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Visszaérkezett a Szovjetunióból 

a Magyar-Sxovjet Társaság 

kulturális delegációja 

A Magyar-Szovjet Taroaság kul-
turális delegációja, amely Kaknk 
Józsefnének. az MSZT ország ie tit-
kárának vezetésével április végén 
utazott a Szovjetunióba a Szovjet-
unió Külföldi Kulturális Kapcsola-
tait Ápoló Társaság (VOKSZ) meg-
hívására, kedden reggel visszaér-
kezett Budapestre. A küldótlcégel 
• ferihegyi repülőtéren Csillag 

i Miklós, a népművelési miniszté-
rium főosztályvezetője, Bernát 

i György, a Magyar-Szovjet Társa-
ság országcfc titkára a magyar 
kulturális élet több más kiválósága 
üdvözölte. 

Nagy Sándor e'.v'árs, Sztálin, 
díjjal kitüntetett Kovsuth-diias író 
a küldöttség tagja ma. szerdán ér-

• kezik Szegedre. 

* Párthirek 

A Szovjetunió déli vidékein már folyik 
a betakarítás 

m Moszkva. A ..Szociallsztlcseszkoje Zemlegyollje" című lap vasár-
napi számában beszámol arról, hogy a Szovjcíuni,', déli területein már 
folyik az új termés betakaí lasa. A Tádzsik Szovjet Szocialista Köz-
társaságban a kolhozok sikerrel végzik a gabonabetakarítást és a 
cséplést. A „Svcrnylk'- és ..K&ganovics" kolhoz már megkezdte az új-
termésű árpa beszolgáltatását. 

Az amerikai parancsnokság 
új, véres intézkedésekre készül 

a kocsedoi hadifoglyok ellen 
Ney-York (TASZSZ) . Az ameri-

kai sajtó közleményed bizonyítják, 
hogy az amerikai parancsnokság új , 
véres elnyomó intézkedéseket tervez 

a koreai néphadseregnek és a kínai 
népi önkénteseknek a kocsedoi tábo. 
rákban fogvatartott katonái ellen. 

Johnson, a New.York Herald TrL 
bűne tudósílója jelenti Kocsetto-ról, 
hogy amerikai középnehéz harcko-
csik helyezkedtek el a táborok kö. 
rill, amelyekben koreai és kínai 
hadifoglyokat tartanak fogva. A 
domb tetején elhelyezett ágyukat és 
nehézfegyvereket a tálbor felé irá-
nyozták. tíz láb magas harmadik 
szögesdrótsövény készül. 

Boatirer tábornok, a hadifogolytá-
bor ú j parancsnoka kijelentette: 
túlságos derűlátás lenne azt hinni, 
hogy minden vérontás nélkül tetje-
se.i visszaállíthatom a rendet (a 
hadifogolytáborban). 

Boatner továbbá elmondotta, cé-
lul tűzte ki, hogy Kocsedora n e ha_ 
tolhasson be semmiféle „ellenséges 
propaganda" és megakadá'yozzon 
..minden olyan eseményt, amely 
hátrányos helyzetbe juttathatná Pan-
mkidzsoniban működő megbízot tai ir-
ka t" . 

Az ..Associated Press" jelentése 
szerint Kncsedon a hadifoglyok kö-
zött körülbelül 800 nő és ezenfelül 
gyermekek is vannak. 

A londoni „Daily Worker" írja, 
hogy ,,az amerikaiak Kocsedora 
helyezték át a 187. ejtőernyős ezre. 
det és ezzel ú j terrorintézkedéseket 
készítenek elő a hadifoglyok ei'en. 
Clark tábornokot felbőszítette hogy 
lelepleződnek az amerikaiak kocse-
doi tettei, ezért ejtőernyős csapato-
kat helyezett a szigetre, hogy ke-
gyetlenkedjenek a hadifoglyok ve-
zetőivel, akik elmondották 3 világ-
nak az igazságot" — ír ja a lap. 

A vatikán húszezer papot és apácát 
rendel R ó m á b a 

a vasárnapi községi választásokra 

Felhívjuk a Bolsevik Párt 
történetét felső- és középfo-
kon tanulmányozó elvtársak 
figyelmét, hogy szerdán dél-
után 6 órakor a Pártoktatás 
Házában ..Ipari forradalom 
Angliában a 18. század má-
sodik felében. — A munkás-
osztály kialakulása és első 
megnyilvánulásai" címmel 
előadás lesz, metyen feltétle-
nül jeletnjenek meg, 

Agi t . prop. osztály 

Róma (MTI). A Vatikán te az 
olasz klérus részéről egyre fokozó-
dik a beavatkozás az olasz válasz-
tási küzdelembe. Rómában továbbra 
is tömegesen veszik fel a választási 
névjegyzékekbe a vidékről érkezett 
papokat, szerzeteseket és apácákat. 
A Vatikán a választásokra húszezer 
egyházi személyt vezényelt fel Ró-
mába. 

A klérus közbelépésének tulajdo-
nítható az is, hogy az úgynevezett 
„független" jobboldali lapok, mint a 
..Tempó" és a „Giornale d' I tal ia" 
hosszabb ingadozás u tán most fel-

hív ják olvasóikat, hogy a Keresz-
tény Demokrata Pártra szavazza-
nak. E lapok azzal nyugtatják meg 
szélsőjobboldali olvasóikat, hogy a 
Kereszténydemokrata Párt a válasz-
tások után széleskörű politikai meg-
állapodást fog kötni a szélsőjobbol-
dallal. 

Az „Osserv&tore Románo", a Va-
tikán félhivatalosa cikksorozatban 
foglalkozott a községi választások 
jelentőségével és azt írta, hogy ,.ha-
lálos bűnt" követnek el azok, akik 
nem szavaznak a Kereszténydemo-
krata Pártra. 

A Li Szín Man-hadsereg 
Iöbb tisztje és katonája ál állt 
a koreai néphadsereg oldalára 

Phenjan (TASZSZ). Mint a 
phenjami rádió jelenti, a Li Szín 
Man-féle hadsereg 7. hadosztályé, 
nak több tisrtje és katonája. K im 
Ok zászlóalj parancsnokkal együtt 
nemrégiben átment a frontvonalon. 

Phenjanban a városi hivatalok es 
szervezetek képviselői, a phenjani 
dolgozók én a néphadsereg katonái 
melegen fogadták őket. 

A phenjaniak üdvözletére K im Ok 
zászlóaljparancsnok válaszolt. 

Ötvenéves fennállásai- ünnepelte 
a Csongrádi-sugárúti iskola 

Bensőséges, meJeg hangulatban 
ünnepeire a Csongrádi-sugárúti is. 
kola fe.vnállásának 50. évfordulóját. 
Az iskola jubileumi ünnepségén 
Temesi Ferenc igazgató mondott 
beszédet és ebben kiemelte, hogy 
a felszabadulás után milyen óriási 
fejlődést ért el az iskola, amelyben 
— a többiekhez hasonlóan — nyolc 
o&zályos általános iskola jött tétre. 
Az ünincpi beszéd után az úttörők 
kedves jelenetekben, saját verseik-
ben emlékezitek meg jubi láló iskolá. 

jukről. A szülői munkaközösség el-

nöke köszöntötte ezután az iskolá-

ban 30 éve működő Sándor György, 

né tanítónőt, va'amint a hosszabb 

idők óta ott működő Meggyes Rózsa 

tanárnőt és Császár József hivatal-

segédet- A hosszú éveken át vég-

lett j ó munkájukért a szülői munka-

közösség megajándékozna őket. Az 

ünnepélyt hangulatosan egészítette 

ki a MAV szegedi nagyállomás <tol. 

gozóinak kulturcsoportja. 

Keringő matiné 
'A régóla hirdetett keringő-nuiti-1 eiája nemcsak, hogy nem szolgálta 

nét — Orasz Júlia, Szabó Miklós, 
Fáy Erzsi, Fclcky Rezső és az Or-
szágos Filharmónia szegedi zeneka-
rának közreműködésével — vasár-
nap délelölt rendeztek meg a szegedi 
Nemfcti Színházban. 

A műsor felölelte — Strausz mü-
veitől napjainkig —. o kcringöiro-
dalom leghíresebb számait. A szá-
mok összeválogatása állatában he-
lyes volli az előadott müvek stílus-
ban. felfogásban a zenei realiz-
must képvisel'ék, vagy ahhoz közel 
állottak. Hiba volt azonban Millö-
cker Dubarryjának szerepeltetése. 
E mű szövegének kissé ízléstelen 
volta,, zenéjének beteges dekaden-

kultúrforradalmunk céljait, de _ ép-
pen a szembenálló ideológiát _ képvi-
selte. A mű rossz érlelembeni hatá-
sosságát még fokozta Orosz Júlia 
előadása, amely éppen a mű deka-
dens vonásait emelte ki. 

A többi szám előadása sikeresebb 
és hatásosabb is volt. Orosz Júlia 
mély átélésű éneke, Szabó Miklós 
hajlékony tenorja eredményesen se-
gítette a matiné céljait. Fáy Erzsi 
kissé visszatartói tan, de rokonszen-
vesen énekelt. Feleky Rezső is meg-
felelő volt, 

A mindvégig jól működő zenekart 
Nagypál Béla kitűnően irányította. 

Felhívjuk a t i tkár elvtársak fi-
gyelmét, hogy május 22-én minden 
üzemi, hivatali, kerü'eti és tszcs 
pártszervezetben párbnapot tartunk 
A titkár elvtársak készüljenek fe l ! 

Az alapfokú propaganda, iskola 
hallgatói részére május 21.én dél-
után 5 órakor propagandaszeminá-
rium az Építőipari Technikumban. 
A szeminárium anyaga ,,Szovjet-
unió a béketábor élén". Ké l j ük 
elvtársak pontos megjelenését. 

A középfokú propaganda szemi-
nárium hallgatói részére május 21-
én délután 5 órakor propagandasxe. 
minárium.foglalkozást tartunk 3 

Radnóti iskolában. A z anyag: az 
összefoglaló kérdésekből konzultáció 
és az összefoglaló politikai iskolák 
munkájának megbeszélése. Az elv-
társak feltétlen megjelenésére szá-
mítunk. 

Értesítjük a pártalapszervezetek 
titkárait, hogy 21—25 között vala-
mennyi pártiszervezetben szabad-
pártnapot tartunk. Előadókat! kül-
dünk, de ettől függetlenül a párt-
titkár elvtáisak készüljenek fel 
a pártnap megtartására. Előadás, 
vázlatot a pártközpont küld. 

Agi t , prop. osztály 

MNDSZ-HIREK 
Ma délután 5 érakor á" terűtett 

titkárok részére értekezlet a titkár-
ságon, 

MSZT-H1REK 
Az MSZT Belváros VI. síbr vezető 

aktíva és taggyűlést tart szerdán, 
május 21-én. Erro a taggyűlésre 
minden tagot elvárnak. vendégeket 
szívesen látnak. 

Belváros III. MSZT alapszervezet, 
értesíti tagjait hogy 21-én este fél 
8-kor (Széchenyl-tér 7.) előadást tart 
filmvetítéssel összekapcsolva. Min-
denkit szerelettel vár a vezetőség. 

Az MSZT Móra II alapszervezete 
24-én este 7 órakor kultúrműsorral 
és filmvetítéssel egybekapcsolt MSZT 
napot tart. Mindenkit szeretettel vár 
a vezetőség. 

Az MSZT Belváros V. alapszervezet 
(Április 4-út|a 12.) 21-én este fél 7-
kor aktivaülést tart Minden érdek-
lődőt szívesen lát. Elótte fél 6-kor 
vezetőségi ülés. 

IDÖ JÁRÁSJELENTÉS 
Várható Időjárás 

szerda estig: Felhő-
átvonulások. több 
helyen újabb zá-
poreső. Élénk észak-
nyugati. északi szél. 
Az éjtszakai lehű-
lés a délnyugati 
megyékben erősö-
dik. A nappali hő-

mérséklet alig változik 
ország területére: szerda reggel 1— 
4, délben 12—15 fok között. 

MOZI 
Szabadság: 6 és 8: Bajazzók (ma 

utol Iára). 
Vörös Csillag: Fél 7 és fél 9: Ba-

jazzók Ima utoljára). 
Fáklya-mozi májú* 22-lg nem tart 

előadást. 
SZÍNHÁZ 

Este fél 8: Tosca Gorkij bériét (13) 
MUZEUM 

Móra Ferenc-em'ékklállttás: Koszta 
József képzőművészeti kiállítás; sze-
gedi paprikakiállítás: fejlődéstörténe-
ti és természetrajzi kiállítások: hét-
fő kivételével naponta 9-től délután 
6-1 g, szombaton 9-től délután 5-lg. 
vasár- és ünnepnanokon 9-től 1-lg. 

KÖNYVTÁR 
Egyetemi: Délelőtt 10 'Aritól este 9 

óráig (Könyvkölcsönzési 12-töl 8 
óráig). 

Somogyi: Délután 2-tö! 9 ! » (Könyv, 
kölcsönzés: délután 2-töl 7-lg). 

Bútorkiállítást rendeznek 
Szegeden 

A Bútorértékesítő Vállalat sorra 
mutat ja be a legújabb bútorokat, 
bútormodelleket legnagyobb vidéki 
városainkban. Május 26—31-ig Sze-
geden tartanak bútorldállítást. 

x Dr. BANYA! FERENC elhalt fő-
felügyelő szaktársunk temetése 22-én 
csütörtökön 4 órakor a református 
temető halottasházából lesz. Postás 
Szakszervezet. 

X HIRDETMÉNY. Közlöm, hogy Hód-
mezővásárhelyen az országos áliat-
és kirakodóvásár május hó 24-én és 
25-én lesz megtartva. Vészmentes 
helyről szabályszerű Jártattál minden 
Jószág felhajtható Török Gáborné. 

DÉLMAGYARORSZAG 
politika, napilap 

Felelős szerkesztő 60 kladöt 
ZOMBORI JÁNOS 

özerkesztt: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség- Szeged Lenm-u t l 

Telefon: 35—35 és 49—80 - Éltszaka! 
telefon este 8-tól 34—38. 

Kiadóhivatal: Szeged. Lenin-u. 8. 
Telefon: 31-16 é9 35-00. 

Csongrádmegvel Nyomdaipart 
Vállalat. 8zeged 

Felelős vezetőt Vinczo György 

Újabb gyázelmével csoportelső lett női válogatottunk 
a kosárlabda Európa-bajnokságon 

A Moszkvában folyó női kosárlabda i ban győzött Ausztria válogatottja ab 
Európa-bajnoki mérkőzések során Ma- I len NŐI válogatottunk a győzelmö* 
gyarorazág válogatottjai 79:21 arány- I vei' csoport-első lett. I 

M HK-prábáxánok ax általánost iskolákban 

A Mérey-utcal, a Madách-utcai és a 
Csongrádl-sguárút! általános iskolák 
növendékei még az isko'al év befeje-
zése előtt 100 százalékig teljesítik az 
LMHK próbázásalkat. Már az eddigi 
próbák alatt ls kimagasló eredményt 
ért el Ábrahám a 60 méteres futás-

ban 6.5 mp-es Idővel. Papp Ilona 122! 
cm-es magasugrásával, 368 cm-es 14-
volugrásával és 48 méteres klslabda 
dobásával A Jó eredmények és Jő 
előkészítés a tornatanárok érdeme, 
akik a szocialista testnevelés útjáq 
az MHK-ra építik munkájukat. t 

Ha Megyei válogatott—Szeged válogatott 
labdarugó mérkőzés Szegeden 

után 5 órai kezdettel Csongrád me-
gye válogatott labdarugó csapata 
Szeged válogatottjaival mért össze 

A Lokomotív sportpályán ma dél- erejét Ugyanekkor a 
tán 5 órai kezdettel Csongrád me- S z , Dózsa-pályán » két tfJOságl váló* 

gatott mérkőzik. 

MEGYEI ORSZÁGÚTI KERÉKPARBAJNOKSAG 

Vasárnap reggel a budapesti or-
szágúton szeles, hűvös időben tar-
tották meg Csongrád megye egyen-
kénti indítású. 100 km-es országúti 
kerékpárbajnokságát, melyen Rudlcs. 
az Sz. Honvéd versenyzőié 2 óra 49 
perces Idejével a legjobb magyar 
eredményt érte el. Második: Vidáko-
vios (Sz. Honvéd) 3:02; 3 IfJ. Kopasz 
(Sz. Honvéd) 3:02.5; 4. ifi Kiss (Sz. 
Honvéd) 3:03,5; közhasználatú gépek 
30 km-es megyei ba|nokságán első 
Faragó (Sz. Lok.) I óra 7 perc; 2. 

Csiszár: 3. Bazslk: 4. Ofrárí (mtnd 
Sz Lok. versenyzők és mind rajta). 
Ifjúsági vaskerekesek 30 km 1. SzoK 
csányl (Sz. Postás) 1:04; 2. Daróczt 
(Sz Lok.) rajta, ifjúsági versenvko-
rekesek 50 km: 1. Hajas (Sz. Pos-
tás) 1:26; 2. Újvárt (Sz Postás) raj-
ta; III. o. versenykerekesek 50 kmt 
1 Istvánovlcs (Sz. Postás) 1:26; Z, 
Galyas (Hmv. Dózsa) 1:31. Tehetség 
kutató 15 km: 1. Hódi (Sz Lok.) 3T. 
perc; 2. Szántó (Hmv. Dózsa.) 39 a , ( 

MTSK területi úszóbajnoksága 

Vasárnap rendezték meg Szolnokon 
a Munkaerőtartalékok szegedi terü-
letének úszóbajnokságalt Szeged éa 
Szolnok ipari tanulóinak résztvételé-
vel. Egves számok győztesei: Férfi 
serdülő 100 gyors: 1 Mondovits (Sze-
ged) 1:26.1; 100 mell: 1. Papp (Sze-
ged) 1:38; 400 gyors: 1. Deák (Sze-
ged) 7:15; 100 ifi mell: 1 Farkas 
(Szeged) 1:40.1; 100 ifi pillangó: 1. 
Bálint (Szeged) 1:56.2; 100 gyors: 1. 

Gyorsasági motorosverseny Szegeden 

Vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel 
a Széchenyi-téren a Szegedi Honvéd 
rendezésében országos meghívásos 
gyorsasági motorosversenyt tartanak. 

Csongrád megye asztalitenisz , 
bajnoksága 

Szegeden rendezték meg 110 ver-
senyző résztvételével Csongrád me-
gye asztalitenisz bajnokságát. Ered-
mények: Férfi egyes: 1. Nagy (Sz. 
Honvéd); 2. Bakó (Hmv. Dózsa); 3. 
Sebő (Sz. Honvéd) Női egyes: 1. 
Szabó M. (Sz. Honvéd); 2 Farkas (Sz. 
Vörös Meteor); 3. Kozák (Sz Vörös 
Meteor); férfi páros: 1. Csikós—Nagy 
(Sz. Honv); 2. Sebő—Rédei (Sz. Honv). 
Női páros: 1. Uenczóné—Junker (Sz. 
Honvéd); 2 Wellesz—Vekerdi (Sz. 
Lok) Vegyespáros: 1 Nagy—Junker 
(Sz. Honvéd); 2. Sebő—Benczéné (Sz. 
Honvéd), 

LABDARUGAS 

A Munkaerőtartalékok területi' elő-
döntő mérkőzésén az Özdi MTSK a 
Szegedi MTSK ellein 1:0 (0:0) arány-
ban győzött. 

SAKK 

A Haladás országos csapatbajnok-
ság keretében középdöntő mérkőzésen 
a Szegedi Tudományegyetem 6 és 
fél—1 és fél arányban győzött a Bu-
dapesti Közgazdasági Egyetem ellen. 
Szegedi győztesek: Bodnár. Vekerdl. 
Llpnlk, Csákány, Gömöri, Horgosi, 
Lukács döntetlent ért el 

Deák (Szeged) 1:15.2; 100 nőt CTorrt 
1. Balogh (Szeged) 2:59; 100 serdülő 
nőt. mell: 1 Becskl (Szeged) 2:19.8; 
100 Ifi hát: 1. Ma|zik (Szolnok) 
1:51.4; 2. Temesvári (Szeged) 1:51.7; 
3x50 serdülő gyors: 1. Szeged 1:561 
3x50 serdülő vegyos: 1 Szeged 2:43; 
3x100 ifi gyors: 1. Szeged 4:18; 3X 
100 ifi vegyes: 1. Szeged 5:00; 3x5ű 
Ifi női vegyeevált*}; 1. Szeged 3:33.2| 

ATLÉTIKA 

Szegeden megrendezett Petőfi, Épí-
tők és Haladás területi bajnokságán 
a következő Jobb eredményeket ér-
ték el: 1000 m Solti (Sz. Petőfi) 2:49.3 
Magasugrás: Burány (Sz Petőfi) 170, 
Tóth L. (Sz. Tud. F-gv.) 170; rúd Sü-
lé (Sz Tud Egy.) 340; diszkosz: Ka-
tonai (Sz. Építők) 37.81; női 100 mi 
Körmöczl (Sz. Építők) 13.8. 

Szegeden megrendezett középisko-
lás bajnokságok Jobb eredményei: 
Lányok: 100 m: Simon (Makói g.) 
14.1; 800 m: Takács (Szentesi közg. 
gimn.) 2:40.8: magasugrás: Faragó 
(Szegedi Tömörkény gimn) 135. Fiuk 
400 m: Szinok (Sz. Radnóti gimn.) 
56.1; 1500 m: Beleznal (Sz Épftőip.) 
4:20.6; magasugrás: Juhász (Makót 
gimn.) 175; 4x100 m: Radnóti gimn. 
47.9; 4x400 m: Radnóti elmn. 3:44. 

A megyei álta'ános iskolai bajnok-
ság jobb eredményei: Lányok: 60 mj 
Mészáros (Kistelek) 8.6; magasugrás: 
Kőhalmi (Szered) 130; távolugrás: Kő-
halmi 405; fiúk: 60 m: Ábrahám 
(Szeged) 8.1; klslabda: Török (Sze-
ged) 79.60. 

A VASARNAPI SPORTKÜLÖNVONAT 

Gyulára, » Gyulai Építők—Sz. Petőfi 
mérkőzésre reggel 8 óra 20 perckor 
indul Szegedről, este pedig 7 óra 30 
perckor Indul vissza Gyuláról. Jelent-
kezéseket még elfogad a Petőfi Sport 
Kör és az IBUSz , 

VÍZILABDA 

A Szegedi Haladás vízilabda csapa© 
ta Vásárhelyen a Hmv. Dózsa e'len 
4:0 (1:0) arányban győzött Tombáca 
(2), Lombos és Tölcsért góljaival. 

A SZEKÉRFUVAROZASI Válla'at fel 
vesz lópatkoló és kocslkovács szak-
munkásokat Jelentkezés Bpest, V., 
Marx-tér 7. 
JOALLAPOTBAN levő speclál férfi 
kerékpár eladó. Tápél-u. 22. 
FÉRFI öltönyök és 42-es férfi cipők 
eladók. Kossuth L.-sgt. 11. Pdszt 5. 
REKAMIÉ, egy szobabútor, lámpák, 
egy szllbunda. új állapotban eladók, 
Vedres u 7. Újszeged. 
LEGSZEBB bizsutériák legolcsóbban, 
gyöngyfűzés, küpszjavitás, tekia 
gyöngyöt vásárolok. Szelelné. Sztálln-
krt. 36. 
ÖTVEN forint Jutalmait kap. aki ha-
zahozza május 10-én elveszett fehér 
pofájú, lábú. hasú. cirmos hátú, Fir-
ci nevű nősténymacskát. Deák Fe-
renc-u 2. fldszt 1. 
EGY nagy iisthéz eladó. Szenthárom-
sága. 67. 
KÉZIKOCSI, 4 kerekű, vascsövek 25— 
30 mm vastag, üvegajtók, üvegfal el-
adók. Megtekinthető d. u. 4-től Va-
sasazentpéter-u 15/b. 
IAKASOKAT ker esünk. A Vállalat 
rr.r-guiH térítést fizet minden mér"\fl 
lakásért Vidékre helyezettek lakas 
ügyét soronklvül Intézzük. Jelen'se 
be átadandó lakását. Csomlk. Sz^ 
henyl-tér 8. 
REKAMIÉ, tükrös*zekrény. kredenc, 
festettek, egyéb dolgok eladók Szt. 
Övöt gv-u. 10 fldszt. Jobb. 
VILÁGOS po'lturos hálószobabútor 
e'.-.dó Pn'cslrta-u. 21/a. I. 4, 
HASZNÁLT bőrkabátot keresünk meg-
vételre. Szent Mlklós-u. 7. 
ELADÓ ötméteres szarufák gerendák, 
speizajtó. nagyméretű tégla. Petre*-
» 26. J , 
VALLALATNAL vidéken dolgozó 
s emlallkvidátor (szám'aellenőr) Sze-
ge-len állást keres. Petöfi-telep 6 
KÉPEIT kereteztesse és Javíttassa 
Kárpátinénál, Sztálln-krt. 53. 
FEHÉRNEMŰT. gvógyhaskötot, fV"-
dóruhát mérték *zerlnt készít, ho-
zott anyagból is Paulusz Jenődé, 
Höicsey-u. 3. , 
N/GY Jégszekrény, bőrkoffer, asztal, 
vászonruhák eladó. Sztólin-krt 22. 
I. em. 3. 
KERESÜNK állandó munkára W-
lnnyszerelő szakmunkásokat Jeleo*-
k-zni ai Délmagyarországi Áramszol-
gáltató Vállalat munkaügyi osztályán. 
Klauzál-tér 9. 

Különvonat indul 
május 81-én Miskolcra. Lilla-
füredre. Részvétel i jegy ára 
41 forint. Jelenü-ezrci lehet 

28 án délig IBUSZ-nál. 

PÉNZT találtak Igazolt tulajdonosa 
átveheti a kiadóban. 
TAKARÉKTŰZHELYEN, kályhák, C*v 
rápkályhák készítését többféle szm-
b- n háztartási és üzemi méretek-
ben. valamint tüzhe'yek. kályhák é i 
cscrépkályhák Javítását vállalja: T-T i 
hely és kályha szövetkezet, Jóstka-
u 13. Te'efon: 38—91. 
FFHÉR rácsos, nagyméretű gyermok-
ág", eladó. Gál-u. 12 
A70NNAL rakható cstpmentes paprí-
k palánta, eladó. Pásztor-u 46. 
H-SROM festett kerttszék, egy ke-t'-
asztal. nagy gyümölcsszáHItó ládák, 
üstház, üsttel, képek eladók. Tjt-
bu.nin-sgt. 27 

ÉPÜLETANYAG eladó. Petöft-lelep 7, 
u 391. 
F' ADO komplett 'ehér háló és ap< 
epságok. Tav sz-u. 18/a. 
GYERMEK sportkocsi eladó. Baj sv. 
Zs u. 20. 
ELADÓ egy fehér mély gyermekko-
csi Ulszeged Töltés-u 9. 
DRÓTKERÍTÉSHEZ hevete "huzal, sre-
gpfcdrót. bor 25 literen felül elrctój 
Lurok'-y-u. 3/b. 
1"GY fehér gyermek spor.kocst t'adó. 
Oe.'Zv Mlhálv-u. 24. 
ÍRÓGÉP (Smith Premier) elatíó. Kigyö 
u 2 I. 7. 
ÖSSZKOMFORTOS kettő szot Is szép 
belvárosi lakisom eleseréLn'-m lm-
scr'.ó egy szobá-ért Belvárosban. M ij" 
ze: étkezde, Apponyl-u. 
EGY hízott sertés eladó. Földműves-
u. 38. 

UTAZZÉK MASZOVLET 

repülőgéppel 
Szeged—Budapest 50 perc. 

Szegted—Pécs 50 perc, 

Szegei—Békésc^alba 30 perc. 

Gyors, 

kényelmes, 

olcsó 

Jegyeladás, felvilágosítás, 

helyfoglalás: Szeg:d, Klauzál-

tér 2. Telefon: 31-32. 


