
R&viőLeh* 
M A 

P O L I T I K A I A K A D É M I A I 
ELŐADÁS SZEGEDEN 

VÁLTOZÓ FELHŐZET, 
NÖVEKVŐ NAPPALI HŐ-

MÉRSÉKLET 
Várható időjárás csütörtök 
estig: felhőátvonulások, 

több helyen záporeső, ziva-
tar, mérsékelt, időnként 
megélénkülő szél. 

Várható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet csütörtö-
kön 18—22 fok között. 

— Különbözö színűekre festik 
a Szegedi Kenderfonógyár gé-
peit. Eddig egyforma szürkék 
voltak a gépek, a jövőben, ha 
generálozásra kerülnek, külön-

Az MSZMP Szeged városi böző színűekre festik valameny-
végrehajtó bizottsága potUi- A z ^ ^ m ^ n £ £ 
kai akademiajanak kovetke- g a é s pasztellszínüekre festik, 
ző előadását ma, csütörtökön 
délután fél 3 órakor tartják - A terhességről és a terhes-
meg a Szabadság Filmszín- s é? megszakításáról tart elő-
E S . * n , Knlnesni Dezső a d á s t dr- B a k s a L á s z 1 0 o r v o s hazban. Dr. Kalocsai uezse, m á j u s a_an_ h é t f ő n délután 6 
a Szegedi Tudományegyetem órakor a Hámán Kató Altalános 
tanszékvezető tanára tart iskolában. Az ismeretterjesztő 

J - , . r ; i „ , , „ előadáson minden felnőtt érdek-
eloadast. Az eloadast f i lmve- J ö d ö t s z l v e s e n l á t a vöröskereszt 
títés követi. alsóvárosi szervezete. 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA SZEGEDEN 
Diákköri konferenciát rendez a Szegedi Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi kara pénteken és szombaton a kar 
H számú tantermében. A konferenciát dr. Fonyó Antal dekán 
nyitja meg reggel fél 9 órai kezdettel. Ezt követően egyetemi 
hallgatók tartanak előadást, szakács Kálmán „Determinizmus 
az akaratban", Fazekas Xászló „Társadalmi bíróságok szerepe 
a munkafegyelem megszilárdításában", Vecsey Sándor „Panasz „ „ „ „ , „ „ „ ,„„„, „ „„ u 
és közérdekű bejelentés az állam és közigazgatási eljárásban", Mennyei pokol. Egyiptomi film." 
Könczöl László „A tanúk szerepe a dáciai viaszostablakon ; 14 ( , v e n a l u l n e m a j á n l o M - M a 
Gavenda László „A büntetési célok ervenyesitésének nehany u t o y á r a 
kérdése az új büntető törvénykönyv tervezetben" címmel pén- Postás Mozi: 6 és 8 órakor: 
teken, szombaton pedig Tarnai Katalin „A kártérítés mérteke A z u t 3 l s ö é s a z e|sS n a p - S z o v_ 
a szegedi megyei, bíróság gyakorlata alapján" és Szabó Lajos: í e t fllm 1 4 é v e n a l u l n e m a j á n . 
A tulajdonközösség vizsgálata a- polgári törvénykönyv uj meg- l o t t 

címmel tart előadást. Valamennyi előadast 

1961. május 4, csütörtök 
M O Z I K 

Szabadság: Fél 6 és fél 8 óra-
kor: Seiler utca 8. Magyarul be-
szélő NDK bűnügyi film, széles 
változatban. — 14 éven alul nem 
ajánlott. Május 10-ig. 

Vörös Csillag: 6 és 8 órakor: 
Sorsok állomása. Magyarul be-
szélő szovjet film. — 10 éven 
alul nem ajánlott. Május 7-ig. 

Fáklya: Fél 6 és fél 8 órakor: 
Szembesítés. Bolgár fllm. 10 éven 
alul nem ajánlott. Május 7-ig. 

Dugonios Mozi: 6 és 8 órakor: 

oldása alapján" 
vita követ. 

ZENÉS MŰSOR 
A LEGJOBB VÉRADÓKNAK 

Május 5-én, pénteken délután 

November 7 Művelődési Otthon 
Újszeged, 5 és 7 órakor: Az or-
dító egér. Angol film. Korhatár 
nélkül ajánlott. 

Kísérleti Gazdaság, öthatom, 7 
órakor: Égre nyíló ablak. Ma-
gyar film. 14 éven alul nem 
ajánlott. 

Kender Mozi (Rigó u. kultúr-
terem) 5 órakor: Dani. Magyar 

— RÓZSI JÁNOS Szeged, Pap-
rika utca 58. szám alatti lakost 
és családját ismeretlen tettes 
megölte. A rendőrség a nyomo-

S órakor a Vöröskereszt városi zást folytatja. 
bizottsága és a Postás Művelő- _ ISKOLANAPOT RENDEZ a 
dési Otthon közös rendezésében Rózsa Ferenc Altalános Gimná-
Szeged legjobb véradói számára zium névadójának emlékére, Korhatár nélkül 
műsorral egybekötött ankétot szombaton este 7 órai kezdet- sá'gvári E. Művelődési Otthon, 
tartanak a művelődési otthon tel a November 7 Művelődési ságváritelep 7 órakor- Különös 
nagytermében Az ankéton Otthonban. Az iskola tanulói hajótöröttek.' Angol filmvígjáték. 
„Gyógyító vér" címmel dr. Gal előadjak Kacsóh Pongrác Já- Korhatár nélkül 
György klinikai adjunktus tart nos vitéz című daljátékát. Más-
előadást. Az ankétot filmvetítés nap, vasárnap. ugyancsak a 

November 7 Művelődési Ott-
honban, reggel 9 órakor foly-
tatódik tovább az Iskolanap. 
Bevezetőt mond Mucsi Erzsé-
bet igazgatóhelyettes, majd Ró-
zsa Ferenc életét egy hat kép-
ben feldolgozott színműben mu-
tatja be a gimnázium színját-
szó csoportja. Délután ünnepi 
szakköri gyűléseket és sport-

_ - „ „ bemutatókat rendeznek az ls-
Tisza Étterem vadaszszobajaban. k o l á b a i l i m a j d e s t e f á f c l y á s 
Részvétel díjtalan. stafétával zárul az iskolanap. 

zárja, amelynek keretében két 
tudományos ismeretterjesztő kis-
filmet mutatnak be. 

* Ostya-, keksz-, csokoládé-
gyártás címmel Papp Zoltán, a 
Virág Cukrászda cukrásza tart 
előadást ma délután 5 órakor 
és holnap délelőtt W órakor a 

ÁPRILIS 4-ÉN SZÜLETETT, 
MÁJUS ELSEJÉN KAPTA A NEVÉT 

A Szegedi Cipőgyárban kedves névadóünnepség zajlott le 
a napokban. Tassy Lajos üzemi dolgozó és Géczi Terézia kis-
fiának névadóját tartották ünnepélyes keretek között. A névadó-
szülő tisztjét Szöllősi Sándor, a vállalat igazgatója vállalta. A 
n. kerület anyakönywezetője megható szavakkal köszöntötte 
a szülőket és az újszülött gyermeket, aki április 4-én született 
e» május l-én kapta a László Lajos nevet. 

NEMZETI SZ ÍNHÁZ 
Este 7 órakor: Nyugtalan bol-

dogság. — Bérletszünet. Vége 
kb. 10 óra. 

KAMARASZ ÍNHÁZ 
Este 7 órakor: A kertész ku-

tyája. Bérletszünet. 
ÁLLATORVOSI INSPEKCIOS 

SZOLGALAT 
Szeged város területére 

Április 29-től május 6-ig este 
6 órától reggel 6 óráig (vasár-
nap és ünnepnap nappal is) el-
sősegély és nehézeliés esetére 
ügyeletes dr. Komáromi János 
állami állatorvos. Lakása: Kos-
suth utca 6. Telefon: 40-64. 

Az állatorvos kiszállásáról a 
hívó fél köteles gondoskodni. 

Két érdekes 
válogatott labdarúgó-mérkőzés 

Szegeden 
A hét végén ismét szünet az MLSZ országos tornájá-

lesz a labdarúgó NB I-ben, nak utolsó mérkőzéseként. A 
mert válogatottunk most Ju- megyei együttest Galgóczi 
goszláviával mérkőzik. Va- Károly szövetségi edző, Gu-
sárnap Belgrádban az A-csa- lyás Ferenc szövetségi kapi-
patok és az ifjúságiak talál- tány és Madarász Mihály, 
koznak. A válogatott műsor- az ifjúsági bizottság elnöke 
ból Szegednek is jut: az alábbi játékosokból ál-

szombaton a Magyarország lítja össze. Kapusok: Kádár 
utánpótlás válogatott—Ju- II. (Textilművek), Simái (Al-
goszlávia utánpótlás váló- só város). Hátvédek: ö tvös 
gatott összecsapásra kerül (Szentesi Kinizsi), Csányi 
sor a SZEAC-stadionban, (Textilművek), Benkő (Mó-

5 órai kezdettel. A z után- raváros), Lippai (SZAK). Fe-
pótlás-csapatban a SZEAC dezetek: Balogh (Sz. Dózsa), 
játékosai közül Kürtösi ját- Stuhl (Kistelek). Csatárok: 
szik majd. Kürtösit a szer- Bakacsi (Makói Vasas), Kiss 
dai válogatott edzésre Bu- II. (SZVSE), Zádori (Móra-
dapestre meghívták, azonban város), Károlyi (Sz. Dózsa), 
nem tudott azon részt venni, Linka (SZEAC), Salánki 
mert csapatával Romániába (SZEAC), Kárpáti (Szentesi 
utazott. Szombatra feltétle- Kinizsi). 
nül visszaérkezik Szegedre. A válogatott mérkőzésekre 

A szombati műsor előmér- jegyeket elővételben a 
ígér-kőzése is érdekesnek 

kezik. Azon 
Csongrád megye és Buda-

SZEAC-irodában lehet vál-
tani. A z N B l-es mérkőzé-
sekre szóló bérletjegyeket 

pest if júsági válogatottja csütörtökön estig tartják 
méri össze tudását fenn az állandó igénylőknek. 

NÉPES HALLGATOSAG, 
N A G Y SIKER 
A PEDAGÓGUS IBOK 
IRODALMI ESTJÉN 
A Pedagógiai Szakszervezet di-

csérendő kezdeményezésére ked-
den este a szakszervezet klub-
jában nagysikerű irodalmi estet 
rendeztek. Révész Béla megnyi-
tója után a szegedi pedagógus 
írók olvasták fel műveiket. A 
Fiatalok Irodalmi Színpadának 
két tagja, Papp Mariann és Mol-
nár Piroska is közreműködött az 
előadásban. Bécs Ernő, Simái 
Mihály, Zsadányi Nagy Árpád. 
Kovács Miklós verseit, Fenákel 
Judit éa Somfai László novel-
láit hallhatta a nagyszámú kö-
zönség. Szerepel még a műsor-
ban Turai László drámájának 
egyik részlete és Gazsó István, 
a városi tanács felszabadulási-
irodalmi pályázatén dijat nyert 
regénye, a Gólyák egy fejezete 
ls. A nagysikerű irodalmi esten 
Monoki Lajos, Lakos Pál és 
Gyarmati Sándorné Vivaldi D-
mol] kettős hegedűversenyének 
előadásával, Czllczel Olga pedig 
stílusos zongorajátékkal műkö-
dött közre. 

VLAGYIMIR ILJUSIN 
CAFOLATA 

Vlagyimir Iljusin alezredes, 
aki jelenleg Kínában tartóz-
kodik, kinevette a francia 
burzsoá sajtó és rádió ama 
„szenzációs" hazugságát, 
amely szerint ő már né-
hány nappal Gagarin űrre-
pülése előtt járt a világ-
űrben. Iljusin alezredes el-
mondotta, hogj' még 1960. 
május 8-án — tehát idestova 
egy éve — Moszkva közelé-
ben autószerencsétlenség érte, 
amelynek következtében lá-
bai súlyosan megsérültek. A 
sebesülés óta egyáltalán 
nem vezetett repülőgépet. 
Utána egy hónapig feküdt az 
egyik moszkvai klinikán, 
majd otthon a lakásán, s 
bár jelenleg már jól érzi 
magát, még mindig mankó-
val jár. „Teljes lelkiismeret-
lenség kell ahhoz, hogy va-
laki azt állítsa, ilyen álla-
potban részt vehettem a 
kozmikus repülésben" — 
mondotta Iljusin. 

JOL SIKERÜLT A SZEGEDI FODRÁSZA TI BEMUTATÓ 
Nagy érdeklődés mellett tartották meg a szegedi fiatal fod-

rászok bemutatóját. A bemutató színhelyén, az Anna-kútl fod-
rászüzletben szinte egyik percről a másikra varázsolták a szebb-
nél szebb frizurákat az ügyes kezű fodrászok és fodrásznők. 
A verseny három „mezőnyben" folyt, mégpedig a modern nap-
pali vas- és vizhullám, valamint az esti vas- és vízhullám és a 
fantázia-frizurák „területén". A versenyben az első Gyapjas 
Júlia, a Marx téri állami fodrászat fiatal dolgozója lett, aki két 
első és egy harmadik díjat nyert. Második Rakoncai Mária, az 
Anna-kúti fodrászüzlet dolgozója. A fantázia-frizuráknál az első 
helyezést Fülöp Ilona, a Marx téri fodrászüzlet dolgozója nyerte. 
Nagy tetszést keltett Palatinusz Istvánné, a Kölcsey utcai fod-
rászüzlet dolgozójának ötletes megoldású fantázia-frizurája, amely 
a szputnyik kicsinyített mását ábrázolta. 

Országiárá turáfcra készülnek 
a szegedi üzemi természetbarátok 
A múlt hónap elején ala- látogatnak el, táboroznak 

kult az Újszegedi Kender- majd Eger mellett a Bükk-
Lenszövő Vállalatnál a ter- ben, később a Mátrában, 
mészetbarátok köre. Szerve- A szállás és étkezési dí-
zetten május 7-én, 8-án in- jon kívül mindössze 20—60 
dúlnak első túrájukra. Né- forint utazási költséget térí-
hányan már. részt vettek az tenek a természetbarátok 
április 9-i vetyeháti csillag- körének tagjai, 
túrán. Most Budapestre, a A Szegedi Kenderfonógyár 
Parlament és a Nemzeti Ga- természetjárói ötnapos ba-
léria megtekintésére készül- konyi túrát szerveznek jú-
nek. Május végén rés® vesz- nius 21-től 25-ig. A tervek 
nek a Lakitelek melletti Tős szerint Veszprémig vonattal 
erdőn a dél-alföldi termé- utaznak, majd 23-án, 24-én 
szetbarátok találkozóján. Jú- és 25-én gyalogtúrán vesznek 
niusban Sopron környékére részt és Várpalotáról indul-

nak vissza ugyancsak vonat-

At%i4UUdctése>U 
359 cm.' zöld IZS 
motorkerékpár kifo-
gástalan állapotban 
eladó. Csóti József, 
Rúzsa, erdészház. 

1457 
Veszek konyhakre-
dencet, ágyakat, ol-
csó hálószobát. Pa-
csirta u. 29. 1496 
Egy karikahajós var-
rógép és egy két-
ajtós szekrény el-
adó. Csongrádi sgt. 
19., fldsz. jobb. 
Bútorokat állandóan 
veszek és eladok. — 
Lenin krt. 19. Kiss. 
Rekamié, fotel, sez-
lon, ágybetét készí-
tését, javítását vál-
lalom. Sajka u. 12. 
Felsőváros, Dudás 
kárpitos. X1416 
125 cm3 piros Da-
nuvia igényesnek el-
adó. József Attila 
sgt. 87. Bors. 
Egy új gyermek 
sportkocsi eladó. — 
Tápéi u. 7/b. 10437 
Fehér, mély gyer-
mekkocsi eladó. — 
Deák Ferenc u. 26. 
Érd. este 6 után. 
Konyhabútor, sezlon, 
szekrény, írógép el-
adó. Dugonics utca 
10. 1639 
Ház eladó. Szeged, 
Erdő utca 9 1599 

Választási malacok, 
fehérek, és kotlók 
eladók. Újszeged, — 
Fürj utca 132. 

X1614 
Arany-könyvtár kö-
tetei jogfolytonosság 
átadásával eladók. 
Apró, Marx tér 6/a. 
emelet. 1609 
Padozatdeszka el-
adó. Érdeklődni Le-
nin krt. 97. Molnár 
Gábor. 1601 
2 szoba, konyha, — 
speiz, sertés- és ap-
rójószágtartással, — 
kerthasználattai el-
cserélendő egyszo-
ba, konyha, speizo-
sért. „Felsőváros 
előnyben" jeligére a 
kiadóba. 1520 
Keresek egy sze-
rény, üres szobát 
költségtérítéssel. — 
„Szerény" jeligére a 
kiadóba. 1532 
Újszegedi kertes 
magánházban lévő 2 
szoba, komfortos la-
kásomat elcserélném 
budapesti 1 szoba, 
összkomfortosért — 
vagy hasonlóért. — 
„Lakáscsere" jeligé-
re kiadóba. 1584 
Földszintes szoba, 
konyha, speizot cse-
rélnék 2 szoba, — 
összkomfortosért — 
Kállay Ödön u. 6„ 
Szabó. 1618 

Számológépek, Író-
gépek beszerzését 
magánszektorból, — 
termelőszövetkeze-
tek részére garan-
ciával vállalom. Ha-
rangvölgyi Lajos — 
Budapest, IX. Bo-
ráros tér 3. 
Szobafestést és ajtó-, 
ablakfestést elsőren-
dűen készítek, falu-
ra is kimegyek. Hi-
telképes egyéneknek 
részletfizetésre is. 
Jenei Sándor, Szi-
várvány u. 7. szám. 
Házasság céljából 
megismerkednék — 
magas, barna, 26— 
30 évig, házias nő-
vel. Fényképes le-
velet kérek, diszkré-
ten visszaküldöm, ha 
nem felel meg. Szép 
lakásom van. „Ka-
landorok kímélie-
nek" jeligére hirde-
tőbe. 10453 
Cipőfestés, retikül-
festés minden szín-
ben garanciávaL — 
Szent Miklós u. 7. 
Felsőváros. X10461 
Német, angol nyelv-
tanítás, fordítás. — 
Gutenberg u. 26„ ta-
nárnó 4-től. 1533 
Bejárónőt gépesített 
háztartásba heti há-
rom délelőttre fel-
veszek. Partizán u. 
23. 1576 

tal Szegedre. 

Itt a TAVASZ modernvonalú, legújabb 

TELEVÍZIÓ 
JÖ VÉTEL ! 

Ara: 4200 Ft. 

készülék. 
SZÉP K I V I T E L ! 

Mvid alatt sétiáUm íi, 
ha 

MALÉV-géppel utazik! 

Naponta két alkalommal 
menetrendszerű járat 

SZEGED 
BUDAPEST 
BUDAPEST 
SZEGED 

ind. 
érk. 
ind, 
érk. 

Reggel 
7,25 
8,05 
6,35 
7,15 

Délután 
17,35 
18,15 
16,45 
17,25 

Csak hétköznapokon 

Válogatott labdarúgóink 

edzőmérkőzés ei 

„A-válogatott 
— Nógrád megyei 

válogatott 9:0 (4:0) 
A jugosriávok ellen készü-

lő válogatott összeállítása az 
alábbi volt: 

Grosics (Szentmihályi) — 
Mátrai, Sipos, Dalnoki — 
Solymosi (Nagy) Kotász — 
Sándor (Borbás II.), Göröcs 
(Machos), Machos (Albert), 
Tichy, Fenyvesi dr. 

Legjobb labdarúgóink — 
különösen az első félidőben 
— . igen mérsékelt teljesít-
ményt nyújtottak. Csupán 
Albert és Machos mozgása 
volt megnyugtató. 

A gólokat Tichy (2), Gö-
röcs (2), Fenyvesi dr., Al-
bert, Machos, Borbás II. és 
Nagy lőtte. 

Utánpótlás-válogatott—Ba-
linkai Bányász 12:0 (6:0) 
Az utánpótlás-válogatott 

összeállítása ez volt: 
Landi (Cserháti) — Keszei, 

Marosi, Szentes — Bakos 
(Galambos). Halasi — Béke-
fi, Nógrádi. Pataki, Rádi, 
Rossi. 

Góllövők: Rossi (5), Nóg-
rádi (3), Rádi és Békefí 
(2—2). 

A SZAK nyerte 
az úszóversenyt, 
a MEDOSZ-HMTE 

a vízilabda-tornát 
A szegedi idénynyitó 

úszóversenyen hódmezővá-
sárhelyiek és szegediek mér-
ték össze tudásukat öt vál-
tószámban. 10x50 m férfi 
gyors: 1. MEDOSZ-HMTE 
5-2.9, 2. S Z A K 5:04. 5x50 m 
férfi pillangó: 1. MEDOSZ-
HMTE 2:48.9, 2. S Z A K 
2:49.1. 4x50 m férfi vegyes: 
1. S Z A K 2:11.2, 2. SZEAC 
2:12.4. 4x50 m nói gyors: 1. 
S Z A K 2:23. 4x50 m nöi ve-
gyes: 1. S Z A K 2:32.6. A 
pontverseny végeredménye: 1. 
S Z A K 68, 2. HMTE 46, 3. 
SZEAC 27, 4. Sz. Kinizsi 12, 
5. SZVSE 7 pont. 

Ezzel a szegedi VTST 
úszók részére kiírt Május 1. 
vándorserlegét a SZAK 
nyerte el. 

A S Z A K versenyzői közül 
Pónyai György, Csíkos Mi-
hály, Szabó József, Hollósi 
István, Hollósi Blanka, Báló 
Ágnes, Révai Irén, Medgyes 
Klára és Hencz Anna sze-
rezte az első helyezéseket. 

Az újszegedi versenyuszo-
dában május l-én 600 néző 
előtt vízi labda-villám tornát 
rendeztek, melyen a ME-
DOSZ Hódmezővásárhelyi 
MTE biztosan szerezte meg 
az elsőséget, s ezzel elnyer-
te a szegedi városi TST 
vándorserlegét. Eredmények. 
MEDOSZ-HMTE—SZEAC 6:1 
(1:0). Vezette: Kiss A . Gól-
dobó: Kmetykó (3), Molnár, 
Szűcs, Kárai, ill. Varga. 
Szegedi AK—Szegedi VSE 
3:0 (1:0). Vezette: Tombácz. 
Góldobó: Pónyai, Csontos, 
Csíkos. MEDOSZ-HMTE— 
SZAK 4:1 (2:1). Vezette: 
Törzsi. Góldobó: Kmetykó, 
Szűcs, Nagy, Molnár, ill. 
Sashegyi. SZEAC—SZVSE 
4:0 (1:0). Vezette: Törzsi. 
Góldobó: Hencz (2), Radnai, 
Korpás sy. SZEAC—SZAK 
2:0 (0:0): Vezette: Török. 
Góldobó: Vida, Radnai. 'ME-
DOSZ-HMTE—SZVSE 6:1 
(4:1). Vezette: Szendrei. 
Góldobó: Szűcs (2), Aczcl, 
Nagy, Molnár, Kmetykó. 
ill. Orlei. — Végeredmény: 
1. HMTE 6, 2. SZEAC 4. 
3. S Z A K 2, 4. SZVSE 0 
pont. 

H O G Y A N T I P P E L J Ü N K ? 

S=O=R=0=K=2=M 
Megírtuk már, hogy a 

SZEAC labdarúgó-csapata 
egy mérkőzésre Romániába 
uta®k. Műsoruk azonban 
megváltozott, s ennek alap-
ján NB l-es csapatunk ma 
játszik a román A-váloga-
tottal barátságos mérkőzést 

i Brassóban. 
* 

I A JÁRÁS I LABDARÚGÓ-
B A J N O K S Á G eredményei: 

| Sándorfalva—Algyö 3:2, 
Deszk—Szatymaz 5:2, Pusz-
tamérges—Űjssentiván 2:2. 
Üllés—Tápé 0:0. A Kiibek-
háza—Asotthalom mérkőzés 
elmaradt. 

« 
A Csongrád megyei lab-

darúgó JT játékvezetőkép-
ző-tanfolyama ma kezdődik 
meg Szegeden a CSLASZ 
helyiségében, Sztálin sétány 
6 sz alatt, délután 5 órai 
kezdettel. A tanfolyamra a 
helyszínen is lehet jelent-
kezni. 

Jugoszlávia—Magyar-
ország 

Jugoszlávia i f j .—Ma-
gyarország i f j . 

Zalaegerszeg—Láng 
Atalanta—La®o 
Bari—Catania 
Internacionale—Torino 
Ju ven tus—Lecco 
Napoli—Udinese 
Padova—Sampdoria ' 
Róma—Bologna 
Spal—Lanerossi 
Fiorentina—Milán 

x 2 

1 
x 
1 
X 1 
1 2 

A Szegedi Konzervgyár 
azonnali 

belépésre keres 
vegyészmérnököket és ok-
leveles vegyészeket, vala-
mint portási beosztásra 
megbízható férfi munka-
erőket. 

QEL'MAGYARORSZAG 

A Magyar Szocialista Munkás-
párt szegedi bizottságának és 
Szeged m. j. város tanácsának 

lapja 
Megjelenik hétfő kivételével 

mindennap 
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 

Felelős szerkesztő 
Nagy István 

Szerkesztőség: 
Szeged. Sztálin sétány 10. 
Telefon: 35-35. 30-03. 40-80 

Éíszaka* telefon 35-06 
Kiadja a Csongrád Megyei 

Lapkiadó Vállalat 
Felelős kiadó- Kovács László 

Kiadóhivatal: 
Szeged. Klauzál tér 8. 

Telefon 35-00. 31-16 
(Beküldött kéziratot nem őrzünk 

meg és nem adunk vissza.) 
A lapot nyomja 

» Szegedi Nyomda Vállalat. 
Szeged. Kárász utca 9. 

A lapot árusításban és előfire-
tésben a Csongrád megyei pos-
tahivatalok terjesztik Előfizetési 
díj egt hónapra 11 Ft Előfizet-
hető bármely postahivatalnál 

és kézbesítőnél 


