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ötéves tervünk ccltil tűzte ki, 
hogy évről.évre egyre nagyobb te-
rületeken termeljünk másodnövé. 
nyeket. Másodtermeléssel nagyba n 

fokozhatjuk takarmány termelésün-
ket, amely állattenyésztésünk meny-
nyi ségi és minőségi színvonalának 
emeléséhez vezet. 

Az elmúlt év másodverösének ter. 
melési adatai azt bizonyítják, hogy 
a z állami gazdaságok, termielőszö. 
vetkezetek és egyénileg dolgozó pa-
rasztok, akik az elmúlt évben a fő-
növény lekerülése után másodnö-
vényt vetettek — ugyanakkor a .nö-
vényápolást a fejlett agrotechnikai 
módszerek segítségévei Végezték — 
kiváló eredményeket értek eL 

Felvetődik a kérdés, hogy m i t 
yessünk a gabonafélék tarlójába? 

A búza, rozs, őszi árpa, tavaszi 
árpa, zab tarlójába elsősorban siló. 
kukoricát csalamádénak, másodsor-
ban rövid tenyészidejű kukoricái 
vessünk magnak. Fentieken kívül 
vessünk kölest, muhart, csumizt ta-
karmánynak, szudáni cirokfüvet 
édesszudáni cirokfüvei, pohánkái, 
valamint csillagfürtöt takarmány, 

vagy kerekrépát és zöldségféléket. 
A talajelőkészítés |trón az a leg-

fontosabb. hogy az elővetcmény le-
aratása ulán a lehelő leggyorsabba® 
végezzük el a szükséges talajmun-
kákat. A tarlótöréssel soha sem sza-
bad bevárni a főtermény benordá-
sát, hanem mind a tarlótörést, mind 
a másodtermény vetését a z aratás 
után lehetőleg azonnal, de 1—2 na. 
pon belül feltétlenül végezzük el, 

A vetés9n ne késlekedjünk, mert 
nyáron még a szélmentes napokon 
is rendkívül gyorsan szárad a talaj. 
Különlegesen száraz időjárás esetén 
ritkasorú, vagy ikarsoros vetést ta-
nácsos végezni és a növény szoká-
sos tormesztésmó'i'ja helyett taná-
csos kapás (kultivátoros) művelést 
alkalmazni. 

A vetés mélységére is különös 
gondot fordítsunk. Kötőit, nyirkos 
talajokon, vagy csapadékos időjá-
rásba® valamivel sekélyebben ves-
sünk. Laza talajokon, száraz körül, 
mények körött mélyebben tanácsos 
vetni. Vetés után, ha a talaj száraz, 
feltétlenül hengerezzünk, ha azon 
ban eléggé nyirkos, magtakaró fo 

* Párthirek 

Értesíljük a Párttörténet a Poli-
tikai gazdaságtan sz>ak közép, és 
felsőfokú hallgatóit, a Sztálin élet-
rajz hallgatókat, akik még nem 
vették át az összefoglaló kérdése-
ket, azok átvehetik a Pártoktatás 
Házában, 

Értesítjük a párttörténeti szak 
közép, és felsőfokú, valamint a 
sztálini életrajz hallgatókat, hogy 
21-én délután 6 órakor a Partokta. 
tás Házában a nemzeti kérdésről 
nyilvános konzultációt tartunk. Kér. 
jük az elvtársak pontos megjelené-
sét. 

Aglt.-prop. osztály 

Piros bőrtokok érkeztek. Kapha-
tók a Pártbizottságon, a tudakozó-
ban. 
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IDŐJÁRASJELENTÉS 
Várható időjárás 

szombat estig. Fel-
hőátvonulások. sok. 
felé eső, zivatar, 
időnként élénk szél. 
A meleg mérséklő-
dik. 
Várható hőmérsék. 
•eti értékek az or-

....—•..i . " á < * területére 
szombat reggel, 14-16, délben nyu-
gaton 21-24, kele.en 24-27 fok kü-

MOZI 
felkel nap (június 

Augusztusi vasárnap 

nak, napraforgó.csalamáü'et siló- gassal, vagy simitóval takarjuk alá 
aásra, takarmánykáposztát, tar!ó-, i az elvetett magot. 

Az Asoithalmi Állami Gazdaság 
bodomi üzemegységének dolgozói is 

jobb munkával készülnek augusztus 20-ra 
Az Ás ott halmi Ál lami Gazdaság 

bodomi üzemegységének dolgo-
zói jó munkájukért nemrégiben el-
nyerték a Járási Pártbizottság ván-
dorzászlaját. Amikor átvették ezt 
a kitüntetést, megfogadták, hogy 
a zászlót az elkövetkező időkben 
is megtartják és még ott a zá6zló-
áladási ünnepségen értékes felaján-
lásokat tettek Alkotmányunk ün-
nepére. A teljesítmény fokozása 
éidekében versenyre hívták a 6zol-
nokmegyei állami gazdaságokat is. 

Most a bodomi üzemegység dol-
gozói úgy végzik munkájukat, hogy 
augusztus 20-ra telit) vállalásukat 
ne csak teljesítsék, hanem túltel-
jesít, sék és a szolnoki ál lami gaz-
dasággal folyó versenyből ők ke-
rüljenek ki győztesen. 

Müller György vállalta, hogy a 
paprikaültetésben 180, a paprika-
kapálásnál 150 százalékot ér el. 
Ifj, Fekete Károly felajánlotta, 
hogy a paprlkaültetésben 185, a 
kapálásban 140, a zöldborsószár 

felszedésénél 250 százalékra tel-
jesíti normáját . Csordás József fel-
ajánlotta, hogy a paprikaültetésraél 
195, a paprikakapálásnál pedig 155 
százalékra emeli teljesftlményét. 
Toppantó József a paprikaültelés-
ben 200 százalékos teljesítményt 
ajánlott fel. ördög Etelka II. vál-
lalta, hogy a paprikaültetésben, 200' 
fzázalékot ér el majd Alkotmá-
nyunk ünnepének tiszteletére. 
Pölyhe Ilona és Masa Etelka vál-
lalták, hogy a paprikakapálásnál 
140, illetve 160 százalékot érnek 
el. Ifj. Tombácz József és Máró Pál 
vállalták, hogy a paprika ekekapá-
lásnál normájukat) 130—130, a zöld-
borsószár felszedésénél pedig 300— 
3C0 százalékra teljesítik augusztus 
20. tiszteletére. Börcsök Sándorné 
vállalta, hogy a borsószár felsze-
désénél 200 százalékot ér el, hogy 
ő is méltóképpen ünnepelhesse Al-
kotmányunk 3. évfordulóját. 

Müller György 
a „Délmagyarország" levelezője 

Szabadság: És 
22-lg). 

Vörös Csillag: 
(Június 25_ig). 

Fáklya: Könnyű atléflkal verseny 
— Egyszerű a választás. - Ellopták 
a szivemet (Június 22-lg). 
x A z . ^adások kezdete a Szabadság-
és Vorós Csillag-moziban 6 és 8 óra 
a Fáklya-moziban 5 órától folytatóla 
gosan 9 óráig. 1 " 

d é l e J ö t t fél l l kor matiné 
a Vörös Csillag-moziban: Vadvlzor-
szág, 

SZÍNHÁZ 
Esne' fffl 8 órakor a szfnházban: Né. 

pi Színjátszó Csoportok bemutatója. 

MUZEUM 

Móra Ferenc-klállltás: Koszta József 
képzőművészeti, fejlődéstörténeti & 
természetrajzi kiállítások: hétfő ki 
vételével naponta 9-től délután 3-lg 
szombaton és ünnepnapokon 9-től J 
óráig. 

KÖNYVTAR 
Egyetemit Délelőtt 10 041.51 esté 8 

óráig (Könyvkölcsönzési 12-től 8 
óráig). 

Somogyi: Délután 3-től 9-tg (Könyv. 
kölcsönzés: délután 2-tő] 7-tg.) 

Gorkij (Horváth M.-u. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-től 
2-lg. délután 3-tól 7-lg. Könyvköl-
csönzés. 

Füzelalakban jelennek meg 
a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Akadémiáján ah 

előadásai 

A Magyar Dolgozók Pártja Poli-
tikai Akadémiáján több r.agyjalen. 
tőségű előadás hangzói; e! bel- és 
külpolitikai kérdésiekről. A z előadá-
sok anyagát a Szikra Könyvkiadó 
külön füzetalak'ban is megjelenteti. 
A sorozat eddig megjelent számai: 
Kovács István: A nemzetközi hely. 
ze'ről. Erdei Ferenc: Termelőszövet-
kezeti községek és városok kérdései, 
Háy László: A Marshall-terv hatás a 

Nyugat-Európára, Osztrovszki 
György: A szovjet tudomány szere-
pe a kommunizmus építésében, K r t l . 
lóf István: Az amerikai impsr.allz-
mus — Nikos z Beloiannisz hóhéra. 
Az előadások füzelalakban való meg-
jelentetése lehetővé teszi, hogy a 
dolgozók széles rétegei is megis-
merhessék az éhangzot t előadások 
anyagát, amelyek komoly segítséget 
jelentenek napi munkájukban. 

A koreai-kínai népi erük a i egész arcvonal msnlén 
súlyos csapásokat mérnek a hevesen támadó ellenségre 
Koreai arcvonal. Az Ú j Kína 

Hírügynökség tudósítója jelenti: 

Miközben az amerikai küldöttek 
Panmindzsonban szándékosan halo-
gatják a fegyverszüneti tárgyalá-
sokat, addig az amerikai hadveze-
tőség az egész koreai arcvonalon 
olyan méretű támadásokat indít., 
ameilyekre az elmúlt négy hónap 
során nem volt példa. 

A koreai néphadsereg és a kínai 
népi önkéntesek gyalogsági és tü-
zérségi alakulatai az egész arcvo-
nal mentén súlyos veszteségeket 
okoznak az ellenségnek. 

A Csorvontól nyugatra húzódó 
magaslatok ellen indított támadás 
során az ellenség csupán 12-én többi 
mint 400 főnyi veszteséget szenve-
dett. Az ellenség ezen a fronlsza-
kaszon eddig csaknem ezer emberi 
veszített. 

A középső arcvonalszakaszon egy, 
ellenséges ezred június 12-én táma-
dásra indult a Kumszontól délke-
letre fekvő két magaslat ellen. A! 
magaslatokat védelmező népi erők! 
ellentámadásaik során visszavertek 
több mint 30 ellenséges támadást, 
több mint 530 foglyot ejtettek. 

Hatalmas összegeket fordítanak 
a moszkvai levegő megtisztítására 

Moszkvába® széleskörű tudomá 
nyos és gyakorlati munka folyik a 
város levegőjének megtisztílására. 
Moszkva városgazdálkodási lapjá-
nak közlése szerint az ipari válla-
latokba® tökéletes léglisztítóberen-
d;zósckct állítottak fel, amelyek a 
távozó, szennyezett levegőből kivon-
j ák a gázokat, a kénhidrogént ós 
más anyagokat. Ez igen nagy ösz-
xzegbo kerül; az egyik moszkvaá vil-
lamoserőmű léglisztítóberendezésére 
például 17 mi l l ió rubelt fordítot-
jak. Mig 1926-tój 1949-ig Moszkvá-

ban 60 légtisztítóberendezést szereli-
tek fel. addig 1949—1950-ben 165 
ós 195Í-bcn 142 légtisztítóbereinde-
zést helyeztek üzembe. A légtisztító-
berendezések jelentősem javí t ják 
Moszkva levegőjét. 

A laboratóriumi egészségügyi ku-

tatások arról tanúskodnak, hogy a 

levegő portartalma Moszkvában 

1950-ben az 1949. évihez képest 63 

százalékkal csökkent. A levegő 

tisztulásával jelentősön növekedett 

a napsütés ereje. 

A Nemzeti Színházban tartják 
a Népi Színjátszó Csoportok 

Fesztiválját 

A Városi Tanács népművelési 
osztálya és a szegedi á l l ami Nem-
zeti Színház igazgatósága közli, 
hogy az — eredeti tervektől eltérően 
— a Népi Színjátszó Fesztivált a 
Nemzeti Színházban rendezik meg 
ma fél 8 órai kezdetlel. 

Garay és Homonnai új országos csúcseredménnyel 

győzött az atlétikai bajnokstíg második napján 
Pénteken délután az Előre sportte-

lepen került sor a Magyar Népköz-
társaság 1952. évi országos a/tiétikal 
bajnokságának második napi küzdel-
meire. 

Eredmények: 
Súlylökés (férfi) 1, Lévai (Honvéd) 

14.35 m. 
Női távolugrás X. Gyarmati (SZOT I.) 

574 cm. 
Tízezer m-es gyaloglás 1, Kum 

(Honvéd) 48.28 p. 
Kétszáz m-es férfi g&t 1- Csongor 

• 
Sz. Kinizsi ökölvívók Gyulán 

Az országos Kinizsi ökölvívó baj-
nokságokat vasárnap rendezik meg 
Gyulán. A Szegedi Kinizsi Bodat Jó-
zsef edző vezetésével 14 tagú csa-
pattal vesz részt a küzdelmeken Gyu-
lán, 

Szolnokon Játszik vasárnap 
az Sz. Lokomotív 

A Szegedi Lokomotív labdarugó csa. 
pata az űszl első NB Il-es mérkőzé-
sét a Szolnoki Lokomotív ellen Játsza 
Szolnokon. 

Vizijártasságl vizsga 
Vasárnap reggel 7 órait kezdet tol 

vizijártasságl vizsgát tartanak a vá-
rost strandon. 

(Bástya) 25 mp. 
1500 m-es síkfutás 1. Garai (SZOT I.J 

3:48.2 mp. (U| országos csúcs.) 
400 m-es férfi síkfutás 1. Adamltó 

(Honvéd) 48.8 mp. 
80 m-es női gátfutás 1. Gyarmati 

(SZOT I ) 11.7 mp. 
400 m-es női síkfutás: 1. Bokal (Hon© 

véd) 59.2 mp. 
Rúdugrás 1. Homonnat (SZOT I-J 

426 cm. (UJ országos csúcs.) 
Nőt diszkoszvetés 1. Józsáné (Bás-

lya) 42.79 m. , 

VL Sz Kender sporthírei ( 

A Vörös Lobogó SE íerüleU elnök-
sége szombaton 

ST 

Vasárnap nyílik meg a Somogyi Könyvtár 
könyvkölcsönző állomása 

A szegedi Somogyi Könyvtár 22-
é®, vasárnap délelőtt 11 ó r a k o r . ü n " 
nepő'.yesen nyitja meg a Városi 
Tanács és a Magyar-Szovjet Társa-
ság segítségévet megszervezett 
könyvkölcsönzü ál lomásá; az újsze. 
gedi partfürdőben. A megnyitót 
Szőke Mihály elvtárs, a Somogyi 
Könyvlár igazgatója mondja. A 
könyvet kivenni szándékozók sze. 
jnólyazonossági igazolvány bemuta-

tásával. a tagsági dí j befizetésével 

a könyvtár tagjai közé léphetnek. 

Egész évi tagdíjként felnőtteknek 3 

forintot, diákoknak 1 forintot kel! 

fizetni. Az ezért megkapot; igazol-

vány a 163 ezer kötetes Somogyi 

Könyvtár és a Petőfi.teiepi, a mó-

ravárosi olvasószobák könyvamiya-

gának használatára is az egész esz-

tendőben jogosít. 

KÖNNYŰ ATLÉTIKAI VERSENY 
(Sportfilm bemutató) 

A Fáklya fi lmszínház pénteken 

mutatta be „Könnyű atlétikai ver. 
p-nyzők találkozója" című izgalmas 
sportfilmjét. A könnyű atl'étika 
rr .nden ágát felölelő érdekes sport-
f i lm a szovjet, lengyel, román hár-
mas nemzetközi atlétikai viadalt 
mutat ja be A moszkvai Dinamó 
MI ad ionban lezajlott versenyektől ké-

6zül t remek felvetetek bemutatják 
a szovjet sportme; terek és a népi 
d mokráciák élsportolóinak kiváló 
stílusát. A viadalt Szovjetunió 
nyerte meg. második Lengyelor-
szág, harmadik pedig Románia csa-
pata' let*. 

a saoccdi ádoasfcák hókat ttutr 

hatnak az érdekes, színvonalas sport-

fi lmből. amely vasárnapig marad a 

Fáklyajmozi műsotrán. A sportfilm-

mel együtt kerül a közönség elé az 

„Egyszerű a választás", „Az örök 

mozgás" 'és az „Ellopták a Szive-

met" című kisfilm is. 

H I R D E T É S E K E T 
a Riadóhivatal hétköznap reg-
gel 8.tót délután 5 óráig vesz 
fel. Vasárnapra és ünnepnapra 
hirdetéseket elötfe való nap 
reggel 8 tói fél 12 lg veszünk 
fel. Kiadóhivatal 

Megváltozik 
a rádió vasárnapi műsora 

A Helsinkiben vasárnap sorra-
kerülő Finnország—Magyarország 
válogatott labdarúgómérközéfi köz-
vetítése miatt a KoesulKh-rádió mű-
sora vasárnap délutáni a követke-
zőképpen változik meg: 

16.30 óraikor közvetítés Helsin-
kiből, a Finnországi—Magyarország 
válogatott labdarúgómérközésről. 
Beszél Szepesi György. 

17.20 Egy hét a külpolitikába®. 
(MTI). 

és vasárnap férfi és 
női asztalitenisz csapatbajnokságot 
rendez á rókust tornacsarnokban. A 
csapatbajnokság 15 férfi és 8 női tex-
tiles csapat résztvételével zajlik le, 
A kéitnapos asztalitenisz csapatver., 
seny szombaton délután fél 3-kor 
kezdődik. 

A SZOT áltat rendezett országos ka-
lakversenyen a VL Sz. Kender kaja© 
kosai közül Beck Pál a 10 kilométe-
res távon 8. helyezést érte el. 

A VL Sz. Kender Béke Spartaklád 
versenyén a következő eredmények 
születtek: 100 m 1. Szedő 13,1; női' 
100 m 1. Mágori 14,9; távolugrás 1-
Bánáti 510 cm; női távol 1. Mágori 
410 cm; súlylökés: 1. Szálai 820; női 
súly 1- Heim 690; gránátvetős l . Sza-/ 
bó 60 m. Női gránátvetés 1- Mágort 
30 m: 1000 m 1. Szalma 3:03; 20 km 
kerékpár verseny 1. Gyulai 40 p; 2. 
Kiss rajta. 

A VTSB FELHÍVÁSA 
A VTSB felhívja az összes sport, 

köröket, hogy a Béke Spartakiádok 
befejezéséről Jelentéseiket Július 1-lg 
küldjék be. A legjobb eredményt el-
érő sportkör a VTSB Spartaklád Ván. 
dorzászlaját nyeri el. 

JULIUS 15 ÉN TURKUBAN KEROL SOR 
A MAGYAR LABDARUGÓ CSAPAT 

OLIMPIAI SELEJTEZŐ MÉRKŐZÉSÉRE 
Helsinki, (AFP.) A finn olimpiai bi-

zottság közlés szerint július 15-én es 
16-án Játszák le az Mo|oros túraverseny Sztéllnvároeban 

Szeged összes motorosai részérő 

Ma Vasa,s SK elnökválasztó tag. 
gyűlése 

Ma délután 6 órai kezdettel tartják 
meg a Vasas Szakszervezeti Sportkör 
elnökségválasztó taggyűlését Sztálin, 
körút 79. szám alatti kultúrtermé-
ben. 

gó torna selejtező mérkőzéseit és 
megállapították a mérkőzések szín-
helyét ls. Ezek szerint a magyar, a 
szovjet és a lengyel válogatott selej-
tező mérkőzésére Július 15-én Tar-
kóban, Kotkában és Lahtiban kerül 
sor Románia, Bulgária, Illetve Fran-
ciaország ssapatai ellen. 

csillag-túra és gyorsasági motoros-
versenyt rendeznek Sztálin város ban, 

Indulás vasárnap hajnalban a Roose. 
wel t-t érről 0 óra 1 perckor. A beér. 
kezések Sztalinvárosba vasárnap dél-
előtt 10 óra körül várhatók. 

MAGYAR nyelv és Irodalom szakos 
3 évea esti általános Iskolai tanár, 
képzés kezdődik szeptemberben a 
Pedagógiai Főiskolán. Felvételi |e. 
lentkezőlap Igényelhető fúnius 25-ig 
reggel 7_tő] 10-lg Április 4-útJa 6-
Tanulmányi osztály. 8. szoba. 

KOVÁCS DÉNESNÉ elhunyt. Temetése 
ma délután 4 órakor a belvárosi te-
metőből. Gyászoló család. 

Értesítjük szövetkezeti, közü-
leti és állami kiskereskedelmi 
kartársakat, hogy Június hó 28 
—29—30 és Július 1-én 

leltározás miatt 
a Fűszer és Édességkereske. 
delmi Vállalat eladást nem esz-
közöl. Kizárólag élesztőt adunk 
kl. FŰSZERT, Szeged 

Bármilyen 
használt 

bút ort9 

készpénzért is vásárol a Bizo. 

mányi Áruház Vállalat. Vétel, 

eladás, csere. Érdeklődés és 

címek beküldése: Bizományi 

Áruház, Szeged, Bajcsy-Zsi-

linszky-utca 15. Tel-: 38.43. 

HASZNALT afrikmatracok eladók. 
Francia-11. 26. 
GÁZREZSÓ, kétlángü eladó. Kossuth 

Lajos-sgt, 23. fldszt. 10. ajtó. 
MŰUGRÓ válogatott szereplése mla.lt 
értesítjük a versenyuszodába: Járó kö-
zönséget, hogy vasárnap a bérleteik-
re és napi jegyeikre „2 forintot" fe-
lülfizetni tartoznak. 
ÖSZI karfiol, kel és más konyhakerti 
palánták nagy télelekben kapható. 
Kereső kertészet. Makó. 
SZEGEDI Kenderfonógyár felvesz mun. 
knsnőket, munkásokat, technikusokat. 
Jelentkezés munkakönyvvel. 
NÉGYKEREKŰ kézikocsik 200 literes 
vashordókat, vesz a Repülőtér gond-
nokság. Bajai-út 14. 
DIÓFURNÉROS hálószoba, rekamléváz 
eladó. Párizsi-krt. 6. Asztalos. 
HASZNALT afrlkmaitracok eladók. 
Francia-u. 26. 
40—50 ÉV körüli magányos asszonyt 
beteg mellé és háztartás vezetésére 
felveszek. Horváth Ferencné. Arvíz-
u 9. fldszt. 5. 
„HUKÓ" gvermekágy eladó. Április 
4-útia 38. II. 6. 
NAGY csirkékéit rec, mérleg. nagy 
teknő, leszámoló villanyóra eladó-
Mojzes étkezde. Apponylu. 
NÖSTÉNYNYULAT 4 hónapostól ve-
szünk. Szentháromság-u. 43/b. 
NAGY Singer varrógép és egy kony-
haszekrény eladó. Kormányos -u. 10. 
FÉRFI bőrkabátot, hosszút, kifogás-
talant vennék. Móricz Zs.-rkp. 3. II-
1. telefon: 49—64 
BONTÁSBÓL kikerült építést anya-
gok. cserép, ajtók, ablakok eladók. 
Rókusi feketeföldek 33. Danner-te'ep. 
FEHÉR gyermek sportkocsi, 15 köves 
sválci férfi karóra, alig használt 110 
volios néprádió eladó: Háló-u- 7. 
BÚTORNAK való faanyag eladó. Pász. 
tor-u. 4. 
LACZKÖ órás, Széchenyl-tér 9. Zsótér. 
ház. Magas árat fizet kar. zseb. éb-
resztőórákért és szerkezetekért. 
KOLTAI Sándor órajavfctó műhelyét 
áthelyezte Károlyi-u. 4. szám alá. 
JóLFöZö. gvermekszerető belárónöt 
felveszünk. Sztálln-krt. 38, I. 6. 
ELADÓ 5 kilós hitelesmérleg, súlyok-
kal, konyhakredenc, nagy válling. 2 
drb munkaköpeny éjjeli szekrény, 
nagy fehér mosdó, piros lábas. há. 
rom kiló toll. Konczné. Kelemen-u. 1 1. 
J ó két fejőstehén eladó, Csongrádi-
— . ; 

ELVESZETT egy aktatáska. Becsületes 
megtaláló a pénzt megtarthatja. Tás-
kát az lratokkál Jutalom ellenében 
Pásztás, Dózsa Gy.-u. 11. I. em, ad-
ta le. 
HAROMLANGU. egysütős gáztűzhely, 
zománcozott eladó. Szent István-tér 
5 6IT16̂ 6t 2 
ARATÓT keresek 3 hold búza aratá. 
Sára. Cserepes-sor 15. 
BÚTOROZOTT szobai. Ezép. világos, 
három férfi részére fürdőszoba hasz-
nálattal kiadó. Somogyi Béla-u. 6. I , 
emelet, 3. 
KÉTSZEMÉLYES sezlon, kocsialkatrész 
eladó. Szllágyi.u. 8. 
ELADÓ 1 malac, 9 hónapos. Bihari, 
utca 44. 
BÚTOROZOTT szoba kiadó 1—2 dolgo-
zónak, fáskamra van. Függőlámpa el« 
adó. Feltámadás.u. 7. 
EGY feliér mélv gyermekkocsi eladd 
Gém.u. 17. emelet. 
UJ KOMBINÁLT szekrény eladó. Érd, 
(házfelügvelő), Halnóczy-u. 15. 
VISKOVITS Erzsébet névre szóló arc© 
képes igazolványom és lakásbejelen-
tőin elveszett. Kérem leadni a Dél-
magvnir kiadóhivatalba. 
A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYT Vegyfanyag 
Nagykereskedelmi Vállalat ezúton ls 
értesíti a Kiskereskedelmi Vállalati és 
Földműves Szövetkezel! vevőit, hogv 
a félévi leltározás miat t fióktelepein 1c 
árut, Június hó 30-tól Július hó 4-lg 
nem szolgáltatnak kl. 
C S A L Á D L Á T O G A T Á S R A m e g b í z h a t ó 
nőket és férfiakat felveszünk. Sztá. 
Hn-krt. 24/a. Pedagógusok Családgon-
dozó Osztálya. 
PIACI sátrakat 3—4 métereset meg-
vételre keres a Szegedi Klskereske. 
rie'mi Vállalat, Széchenyl-tér 2. 
DIOFURNÉROS hálószoba, rekamléváz, 
eladó. PárizsI-krL 6. Asztalos. 

DÉLMAGYARORSZAG 
politikai napilap 

Felelő? szerkesztő ktadöl 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszt!: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség; Szeged. Lenjn-u. I I 

Telefon: 35—35 és 40-80 
Kiadóhivatal: Szeged Lenln-u. •< 

Telefon: 31—16 é s 35—00. 

Csongrádmegyet Nyomdalpari 
Vállalat, Szeged 

Felelős vezetőt Ylscze Györgü 


