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Ünnepélyesen megalakult a szegedi 

Testnevelési és Sport Tanács 
A Minisztertanács határo-

zata értelmében hétfőn Sze-
geden is megtartot ta alakuló 
ülését "a városi Testnevelési 
és Sport Tanács. Az alakuló 
ülésen Csikós Mihály rövid 
megnyitója után Vincze An-
tal, a városi tanács végre-
ha j tó bizottságának elnökhe-
lyettese a sporfctanéos tagjai-
nak á tnyúj to t ta kinevezése-
ket. 

A tanács tagjai a követke-
zők lettek: Baráth József. 
Burus Mihály, Császi Sán-
dor, Dudás Lajos, Gurszky 
István, dr. Halász Előd, Ha-
lász János. dr. Jász Tivadar, 
Kertes Mihály, Kovács Ist-
ván, Mayer Tibor, Nagy Ist- ' 
ván, Nagytorma Gyuláné, 
Nyilasi Péter, Palásti Pál, 
Pintér László, Plaki Lajos, 
Simon József, Sólymai- Ist-
ván, Soós István, Szűcs Mi-
kály. Tárkány István és Var-

ga István. A korábban meg-
választott elnökség áll Tóth 
András elnökből, valamint 
Na«" László. Bohata József. 
Bite Vince és Csikós Mihály 
tagokból. 

A kinevezések á tnyúj tása 
után Tóth András, a TST-
elnöke tartotta meg prog-
rambeszámolóját . Részlete-
sen, mindenre kiterjedően 
ismertette a Sporttanács 
megalakulását szükségsze-
rűen' előíró körülményeket, 
valamint a TST előtt álló 
feladatokat. Hangsúlyozta a 
nevelés kérdésének elsőren-
dű fontosságát a sportélet-
ben, ma jd a TST feladatáról 
ezeket mondotta: 

— A Városi Testnevelési 
és Sport Tanács létrehozásá-
val és munkánk jó megszer-
vezésével olyan kollektív 
vezető testületet kell kiala-
kítani, mely városunk terü-

letén az egész testnevelési és 
sportéletet irányítani és se-
gíteni tudja . 

Az elnök beszámolóját 
színvonalas hozzászólások 
követték. amelyek sok 
olyan javaslatot tartalmaz-
tak. amelyeket a Sporttanács, 
máris magáévá tett. A fel-
szólalásokban a tagság nagy 
aktivitása nyilvánult meg, 
csaknem valamennyi jelen-
lévő felszólalt. 

Ezután a Sporttanács négy 
bizottságot jelölt ki, mégpe-
dig a fegyelmi és panasz-
ügyi, a sportoktatási, a saj tó 
és propaganda, a gazdasági 
és technikai bizottságokat, 
amelyeket társadalmi aktí-
vákból kivannak feltölteni. 
Ezenkívül még egy bizottság | 
a lakult : a megyei és megyei 
jogó városi TST alszövetsé-
geinek ellenőrző bizottsága. 

AZ NB lll-as 
labdarúgó-bajnokság 

állása 
1. Kecskeméti TE 18 .30:12 X 
2 Bácsalmás tu 40:28 25 
3. K.-félegyh. Ép. tu 37:18 M 
4. Hmv. Dózsa 18 28:16 32 
5. Szegedi Ép. 18 37:24 32 
6. MAV-HMTF. 18 23:26 21 
7. Szegedi Spart 18 38:21 20 
8. K.-félegyházi1 H. 18 31:2Í 19 
9. Kiskunhalas 16 25:23 18 

10. Csongrád 18 29:28 16 
11. Kecskeméti Ep. t« 25:26 IR 
12. Szőreg 18 23:30 15 
13. Szentes 18 20:35 14 
14. Hmv. Vasas IR 21:41 12 
15. Dorozsma 18 26:41 19 
16 Nagylak IR 13:50 9 

Ma a megyei válogatottal játszik 
edzőmérkőzést a SZEfflC 

A Bp. Honvéd ellen az el- Az NB I. további műsora 
múlt héten egy félidőn át a következő: Szombaton Bu-
kitünpen szereplő Szegedi dapesten Vasas—Dorog, já-
EAC újabb nehéz erőpróba tékvezető, Virág. Vasárnap: 
előtt áll. Vasárnap a Budapesten MTK—Salgótar-
nagyszerú formában levő Fe- ján (Balla Gy.), Csepelen 
rettcVáros együttesét látja Csepel—Tatabánya (Gere), 
vendégül, hogy mcgmérkőz- Diósgyőrött Diósgyőr—Bp. 
zön vele a bajnoki pontokért. Honvéd (Dorogi), Pécsett: 

A Ferencváros elleni fe'.- Pécs—Újpesti Dózsa (Pósa), 
készülés során m a délután _ . „ , » , „ „ 
fél 4 órakor a felsőtiszaparti Szombathelyen Szombathely 
sporttelepen a megyei fel- —Komlo (Borossy dr.). 
nőtt válogatott lesz az NB 
l-es együttes edzőtársa. Az 
edzőmérkőzés mindkét fél 
szempontjából érdekes, hi-
szen az országos to rnár a ké-
szülődő megyei válogatott ^ ^ ^ . , , ... _ 
formája sem lehet közömbös . A - J J T S z e g e d e n a 

a szeeedi burkolók előtt Az kemerkozeseken altalaban gedi Texti.es ) Kecskemeti 
országos tornán — amely ^ z j ó eredményeket értek el a TE-vel 6:6 arányban mérkö-
orszagos toinan ameiy az s z e g e d i tekecsapatok. zött. A Textilesből Kocsis 432. 
ifjúsági csapatok tornája N B , f é r f i . S z e g e d i P o s . T ó t h n é 3 9 8 f é t ü t ö t t B u d a _ ' 

£1 t n,eZ , ÍL 1Z~ tás—Nyíregyházi Építők 10:2. pesten szerepelt a SZAK női 
grék M t ó U " c L a t / i ^ ' s S z e g e d " P o ^ á s - p a i y a . A sze- csapata és a HM Petőti ellen 

- iú csapatai is, s g e d i c s a p a t i e g j o b b d o b ó i : i2:0-r a győzött, a főváros-
reme JUK, a Lsongrao me- S a r k á n y 4 8 6 é s Király -170. ban 12:0-ás vereséget szen-
gyeiek nem a legrosszabbak I s m é t 2 7 0 0 f ó n f e I ü l ü , ö v e d e t t a z f J T C E I l 5 r e 
kozott foglalnak majd he- P o s t á s y s z á m s z e r ü e r e d . u m 
l y e t mény: 2705:2521! volt. Bp NB II. férf i : SZAK—Ceg-

A vasárnapi SZEAC—Fe- Ganz Vil'any—Szege ii Epí- lédi VSE 12:0 Szeged. Lcg-
rencváros mérkőzés egyéb- tők 6:6. Budapesten, nehéz jobb dobó: Révész 432, Sáfár 
ként már délután fél 4 óra . pályán játszották a mérkő- és Tóth 425—425. Szegedi 
kor kezdődik, ugyancsak a ;-ést, s így értékes pontokat Spartacus-Vasas—Makói Va-
feteőtiszapar!| SZEAC-sta- hozott haza az Építők. Leg- sas 12:0. Szeged. Legjobb 
dionban. Játékvezetője Ka- jobb dobóik: Tóth K. Í00 és dobó: Rácz J. 454. Harango-
posi lesz. Rácz 398. zó 435. 

Jól szerepeltek a szegedi 
tekecsapatok 

I-

Tízenkél- m e c c s — Tizenkét- Tipp 
A »Délmagyarország« íotó-tanácsadója 

rifiiáUíidctések 

1. Pécsi Dózsa-Petőfi—Új-
pesti Dózsa, NB I. Az új-
pesti csapat annyival jobb 
erőt képvisel, hogy Pécsett is 
esélyese a mérkőzésnek. 
Tipp: 2, x. 

2. Szegedi EAC-Ferencvá-
ros, NB I. A szegediek 
itthon még nem győztek, 
nem valószínű, hogy éppen 
a Ferencváros ellen érnék 
el első hazai győzelmüket. 
Tipp: x, 2. 

3. Diósgyőri V T K - B p 
Honvéd. NB I. A Bp. Hon-
véd csatársora ismét fftrjné-
ba lendült, így Diósgyőrből 
is könnyen elhozhatja mind-
két pontot. Tipp: 2, x. :••'< 

4. Csepel—Tatabánya, NB 1. 
Tipikusan háromesélyes mér-
kőzés, de legvalószínűbbnek 
az látszik, hogy megosztoz-
nak a pontokon. Tipp: x, 1. 

5. Szombathelyi Haladas— 
Komlói Bányász. NB 1. Az 
otthon játszó Szombathely 
esélyesebbnek latszik, bár 
pontosztozkodás itt is elkép-
zelhető. Tipp: 1, x. 

6. MTK—Salgótarjáni BTC, 
NB l. A tartániak tavasszal 
még nem vesztettek pontot, 
ez azonban nem jelenti ast. 
hogy most nem kapnak ki. 
Tipp: 1. 

7. Nagybátony—Bp. Előre, 
NB II. Nagybátonyban még 
senki sem győzött, nem va-

lószínű, hogy ez éppen a 
szeszélyes Előrének sikerül-
ne. Tipp: 1, x. 

8. Egyetértés—Debreceni 
VSC, NB II. Az NB I. kü-
szöbén álló debreceniek győ-
zelme a gyenge Egyetértés 
ellen csakneim biztosnak lát-
szik. Tipp: 2. 

9. Debreceni Honvéd-
Bükkalja, NB II. A Bükk-
al ja jól szerepel, ugyanez 
nem mondható el a debre-
ceniekről, akik egy ponttal 

.. is, v -e légedet tek lehetnek. 
Tipp: x, 2 

10. Dél-Budai Spartacus— 
Láng Gépgyár, ,NB II'. A 
Láng Gépgyár az elmúlt hé-
ten a Győri ETO-tól vett el 
pontot., Egy pontot most is 
valószínűleg megszerez. Tipp: 
x. 2. 

11. Oroszlány—Kaposvári 
Kinizsi, NB II. A hazai csa-
pat győzelme látszik való-
színűnek, de a kaposváriak 
pontszerzese sem volna meg-
lepetés. Tipp: 1, x. 

12. Seekszárd—Pécsi VSK, 
NB II. A Pécsi VSK otthon 
kitűnően szerepel, de ide-
genben is megbízható telje-
sítményt nyújt . Tipp: x, 2. 

A pótmérközések esélyei-
nek sorrendje: lx, 1, l , lx . 

A D A S V E T E l , 
Kadiojavltás garan-
ciával, hangolás, rá 
dió alkatrészek vé-
tele. Károlyi u. — 
Lakwer. x 
Disznótrágya eladó, 
ö thalom u. 4. 
Eladó mindenléle 
ápületla. anyag, aj-
tók. ablakok cse-
rép bontásból vt ló 
Szél u. 14/b. x 
Eladó 10 d b bú i á l -
ló szép hálóbútor, 
emeleti szoba, kony-
hás lakást elcserél 
nék kisebb udvari 
vi év utcaiért, ráfi-
zetéssel. Arviz u. 
12. I. 4. 
Kesztyűkötő gépet 
vennék. 10'S0-ast, 
kifogástalant. Tele-
fon: 27-31. 
Horgolást vállalok, 
ugyanott píeenád 
kapható. Debreceni 
u. 33. 
Egy ú j 32 basszusos 
hsrmoniks eladó. 
Murá""« u. 18 Fo-
dortelep. 
1»' cm-t zet tka-mo-
tor eladó. Frányo 
Dezső. Szatymaz. — 
Felszabadulás u. 7. 

Eleim i szerszü k ségletét 
, Szegedi Élelmiszerkiskereskedelmi 
irodáiban szerezze be. 

Boltok a város minden területén. 

Vállalat 

Allólámpát, kristály-
csillárt veszek. Kí-
gyó u. 2. 1/6. 16— 
18 óra között. 
Eladók különbőző 
lakberendezési tár-
gvak: rekamiék. — 
kombinált nagy 
garderobe szekrény 
(lakkcsiszolt) nagy 
plüssfotel. karosszé-
kek. székek. nagy 
létra teknő. stb. — 
Megtekinthető csak-
is délelőtt 10—12-ig. 
vagy délután 3—B-
lg Deák Ferenc u. 
4. I 13. 
Zeneszekrény el-
adó Április 4 út ja 
42 I. emelet 5. 

X25St 

Pá lyáza ti felh ivás 
műszaki 
raktárvezetői 
állásra 
Követeimeny: műszaki 
végzettség. vagy ezzel 
egyenértékű megfelelő gya-
korlat, kellő milazakl 
anyagismerettel. Pályáza-
tokat ápr l-ig kér jük le-
adni postafiók 120-ra. 

Mély megrendüléssel tu-
dattuk hogy szeretett el 
dökünk. 

DR. .lAKY GYULA 
orvosprofesszor 

folyo hó 18-án elhunyt 
Emlékét kegyelettel őriz-
zük. 

A Szegről Foto Club 
Intéző Bizottsága 
és vezetősége 

Eladó száraz szőlő-
vessző, kévénként 
ls kapható. Apára 
u. 13 255« 
Barna festett háló-
«zobabútor eladó. — 
esetlep résztélre ls. 
Kossuth Lajos sgt 
32 fldsz hal. 2548 
JA állapotban lévő 
piros Pannónia el-
adó. Fodortelep 
Máramarosl u. 14 

X2422 

nP.LMAGYARORSZAC 
A Magvar Szocialista Munkás-

párt szegedi bizottságinak 
lapja 

Szerkeszd a szerkesztő btzotuág: 
Siklós János (felelős szerkesztő) 
Nagy István (felelős szerkesztő 
helyettes) dr l.ókós Zoltán 

(szerkesztő). 
Szerkesztőség: Szeged. 

Sztálin sétány 10. 
Telefon: 35-38 és 30 03 

Éjszakai telefon: 35-0« é* 34 3« 
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál 

tér 3. 
Telefon: 31-16 és 35-00 

Teriesztik .. megyei postahivatal 
hlrlaposztálya és a hírlapkéz-

besítő postahivatalok 

Szeged. Nyomda v i l la la t 
Pete löt, vezető: Vincze György 

A Csongrádmegyei Ali. 
Építőipari Vállalat parket-
tás, burkoló, eserépkály-
has. tetőfedő és épületfestő 
szakmában 

ipari tanulókat 
szerződtet. Jelentkezés a 
vállalatnál Szeged. Bocs-
kai UtCM 10—12. x 

Két szekrény, ágy. 
asztal darabonként 
ls eladó. délután. 
Kispétemé. Tolbu-
hln sgt. 5. 2491 
Eladó kerekes mán-
porlógép. 1 égős 
gázrezsó. 12 1. nagy 
üveg. szoba-WC. — 
ülőkád Lenin krt. 
29. szám, I. em. 4 
aitó. 2471 

HA7t«rtási zsiradékját 

színs/appanra 
becsereu 
SZAPPANFŐZŐ 
SZÖVETKEZET. 
Szabadsajtó a . 72. 
(Alsóvárosi temető mellett.) 
Ugyanott alt-lúg súrolásra 
állandóan kapható. 
Reggel 7—4-ig. 
Telefon: 31.7«. x 

Peugeot 202-es autó 
Jó állapotban enge-
délyesnek az Autó-
keren keresztül el-
adó Dr. Dén Sán-
dor. Orosháza Éöld-
fa u. 1. 
Eladó kétajtós piros 
lekkcsiszolt szék 
rény Deák F. utca 
22 I. 4. 2261 
Fehér fél háló és 
íróasztal eladó. Erd 
Mura u. 3. 2532 

Trágya eladó, 
faludv u. 17. 

Kls-
2524 

Politúros diófa háló 
szép kivitelben el-
adó. Cini a kiadó 
ban 3518 

Fiúkerekpár igé-
nyesnek, előszoba-
fal zománcos kis-
kályha eladó. Dam-
janich u. 7/a. eme-
letem 2315 
Festett hálószobabú-
tor 2200. szép sport-
kocsi 500 Ft-ért, szá-
raz tüzelő, szer-
számakác eladó. — 
Horgosi út 11. Ta-
nítói kiskertek. 

2513 
Trágya eladó Kecs-
késtelep, Adat sor 
3/b. 2509 
Női kerékpárvázat 
keresek megvételre. 
Török u. 11/a. déli 
időben x2504 
Kifogástalan 250 

| c m ' Jáwa motorke-
rékpár sürgősen el-
adó Mérey ü . 9/a, 

250« 
Gyermekágy, kis 
Jégszekrény fehér 
sportkocsi eladó. — 
Lenin krt. 22. II 7. 

2497 

L A K A S 
I N G A T L A N 

Elcserélném belvá-
rosi nagyszoba, 
konyhás, mellékhe-
lyiséges lakásomat, 
kerthasználatos ma-
ganházban lévőért. 
.Ke r t fontos" jel-
igére Takaréktár u. 
Hirdetőbe. 
Szoba, konyhás la-
kást keresek lcölt-
scgmeftéritéssel. — 
..Sürgős" Jeligére 
Takaréktár u. Hir-
detőbe. 
Szoba. konyhás 
házfelügyelői laká-
som elcserélném fő-
bérletlért. Lenin 
krt. 31. 
Elcserélném i. eme-
leti olcsóbérű szo-
ba konyhás lakás-
som három vagy 
né"— szobásért. — 
..Magas térítés" jet-
igére kiadóba. X2553 

Egyszobás udvart 
emeleti, pincével la-
kás elcserélhető ha-
sonlóra. BaJesy-7« 

11. 13. Hódtné. 2498 

Elcserélném egész-
séges szoba, kony-
hás. utcai, villamos 
hoz közeit alsóváro-
si lakásom körúton 
belüli komfortosért 
vagy spelzosért. rá-
fizetéssel. Erd Atti-
la u. 4. emelet, du 
Vassné. 2513 
Orvostanhallgató 
házaspár azonnalra 
keres bútorozott 
szobát fürdőszoba 
használattal. vagv 
nneikül. ..Nem igé-
nves" Jeligére ki-
adóba. 2499 
Kecskeméti szoba, 
konvha. kamra, elő-
szobás lakásomat el-
cserélném hasonló 
szegedtért. T.aucsek 
Andrásné. Kecske-
mét. Nagykőrösi u 
38 x 
Kukoricafölde! fe-
lesbe keresek: ' le-
vélre házhoz me-
gyeit. Virgonc Mi-
hály. Röszke 702. 

2405 
Marostőben 2 hold 
szántó. nagyobb 
mennyiségű bokor.-
rózsa eladó. Újsze-
ged: Rózsa F. sgt 
34, 2434 

; Paprika u. 54. és 
Füzes u. 17. számú 
ház eladó 
adással. 

lakását-
x 

Újszegeden, Bethlen 
u. 2»/b. ház 85 000 
Ft-ért eladó. To-
vábbépitkezésre al-
kalmas. Érd. kizá-
rólag Bérkert u. 39. 
a la t t 

Ház eladó lakásat-
adással Tündér u. 
29. x 

Remény u. 16. szá-
mú ház azonnal be-
költözhető egyszoba 
konyhás lakással 
kedvező fizetési fel-
tétellel eladó. Érd. 
Kossuth Lajos sgt. 
56. 

Fél ház eladó. Pe-
tófitelep 52 u. 1310. 
Érd. 57 u. 1226. sz. 
Molnár. 

IJjszeged környé-
kén keresek meg-

I vételre 2—5 hold 
! szántóföldet. „Szán-
; tó" leiigére Taka 
i réktár u. Hirdető-
I be. 

FIGYELEM! 
Holnap délelőtt 10 órakor nyílik a 

F £ M B Ú T O K 

kiállítás 
a Bajcsy-Zsilinszky u.-i bútorcsarnokban. 

Mihályteleken. 
matvnqrton 1700 n-
öl föld eladó. Bé-
csi krt. 34. Bálóék 

X2465 

T I E K I N T S E M E G 
különleges húsvéli és tavaszi 

cukrászkészítményeink 
árubemutatóját . Március 21-én a 
VIRÁG cukrászdában. 
A bemutatott árukból rendeléseket felveszünk 
és kívánságra házhoz szállítjuk. 

Ház eladó telekkel. 
Felsővárosi ffrildek 
25/a. Érd. Hattyú u 
48. 2470 

Egy hold szerződött 
oaprikaföld felesbe 
kiadó. Artézi víz 
van. Felsőváros. — 
Gyártelep u. 4. x 

Eladó Gém u. 18. 
számú ház. Csong-
rádi iskola mögött. 

x 
4 szobás ház sürgő-
sen eladó, két csa-
ládnak is megfelel, 
részben lakásátadás-
sal 60 000 Ft. Ne-
mestakárs u 35 4— 
5 órakor. Csányi. 

X2481 

Háromszobás villa-
épület nagy gyü-
mölcsössel Újszege-
den lakáscserével 
elcdó. Érd. Párizsi 
k r t . 19 2484 

Újszegeden, Temes-
vári krt. 19. számú 
kertes ház eladó, 
lakáscserével. X2468 

Divatbemutató 
a Hungáriában 

1958. március 20-án este 8 órai kezdettel 

a SZEGEDI RUHUZIITI BOLT 
rendezésében. 

A bemutató keretében fellépnek a Szegedi 
Nemzeti Színház művészei. 

Bemutalásra kerül az 1958. év tavaszi és 
nyári női divatja , valamint a Kötőipari 
Mintázó Budapesten és Lipcsében bemuta-
tott kötöttáru modelljei. 

Jegyek 5 forintos áron a Ruházati Boltokban, 
a helyszínen, valamint az üzemi szervezőknél. 

Vásárhelyi sugár-
úton. Rózsa utcánál 
egvlakasos közmű-
ves villaszerű, ker-
tes rnsgánház. szo-
bs. konyhás lakás-
cserével eladó. Kos-
suth Lajos sgt. 113. 

X2537 
Egy házhely eladó. 
Érd. Váradl u. 8. 

2527 

Ház fele lakását-
adással (magasföld-
szinté«) Belvárosban 
eladó. Imre u. 2'c. 
Búza vendéglőnél 

X25X4 
Bécsi krt. 8 számú 
ház eladó Érd Szl-
várvánv u IP. a. 

E G Y É 

Rekamié, fotel, mat-
rac, sezlon készíté-
sét és lavítását vál-
lalom. Sajka u. 12. 
Dudás káipi toa 

Gyümölcstermelők: 
Dolgozó parasztok! 
Nagyszerűen kifize-
tődik az export ka j -
szi- és rózsabarack 
termesztés Március 
25-ig feltétlenül ke-
ressétek fel a hely-
beli földmüveSfez.) 
vetkezel agronómu-
sát. illetve a zöld-
ség gyümölcs felvá-
sárlóját akikkel elő-
nyös telepítési szer-
ződés köthető. Az 
állami akció kereté-
ben féláron dara-
bonként Ft 5.50-érl 
kaphatók az első 
osztályú minőségű 2 
éves magyar kajszi, 
korai rózsa és Ra-
kó vszkl fa j t á jú fa-
csemeték. A szerző-
dő telepitőnek mind-

össze annyi a köte-
lessége. hogy 5 éven 
belül bármikor egy 
Ízben 10 kg bármely 
fa j t á jú gyümölcsfé-
leséget adton át fa-
csemeténként a föld-
müvesszövetkezetnek 
az aznapi szabadfel-
vasárlási áron. 

Komoly nőt. ki a 
női fodrászatban 
perfekt, kinek fel-
szerelése van, meg-
egyezésre keresek 
..Megegyezés" Jel-
igére Hirdetőbe. 

Bejárónőt felveszek 
Deák Ferenc u. 4. 

1 I. em. 11. 

Párna montírozást, 
| kötést, hímzést, 
I szem felszedést, zok-
! nl gumírozhat vál-

lalok. Udvary Mar-
git kézimunkaüzlet 
ICígyó u. 8. X2489 

Nyakkendő javítás, 
tisztítás. Bocskai u. 
8 a. 2511 
Női táskák javítá-
sát. alakítását és 
tisztítását vállalom. 
Sztipal böröndös 
Horváth Mihály u. 
1. szám 2473 

Haskötő, gyógybetét, 
művégtag Balogh 
Géza orvosi műsze-
résztől. Hajnóczy u. 
3 X1774 

1 ÉRTESÍTJÜK ked-
I ves vendégeinkel 

hogy az 1958. évi 
nyári idényre szóló 
kabin- és csónaktá-
rolási bérletek ki-
adását megkezdjük. 
Felkérjük bérlőin-
ket. hogy bérleteik 
felújítása céljából 
szíveskedjenek vál-
lalatunk műszaki 
i rodáját (Lenin krt. 
24.) március hú 20-
tól 31-ig de. 8 és 12, 
du . 11 és 15 óra eö-
zött felkeresni, mert 
ellenkező esetben 
bérleteiket ú j je-
lentkezőknek érté-
kes!!,¡ük. A bérleiek 
felújításánál kér jük 
a korábbi bérjetre 
vonatkozó jegyet 
felmutatni. Azon 

vendégeinknek 
' akiknek 1957-ben 

kabin vagy csónak-
tárolási bérlete nem 
volt. a bérleteket 
április hó 1. nap já -
tól kezdődően ad-
juk kl. Fürdő Vál-
lalat. 


