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VárfiaM hWTJdrás pénteken estig:
Nyugat feléti csökkenő
felhőzet,
tbbb helyen, főleg keleten és délen még eső. Mérséklődő szél, erős
éjszakai lehűlés,
talajmenti
fagyok. A nappali hőmérséklet alig
változik.
Várható
legmagasabb
nappali
hőmérséklet pénteken
13-16 tok
kbzőtt.
MOZI

Szabadság: A hűség próbája. Színes szovjet film (május 18-ig).
Vörös Csillag:
Szökik a menyasszony.
—
Szovjet zenés film
(május 18-ig).
Fáklya:
Köpenicki kapitány. —
Nyugat-német film (május 18-lg).
J ó idő esetén az utolsó előadást a
Kert-moziban tartják meg, ugyancsak 8 órai kezdettel.
Az előadások kezdete háromnegyed 6 és 8.
Későnjövők csak a híradó utáni
szünetben mehetnek be a filmszínházak nézőterére.
SZÍNHÁZ

Este 8: Székelyfonó. — Parasztbecsület. - Jászai bérlet.
JUHASZ

GYULA SZABADEGYETEM

Este fél 7 órakor a Tudományegyetem Ady téri épületének előadótermében Sipka
Sándor tanár Vajda
János
címmel tart előadást.
Az érdeklődők részére 2
forint o 8 belépődíjjal helyet
tndnak biztosítani.
KIÁLLÍTÁS

Az Építőipari Technikumban délelőtt 10-től este 8-lg nyitva
az
atomenergiai kiállítás. Relárat
a
Deák Ferenc utca felől. Belépődíj 1
forint.
MUZEUM

Fehértó élővilága
(Kultúrpalota.
Roosewelt tér). Múzeumi
Képtár
(Horváth Mihálv utcai
flvegcsarnok) héttő kivételével
mindennap
délelőtt 10 órától délután 6 óráig.
KÖNYVTARAK

Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés 13
órától 18 óráig.
Az
olvasótermi
szolgálat az építkezés miatt egyelőre szünetel. Ifjúsági kölcsönzőle (Takaréktár u. 8. sz.): kölcsönzési idő kizárólag 14 éven aluliak
részére 12—4 óráig.
Járáal: Sztálin krt. 54. Kölcsönzés szerda kivételével minden hétköznap d. ti. 3—6 óráig, szombaton d. e. 10—1 óráig, délután 2—6
óráig.
Egyetemi:
Olvasóterem
10-töl
81 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig.
Szakkönyvek kölcsönzése 12 órától
20 óráig, hétfőn 14-től 20-lg; vasárnap 9-től 13 óráig.
Gorkij Könyvtár könyvkölcsőnzésl Idele: Hétfő. kedd. szerda, péntek délelőtt 8—12-ig. délután 1 3 15.30-lg; csütörtök, szombat:
délelőtt 10—14-ig. délután
15— 19-ig;
vasárnap délelőtt 9 - 1 2 - i g .
FELHÍVÁS

Szeged II. kerületi Tanács Vb.
Mezőgazdasági
Csoportja felhívja
a gazdák figyelmét, hogy azokon
a területeken, ahol nagymértékben
lépett fel a répabarkó, földi boiha,
a permetező védőszert azonnal vigyék ki a Teréz utcai Közraktárból és a védekezést haladéktalanul végezzék el.
Vb. elnök

A RÁDIÓ MŰSORA
MÁJUS 14, SZOMBAT

Kossuth-rádió
4.30 Hírek, 4.40 Reggeli
zene.
5 Szövetkezeti Híradó, 6 Hirek, 7
Szabad Nép vezércikke, hírek. 7.15
Hanglemezek. 8.30 Fúvószene, 8.50
Vidám operettek, 9.20 Gyermekrádió. 9.45 Gyermekzene. 10 Hírek,
lapszemle. 10.10 Zenekari
hangverseny. 11 Elfér Vera zongorázik,
11.18 Szimfónlkus zene. 11.30 Az
álmos filkó és a műmenyét. Részlet Homoki Nagy István Gyöngyvirágtól lombhuiláslg c.
könyvebői. 11.40 Szovjet és bolgár kórusok. 12 Hírek, 12.10 Dalok, 12.50
..Talpnyalók". Petőfi Sándor, Gogulj és
Heinrich Mann írásaiból,
13.20 Ének. 13.40 Csehszlovák Zenei Hét, 14 Hirek. 14.25 Zenei Újság. 15.20 Alit ad a nehézipar a
könnyű- és élelmiszeriparnak? Rókás Sándor előadása.
15.40 Szív
küldi. 16.10 Művészeti híradó. 16
ói a 40 Csehszlovák Zenei Hét, 17
Hírek. 17.10 Alagyar népzene, 17
óra 22 Könnyű zene. 17.40 Válasz
hallgatóinknak, 18 Tánczene. 18.20
Moszxval rádió
összeállítása.
19
Népzene.
19.63
Nyugat-európai
Jegyzetek. Kende István
útiélményeihöl. 20 Esti Híradó. 20.20 T a ka-baika. Vidám zenés műsor. 22
Hfrek. 22.15
Tánczene, 24 Hlrck,
0.10 Népzene.
Petöfl-rldló
6.30 Kisiskolások
műsora, 6.40
Torna. 6.50 Filmzene, 7 Azonos a
Kossuth-rádió
műsorával.
11.30
Műsorzárás. 14 Operettrészletek. 14
óra 40 Szilárd Jellem. Nyikolájeva
rádlójelenete. 15.28 Mozart: Szöktetés a szerájból. Ismerteti Dévényi Róbert. 16.20
Tánczene. 17.05
Ifjúsági mflsor, 17:30 Vonósnégyes.
18 A szölök és a szél.
Részletek
Pablo Nertida költeményéből.
13
óra 30 Csehszlovák
előadóművészek műsora. 19
Külpolitikai kalauz, 19.10 Szív kflldl. 19.45 Versek a tavaszról, 20 Romantikus kórushangverseny. 20.20 Sporthíradó.
20.40
Részletek Weber operáiból.
2Í.20 Vidám népdalok. 22 Zenekari hangverseny.

Péntek. 1955. m á j u s

Ünnepélyesen megnyitották
az újítási kiállítást
Tegnap délben nyílt meg az
MSZT Horváth Mihály utcai
székházában a Kereskedelmi és
Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete Területi Bizottsága, valamint a Városi Tanács és a
Megyei Tanács
kereskedelmi
osztálya rendezésében a belkereskedelmi újítási-kiállítás. A
kiállításon — melyet Tombácz
Imre elvtárs, a Szeged Városi
Tanács vb. elnökhelyettese nyitott meg — megjelent Kószó
Károly elvtárs, a Belkereskedelmi Minisztérium
munka-

S

ügyi osztályának vezetője. Hévízi János elvtárs, a
városi
Párt-végrehajtóbizottság
ipari
osztályának munkatársa, Deák
Ferenc elvtárs, a Megyei Tanács vb. kereskedelmi osztályának képviseletében, valamint
az érdekelt vállalatok vezetői
és dolgozói.
A kiállítás, — melynek már
az első órákban számos látogatója volt — május 21-ig tart
és naponta reggel 9 órától este 7 óráig van nyitva.

Tudományos
ülésszak
a Bölcsészettudományi
Karon
A Szegedi Tudományegyetemen tovább folytatódik a hazánk felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából rendezett
tudományos ülésszak. A Bölcsészettudományi Karon, az Ady
téri Egyetem auditórium maximumában ma, pénteken
délelőtt 10 órakor a következő előadások lesznek: Baróti Dezső
egyetemi tanár, dékán „A tudományos kutatás helyzete a bölcsészettudományi karon felszabadulásunk óta",
Tettamanti
Béla egyetemi tanár „ N e v e l é s szocialista nevelés",
Mészöly
Gedeon
egyetemi tanár
„A
.darvadozik' szavunk eredete",
Koltay-Kastner Jenő egyetemi

tanár „'A Königsbergi töredék
és a laikus mozgalom", Nyíri
Antal egyetemi docens „A tűz
gerjesztés kifejezései a magyar nyelvben" és Nacsádi József egyetemi tanársegéd „Fejezet Szeged irodalmi életéből". Ugyancsak ma délután 4
órakor Király József egyetemi
adjunktus „A .tudatalatti' megfogalmazása
a
materialista
pszichológiában"
címmel tart
előadást, 5 órakor pedig a kari
békebizottság rendezésében Halász Előd
egyetemi
tanár
„Schiller és a polgári forradalom ideológiája" címmel tartja
meg előadását.

Tanácsülés lesz ma délután
az I. és II. kerületben
Az I. és II. kerületi Tanács
ma délután rendkívüli ülést
tart; ezúttal kerül sor a kerületi tanácsok 1955. évi költségvetésének
megvitatására.
Az I. kerületi tanácsülés délután 3 órakor kezdődik a Városi Tanács
nagytermében,
amelyen a költségvetést Mison Gusztáv elvtárs a végrehajtó bizottság elnöke ismerteti. A
II. kerületi Tanács
ülését a Postás Kultúrotthon-

ban tartja, amely
5 órakor
kezdődik. Itt a költségvetést
Tasnádi Lajos elvtárs, a végrehajtó bizottság titkára bocsájtja vitára, ezután pedig
Balogh Zoltán elvtárs, a végrehajtó bizottság elnökhelyettese számol be az állandóbizottságok munkájáról. Mindkét tanácsülésen több előterjesztés és javaslat felett határoznak.

HÍREK
— A
CSILLAGVIZSGÁLÓBAN (Egyetem, Béke-épület) a bemutatások megkezdődtek. Minden
kedden é s
szombaton este 8-tól (szervezett csoportok részére
más
napon is, ha előre bejelentik)
lehet megtekinteni a csillagvizsgálót. Bejelentés a 32-10
telefonszámon történik. Belépés díjtalan.
— „AZ IZOTÓPOK ALKALMAZÁSA a biológiában
és az
orvostudományban"
címmel Huszák István egyetemi tanár tart előadást a
Juhász Gyula Kultúrotthonban, május 17-én este fél 8kor a századunkban kifejlett
atomkutatások
eredményeinek az orvostudományban és
kémiában való felhasználásáról. Belépődíj 2 forint.
— SZERDÁN DÉLUTÁN a
Mérey utcai általános iskola
és a Belváros
I. MNDSZszervezet közös rendezésében
tartották meg az anyák napját. Jójárt Lászlóné, az iskola igazgatónője beszámolt a
május 8-án Budapesten tartott anyák konferenciájáról.
Az ünnepély keretében avatták úttörőkké az első és második osztályos tanulókat.

Tanácstagok
II. KERÜLET
Kassal Tibor, 14-én. 6 őra. Csongrádi sugárúti iskola.
Csurgó Mihály,
15-én,
3 óra,
Baktól Iskola.
Bakacsl Sándor,
14-én, 5 óra.
Sziliért sugárúti Iskola.
Komócsin Antal,
I4-én, 5 óra,
Becsei u. óvoda.
III.

KEROLET

Csókás! Mária. Földműves a. Iskola. 13-án. 6 óra.
Györkéi Lajos, Gépipari Technikum. 13-án. 6 óra.
Lehotal Pál, Cserepessori téglagyár. 13-án, 6 óra.
Solymosl Ferenc,
Rendőrtanoszfály, 13-án, 2 óra.
Komócsin Mihály, Rákóczi utca!
Paprikabeváltó kultúrterme.
14-én.
6 óra.
Lovászi János,
Sárkány utcai
MNDSZ. 14-én. 6 óra.
Bálint Jánosné
és Süli István,
Ságvári telepi Iskola. 14-én, 6 óra.
Dr. Benkö
Sándor és
László
András.
Földműves
u.
MSZT.
15-én. 10 óra.
Gárdián Miháiy és
Barna Mthályné. 13-án. 6 óra. Földműves u.
MSZT helyisége.

Ma tartja bemutató
előadását a Varsó cirkusz
Az elmúlt napokban a várost körüljáró autóbusz hangos híradója, színes plakátok
hirdették, hogy Szegedre érkezik a legnagyobb lengyel
utazócirkusz, a „Varsó". A
szegedi dolgozók nagy érdeklődéssel várták
a lengyel
nagycirkuszt, amely ma érkezik városunkba és szombat
este 8 órakor tartja a Valéria
téren bemutató díszelőadását.
— A SZEGEDI NEMZETI
SZÍNHÁZ igazgatósága közli,
hogy Katona András hirtelen
megbetegedése miatt május
12-én elmaradt Szép Juhászné előadás jegyei és Erkelbérlete május 23-án. hétfőn
este 7 órakor tartandó előadásra érvényesek. A Szép
Juhászné legközelebbi előadása május 15-én, vasárnap
este fél 8 órakor lesz.
AZ 1480 TONNÁS japán Siun Maru komphajó összeütközött
az 1285 tonnás Uko Alaru
nevű másik komphajóval és 25
perc alatt elsüllyedt. Az összeütközés a sűrű köd miatt történt.

beszámolói
Zimányl Károlyné és Vajas
renc, 15-én, 4 óra. alsóvárosi
dakör.
GYOMOLCSSZALLITÖ

Fegaz-

LADA

50*40x12 cm-es méretben kapható 7.40 Frt-os árban a Szegedi Tflzép Vállalat Felsőtiszap a r t TolbucMn s g t . és Marx
téri telepein.

Három nemzetközi és sok
más érdekes esemény szerepel a Totó e heti szelvényén. A 19. héten hét
fogadó egyenként
86.120 FORINTOT
nyert a 12 találatos szelvénnyel!
Totózzon!

Nyerhet!
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Átvették a nyereményeket
a Sportrejtvény-pályázat
nyertesei
Tegnap délután 5 órakor
vették át a multheti sportrejtvény-pályázat nyertesei a
jutalmakat. A főnyereményt
— az asztali lámpát — Iván
János, Partizán u. 4. szám
alatti lakos nyerte. A többi
négy nyertes, Félegyházi Pál,
Kormányos u. 19, Tombácz
Gábor,
Vadkerti tér 3.. és

Szirák János, a 2. számú Posta dolgozója értékes könyvjutalmat kaptak vigaszdíjként.
Bodoni Sándor, Feltámadás
u. 26 szám alatti lakos ugyancsak 11 találatot elért nyertes, a sorsoláson nem jelent
meg. Részére a könyvjutalom
Szerkesztőségünkben
átvehető,

MIT HOZ A TIZEDIK

IS.

FORDULÓ?

A Szegedi Bástya az I f j ú s á g i Béketalálkozó tiszteletére rendezett n t .
gyei atlétikai versenyének eredménye)
Ifi Ifjúságlak:
100 m 1. Veszelovszkl
Szegedi
Törekvés 12.1; 2. Nagy
Szegedi
Törekvés 12.3: 3.
Szabó Szegedi
Bástya.
200 m 1. Botka Szegedi Bástya
6.36.2. 2. Gál Hmv. Traktor 6.36.6.
3. Gyuris Szegedi Bástya 6.47.8.
Gerely: 1. Makra Szegedi Bástya
36.39;
2. Fábián Szegedi Bástya
29.67.
Magas: f. J a k ó Szegedi H a t a d á s
170; 2. Cecse
Szegedi
Haladás
165; 3. Takács Szegedi Bástya 160.

Ifi serdülő:
A Megyei Bajnokság minden for- gyelem kétségkívül a
Haladás—
400 m 1. B. Szabó Szegedi Tödulója bővelkedett meglepetésekkel. Gödöllő mérkőzés felé fordul. A
rekvés
64.8; 2. Börcsök Makói Va.
A tizedik forduló Ismét
tartogat két csapat még ezidetg megőrizte
meglepetést a l a b d a r ú g á s rajongói veretlenségét és a vasárnapi talál- sas 68.4; 3. Fazekas Makói Vasas
számára, csak eiőre nem lehet tud- kozón dől el. melyik csapat tart- 68.6.
ni. melyik mérkőzés lesz az, talán ja meg veretlenségét. A
Haladás
Ifi felnőtt:
a Honvéd—Vörös
Lobogó, a Do- lelkiismeretes, komoly
munkával
200 m 1. Iványt Szegedi TBrritrozsma—Törekvés, vagy a Kinizsi készül a nagy találkozóra, melyen vés 24.3: 2. Kukavecz Szegedi Ha- É p í t ő k ? Nehéz dolga lesz a Dó- minden valószínűség szerint meg- ladás 25.4; 3. Szabó Derekegyházi
zsának Deszken. az erősen felja- dől a Szegedi
NB Il-es
néző- Traktor 27.2.
vult hazaiakkal szemben. Érdekes csúcs. A Budapesti
JátékvezetőMagas: 1. Márton Szegedi H a l a .
összecsapást Igér a Vörös Meteor küldő Bízottság Is a tét nagyságá- dás 175: 2. Kiss Makói Vasas 175;
nak megfelelően az egyik legjobb 3. Kukavecz Szegedi H a l a d á s 160.
—Szpártákusz találkozó
is.
•
Játékvezető delegálta
Dorogi AnNŐI Ifjúsági:
Az NB II-ben a legnagyobb fi- dor személyében.
100 m 1.
Raffal Makót Vaaas
14.1: 2. Vadlövö Makói Vasas 14.5;
3. Ménesi Makói Vasas 14.6.
Fegyelmi határozatok
Haladás I I - D e s z k 5:0 (3:0)
Távolugrás:
1. Vadlövő Makói
A VTSB mellett mflkődő fegyelSzerdán délután Deszken került Vasas 440; 2.
Horváth
Szegedi
mi bizottság az alábbi határozato- sorra az elmaradt találkozó, mely
kat hozta az eimult bajnoki for- a H a l a d á s II. megérdemelt, fölé- Haladás 427; 3. Raffai Makói Vadulóban
kiállított
játékosokkal nyes győzelmét hozta. A H a l a d á s sas 406.
szemben. Nagy László (Tápé) és II. bemutatta Deszken a labdarúBaráth Ferenc (V. Lobogó) sport- gás szépségét, a szép
akciókat Középiskolai atlétikai csapatbajnokszerűtlen m a g a t a r t á s miatt három sokszor tapssal Jutalmazta a megságot rendeznek Szegeden
mérkőzéstől eltiltva.
jelent
közönség,
amely
végig
Hodács Károly (Sz.
Bástya) sportszerű magatartást tanúsított.
Szeged mjv. Tanácsa
Oktatási
szigorú
dorgálás,
Kiss
Emil
KOLONVONAT BUDAPESTRE
(Szpártákusz)
Játékostársával
Osztálya folyó hó 19-én és 20-án
szembeni
önbíráskodásért
kettő
a Haladás-pályán rendezi m e g a
bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
Május 22-én
Budapesten lejátcsapatbajnokságokat.
Bakos József (Sz. Bástya) sport- szásra kerülő Budapesti Vörös Me- középiskolai
mérkőzésre
A csapatverseny minden számászerűtlen m a g a t a r t á s
miatt egy teor—Szegedi H a l a d á s
a H a l a d á s Baráti Köre különvona- ban H fő indulhat a a 10 legjobb
mérkőzéstől eltiltva.
tot tndtt. melynek részvételi dija
TEKE
54 forint oda-vissza. A különvonat- eredménye számit.
ra Jelentkezni lehet az IBUSZ-nál.
Versenyszámok fiúknál: m a g a s ;
Az Alföldi Béke-kupa legutóbbi
ugrás, távolugrás.
súlylökés
és
BIRKÓZÁS
fordulójának eredményei: Sz. Dó10x400 méteres váltó.
Lányoknál:
zsa—Ceglédi Építők 2401:2313.
Sz.
Posta—Kecskeméti
Építők
2572:
Vasárnap, m á j u s I5-én rendezik magasugrás, távolugrás, súlylökés
2388. Ceglédi
Épftők—Sz. Bástya meg Kecskemét város kötöttfogású és 10x100 méteres váltó.
2472:2387. Sz.
Építők—Kecskeméti birkózóbajnokságát, melyen
száÉpítők 2465:2419. Szegedi Törekvés mos élvonalbeli versenyző is sző- A fiúiskolák versenye m á j u s 19-én
- S z e g e d i Kinizsi 2548:2409.
nyegre lép.
csütörtökön, a leányiskolák verseA versenyen indulnak a Szegedi nye 20-án. pénteken 15 óra 30 percLABDARUOAS
Haladás és a
Szegedi Törekvés
birkózói Is. A szegedi versenyzők kor kezdődik.
Szombat
lelkiismeretesen felkészültek a verA verseny értékelése. Illetve
á
senyre. A szegedlek közül különö- győztesek és a helyezések elblráláj
Haladás pálya 17 óra: Honvéd— sen Kendi szereplését előzi
meg
V. Lobogó megyei. Onódi (Márton, nagy érdeklődés. A „ H a l a d á s " ki- sa pontérték táblázat alapján törBárdos).
tűnő versenyzője az utóbbi időben ténik. A győztes csapatok éremdíH a l a d á s külső pálya 15 őra 15: egyre inkább formába lendült és
H o n v é d - V . Lobogó tartalék. Pin- a legutóbbi edzéseken Is igen biz- jazásban részesölnek.
A verseny rendezésével az Oktatér
(Fűzesy).
tatóan mozgott.
Cserepessor 15 óra: Kinizsi—Épía
A kecskeméti
versenyen
nagy tási Osztály Zsadányl Istvánt
tők tartalék. Szöllösl (Vörös B.)
mezőnyre és szép küzdelmekre van
Cserepessor 17 óra Kinizsi—Építők kilátás. Reméljük, hogy a szegedi Radnóti gimnázium testnevelő tamegyei. Jurka (Miskolci. Spitzer). versenyzők megállják a helyüket a nárát bfzta meg, A nevezéseket Is
Adv tér 17 óra: Bástya—Haladás nagyszabásúnak Ígérkező birkózó- a Radnóti gimnázium elmére kell
tartalék. Gyémánt (Gém, Harkai). versenyen.
beküldeni folyó hő 14-én 12 óráig.
Textil pálya (UTC) 17 óra: UJs z e g e d - H . Kinizsi. V. B.
Kádár
(Bárány, Rácz Gy.)
Törekvés pálya 17 óra: Törekvés
—Kender V. B. Bokor
(Lőrincz,
Borbola).

A vasgyüjtés híre!

Elmarad

a Szeged—Szolnok
mérkőzés

Mint Ismeretes, m á j u s hó f-én
Szegeden játszották le a két város
ifjúsági találkozóját, melynek viszszavágójára 15-én került volna sor
Szolnokon. A mérkőzést a Szolnoki TSB kérésére későbbi időpontban fogják megtartani.
KERÉKPÁR

A VTSB mellett működő kerékpáros Társadalmi
Szövetség
vasárnap rendezi meg a
budapesti
országúton megyei egyéni é s csapatversenyét 100 km távon. A versenyzőket egyénenként
ordítják.
Indítás reggel 8 órkor a Lemezgyártól. Az ifjúsági és
női versenyt
Hódmezővásárhelyen rendezik meg 100. Illetve 50 km távon.
FELHÍVÁS

A VTSB mellett működő Labdarugó Társadalmi Szövetség ez évben Is megrendezi
Szeged város
úttörő labdarugó bajnokságát. A
bajnokságra
nevezni lehet m á j u s
!6-án este 18 óráig
Felhívjuk a
bajnokságon
résztvenni
kívánó
sportkörök
vezetőinek
figyelmét,
hogy a nevezési határidőt
tartsák
be. mert Idő után érkező nevezéseket nem vesznek figyelembe. A
b a j n o k s á g célja, hogy
labdarugó
utánpótlásunk
legfiatalabbjait
szakvezetők kezében képezzük
tovább és Igy
ifjúsági labdarugósportunk utánpótlása biztosítva legyen.
Ifjúsági Bizottság

A MÉH Vállalat
komoly
jutalmakat biztosít azok számára, akik a vasgyűjtő hónapban a legjobb eredményeket érik el. Csongrád megyében öt darab kéthetes üdülőjegyet osztanak szét a tanulóifjak körében. Ezenkívül
a 100 pontot elérők minden
100 pont után 40—40 forint
értékű külön könyvjutalomban részesülnek. A szegedi
üzemek közül a Szegedi Ken-

derfonógyár, a Szegedi Nyomda Vállalat, a Jutafonó és a
Gőzfürész dolgozói már elkezdték a vas gyűjtését és átadását. A Szegedi Kenderfonógyár a vasgyűjtési
terv
legmagasabb százalékban való teljesítésére versenyre hívta ki Szeged összes üzemeit.
Az első helyen még ők állnak, mert teljesítésük már a
80 mázsát meghaladta.

Az ecseigvériak vállalták, hogy tfz nappal
a határidő előtt teljesítik éves tervüket
Az élüzem Szegedi Ecsetgyár dolgozói csatlakoztak a
húsz budapesti ipari vállalat
felhívásához. Vállalták, hogy
éves tervüket tíz nappal a
határidő előtt, december 20ra befejezik. Ezévben terven
felül 50 ezer ecsetet készítenek.

lékkai csökkentik.
Műszaki
intézkedésekkel
elősegítik,
hogy az egy munkásra eső
termelési értéket a tervezetten felül 5 százalékkal túl*
teljesítsék. Több olyan munkafolyamatot
gépesítenek,
amelyet eddig kézzel végezA gyár dolgozói megígér- tek.
ték, hogy az önköltséget a
tervezetten felül 1.5 száza-

APRÓHIRDETÉSEK

SZEGEDI Paprikafeldolgozó VálEladó komblnáltszekrény.
fotellalat megkezdte férfi és női mun- ágy, gáztűzhely.
Jégszekrény, 12
kások szerződtetését az
őszi fel- személyes asztaí, nagy
fürdőkád.
dolgozási
Idényre.
Férfiakat 12 m vízcső, lemezes fényképezőanyagmozgatási, nőket fűzést, csl- gép. Ingaóra. Somogyi u. 10. sz.
pedési, hasítás) munkára szerződ- ftdszt. 2.
tet. Jelentkezni
lehet a Vállalat
Különböző üzletberendezési
tártelephelyén: Szövetkezeti út 1. sz.
gyak eladók. Szeged, Dugonics tér
alatt mindennap 8-tól 10 óráig.
2.. em. 4. Tóth.
Pusztamérges
közepén kövesút
Nagyobbméretü lukasztóprés, samellett 600 négyszögöles porta el- tuk. fúrógép, cslszolóspingli
eladó. Érd. lehet Hegedűs
Gábor- adók. Szeged. Kossuth L. sgt. 32.
nál. Pusztamérges, Tanácsházánál.
Albérleti szobát keresek
takaríMagánház, szoba, konyhás, el- tásért. Érd.: Móra u. 14. Kocsis.
adó. Fodortelep, Bártfai u. 18/b.
Eladók választási pitvarosi malaJókarban
lévő feliér
gyermek cok és berkshirei süldő. Vajda u.
sportkocsi eladó. Gép u. 4.
34. szám.
Eladó könnyű laposkocsl. külön
Tavasz u. 19. számú ház eladó.
4 drb kerék tengellyel,
öntöttvas
fürdőkád. Pulcz u. 19.
Érd. 3—5-ig.
Több éves gyakorlattal rendelkező bádogos és víz vezetékszerel őt,
ipari és
hálózati
villanyszerelőt
MÉSZ kapható minden mennyiazonnal felvesz a Szegedi Sertéstenyésztő
és
Hizlalói
Vállala. Újségben a TOzép épltőanyagteszeged. Töltés u. 44. Jelentkezni
lepein: Tisza p. u.. Tolbuchln
lehet f. hó 14-én 12 óráig.
Asztalosnak való deszka
eladó,
sgt.. Marx tér. Újszeged.
ugyanott vfzszlvaftyúgép. Osz u.
33. szám.

AZ MSZT szegedi orvoscsoportjának rendezésében
ma,
pénteken este 6 órakor az
MSZT helyiségében
Román
József egészségügyi miniszter
tart előadást „Egészségügyünk
fejlődése a felszabadulás óta"
címmel. Az előadást beszélgetés követi.
DÉLMAGYARORSZAG

* Maevar Dolgozók Pártja
csongrádmeevei napilapja
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Felelős kiadó: az MDP Csongrádmegvei Bizottsága
Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. II.
Telefon: 35-35 és 40—80
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál tér 2.
Telefon: 31-16. és 35-00.
Teriesztik:
a megyei
Postahivatal Hlrlaposztálva és a hírlapkézbesítő postahivatalok
Előfizetés:
postahivataloknál
és
kézbesítőknél. Havi előfizetési dij
ff forint.
Szeeedl Nvomda Vállalat
Felelős vezető: Vincze Györg»

