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Szegedi, budapesti és horgosi 
fiatalokkal tartanak baráti kapcsolatot 

a röszkei kiszisták 
A Kommunista I f júmun-

kás Szövetség szervezése — 
mint sok más helyen — 
Ilöszkén is, sok üggyel-baj-
jal indult. A fiatalság nem 
ismerte programját, célkitű-
zéseit, s voltak, akik ide-
genkedtek tőle. Ma viszont 
a helybeli KISZ-szervezet 
már messzi túl jár a kez-
deti nehézségeken, s nem-
csak a fiatalok, hanem az 
idősebb emberek teljes bi-
zalmát is élvezi. Változatos 
munkaprogramjával széles 
művelődési, s szórakozási 
lehetőségeket nyújt a f ia-
taloknak. Nemrégiben a rösz-
kei kiszisták egy nagy cso-
portja a Szegedi Ruhagyár-
ban tett látogatást. Megnéz-
ték, tanulmányozták: 

hogyan ls készülnek az 
ízléses konfekció-ruhák, 

melyeket közülük is sokan 
öltenek magukra vasárnap, 
meg más ünnepnapokon. A 
Ruhagyér fiataljain kívül 
kapcsolatot kerestek, s ta-
láltak a budapesti kábel-

gyár dolgozóival, i f júmunká-
saival is. A kábelgyár K ISZ-
szervezetének kultúrgárdáját 
meghívták Röszkére. Kérték 
tőlük, szórakoztassák őket 
legalább egy estén keresz-
tül, s így számos közvetlen 
baráti ismeretséget is köt-
hetnének. A budapestiek el is 
fogadták a meghívást azzal, 
hogy látogatásukat — ha 
megtörtént — mielőbb viszo-
nozzák a röszkei parasztfia-
talok. Nos, a budapesti útra 
máris igen nagy a készülő-
dés a faluban. 

A falu vezető kommunis-
tái közül mostanában sokan 
voltak látogatóban a szomszéd 
jugoszláviai faluban, Hor-
goson. Tanulmányozták a 
horgosi kommunisták párt-

szervezetének, s a falu ve-
zetésének munkáját. 

Horgosról is sokan jöttek 
át baráti beszélgetésre, kis 
poharazgatásra Röszkére. 

í gy volt alkalom a két falu 
ifjúsági szervezetének is ar-
ra, hogy kapcsolatot teremt-
senek egymás között. S 
máris kiterveltek maguk 
között egy szervezetcsere-
találkozót. A röszkei fiata-
lok készülnek már a szép 
kultúrműsorral, melyet a 
jugoszláviai, horgosi fiata-
loknak, s hozzátartozóiknak 
mutatnak majd be. 

Az ilyen és ehhez hasonló 
tervek megvalósítása nem 
csoda, ha izgatja a falu szer-
vezeten kívüli fiataljait, s 
időről időre egyre többen 
kérik felvételüket a KISZ-be. 

FT..7ARAS INDULT 
BOY DOROZSMAI 
R APRIKAÜZER ELLEN 

Árdrágító üzérked ás mi»tt 
bűnvádi eljárás indult Deák 
Sándor 37 éves. Kiskundo-
dorozsma. Aradi utca 35. sz. 
alatti lakos ellen, alö na-
gyobb mennyiségű saját, ha-
ld őrlésű paprikával üzérke-
dett. Szegeden és más váro-
sok piacain kilogrammonként 
60—70 forintos áron adta el 
az engedély nélkül forgalom-
ba hozott paprikát. Az igy 
értékesített paprika Jó üzlet-
nek bizonyult, ezért Deák 
Sándor gyakran felkereste a 
Paprikabeváltóba bemenő és 
onnan kijövő termelőket, hogy 
tőlük olcsó áron vásároljon 
paprikát. Ilyenformán mint-
egv 50 kilónyi termelői pap-
rikát vásárolt össze, amelyet 
aztán a saját gyártmányú 
paprikájával vegyítve adott 
el Makón, Hódmezővásárhe-
lyen busás haszon fejében. 
A lakáson megtartott házku-
tatás során előkerült a pap-
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rikadarálásra szolgáló eszköz . . . , - . . . .. 
is amelyet a rendőrség bűn- Szofiabaa, az Állami Operahazban nagy sikerrel mutat-
jelként lefoglalt. Deák Sán- ták be Csajkovszkij Hattyúk tava című balettjét. Képünk 
dor ügye hamarosan a bíró- a Hattyúk tava egyik jelenetéről készült 
sag elé kerül. 

Negyven évvel ezelőtt 
Ma van negyven éve an-

nak, hogy 1918. február 23-
án megalakult a szovjet 
hadsereg. Erről szól Farkas 
Béla egyik verse, amelyből 
két sort idézünk. 

V ÍZSZ INTES SOROK j 

1. Idézet Farkas Béla "A 
Vörös Hadsereg* c. verséből. 
( A sarokkocka: G.) 11. Ez 
például a máj. 12. Becézett 
női név. 13. Tágas lakószoba. 
14. A messzeségben. 16. 
Osztrák—német folyó. 18. 
Helyhatározás. 19. Északi 
pénzegység. 20. Lám össze-
kevertük! 22. Mázol. 24. Fé-
nyes fém. 25. Római ötven-
egyes. 26. Világhírű zene-
szerző. 29. Meghajigál. 30. 
A súlyemelő-edző mondja 
versenyzőjének. 32. Betű-
szomszédok. 34. Főzelékféle. 
35. Kettősbetű. 56. Község 
Pest megyében. 37. Német 
betű. 39. Igekötő. 40. Kerek 
szám. 42. Kis Lajos. 43. Élő-
lény. 45. Bizalmas megszólí-
tás. 46. Alkatrészek összes-
sége. 48. Megyei bajnokság. 
49. E nélkül nincs kés. 51. 
Cső, ahogy 150 évvel ezelőtt 
írták. 52. Háziállat. 53. Tor-
tára teszik. 54. Tagadószócs-
ka. 56. A cselekvést fe jezi 
ki. 58. Női név. 59. Folyó 
Romániában. 61. Ugyanaz, 
mint a vízszintes 19. 63. 
Számtani alapműveletet vé-
gez. 64. Betű, ahogy kiej-
tem. 

FÜGGŐLEGES SOR'OK: 

1. Szigetcsoport az Atlan-
ti-óceánban. 2. Kérdőíveken 
szereplő adat. 3. Korszak, 
Idegen szóval. 4. P. V . 5. 
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Benne van a moziban! 6. 
Aladár becézése. 7. Régi 
pénz. 8. Hangtalan düh! 9. 
S. A . A . 10. Nem ülő és 
nem is fekvő. 11. A vers 
folytatása. (Az itt lévő zárt-
betűk: E, G, V, G, Y ) . 15. 
Élelem. 17. Nagyon is em-
lítésre méltó. 20. Felkutat-
ja. 21. . . .-zéig. 23. Nyelvtani 
és élettani fogalom. 26. Női 
név. 27. Egy kiskereskedel-
mi vállalat monogramja. 28. 
Fordított helyrag. 31. Foly-
tonossági hiány, népiesen. 
33. Negyvennyolcas hadve-
zér. 35. Idény. 38. Néma Tó-
biás! 40. Község Békés me-
gyében, de férf inév is. 41. 
...-ina (szemhártya). 44.Nem 
azt. 45. Egyszerű szerkezet. 
47. Földdarabkák. 48. Erdé-
lyi folyó. 50. Titokban f igye-
li. 53. A napnak van. 55. 
Római ezernegyvenkilences. 
57. Erika. 58. Varga István 
Lajos. 60. Éneklő hang. 62. 
Egressy Gábor. 63. Idegen 
betű. 

M E G F E J T É S E K -
NYERTESEK : 

A megfejtés péntekig 
küldhető be szerkesztősé-
günkbe, Szeged, Sztálin sé-
tány 10., I I . emelet címre. 
A borítékra, vagy a levele-
zőlapra kérjük ráírni: Rejt-
vény. Beküldendő a versidé-
zet, továbbá a vízszintes 26., 
a vízszintes 46., a függőle-
ges 17. és a függőleges 20. 
sorok megfejtése. A helyes 
megfejtést és a jutalmazot-
tak nevét jövő vasárnap kö-
zöljük. 

A múlt vasárnapi rejtvény 
megfejtése: Ak i tréfál, az 
mulatságos, aki megharag-
szik, az nevetséges. — Köny-
vet kapott: Borbély Géza, 
Szeged, Tolbuhin sugárút 
34, Schemanszky testvérek, 
Szeged, Kistisza utca lá és 
Komoly Zsuzsa, Szeged, Ze-
neművészeti Szakiskola. A 
nyertesek 11 óra és 6 óra 
között vehetik át a jutalmat 
szerkesztőségünkben. 

Aft^éld^deUscU 
A D A S V E T E L 

Zománcozott új üst 
hazzal együtt el-
adó, 60 literes. (Tel-
jesen ÚJ állapot-
ban). Szilágyi u. 8. 

1728 

Keveset használt 
piros Pannónia el-
adó. Somogyi Béla 
u. 9. 

150 kg-os hizott ser-
tés eladó. Szeged, 
Oncsatelep 17. Mar-
tonosi István. 

Hasasüsző, szár el-
adó. Szőreg, Petőfi 
U. T9. 1584 
Eladó kombinált-
szekrény, politúros, 
használt tűzhely. — 
Tanitói kiskertek, 

Martonosi u. 15. 

Eladó komplett 
ebédlő, 13 részes. 1 
nagy kombinált-
szekrény, használt. 
Megtekinthető szom-
bat este 19-ig. va-
sárnap 10—lS-ig. — 
Püspök u. 1. Ko-
zenkai. 1593 

400 kg hízott disz-
nó eladó. Nemesta-
kács utca 7. 

"Egy bőrkabát és 
egy sötét férfizakó 
eladó. Somogyi B. 
u. 20. fldsz jobbra. 
Megtekinthető egész 
nap. 1725 

Eladó modem, 3 
méter ho » zú kom-
bináltszekrény, min-
den elfogadható 
áron. Galamb u. 6. 
(Nagyállomásnál). 

1724 

Eladó egy kis hízó. 
Sziliért sgt. 35/a. 

1718 

Politúros rekamié 
minden elfogadható 
árért eladó. Jósika 
u. 20. szám, emelet. 

1720 

L A K 

Pgy beköltözhető la-
kást keresek költ-
ségmegtérítéssel. — 
„U j házasok" Jeligé-
re Takaréktár u. 
Hirdetőbe. 
Keresek bútorozott 
vagy üres szobát, 
egy személy gondo-
zását vállalom la-
kásért. Április 4 
útja 5. Mérleg 
KTSZ; Faragóné. 

Kétszobás, fürdő-
szobás, házfelügye-
lői lakásom elcse-
rélem hasonlóért, — 
esetleg 1 szobás, 
összkomfortosért. — 
Victor Hugó u. 5. 
szám. 1697 

I N G A T L A N 

Egy kat. hold here 
Gyálaréten eladó. — 
Érd. Röszke, Petőfi 
u. 6. 1719 

Családi ház eladó 
Szőregen, Jószágtar-
tónak vagy kertész-
nek alkalmas, lakás-
átadással is és l'/i 
lóerős villanymotor. 

Erd. Szöreg, Vágó-
híd u. 27. 
Ház eladó, Petöfl-
telep. 24. u. 923., 
gazdálkodásra al-
kalmas. 
189 n-öl BaLagitó el-
adó. Tisza Lajos u 
3. SZ., fldsz. 3. 1548 
Pulcz u. 3. szám 
alatti sarokház be-
költözhetőséggel el-
adó. 
Magánház lakásat-
adással és 1100 n-öl 
szép gyümölcsös el-
adó. Vág u. 4, — 
(Csongrádi sgt. vé-
génél). 1665 
Magánház, lakás-
átadással sürgősen 
eladó. Körtöltés sor 
50. Érd Béketelep, 
Rókusi ff. 203 sz. 
Domonkos Pál. 
Újszegeden, Szőregl 
út 30. számú ház 
eladó, lakáscserével. 
Érd. Dugászné vegy-
tisztító, Tápéi utca 
7. < 1648 

A L L A S 

Kovácsmester! keres 
az Állami Kordélyo-
zási Vállalat Szeged, 
Rákóczi utca 29. 
Gyermekszerető, — 
megbízható bejáró 
mindenest keresek. 
Vásárhelyi sgt. 69. 
fldsz. 1709 
HAJTOKAT felvesz 
a Szegedi Belsped. 
Bajcsy-Zs. u. 22. 
NYUGDÍJAS, tár-
gyalóképes férfiakat 
magas kereseti lehe-
tőség mellett kere-
sünk előkészitett 
akció lebonyolításá-
ra. A Jövedelem a 
nyugdíjjogosultságot 

nem érinti. Jelent-
kezés Szeged, Taka-
réktár u. 5. szám 
alatt. 

Háztartásba gyer-
mekszerető. idősebb 
nőt felvennék. Alsó-
tiszapart 16. Vám-
hivatal. Antal. 
szegedi Épület- és 
Bútorasztalos KTSZ 
két gyakorlott poli-
túrozó nőt felvétel-
re keres. Érd. reg-
gel 7-től délután 16 
óráig a KTSZ iro-
dájában. Vasasszent-
péter u. 3. szám 
alatt. 

E G y E P 

Pihenni, gyógyulni 
jöj jön Mátraszent-
imrére. 840 méter. 
Nagyékhoz. 
Elcserélhető 2 fázi 
sú. 3 lóerős vagy 3 
fázisú, 2 lóerős jó 
villanymotor egy fá-
zisú. 2 lóerős. Jó 
villanymotorért. — 
Horváth Mihály u. 
2. alatt. 
Diszhal és madár-
kedvelők! Vidékre 
postán is szállitok. 
Kér je legújabb ar-
Jegyzekem. Veres 
szaküzlete. Buda-
pest. Dohány u. 68. 
Ó fehér és siller 
boraim Uterenkénti 
kimérését újra meg-
kezdtem. Gárgyán, 
Alföldi u. 46. 1698 
Beruházási Bank 
Csongrád megyei 
fiókja pályazatot 
hirdet az alanti 
munkakörök betöl 
tésére: Beruházási 
előadói munkakör-
re pályázhatnak 
Közgazdasági Egye-
temet végzett dol-
gozók. akik pénz-
ügyi jártassággál ls 
rendelkeznek. — 
Előadói munkakörre 
Építő'ns H Techni-
kumot végzett, éoí-
tö'nari ár- és szám-
laellenőrzsében több 
éves gyakorlattal 
rendelkezők. — Re-
vizori munkakör el-
látására, épitész 
vagy általános mér-
nöki oklevéllel, éoi-
tőioar területén 
több éves gyakor-
lattal rendelkezők. 
— Pályázatok eddi-
gi működés megje-
lölésével Beruházá-
si Bank Csongrád 
megyei fiókjához, 
Szeged. Klauzál tér 
4 alá küldendők. — 
Ugyanott irattárost 
munka ellátására 
sc^dhivatali vagy 
irattárosi munka-
körben iártas férf i 
munkaerőt felve-
szünk. 1711 

ÉRTÉKES ESZPERANTO-
RONYVEKET KAPOTT 
A SOMOGYI KÖNYVTÁR 

Könyvtára egy részét a So-
mogyi Könyvtárnak adomá-
nyozta a közelmúltban el" 
hunyt Váradi Pál M A v nyu-
galmazott felügyelő. A ma-
gyar és az eszperantó nyel-
vészet érdekelte különösen* 
ezért gyakran Járt a Somo-
gyi Könyvtárba is. Most tud-
tuk meg a Csongrád megyei 
Eszperantó Bizottságtól a hírt, 
hogy Váradi Pál könyveit a 
nagymultú szegedi könyvtár-
nak hagyományozta, többek 
között értékes szótárakat, 
mint például a Wüster-féle 
nyolc kötetes eszperantó—né-
met szótár elsö négy kötetét, 
továbbá a szegedi folyóirat-
bibliográfiában eddig még nem 
czereplő „Hungara Esperan-
tisto" folyóirat Szegeden meg-
jelent évfolyamait, a Szege-
den megjelent 101 magyar 
népdal eszperantó fordítását 
stb. Váradi1 Pált egyébként a 
múlt év nyarán tisztelték meg 
az eszperantó-mozgalom ve-
terán jelvényével. Mint tevé-
keny békeharcos, hathatósan 
közreműködött a PACO folyó-
irat Szegeden megjelent két 
számának összeállításánál és 
kiadásánál 

Az öthalmi Kísérleti Gazdaság 

részes munkavállalókat 
szerződtet cséplésre, aratásra, kukorica, vöröshagy-
ma és kendervágás munkáira. Továbbá időszaki 
és állandó munkásokat növénytermelési és szállí-
tási munkák végzésére. Ugyanott több ezer kéve 
kukoricaszár eladó. 
A z érdekeltek az öthalmi Gazdaságban reggel 7-
től délután 4-ig jelentkezzenek. 

Figyelem! 

A Szegedi Vegyesipari K T S Z felkéri Csongrád me-
gye területén levő állami vállalatokat, közülete-
ket és egyéb szocialista szektorokat, hogy a tu-
lajdonukban levő kézi 

tűzoltókészíilékek javítására, 
karbantartására és ellenőrzésére megrendelései-
ket a fenti szövetkezetnek mielőbb küldjék be, 
mivel 1958. I. negyedévtől kezdődően a 

Szegedi Vegyesipari KTSZ , 
Szeged, Lenin krt. 54. 
Telefon: 33—90 

végzi Csongrád megyében a fenti munkálatokat. 

Az elfekvő inkurrens készlet 

népgazdasági kár! 

V 

Az ipari és kereskedelmi vállalatok, állami 

gazdaságok, ktsz-ek el fekvő anyag-, szer-

szám- é s árukészleteinek értékesítését célzó 

hirdetéseket 

soron kívül közöljük 

A hirdetés szövege beküldhető kiadóhivata-

lunknak (Szeged, Klauzál tér 3.) és a Magyar 

Hirdetőnek (Szeged, Takaréktár u. 8.) 

Fűrészpor 
kapható 
a Szegedi Tüzép Felró ti-
szaparti telepén, lakosság 
és közületi1 szervek teljes 
évt szükségletüket már 
most beszerezhetik, mert 
igen jó fűrészpor nagy 
mennyiségben kapható. 

Háztartási zsiradékját 

színszappanra 
becseréli 
S Z A P P A N F Ő Z Ő 
SZÖVETKEZET. 
Szabadsajtó u. 72. 
(Alsóvárosi temető mellett.) 
Ugyanott alj-lúg súrolásra 
állandóan kapható. 
Telefon: 31.76. x 

Rádiójavítás, 
néprádió átalakítás 48 órán 
belül. Hívásra házhoz me-
gyek. Április 4 útja 18. 

ZSEBIK PAL 

Szegedi Háziipari Termeld 
Szövetkezet 1937. évi mér-
legzáró és tisztújító 

közgyűlését 
február 28-án, pénteken 
déli 12 órakor tartja a 
Kamaraszínház helyiségé-
ben, Horváth Mihály u. 

Vezetőség 

A Szegedi Üveges KTSZ 
évzáró mérlegmegállapító 
és vezetőségválasztó 

közgyűlést 
tart 1958 március 1-én dél-
után 5 órakor az Építők 
Művelődési Otthona, Or-
gona u. I. sz. helyiségé-
ben. 

Fájdalommal tudatjuk, I 
hogy szeretett férjem, drá-
ga jó apukánk, nagyapánk | 

| £s testvérünk 
BATTA FABIAN 

elhunyt. Temetése folyó hó I 
24-én du. fél háromkor a 

!• belvárosi temető kupolájá-
ból. 

Gyászoló család 

DELMAGYARORSZAG 

A Magyar Szocialista Munkás-
párt szegedi lapja 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság. 
Szerkesztőség: Szeged, 

r tálin sétány 10. 
Telefon: 35-35 és 30-03 

É szakai telefon: 35-06 és 34-38 
' "-dóhivatal : Szeged Klauzál 

tér 3. 
Telefon: 31-16 és 35-00 

-or1- -tik a megyei postahivatal 
hirlaposztálya és a hlrlapkézbe-

sitö postahivatalok 

Szegedi Nyomda Vállalat 
Felelős vezető: Vincze György 


