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A K O B E K H Á Z I M N D S Z A S S Z O N Y O K N Y Í L T L E V E L E 
a megye dolgozó asszonyaihoz 

r A kübekhári MNDSZ szervezet 
tagjai a koreai nép megsegítésének 
sikeréért az alálbbi nyílt levelet in-
hizi a megye MNDSZ asszonyaihoz: 

«,Korea szabadságharcának máso-
dik évfordulóján az Országos Bt ke. 
tanács felhívással fordult nz egész 
dolgozó magyar néphez: június 25. 
ét, amely a Szakszervezeti Világ-
szövetség határozata értelmében a 
koreai nép megsegítésének és a 
béke védelmének napja: tegyük em-
lékezetessé újabb koreai gyüjlés 
megindításával. 

Mi, Kübekháza MNDSZ asszonyai, 
csatlakozunk e felhíváshoz és Ígér-
j ü k : községünkben minden dolgozó 

családjához ellátogatunk, hogy köz. 
ségünk dolgozói közül mindenki át-
érezze — a koreai nép élete fe l i l . 
dozásával, vérével küzd szabadsá-
gáért. Küzd a mi szabadságunkért 
is. amit számunkra a hős Szovjet 
Hadsereg vére által, élete fe;á do-
zásával hozott meg. Csatlakozunk a 
felhíváshoz, mert áldozatkészségünk-
kel enyhíteni akarjuk a koreai nép 
szenvedését. Segítségünk nyomán 
szálljon több mosoly a koreai gyer-
mekek arcára, s még több eró a 
harcosok karjába Az helytállásuk 
példa a mi számunkra a munkában, 
az alkolásbun. A szeretetből, ame-
lyet Irántuk érzünk és a gyűlölet-

ből. mely az életükre törő gyilko. 
sokkal szemben eltölt bennünket: 
több szén, több vas, több acél, löbb 
gyógyszer és több kenyér legyen-
A szemveszteség nélküli gyors ara-
tással, államunk iránti kötelezettsé. 
giink maradéktalan leljesítcsével se-
gítsük harcukat, erősítsük hazánkat 
és a béke táborát, hogy gyengüljön 
a háború tábora; a Koreában öldök-
lők tábora. Felhívjuk MNDSZ asz-
szonytársainkat, hogy velünk együtt 
az egész megyében valamennyien 
csatlakozzanak az Országos Béketa-
nács felhívásához. . 

A kübekházi M N D S Z szerveze-
tének tagsága" 

Az Angol Kommunista Párt felhívása 
a Munkáspárt londoni szervezetéhez 

' 'Az Angof. Kommunista Párt lon-
doni bizottsága felhívta a Mun-
káspárt londoni szervezetét, indít-
son nagyméretű tiltakozó hadjára-
tot a bonni szerződés ellen. Lon-
don népének túlnyomó többsége 
ellenzi Nyugat-Németország fel-
fegyverzését és azt kívánja — 
képviselői tagiadják meg a bonni 

szerződé® ratifikálását mondja 
a felhívás, majd igy folytatja: a 
toryknak az a terve, hogy a leg-
nagyobb gyorsasággal keresztül-
erőszakolják a ratifikálást, ellen-
kezik a Munkáspárt országos vég-

rehaj főbizottsága nak Németország, 
ra vonatkozó nyilatkozatával. A 
ratifikálás megtagadása a tory 
kormány súlyos veresége volna: 
le kellene mondani, s új általános 
választásokat kellene kiírni, amely-
ben kétségkívül munkáspárti több-
séget választanénak. 

Á Kommunista Párt londoni bi-
zottsága reméli, hogy a Munkás-
párt londoni szervezete hadjáratot 
indít a bonni háborús szerződés 
ratifikálása ellen. Ellenkező eset-
ben az új világháború előkészítő-
jeként leplezné le magát. 

KUünteiiék a fémgyüilésben kiváló eredményt 
elért dolgozókat és tanulókat 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
kitüntette azokat, eikik a fémgyűj-
tésben kiváló eredményeket ér-
tek el. A kitüntetéseket szerdán 

délelőtt' a parlamentben ünnepé-

lyes keretek között nyújtotta at 

Gerő Ernő elvtárs állnmnwniszter, 

n Népgazdasági Tanács ebjöke. A 

kitüntetések ünnepélyes átadásán 

jelen voltak: Szabó Piroska, az 

Elnöki Tanács titkára, Dögei Imre, 

az országgyűlés e'nöke, Dénes Ist-

ván, a DISZ főtitkára, Dógen Imre, 

fc SZÖVOSZ főtitkára és a DISZ 

Központi Vezetősége intézöbizo Jt. 
ságának több tagja. 
Gerő Brnö elvtárs rövid beszéd kísé-

retében nyújtotta át a kitüntetése-
ket. Hangsúlyozta, hogy a fiatalok, 
a szövetkezetek ós a szakszerveze-
tek komoly eredményeket értek 
el a fémgyűjtés munkájában, amely 
népgazdaságunk számára rendkí-
vül nagy jelentőségű. Rámutatott 
arra, hogy a fémgyüjtő munka 
nem fejeződött be a fémgyüjtő hó-
nappal, hanem folytatni kell azt 
egészeven át és a következő évek-
ben is. , 

Felvételi vizsgák a szegedi egyetemen 

# P á r t h i r e k 

Felhívjuk a titkár elvtársak fi-
gyelmét, hogy, ahol nincsen ele-
gendő agitációs brosúra, a nép-
nevelő ankéthoz, a Páriokfatás H á . 
zában sürgősen vegyenek át' anya-
got, hogy a népnevelök feltudják 
dolgozni. 

Felhívjuk a Politikai Gazdaság-
iam felsőfokú egyéni tanulók fi-
gyelmét, hogy az ös6tefoglaIó zá-
rókonferenciát f. hó 5-én, szom-
baton délben. 1 órakor tartjuk a 
Pártoktatás Házában. Az elvtársak 
pontos megjelenését kérjük. 

Agit. Prop. Osztály 

Koreai harcosok levelei a magyar dolgozókhoz 
A napokban újebb levelek ér-

keztek Koreából az Országos Béke-
tanácshoz, melyekben a hős koreai 

nem nyugszom, m lg a vi lág béke-. 
szerető népeinek közös ellenségét, 
az amerikai imperialistákat ki nem 

harcosok köszönetet mondanak a űzzük hazánkból. Éljen a ma-
magyar népnek aiz eddig küldött gyár és a koreai nép örök barát-

ko- saga! 

Kin Zun Han koreai harcos frjaí 
„E levélben mondok köszönetet 

ajándékokért. Kim Don Ujam 
reai harcos levelében Írja: 

Forró szeretettel köszöntöm 
magyar elvtársakat, köszönöm ez a testvéri segí'ségnyujtásért. Él-
aiándékokat, amelyeket nekünk jen Rákosi Mátyás és K'!m Ir Szett 
küldtek és ígérem, hogy addig népének örök barátságai" 

ÉLÉNK FORGALOM A VOLGA-DON CSATORNÁN 

Moszkva. A Vo lga—Don csator-

nán mind élénkebbé vál ik a forga-

lom — jelenti a „Pravda" tudósí-

tója. A két nagy fojyó egyesülése 

óta sok ha jó haladt végig a csator-

nán különböző anyagokkal megrak-

va. A Volgáról f a és cement érke-

zik a rosztovi terület ipari üzemei 

számára, a Donról pedig műtrágyá-

vá], szénnel és más rakománnyal 

telt hajók mennek a Volgára. A 

csatornán keresztül szállítottak e] 

több nagyteljesítményű földszivaty-

tyút is, amelyek m á r befejezték a 

munkát, a cimljanszki vízierőmű 

építését. Most a sztálingrádi és kuj-

bisevi vízierőmű építéséhez irányít-

j ák a földszivatlyúkat. 

A Volga—Don csatorna mentén a' 

különböző hidrotechnikai berendezé-

sek utolsó díszítési munkálatai t véj»-t 

zik. A zsilipek tornyain dombormű-

veket, szoborcsoportokat helyeznek 

el. Sokhelyütt má r eltávolították az 

állványokat. Űzembehelyezték a két 

hatalmas világítótornyot is a csa-

torna Don felőli bejáratánál . 

Az MHK tervleljesítós állása megyei vonalon 
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' Ketíden kezdődtek meg a szegedi 
egyetemen a felvételi vizsgák. A 
behívott hallgatók cftaknem teljes 
számban megjelentek. Az érkező 
fiatalokat valamennyi karon DISZ 
brigádok fogadták, s ismertetni 
kezdtek az egyetemi életet. A tá-
volmaradókat felkeresték és meg-
nézték, hogy miért nem jelentek 
jneg a vizsgáikon. 

A Szegedi Egyetem Orvostudo-
mányi Karán ebben az évb.in 87-em 
kaptak diplomát. Az idén a tavalyi 
IGO-al szemben 176 hatigatót vesz-
nek fel az első évfolyamra. A Szer. 
dá ig behívott 60 hallgatót — akik 
toljes számban megjelentek — a 
felvételi bizottság már levizsgáz, 
latta. 

A Jogi Karon harmincan kaptak 
az idén diplomát- Most 75 hallgatót 
.vesznek fel az elsfl évfolyamra, akik 

közül eddig 24-et vizsgáztattak, A 

többi között k i tűnő eredménnyel 

vizsgázott Nagy Lajos, hat ég fél 

holdas hódmezővásárhelyi dolgozó 

paraszt fia, A felvételi bizottság 

előtt elmondotta, hogy szüleinek a 

felszabadulás előtt négy hotd földje 

volt, amelyhez a földosztás során 

még két és fél holdat kaptak. A 

felszabadulás előtt & legnagyobb ne-

hézségeik közölt éltek és akkor nem 

is gondolhatott arra, hogy néhány 

hold föld jövedelméből egyetemen 

tanuljon. Most a vizsgabizottság 

336 forint ösztöndíjat állapított m g 

számára. Nagy Lajos elhatározta, 

hogy népi demokráciánk hatalmas 

segítségét úgy köszöni meg. hogy 

érettségi bizonyítványának kitűnő 

osztályzatait az egyetemen is végig 

megtartja. 

Kárhozottak összeesküvése 
Szovjet film a Fáklya mozi műsorán 

' Ehején este mulatta be a Fáklya tolásában, a bátor, határozott, de 
mozi az 1950. évi Karlovy-Vary-i ugyanakkor melegszívű kommunista 
nemzetközi filmfesztiválon Béke dí- \ vezetőt személyesíti meg. Ludmilla 
jat nyert színes szovjet filmet, a Skopina a többi között így nyilatko. 

„Kárhozottak összeesküvését", amely 
szinkronizált változatban szerepel 
az ország filmszínházainak műso-
rán. A film művészi ériékei mellett, 
különösen azért tanulságos a ma. 
gyar dolgozók számára, mert cse-
lekmép-ye egy népi demokratikus or-
szágban játszódik. Kalakosov, a 
film rendezője így határozta meg a 
film célját: „Meg akartunk ma-
gyarázni a mozilátogató közönség-
nek néhány olyan politikai kérdést, 
mely napjainkban alapvelő fontos-
ságú. Bc akartunk lépni a mozik 
nézőterére, hogy a filmen keresztül 
beszéljünk az emberekhez és meg-
világítsuk előttük: mit tesznek 
Európában a nép ellenségei, az im-
perialisták ügynökei, az á-uló szo-
ciáldemokraták, a klerikális reak-
ció"-, 

A film főhőse asszony. A meg 
nem nevezett ország kommunista 
pártjának vezetője: Hanna Lichta, 
miniszterelnökhelyetles. Rögtön a 
felszabadulás után merényletet ko-
vettek el ellene a „kárhozottak- 1. 
Az összeesküvők vezetője az ameri-
kai követ, az összeesküvés messzire 
elnyúló szálai az ö lakásáról indul-
tak A film azt mutatja meg, ho-
gyan veri vissza ennek az összets-
Itiivésnek a támadásait a kommu-
nista párt vezetésével a munkasosz-

'a film hősei a munkásmozgalom 

vezetőinek tulajdonságait hordoz. ' a népek közötti baralsag megszilar. 

zák magukban. Hanna 'Lichta, Lud- düásáért küzdenek — segítő kezet 

et iüa tüw®a JümmiMé&M ábrfmitüilm*. -

zott szerepéről: „...megérteltem, 
hogy Hanna Lichta nem egyedülálló 
sem a pártban, sem az országban. 
Olyan asszony, mint ö, már sok 
van, s ők azok a hősies asszonyok, 
akik napjainkban fáradhatatlan har. 
cof folytatnak a békéért, gyermeke-
ink millióinak életéért". A munkás-
osztály többi vezetőinek alakjában 
is közkedvelt szovjet művészeket lá-
tunk viszont. így például Pavel 
Kadocsnikovot és Vlagyimir Druzs-
nyikovot. 

A Szovjetszkoje Iszkusztvo című 
művészeti folyóirat a „Kárhozottak 
összeesküvéséről" a következőket 
írta: ,,A film újszerű megoldásai, 
nak, a szinek kifejező erejének si-
kere a rendező, az operatőr és a szí-
nészi együttes összehangolt munkája 
példaképül áll az összes filmművé-
szek elölt". 

A „Kárhozottak összeesküvése" 
című film a szovjet filmművészet 
egyik legkiemelkedőbb alkotása, 
amely kitűnik magasszínvonalú 
eszmei és művészi tulajdonságaival. 
Ennek a nagyszerű filmnek a meg-
alkotása, amely a demokratikus 
erők és az imperialista reakció kö-
zött folyó harcot mondja el, a szov-
jet filmművészet szüntelen fejlődé-
sének és virágzásának élő tanúbi-
zonysága, amely hivatva érzi ma-
gát, hogy az egész világ dolgozói 
számára — akilc a tartós békét és 

IDŐ JÁRÁSJELENTÉS 
Várható időjárás 

csütörtök estig: 
Kevés felhő, szá-
raz idő. Mérsékelt 
délnyugati, nyuga. 
ti szél. A meleg to-
vább tart. 

Várható hőmér. 
séklcli értékek az 
ország területére: 

csütörtökön regqel 19—22; délben 33 
—36 fok között. 

MOZI 

Szabadsáq: Karrier Párizsban (Jú-
lius 6-ig). 

Vörös Csillag: Elitélt falu (Július 
9 . „ -

Fáklya, Kárhozottak összeesküvése 
(ma utoljára) 

Az előadások a mozikban 6 és 8 
órakor kezdődnek. 

SZÍNHÁZ 
Este 8 óra: Rígoletto. — Bérletszü. 

Itet. — Szabadtéren. (Rossz idő esetén 
a színházban). 

Gilda szerepét Pestyánszky Ella, a 
Rádió művésznője énekli, 

MUZEUM 
Mérá Ferenc-kiálHtás; Koszta József 
képzőművészeti, fejlődéstörténett és 
természetrajzi kiállttások: hétfő ki-
vételével naponta 9-töl délután 18 
óráig szombaton 9-től délután 17 
óráig, vasárnap 9-tőt 13 óráig. 

KÖNYVTAR 

Egyetemi: Délelőtt 10 őrétől cs(e 6 
óráig (Könyvkölcsönzést 12-töl 8 

6 'somogyl: Délelőtt 10-től este 7-lg. 
(Könyvkölcsönzés: délután 2-től este 

7 Gork'n (Horváth M-u. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-től 
2-lg. délután 3-tól 7-lg. KCnyvkől-
csönzés. 

TANACSTAGJAINK FOGADÓÓRAI 

Tanácstagjaink az alábbi időpontok-
ban és helyeken tartanak fogadóóra-

kJúl ius 3-án. csütörtökön délután 5-
t.ftl 7-ig a móravárosi iskolában Lödt 
Ferenc. . . . .„ _ , , , 

Július 4-én, pénteken délután 5-től 
7 óráig az alsókikötősori iskolában 
Pozsnr József. , _ 

Július 5_én, szombaton 5 órától 7 
óráig a Földműves-utcai általános Is-
kolában Báló János. 

Július 6-án. vasárnap délelőtt 10 tol 
12-ig a Ságvári-telepi iskolában Bá-
lint Jánosné, a Csongrádi-sugárúti is. 
kólában Bednár Káro'yné, a Hattyas-
telepi iskolában Bite Vincze, a Fe'ső. 
városl feke'eföldek 151. szám alatt 
Igaz Imre és az ö-Petőft-teiepl isko-
lában Csűri Mihály. 

A Városi Tanács kéri a dolgozó-
kat, hogv tavas'a'alkkal, kérelmeik-
kel, panaszaikkal keressék fe| a ta-
nácstagokat. 

MNDSZ HÍREK 

Szendrei Júlia csoport csütörtökön 
délután 6 órakor természettudományt 
előadást tart 

A MUNKAERŐ TARTALÉKOK HIVATAL 
FELHIVASA 

Lányok, akik az á'talános Iskolát 
befelezték, 14—16 évesek, JőJletek 
ipari tanulónak, A vasipari gyárak 
és üzemek egész sora várja az ifjú-
ságot, ami bizto.? jövőt nyújt ré-
szükre. Jelen'kezés Szegeden a 150 
sz. Iparitanu'ó Iskolában, ahol min-
denben felvilágosítást nyujtunk. 

x ARAMSZÜNET A DAV szegedi 
üzemvezetősége közli, hogy pénteken 
reggel 7 órától 12 óráig Újszegeden 
áramszünet lesz. 

DÉLMAGYARORSZAG 

politika, napilap 
Felelős szerkesztő és kiadói 

ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged. I.en,n-u 11 

Telefon: 35—35 és 40—80 
Kladóh'vstat: Szeged l.entn-u • . 

Telefon: 31-16 és 35—00. 

Csongrádmegyei Nyomdaipari 

Vállalat. Szeged 
Felelős vezetői Vincze Györsot 

Az OTSB-ben elkészült az összesí-
tés az MHK jelentésekről. Országos 
viszonylalbn V. hó végéig 31.5 szá-
zalékát teljesítették a különböző 
aportszervek az MHK területén, ezen-
kívül részlegesen próbázottak száma 
51.5 százalék. Csongrád megye 55 
százalék próbázottal és 46.9 részle-
gesen próbázottal a második helyen 
áJJ — Szabolcs-Szatmár megye után. 
Üzemi vonalon is Csongrád megye 
második. Munkaerő tartalékok 

báztatása terén a megyénk 20 he-
lyen áll. Ha a falusi sportkörök 
munkáját nézzük, lemaradás tapasz-
falható, itt Csongrád megye 16-lk-
Az általános iskolák terén Csongrád 
megye vezet 93.3 százalékkal A kö-
zépiskolákat nézve a megye negye, 
dik he'yen Ali. Főiskolásoknál már 
nem ilyen kedvező a helyzet, a me-
gye hetedik. Mindezeket összegezve 
Csongrád megye a Jók közé sorol. 

pró. ható. 
• 

SPORTHÍREK 

Ukrajna 3x800 m_es válogatott vál-
tója Július 1-én ae Hruscsov stadion-
ban új világcsúcsercdményt futott. 
Az ÚJ világrekord: 6:38 4 p. 

X Szovjetunió összszövetségi test-
nevelési és sportbizottsága meghívá-
sára július l_én Moszkvába érkezett 
a csehszlovák labdarugó válogatott. 

Az Olimpia' szervező bizottsága 
közlése szerint eddig 30.000 külföldi 
néző .leientette be részvételét az 
Olimpiára 

A Helsinkiben szereplő labdarugó 
keret tagjai befejez ék olimpiai e ö-
készületeiket, A válogatott Jálékosok 
már csak erőnléti edzéseket tarta-
nak. Az olimpiai keret tehát már nem 
vesz részt a Béke Kupa küzdelmek-
ben sem. Ezért a hétvégi mérkőzések 
elmaradnak 

Bp. Haladás—Csongrád megye atléti-

kai párosversenye 

A Lokomotív sportpályán kétnapos 
atlétikai párosversenyt rendeznek a 
Bp. Haladás és Csongrád megye ver-
senyzői között. A párosversenvt női, 
férfi, ifjúsági és felnőtt atléták rész-
vételével tartják meg szombat dél-
után 4 és vasárnap reggel 9 órai 
kezdettel. A színvonalasnak ígérkező 
atlétikai versenyre belépődíj nincs. 

B U D A P E S T V Á L O G A T O T T — 

V I E N N A 4:0 (3:0) Góllövök: Hi-

degkuli (2), Puskás ós Kocsis. 

VTSB felhívás 

A VTSB felhívja a területi és sport, 
köri elnökök fiqye|mét, hogy a sport-
fejlesztési terv összesítővel péntek 
este 6 órakor a VTSB helyiségében 
feltétlenül Jelenjenek meg. A sport-
fejlesztési terv jelentésében változás 
állott be és a reális Jelentés érdeké, 
ben szükséges, hogy úgy a területi 
elnökök, mint a sportköri elnökök 
feltétlenül megjelenjenek. 

NB II déli csoportja -

f. Vasas Izzó 19 58:14 30 
2. Szegcdi Petőfi 19 34:11 28 
3. Békéscsaba 19 38:22 24 
4. Bp. Előre 19 36:29 23 
5 Kőbányai Lok. 19 26:28 22 
6. Szolnoki Lok. 18 34:19 21 
7. Ceglédi Lok. 19 33:29 21 
8. Gyulai Ép. 19 29:27 21 
9. Orosháza 19 26:28 20 

10. Bp. Szikra 18 19:35 13 
11. Bp Építők 19 36:30 17 
12. Kecskemét 19 18:37 16 
13. Kistext 19 29:34 15 
14. Keltex 19 24:29 15 
15. Kiskunfélegyh 10 30:42 14 
16. Szegedi Lok. 19 17:32 14 
17. Szoln. Szikra 19 17:42 11 
18. Pénzügyőrök 19 18:34 10 

Megyei bajnokság állása 

1 Makói Lok, 15 66:14 26 
2. H. Dózsa 16 35: 0 25 
3. Sz. Dózsa 16 45:18 25 
4. Sz. Honvéd II. 13 62:11 22 
5 Szegedi Portás 16 43:34 22 
6. UJszegedi VL 16 31:24 19 
7. Szentesi Kinizsi 14 29:31 14 
8. H. Petőfi 16 26:35 14 
9. Kistelek 16 23:46 10 

10. Mindszent 16 21:39 8 
11. Csongrád 15 17:34 8 
12. Szegedi Kimard 15 17:49 8 
13. Szöreg ' 15 13:46 7 
14. Sz. VL Kender 15 11:50 6 

A FELNŐTTEK A1L Gyorsíró-, Gépíró 

és Irodakezo'.ő Szakiskolájában Kiau. 

záLtér 3. I. UJ tanfolyamokra a be-

iratkozások megkezdődtek. 

S Z É N S A V P A L A C K H O Z feszmérő-

ket, szúrócsapokat, borszívógumik a<t, 

ventillátorokat, mindennemű ven-

déglői berendezést és felszerelést 

vásárol a Szegedi Vendéglátó Vál-

lalat, Vár-utca 7. 

S T A N D A R D világvevő rádió eladó. 

Bárka-u. 6,te. 

E G Y fejőskec-ke 6 hetes nőstény 
fiával eladó. Újszeged (volt Bör-
löngazdaság). 

KÉTSZOBA , komfortos lakást egy-
szobás összkomfortodért elcserél-
ném. Érdeklődni: 46—81-es telefo-
non. 

H I R D E T M É N Y 

A MÁVAUT Autóbuszközle-
kedési Vállalat kttauznö, ál-
lásokra pályázatot hirdet. 
Felvételi feltételek: 1. Batöl . 
tölt 18- életév, illetve 35 éve.t 
korhatár. 2. Legalább 152 
cm-es testmagasság. 3. 
Egészséges testalkat. 4. Mun_ 
kakönyv. A kézzel írott és a 
MÁVAUT igazgatóságához 
(Bp., X I I I . , Szabolcs.u- 17.) 
címzett kérvényeiket 2 drb ön-
életrajzzal együtt a legköze. 
lebbi MÁVAUT főnökségéhez, 
vagy kirendeltséghez kell be-
adni, ahol bővebb felvilágo-
sítást kaphatnak a pályázók. 

MÁVAUT igazgatóság 

F I A T A L , jó lovat és 15 mázsás 
lcposkocsit vásárol a Sziegedi Ven-
déglátó Vál la lat , Vár-u. 7. 
D O R O Z S M A I kertes, szép és j ó 
kis családi házamat elcserélném 
szegedi belterületi kis családi ház-
zal, kölcsönős beköltözéssel. Szeged, 
Postafiók 156. 

Ki tűnő állapotban lévő JÉGSZEK-
R É N Y eladó. Hétvezér-utca 49, b., 
második csengő. 
G Á Z T Ű Z H E L Y E T keresek megvé-
telre. Ugyanott egy tűzhelybe sze-
relhető Mao.tt gázégő eladó. Guten-
berg-u. 22/a I . emelet 3. 
K I F O G Á S T A L A N fehér _ mély 
gyermekkocsi és sodronyos ágybetét 
eladó. Rigó-ütca 25,'c. 
K O N Y H A B Ú T O R oldalszekrény 6 
darabból 1800 forintért eladó. Te-
réz-utca 17. 

I I . számú Italboltban ELVESZ-
T E T T E M fekete pénz'árcám. A be-
csületes megtaláló Borbély Béláné 
névre szóló bejelentő lapot és em-
lék fülbevalót küldje el a benne 
]évő címre. 

S Z E R D Á N a Veresács-utcában el-
vesztettem egy női papucsot. _ Ké-
rem a becsületes megtalálót, juta-
lom ellenében adja le Rikk cipész-
hez, Tolbuchin-sugárút. 
Délrost Központi I-oda használt, 
de jóállapotban lévő P I A N I N Ó T , 
vagy zongorát keres bérbe, vagy 
megvételre. Lenin-ulca 6. I I . om. 

Különvonat Sióiokra 
Szegedről indul Július 5 én. — 
Részvételi díj 38 Ft. — Jelent, 
kezni lehet IBUSZ Menetjegy-

irodában Július 2_ig. 


