
Szegeden rendezték meg a vidéki színházak 

SzB elnökeinek első országos értekezletét 

Kétnapos tanácskozáson beszélték meg a szakszervezeti munka alapján 
a művészi színvonal további emelésének kérdéseit 

A Szegedi Nemzeti Színház dol- Tedagógiai Főiskolával kötőit szo-
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gozóinak ünnepien feldíszített tár-
salgójában kétnapos tanácskozáson 
veitek részt az ország vidéki szín. 
házainak. a miskolci, pécsii. debre-
ceni, győri, kecskemét.bajai, Szol-
nok-békéscsabai színház szakszerve, 
zeii bizottságainak elnökei. A Mű-
vészeti Dolgozók Orzságos Szak-
gservezetónek (MÜDOSZ) határo-
zat;) értelmében á legjobban dol. 
goz£ szakszervezeti bizottság mun-
katerületén cserélik ki rendszeresen 
tapasztalataikat ezért tartották 
most a jSzegeói Nemzeti Színháznál 
az első ilyen értekezletet A 
MÜDOSZ képviseletében Majercsik 
Rezső, Gyiim'S Ernő és Lengyel 
Antalné elvtársak vettek rÓ3zt az 
értekezlebein, avnelyen megjelent 
töblb társszakszdrvezet — mint a 
közalkalmazottak, a pedagógusok 

— küldötte valamint a Szeged Vá-
rosi Tanács és a MÖKÉP képvise-
lője is A Textilkombinát nevében 
— amellyel a Szegedi Nemzeli 
Színház a közelimultban .szocialista 
szerződést kötött — Hévizi Já-
nosné elvtársnő köszöntötte az ér-
tekezletet 

Sugár Mihály élvtárs, szakszer-
vezeti bizottsági elnök tartott ré.ív-
letes beszámolót a Szegedi Nem' 
zeti Színház szakszervezeti munka, 
járói. E munka jó elvégzésének 
alapfeltétele — amint hangoztatta 
— a párt alapszervezeti titkárával 
és a művészeti igazgatóval való 
legszorosabb együttműködés. A 
szakszervezeti bizottság minden re-
szortjának munkáját alaposan i s" 
mertette, hogy a résztvevők szá-
mára mindez hasznos tapasztalatul 
szolgálhasson. Beszámolt róta, hogy 
a munkafegyelem megszilárdítása 
terén jelentős eredményeket értek 
el. A színiévad elején a munkafe-
gyelemben nagy hiányosságok mu-
tatkoztak. Ezen a népnevelő munka 
mellett azzal segítettek, hogy a fe-
gyelmi ügyeket nem hagyták össze-
gyűjteni, hamem. azokat a fegyelmi 
bizottság rövid időn belül meg-
vizsgálta és az eredményt a nép. 
szerű villám faliújságon közölték. 

Fontos feladata a színház tagjai, 
nak a patronálási munka. Számsze-
rint tíz szegedi üzemben patronál-
nák. illetve oktatnak rendszeresen, 
ezenkívül az üzemékiben minden na. 
gyobb megnyilvánulásnál szavalat-
tal énekszámokkal gazdagítják a 
műsort A belső patronálás egyé-
nenkénti felajánlásokban nyilvánul 
meg és nagy segítséget nyújt a 
szakmai továbbképzésbeh, 

A színiház fejlődésében fontos ál-
lomást jelentett elsősorban a tö-
megekkel való kapcsolatok megja. 
vitása terén, a Textilkombináttal, 

Újszegedi Kenderszövővei és a 

cialista szerződés. Ezzel kapcsolat-
ban nagy helyeslés mellett' jeten-
tette be Sugár elvtárs, hogy az U j . 
szegedi Kenderszövő és a Textil, 
kombinál újonnan megválasztott 
szakszervezeti bizottságát meghív-
ják a választás napján a színház 
előadására. A választás alkalmából 
egyébként dísztáviratot i s külde-
nek a két üzemnek. 

A részletes beszámolóhoz igen 
sok hozzászólás hangzott el és a 
tanácskozások során számtalan 
egészséges módszerrel gazdagod-
tak a résrtvevővők. A megbeszé-
lések központjában az a gondo-
lat szerepelt, hogy a szakszervezeti 
munka hogyan segítheti elő még 
hathatósabban a színházak művé-
szi munkáját. A központi küldöt-
tek megállapítása szerint az idei 
színiévadban ezen a téren komoly 
fejlődés mutatkoeik, de még továb-
bi jó munkára van szükség. Fon-
tos feladat' a kri'ikai szellem to-
vábbjavítása, a nyilt bírálatnak, 
önblrálatnak a meghonosítása, ki-
szélesítése a helytelen suttogások-
kal szemben. Ezen a téren a mis-
kolci_ Nemzeti Színház mutatott 
jó példát, amely minden felvető-
dött vitás kérdésben azonnal röp-
gyűlé6t hív össze. Hasomlóképpen 
fontos feladat a vidéki színészek 
politikai fejlődése mellett a szak-
mai fejlődés további módszeres 
elősegítése, amelyre az úgyneve-
zeti stúdió és a SztaniszlavSzkij-kör 
nyújt nagy lehetőséget annak, 
hogy egyes jóldolgozó színészek 
jutalomként megtekinthessenek 
pesti bemutatókat és résztvegyenek 
a vele kapcsolatos szakmai vitán. 
A színészi élménygyüjtég szem-
pontjából is igen szükséges a pal- i 
ronáló mozgalom továbbfejleszté-
se, amely ugyanakkor nagy segít-
séget jelent a tömegkuttoíális 
mozgalom szempontjából is. Erre a 
mozgalomra, amely főként az idén 
bontakozott ki, még további niagy 
feladatok várnak. 

Az értekezlet résztvevői köz-
ponté feladatuknak tűzték ki a 
munkafegyelem megszilárdítását 
elsősorban jó népnevelő munkával, 
mivel ez alapja a további fejlődés, 
nek. | 

A kétnapos tanácskozás ünne-
pélyes jelenettel fejeződölt be: 
Majercsik Rezső elvtárs a MÜDOSZ 
nevében a budapesti Sztálin szo-
bor, Mikus János szobrászművész 
alkotásának kicsinyített! mását 
nyújtotta át a Szegedi Nemzeti 
Színház szakszervezeti bizottsá-
gának, amely a legjobb munkát 
végezte a vidéki színházak között. 

* Párthirek 

A Sztálin .elvtárs életrajzát tanul, 
mányozó elvtársak részérő a konfe-
rencia június 2-án, hétfőn délután 

Masa József, a mórahalmi gépállomás traktorfstája 
már 50 százalékban teljesítene évi tervét 

Augusztus 20-ra egész évi tervét akarja teljesíteni 

Masa József a mórahalmi gép-
5 órakor lesz az Épflőipari Techni- állomás legjobb dolgozója, sőt 
kuniban. Kérjük az elvtársak pon- fmm g t e """ 
tos megjelenését. 

A Párttörlénet felsőfokú hallgatói 
részére a soronkövetkező konferen-
cia 31-én. szombaton délután 3 
órakor lesz a Pártoktolás Házában. 

Értesíijük a középfokú propa-
gandaiskola hallgatóit, hogy ré-
szükre a propagandaiskola vizsgát 
június 4-én délután 5 órakor tart-
juk a Radnóti iskolában és kint az 
üzemekben. Kérjük az elvtársak 
pontos megjelenését. 

Értesítjük az alapfokú propagan-
daszeminárium hallgatóit, hogy ré-
szükre június 4-én propagandaiskola 
foglalkozást tartunk. A foglalkozás 
anyaga: Konzul|áció és a politikai 
iskola záróknak a megbeszélése. Az 
üzemi propagandisták Szegedi Ken-
der. Magyar Kender. "Textilművek, 
MÁV részéről is be kell, hogy jöj-
jenek az elvtársak az Építőipari 
Technikumba (Horváth Mihály-ulca 
sarok). Kérjük az elvlársak pontos 
megjelenését. 

Értesítjük az al'ap szerveze I eket, 
hogy a középfokú politikai iskolákon 
június 2-án és június 9-én ismétlési 
politikai iskolák lesznek, ezeket jól 
készítsék elő. 

Ágit. Prop. Osztály 

Csongrád megye több, mint ezer 
traktorosa között is az első. G. 
35 -ös iraktorával a tavaszi tervé-
ben előirányzott 203 normálhold 
helyett 407 holdat szántott fel. Ez-
zel az eredményével, a nehezen 
művelhető talajon is, 50 százalék-
ban teljesítette évi tervét. Ugyan-
akkor 2 százalék üzemanyagot is 
megtakarított. 

Kiváló eredményét gondosan, 
példamutató munkával érte el. Szo-
ros kapcsolatot tart a termelöcso-
portok brigádvezetóivel. Előre 
megbeszéli velük, hogy mikor, me-
lyik földre menjenek a traktoros 
brigád gépei. így mire odaérnek 
a gépek, már előkészített talajon, I 

várakozás nélkül munkához lát-
hatnak. Ha a munka megkívánja, 
Masa József vasárnap is kint dol. 
gozik a földeken. Példaadása ma-
gával ragadja a többi traktorista 
lársáit is. A Beloiannisz-brigád, 
amelynek Mas® József is tagja, a 
gépállomás élenjáró brigádja. 

Masa József állandóan tanítja a 
fiatal traktoristákat'. A gépállo-
máson lévő egyhónapos szaktan, 
folyamnak ő az egyik előadója. 
A június 1-i béketalálkozó tiszte-
ielére hosszúlejáratú felajánlást 
tett; augusztus 20-ra egész évi ter-
vét teljesíti. Jó munkája elismeré-
séül Mórahalom dolgozói őt vá-
lasztották küldöttnek a megyei bé-
ketalálkozóra. 

Jó eredmények as Ss. Honvéd MHK versenyén 

IDÖJARASJELENTÉS 

Várható Időjárás 
szombat estig: Fel-
lőátvonulások, több 
felé záporeső eset-
leq zivatar. Mérsé-
kelt, időnként élénk 
nyuqati, északnyu-
gati szél. A hőmér-
séklet alig változik. 

. . . . ,. . . . . Várható hőmér-
sékleti értékek az orszáq területére 
szombat reggel: 10—13, délben 19— 
22 fok között. 
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A Szegedi Honvéd SE a béketalál-
kozó tiszteletére a szakosztályok kö-
zött MHK versenyt rendezett. Az új 
sportstadion puha talajának figye-
lembevételével az eredmények lók-
nak mondhatók. Súlylökés: 1. Pa-
lásti 1069: 2. Czap 10.48; 3. Med-
nyánszky 10.46; 100 m: 1. Csáki 
12.3: 2. Léber 12.4: 3. Kovács 12.4; 
Távolugrás: 1. Palásti 605. 2. Csen 5-
di 583; 3. Czap 561. Akadálypálya 

Tankl 755; 2. Farkas 678; 3. Cstzí 
603. 100 m: 1. Tankl 16 4: 2. Cslza 
16.6; 3. Hortobágyi 16.7. Távolugrás: 
1. Cslza 375; 2. Soós 370; 3. Farkas 
300. Akadálypálya: 1. Hortobágvi 
51.2; 2. Bacsó 52.3; 3. Farkas 53-
Csapatversenyben a labdarugók és a 
röplabdázók holtversenyben első, má-
sodik helyen végeztek, harmadik a 
birkózók. A nőknél a röplabdázók 

1. Rózsavölgyi 35.1: 2. Nyári 3 8 . 4 3 csapata" az első. második a kosária b. 
Kerekes • 39.6. Nők: Súlylökés: 1. | dázók, 3. a céllövők. 

MOZI 
SportbecsOlet (Június 

Harcra és szilárd magatartásra tanít 

Pieck elvtárs élete 
A szegedi Kohó- és Gépipori Technikum ifjúsága tanáraival együtt 

sokat tanult a „Harcos élet" című filmből 

lottak. A z elnyomott proletáriá-' A szegedi 17. 6zámú Kohó- és 
Gépipari Technikum ifjúsága, mint-
egy 500 növendék, tanáraival 
együtt közösen tekintette meg a 
„Harcos élet" című új német de-
mokratikus filmalkotást!. Mély ha-
tást váltott ki, amint a filmen az 
egész német nép lelkesen ünnepli 
elnökét. Wilhelm Pieck elvtársat 
75. születésnapja alkalmából. Az 
üzemek, városok, ahol fiatal korá-
ban élt és harcolt népe szabadsá-
gáért, ünnepi díszben fogadja. 
Egyaránt ünneplik az óvódások, a 
felnőttek, a kohók feszülő izmú 
munkásai és a kikötők bátor har-
cosai. 

Ifjúságunk azért vonult ki olyan 
nagy lelkesedéssel a filmhez, mert 
ez az alkotás azt a korszakot öleli 
fel, amelyből tanáraitól sokat hal-

tus nagy harcosainak Liebknecht 
nek, Rosa Luxemburgnak hősi küz-
delmei előttünk peregnek le. Harcra 
és szilárd magatartásra tanít a film, 
mert! a legvadabb fasizmus évei 
sem némították el az igazságot, 
amely szabadon él most az új de-
mokratikus hazában. 

Ifjúságunkat megváltozott vi-
szony fűzi már az eseményekhez, 
mert az iskolában a helyes törté-
nelmi érzéket és a világ eseményei-
ben való helyes tájékozódást sa-
játíthatja el. Az új magyar ifjú-
ság már szé'es távlatokban nézi 
saját munkáját, amely az iskolai 
tanulmányi évek után az orezágépí-
bésbe torkolik. 

Takács Tibor tanár 

A földművelésügyi minisztérium jelentése a növényápolásról 
A május 25-i értékelés szerint a 

növényápolási munkákban a leg-
jobb eredményeket értek el: 

Cukorrépa cgyelésnél- Csongrád, 
Békés, Hajdú, Somogy, Tolna. 

Cukorrépa II. kapálásánál- Tol-
na, Békés, Csongrád, Vas, Somogy. 

Kukorica II. kapálásánál. ^ Tol-
na, Hajdú, Vas, Szolnok, Békés. 

Napraforgó II. kapálásánál: Cson-

grád, Tolna, Békés, Vas, Somogy. 
Burgonya töltögelésénél: Cson-

grád, Békés, Hajdú, Tolrla Somogy. 
Lucerna I. kaszálásánál: Tolna, 

Szolnok, Bács-Kiskun, Békés Vesz-
prém. 

A növényápolási és taknrmány-
betakarítási munkában lemaradt 
megyék: 

Cukorrépa egyelésénél: Bács-
Kiskun, Borsod, Győr-Sopron, Sza-
bolcs, Veszprém. 

Cukorrépa II. kapálásánál: Bor-
sod, Veszprém, Győr-Sopron, Bács-
Kiskun^ Zala. 

Kukorica II. kapálásánál: Nógrád, 
Veszprém, Győr, Komárom, '"Bor-
sod. 

Napraforgó II. kapálásánál: Nóg-
rád, Zala, Borsod, Bács-Kiskun, (Fe-
jér. 

Burgonya I. töltőgefésénél: Vesz-
prém, Győr, Fejér, Bács-Kiskun, 
Borsod. 

Lucerna I. kaszálásánál: Zala, 
Győr, Budaipest, Vas, Baranya. 
(MTI). 

DÉLMAGYARORSZAG 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadói 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11 

To;efon: 35—35 és 40—80. - ÉJtszakal 
telefon este 8-tól 34—38. 

Kiadóhivatal: Szeged. Lenin-u. 
Telefoni 81—16 ég 35—00. 

Csoagrádmegyet Nyomdaipart 
Válialat, Szeged 
vezetői Vtncze György 

.Szabadság 
11-lg). 

Vörös Csillag: A három sürgöny 
(Június 4-ig). 

Fáklya: Szovjet bálnavadászat — 

nto J-l-ta)SOk k,CS'- S ° k r a m e q y UÚ" 
Az előadások a mozikban 6 « s 8 

órakor kezdődnek 

SZÍNHÁZ 
Este 8: Cigánybáró. Katona József 

(14) és Petőfi bérlet (14). Szabadté-
ren. (Rossz idő esetén a színházban 
fél 8-kor. Katona bérlet érvényes.) 

HANGVERSENY < 
Délután fél 6 órakor: „Úttörők a 

békéért". A Dózsa György-utcai isko-
la úttörö ének. és zenekarának 
hangversenye az Ady-téri Egyetem 
nagytermében. 

KIÁLLÍTÁS 
Úttörő rajzkiállltás Nyitva: napon-

ta délelőtt 9-től est© 8-lg. MSZT szék-
házban, 

MUZEUM 
Móra Ferenc-kiállítás: Koszt* József 
képzőművészeti, fejlődéstörténeti és 
természetrajzi kiállítások: hétfő ki-
vételéve! naponta 9-től délután 3-ig. 
szombaton és ünnepnapokon 9-től 1 
óráig, 

KÖNYVTÁR 
Egyetemi! Délelőtt 10 érától esté B 

óráig (Könyvkölcsönzé9i 12-töl 8 
óráig). 

Somogyi: Délután 2-|ŐI 9-lg (Könyv, 
kölcsönzési délután 2-től 7-ig). 

H a : „Úttörők a békéért" 
hangverseny 

A szegedi Dózsa György általános 
iskola úttörő ének- és zenekara 
ma. szombaton délután 6 órai kez-
dettel az Adytéri Egyetem nagytér, 
mében „Úttörők a békéért" címmel 
igen színvonalasnak ígérkező hang. 
versenyt rendez. Műsorukban moz-
galmi dalok, magyar népdalkoszo-
rúk, orosz dalok. kánon-kórusok, 
magyar népi táncdalok és katonada-
lok szerepelnek, ezenkívül hegedű-, 
harmonika- és zongoraszámokkal 
lépnek fel. Az ének- és zenekart dr. 
Jó járt László vezényli. 

X HIRDETMÉNY. Süvegh Géza és 
Dékány Pál szegedi lakosok mélyfú-
rású kútjának és öntözésének enge-
délyezésére vonatkozó tervek megte-
kinthetők VIII. építési osztálynál 
(Bérház. II. em.) Észrevételeket Írás-
ban vagy szóban legkésőbb f. évi 
Június hó 11. napján délelőtt 9 óra-
kor tartandó tárgyaláson lehet elő-
terjeszteni, később benyújtott észre-
vételeket a hatóság nem vesz figye-
lembe. Városi Tanács VB.-elnöke. 

x MEGHÍVÓ. AZ MSZT Rókus II. 
alapszervezete, Kossuth Lajos-sugárút 
71 ma este fél 8 órakor tartandó 
műsorosestre mindenkit szeretettel 
várunk. A műsort az MSZT Szegedi 
Iparjtanulő iskolájának kultúrcso-
portja adja. Tánc reggelig. A meg-
hívó ára 1 forint, amely beépőjegyül 
szolgáL Vezetőség. 

x CSONKA GYÖRGYNÉ elhunyt. Te-
metése ma délután 3 órakor az al-
sóvárosi temetőben. Gyászoló család. 

A VÁROSI TANACS HÍREI 
Felhívom a gazdálkodók figyelmét, 

hogy úgy az új és az őszi burgonyát 
felszedni csak abban az esetben sza-
bad. ha erro a Városi Tanács előző-
leg .engedélyt ad. Az engedélyeket a 
Begyűjtési Osztály (Bérház, IL cm.) 
udja ki. 

Figyelmeztetem a termelőket, hogy 
a burgonya felszedését ellenőriztetni 
fogom ós a fenti rendelkezés elmu-
lasztói ellen az eljárást megindítom. 

VB.«elnfik 

Szeged Ifjúsági egyéni súlyemelő-
bajnoksága 

A Lokomotív sportpálya tornater-
mében vasárnap délelőtt 11 űral 
kezdettel rendezik meg Szeged vá-
ros Ifjúsági egyéni súlyemelőbajnok-
ságait a Hmv. Dózsa, az Sz. Honvéd, 
az Sz. Lokomotív és az Sz, Kinizsi 
részvételével. 

Szeged „tizek" asztal|ten|sz baj. 
noksáqa 

Szeged város férfi és női asztalite-
nisz egyéni „tízek" bajnokságát 
szombaton és vasárnap rendezik meg 
a: Hungária nagytermében. A verse-
nyek szombat délután 4 órakor és 
vasárnap reggel 8 órakor kezdőd-
nek. 

A ma labdarugó mérkőzések 
Hunyadi-tért pályái: Fél 3-kor Laka-

tos—MTSK II. o. városi bajnoki. 5 
órakor Vasas II—Kórház barátságos 
mérkőzés. 

Ady-téren: Negyed 4-kor Bőrös— 
Távirda n . o. városi bajnoki. 

MEGKEZDŐDÖTT A NYOLC VAROS 
KOSARLABDA TORNAJA 

Péntek délelőtt megkezdődött Szé-
kesfehérvárott a nyolc város kosár, 
labda tornája. A délelőtti eredmé-
nyek a következők: 

Budapest—Miskolc 79:38. 
Sopron—Pécs 51:32. 
Komárom—Székesfehérvár 56:38. 
Szeged—Győr 71:43. 
Vezette: Kassal és Lehóczkl. Leg-

főbb kosárdobók: Láng (14). Halász 
(13), Illetve Környel (13). Amon ( l ik 

Szolopova ÚJ vlláqcsúcseredményt 
állított fel a 800 méteres női sík-

futásban 

Pollná Szolopova szovjet futónő a 
Kievben rendezett versenyen a 800 
méteres síkfutásban 2:11.7 perces 
eredménnyel ÚJ vllágcsúcseredményt 
állított feL Az olőző rekordot Nvlna 
Pietnyeva (Szovjetunió) tartotta 2 p. 
12 másodperccel. A versenven el. 
indult Pietnyeva Is, aki 2:11-8 p.-el 
ugyancsak Jobb Időt futott a rég-, vi-
lágcsúcsnál. 

HASZNALT bőrkabátot keresek meg-
vételre. Szent Mlklós-u. 7. 
GÁZREZSÓK, üstház. rézüsttel. kis-
méretű, eladók. Párizsl-krt. 24. 
ELVESZTETTEM Füredi-utcától az UJ-
térlg sötétkék kardigánomat csütör-
tökön délben. A becsületes megtaláló 
jutalomba részesül, adja le a kiadó-
hivatalba. 
ERÖS szép asztnttüzhely eladó. Cson-
grádi-sgt. 45. em. 
TECHNIKUSOKAT felvesz a Szegedi 
Kenderfonógyár. Jelentkezés munka, 
könyvvel. 
MUNKÁSNŐKET felvesz a Szegedi 
Kenderfonógyár. Jelentkezés munka-
könyvvel. 
LAKASOKAT keresünk. A vállalat 
magas térítést fizet minden méretű 
lakásért. Vidékre helyezettek lakás-
ügyét soronklvül intézzük. Jelentse 
be átadó lakását a Csongrádmegyei 
Ingatlanközvetítő Vállalat, Széchenyi, 
tér 8. 
ALLAMOSITAS alá nem eső, beköltöz-
hető. magánházak adás-vételét gyor-
san intézzük. Eladó házak: Debrece-
nl-u. 18., Petőfi-telep X. u. 635, Pe-
tőfi-telep XI. u. 674. sz.; Gyula-telep 
Dorozsmal-u. 34. Csongrádmegvel 
Ingatlanközvetítő Vállalat Szeged, 
Széchenyi-tér 8. 

RÁDIÓ világvevő, zsebóra eladó. 
Sztálln-krt. 46. (kapu alatt, 1 ajtó.) 
HOMOKFUTÓ hintó és csukott batár 
eladó. Sándor-u. 42. 
EGY 16 eladó. Pálfi-u. 64. 
KIFOGÁSTALAN fehér, nagy, mély 
gyermekkocsi eladó. Kölcsey.u. 11. 
I I . 7." 
ELADÓ cement.vályú, fürdőkád, kony-
hakredenc. üvegajtó. Lőcsel-u. 3. Fo-
dor-telep. 
ELADÓ Jégszekrény. Felszabadulás-
it. 2.. II. 11. ajtó. 
SZÉP csipke és selyemruha, fátyol 
kikölcsönzés. Erzsébet kalupszalon, 
Lenln-u. 17. 
GYERMEK sportkocsi és egy légpus-
ka eladó. Arany János-u. 5. fldszt. 2. 

Munkaerő felvétel 
Vajháti Kenderkikészitő üzem 
keres munktkönyvvel rendel-
kező munkanélküli munkavál-
lalókat aoznnali felvételre. Je-
l e n t k e z é s D é l m a g y a r o r s z á q l 
Rostklkészltő Központ Munka-
ügyi Osztály, Szeged. Len"n-u. 

6. szám. 

BÁRMILYEN 

HASZNÁLT 
BÚTORT 

vásárol a Bizományi Áruház 
Vállalat. Vétel, eladás, csere. 
Érdeklődés és címek bekül-
dése: Szeged, Bajcsi Zsilinszky 
utca 15. Bizományi Áruház 
Vállalat szegedi fiókja. Te. 

lefon: 38-43. 

KOMBINÁLT szekrény eseresznyefá. 
ból eladó. Tábor-u. 5. L 1. 
PRÍMA állapotban levő lcétlángű gáz. 
rezsó eladó. Bajza-u. 2. II. 7. Nagyné. 
FIATAL rejőskecske fiával eladó. 
Hattyas-telep, óbébal-sor 3. 
2000 szál, dán export én hólapda, 
karfiolpalánta eladó. Apácám. 20. 

ELADÓ sezlon, ágybetét, nyáriajtók, 
létra', dézsa, mosóteknő, Kossuth L.« 
sgt. 20. em. 2. ajtó. 
KÉTAJTÓS ruhásszekrény, egy disz-
nóbőr bőrönd eladó, Felsőtiszapart 
22. I. 
EGY OOxllO-es ablak tokkal, tűzhely, 
használt nagy üst eladó. Kereszt-u, 
6. szám. 
EGY teljesen Jóállapotban levő iker. 
kocsi eladó. Érdeklődni: Sándorfal. 
va, Jókai-u. 36. 
CIMBALMOMAT elcserélném női vagy 
férfi kerékpárért vagy rádióért vagy 
eladó. Dorozsma. SztáHn-tér 11., tra-
fik. 
POLITÚROS hálószobából tor én egy 
balkaros Slnger tűzőgép eladó. Pa-
csirtám. 21/a., I. 4. 

UTAZOKOFFER, 42-es használt férft 
cipők eladók. Délelőtt. Retek-u. 43. 
250-en OGAR gyártmányú motorke. 
rékpár, kifogástalan állapotban, el-
adó. Fodor-telep. Zsolnai-u. 8/a. 

KONYHABÚTOR oldatazekrényes, 6 
darabból, új. mosótoknő eladó. Te. 
réz-u. 17. 
TENISZUTŐ príma állapotban és A 
m-es üvegfai ajtóval eladó. Lengyel, 
u 23. 
ELADÓ egy férfi kerékpár, ÚJ. To-
réz-u. 10. 
KÉT piac között kétszobás, összkom-
fortos lakás költségmegtéritéssel át-
adó. esetleg hálóbútorrail. Mikszáth 
Kálmán-u. 16. Karkasné. roUónál. , 

Génkocsitailók figyelem! 
XI. sz. Autójavító A. V. service 
31-én útjavítás miatt teljes 
szünetet tart. Tehergépkocsik 
service május 29-től Június 
6-ig szünetel. 

Munkaeröfelvétel 
Újszegedi Kenderkikészitő üzem 
keres munkakönyvvel rendel, 
kezö munkanélküli munkavál-
lalókat azonnali felvételre. Je-
lentkezés Ujszeqedi Kender, 
gyár. Alsókikötősor 64. 

I Fájdalomtól megtört szív-
vel tudatjuk, hogy szeretett 
fér j , apa, nagyapa 

VARGA PÉTER 
meghalt. Temetése ma dél-
után 4 órakor a Dugonics té-
rnél öböl. 

Gyászoló család 


