben a Cserepes.soron 
a Paprikamunkások, a Vágóhíd, a 
Pick szalámigyár, a Tisza-malom 

és a Sertéshizlalda dolgozói jártalc 
az élen. Az újszegedi sporttelepen 
pedig a Szegedi Kender és az Új-
szegedi Kendergyár dolgozói mu la t , 
tak j ó példát. 

A Cserepes-soron ezúttal avatták 
fel a most elkészült akadály-pályát, 
amelyen nagy kedvvel versenyeztek 
az ott megjelent dolgozók. 

A nap kiemelkedő eseménye egyé-

ni teljesítményben Nacsa István 60 

méteres gránátdobása és 10.50 cm 

súlylökése volt. 

Á P e t ő f i , D ó z s a é s a H a l a d á s v e r s e n y z ő i o s z t o z t a k 
S z e g e d v á r o s ú s z ó b a j n o k s á g a i n 

Vasárnap bonyolították le az új-
szegedi uszodában Szeged város ez-
évi úszóbajnokságát. A bajnok, 
küzdelem 17 számából 7-et a Pe-
tőfi, 6-ot a Dózsa és négyet a Ha-
ladás versenyzői nyertek meg. 

A verseny győztesei a követke-
zők: 100 m férfi hát 1. Nagy M. 
(Dózsa) 1:21.8. 200 m férfi gyors 
1. Nagy M. (Dózsa) 2:56.2. 100 m 
férfi mell 1. Törzsi (Dózsa) 1:27.4. 
100 m női mell 1. Bánkuti (Petőfi) 
1-40. 100 m női gyors 1. Lábdi I 
(Petőfi) 1:29.8. 100 m női hátúszás 
Juhász (Petőfi) 1:36.6. 100 m férfi 

pillangó 1. Szebenyi (Haladás) t ;4 í , 
100 m nöi pillangó Murányi (Hala-
dás) 1:52.8. 50 m fiú pillangó Vincze 
(Petőfi) 42.8. 400 m férfi gyors 
Nagy M. (Petőfi) 42:8. 400 m férfi 
gyors Nagy M. (Dózsa) 6:38. 200 m 
férfi mell Szójka (Haladás) 3:31. 
200 m férfi pillangó Rehök (Petőfi) 
3:09. 200 m női hátúszás Murányi 
(Haladás) 4-02. 200 m női gyors 
Lábdi I. (Petőfi) 3:29. 200 m női 
mell Bánkúti (Petőfi) 3:34.8. 100 
m férfi gyors Nagy M. (Dózsa) 
1-13.3. 200 m férfi hátúszás Nasv 
M. (Dózsa) 3:09.8. 

Még sok a javítani való az MHK-párosversenyeken 

A Ruházati Bolt dolgozói végre 
megértették az MHK jelentőségét 
és szombaton 70 fővel pályára lép-
tek, hogy a próbákat letegyék. A 
résztvevők közül 40-en sikert ér-
tekel, amennyiben az előírt követel-
ményeknek eleget tudtak tenni, így 
a párosversenyben, ami köztük és 
a Kis. Ker. Vállalat dolgozói között 
fennáll, hátrányukat már némileg 
ledolgozták. 

Meg kell azonban itt jegyeznünk 
azt, hogy a párosversenyekben még 
mindig vauinak hibák, mert az üze-
mi és vállalati sportfelelősök, vagy 
nem értik, vagy nem ismerik a pá-
rosverseny jellegét, illetve jelenlö-

-

Egy országos Ifjúsági csúcs és négy 
megyei csúcs csongrádmegyei atlé-

tikai bajnokságán 

Csongrád megye atlétikai ba j . 
nokságát vasárnap rendezték meg 
Szegeden, amely kiemelkedő telje-
sítményekben bővelkedett. Pintér 
kalapácsvetésben országos if júsági 
csúcsot állított fel, ezenkívül megyei 
csúcsot állítottak fel a női 100 
méter, a férfi 400 méter. 2000 mé. 
ter és a női felnőtt 80 méteres gá t . 
futásban. 

A verseny eredményei: Női 100 
m : 1. Suták (Szeged) 13.5, 200 m : 
1. Suták 28.9, 80 m. gát : 1. Kolo-

ségét. Ez abban tűnik ki, hogy 
nem tájékoztatják egymást a ver-
senyeik lebonyolításáról, amelyeket 
közösen kellene megtartani, kü-
lön-külön bonyolítják le. így tör-
tént ez a Kis. Ker. és a Ruházati 
Bolt esetében is. Ezúton hívjuk fel 
mind az üzemi, mind a vállalati 
és a tömegszervezeti sportfelelősök 
figyelmét, akik valamely üzem, 
vagy vállalat sportkörével páros-
versenyben vannak, hogy a fenti 
hibákat küszöböljék ki, mert csak 
ennek kiküszöbölésével végezhetnek 
olyan munkát, amellyel váltalt kö-
telezettségüknek eleget tudnak len-

bán (Makó) 15.3, 800 m : 1. Hor-
váth (Makó) 2:52.5, távolugrás: 1. 
Almási I I . (Szeged) 460 cm, 4x100 
m : 1. Szeged 58 másodperc. 

Férfiak: 100 m : 1. Nacsa 
(Makó) 11.9, 400 m : Nacsa 53.8, 
800 m : Mihecz 2:07.5, Szinok (Sze-
ged) 2:08. 2000 m : 1. Mihecz 6:04,4, 
200 m. gát : Nacsa 29.8, magasug-
rás: Juhász (Makó) 163, távolug-
rás: Imre (Szeged) 586, kalapács, 
dobás: Pintér (Makó) 41.8 méter, 
4x100 m váltó: 1. (Makó) 48.7, 
4x400 m : 1. (Makó) 3:54.6. 

Nöi felnőtt 80 m gát : 1. Viften-
berger (Makó) 13.6. 

Csüförlökön tarlja első ülését 
az újonnan megválasztott 

francia nemzetgyűlés 
Párizs (MTI). Csütörtökön tartja 

első ülését az újonnan megválasz-
tott francia nemzetgyűlés. 

Politikai megfigyelők szerint nem 

Queuille jelenlegi miniszterelnök 

kap megbízatást ú j kormány alaki, 

tására a köztársasági elnöktől. De 

Gaulle-ék nem akarnak résztvenni 

az ú j kormányban, viszont követe-

lik. hogy a kormányalakítási tár. 

PATKÁNY IRTÁS 
Értesítjük Szeged város lakásait, hegy amennyiben még pat-
kány mutatkozik, úgy azonnal jelentsék a Fertőtlenítő Intézet-
nél, Tolbuchin-sugárút 71. sz. alatt. Díjtalanul fogjuk a továb-
bi irtást végezni. \ 

PATKÁNYIRTÓ VÁLLALAT 

gyalások során a köztársasági el-
nök hallgassa meg a tábornokot. 

A l 'Humanité nem tartja össze-
egyeztethetőnek, hogy az elnök — 
akinek feladata a köztársaság vé-
delme — tárgyal jon De Gaulle.al, 
aki sohasem titkolta, hogy célja a 
köztársaság megdöntése. 

DÉLMAGYARŐR^jÍG 

ootiHkof napilap, 
'elelói zzerkezztS ét kiad* 

ZOMBORI tANOS 
Szerkeszti i a tzerkesz'óbitonsóg 

Szerkesztőség, Szeged lenln-u. 11. 
Telefon: 35-35 ét 40-8Q - ÉHizokal nvrke „Ifiéé 

lelefon eite 8-lói 34-38 
Oodóhivofd > Szeged tenln-s, é 

telefoni 31-16 ói 38-00 

Délmagyarorszdg Nyomda, Szeged 
felelés vezetói PrUtlo Sdndo* 


