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Mai számunkból: 

Gyorslista a I I I . Békekölcsön 
hatodik sorsolásáról 

(2. cádal) 

Feljegyzések a Szegedi Szalámigyár 
párttaggy ülésén 

(3. oldal) 

Aratási verseny 
Épül az űj szegedi kenyérgyár 

Egy héttel ezelőtt még künn a határban híre, nyoma 
som volt az aratásnak. Ma már, amerre csak a szem 
ellát, a földeken sok helyen hosszú árpa és rozs ke-
resztsarak mutogatják magukat. 

A jelenleg: hűvös, változékony időjárás következ-
tében gyorsan, de rapszodikusan érik a gabona. Ez a 
körülmény arra figyelmeztet bennünket, jól ké-
szüljünk fel. Megtörténhet, hogy az egyik helyen abba 
kell hagynunk a munkát s máshol folyta,tnunk, ahol az 
érés jobban kívánja az aratást. E nagy munkában, 
harci feladatban most gépállomásaink dolgozóié a leg-
döntőbb szó. 

Az első aratási napok eredményei azt mutatják: a 
nagy munka kezdése nem találta készületlenül a szegedi 
járás gépállomásait. E héten hétfőn a szegedi határban 
és a járás területén csak itt-ott arattak leginkább kéz-
zel. Kedden azonban már szinte mindenütt — ahol szük-
ségessé vált ez — megindultak az aratógépek, kombáj-
nok ls. Az igazi hajrára — a búza aratásénál — azon-
ban még csak a jövő hét végefelé kerül a sor. A gép-
állomási mezőgazdászoknak, traktorista brigádVezetők-
nek ugyancsak helyén kell lenn: az eszüknek, szívük* 
nek ahhoz, hogy a gondiaikra bízott területeken min-
denütt szemveszteség nélkül és gyorsan haladjon a 
munka. 

Az eddigiekből ítélve kedvező Időjárással nemigen 
kecsegtethetjük magunkat. De bármennyire kedvezőt-
len is lesz az időjárás, nagy aratási feladatainkat képe-
sek leszünk teljes sikerrel végrehajtani, ha ennek érde-
kében összes lehetőségeinket jól kihasználjuk. A gép-
állomásoknak elegendő gépiik van. A jelenlegi gépál-
lománnyal 100 százalékos kihasználást számolva Sze-
ged és a járás területén nagyobb mennyiségű kézvkasza 
segítsége nélkül is be lehetne takarítani a termést. Te-
hát, ha jó szervezéssel biztosítjuk aratógépeink, kom-
bájnjaink teljes kihasználását, s gondoskodunk a jó 
munkafeltételekről, aratásunk sikeres befejezése máris 
biztosítva van. 

A tavalyi aratásban szerzett tapasztalataink arra 

intenek bennünket: a munka lendületes előrehaldásá-

nak egyik legalapvetőbb feltétele a széleskörű, minden, 

aratásban részvevő dolgozóra kiterjedő aratási verseny. 

A gépállomási pártszervezetek kommunistáitól, az igaz-

gatóságoktól függ; lesz-e most is ilyen idősebb, fiata-

labb dolgozókat egyaránt naponta nagyobb és nagyobb 

teljesítmények elérésére serkentő versenymazgalom. A 

Mórahalmi Gépállomás fiatal traktoristái, de a do-

rozsmai traktorosok is megmutatták tavaly:, a rossz idö 

nem léhet különösebb akadály az előrehaladásban. 

Több cséplő munkacsapatban ezzel a módszerrel dolgoz-

tak: ha látták az emberek, hogy eső, vagy vihar köze-

ledik, ponyvákkal, vagy ponyva hí ján szalmával be-

takarták a cséplésre következő osztagokat, s egy órával 

az eső elmúlása után már ismét búgott a gép. Az em-

bereket nemcsak a nagyobb kereseti lehetőségek lel-

kesítették, de fűtötte őket az a gondolat is, vajon ezen 

a héten melyik brigád, melyik gép lesz az első. A Mo-

rahalmi Gépállomáson például a munkaverseny első. 

második és harmadik helyezettjeit kisebb ajándékokkal, 

cigarettákkal és egyebekkel meg is jutalmazták min-

den héten. Ezeket a jó ötleteket, tapasztalatokat most 

is hasznosítani kell. Már az aratás idején helyes lenne, 

ha gépállomásaink ifjúmunkásai széles, az egész me-

gyére kiterjedő aratási és cséplési verseny mozgalma t 

kezdenének: ki arat legtöbbet gépével, s melyik csapat 

csépel legtöbbet. A Mórahalmi Gépállomáson a fiatalok 

beszéltek már erről. Lelkes készülődéseik a cséplő mun-

kacsapatokba beosztott idősebb dolgozókat is maguk-

kal ragadták. Nagyon sok idősebb cséplőmunkás kérte, 

hogy ifjúsági munkacsapatban szeretne dolgozni. Az 

efféle kérések mind teljesíthetők is. 

Az aratási és cséplési munkaverseny egyik legna-

gyobb előre lendítője az lesz: hogyan gondoskodnak a 

dolgozókról, biztosítják-e számukra a jó munkakörül-

ményeket. Az aratás, cséplés munkája talán az összes 

mezőgazdasági munkák közül a legnehezebb, legjobban 

igénybe veszi az embereket. Éppen ezért gondoskodni 

kell már most arról, hogy az aratásban, cséplésben dol-

gozó traktorosok, cséplőmunkások élelmezése kifogás-

talan legyen. Mindennap időben jussanak el a jó meleg 

ételek, frissítő italok a tarlóba, a gépekhez. 

Nagymértékben segíti előre az aratásban részvevő 

dolgozók versenyét a rendszeres, időről időre pontosan 

történő versenyértékelés is. Az emberek nagyon kíván-

csiak arra, hogy más területeken, más gépeknél hogyan 

halad a munka, kik az elsők és kik vannak lemaradva. 

A múlt évben az értékelés és a verseny nyilvánossága 

körül még nagyon sok 'hibát tapasztaltunk, de minden 

bizonnyal ezekből a hibákból okultak most gépállomá-

saink vezetői. 

Idei gabonatermésünk most nincsen egészen olyan, 

mint amilyen a tavalyi volt. Közepesek terméskilátá-

saink. Gépállomásaink és termelőszövetkezeteink ara-

tásban részvevő dolgozói azonban még sokat tehetnek 

a terméseredmények javításáért azzal, ha versenyük 

egyik célkitűzése Jesz: arassunk, csépeljünk gyorsan, a 

megengedettnél alacsonyabb szemveszteséggel. 

Az alapozási munkákkal 
már végeztek, a válaszfalakat 
már "felhúzták* a padoza-
tig, s a főfalak is háromne-
gyed részben készen vannak. 
A porta épület tetőzésre vár, 
s csak az előregyártott vas-
betongerendák hiányoznak. 

Mindezeket csak úgy tudja 
meg az ember, ha az építke-
zésen jár. Itt pedig még ke-
vés szegedi fordult meg, hisz 
olyannyira eldugott helyen 
építkeznek. A Tolbuchin su-
gárútról, de még a Textilmű-
vektől se lehet észrevenni az 
új gyár építését. Aki nem is-
meri a városrendezési tervet, 
el se tudja képzelni, hogyan 
szállítják ide a lisztet, s ho-
gyan viszik el a kisütött ke-
nyeret. Bizony ezt maguk az 
építők se tudják elképzelni, 
s már arról beszélnek: 

elkészítjük jövő őszig 

a g y á r a t , 

de a tanács elkészül-e addig 

az utcával? Mert itt egy űj 

utcát nyitnak majd. A Il-es 

Kórház és a Vasöntöde kö-

zött már ki is jelölték — de 

csak térképen •— s ha min-

den a régi, megszokott "ütem-

ben* halad, talán jövőre hoz-

zákezdenek az utca építésé-

hez, csatornázásához és kö-

vezéséhez. Még az a szeren-

cse, hogy a Tatarozó Vállalat 

udvara köves és így az épít-

kezéshez szükséges anyago-

kat nem kell kukoricafölde-

ken keresztül fuvarozni. Egy 

kerítés-átvágással megoldot-

ták az anyagellátás biztosítá-

sát, de vajon megfelel-e ez az 

udvaron való átjárás a gyár 

megépülte után. Semmiesetre 

sem felel meg, s jó lenne — 

ez az építők kérése —, ha az 

építkezéssel együtt megkez-

denék az utca építését, nem 

utolsósorban pedig a csator-

názást. 

A panaszok, a borúlátás 

után azonban beszéljünk ma-

gáról az építkezésről. 

A kenyérgyár 

tanépítkezés. 

Két kőművestanuló-brigád és 

egy ácstanuló-brigád végzi 

itt a munkát. Alig három hó-

napja ismerkednek még a 

szakmával, de máris így be-

szél munkájukról Borbély 

Károly építési ellenőr. 

— Minőségileg igen jó mun-

kát végeznek a fiatalok. Be-

csületére válna jó néhány 

építőmunkásnak, ha így dol-

gozna. 

Még az a szerencse, hogy 

ezt bent az irodában mondta 

el, s ncm a fiatalok előtt, 

akik talán ezt hallva dagad-

nának a büszkeségtől, s máris 

mesternek képzelnék magu-

kat, 

— Nem olyan gyerekek — 
hangzik a tiltakozás —. Volt 
már dolgunk tanulókkal, de 
ők másqk. Szófogadók, ko-
moly szakmunkások akar-
nak lenni. Volt már úgy, 
hogy újra falaztak, dohát ez 
velejárója egy szakma megta-
nulásának. Elsősorban nekik, 
a Pintér és a Kriszta: kőmű-
vesbrigádnak, valamint a 
Fürj ácsbrigádnak köszönhet-
jük, hegy a tervet eddig 110 
százalékra teljesítettük — 
mondja "főnökük*. Wéber 
Istvánmunkavezető. 

Amikor az elismerő soro 
kat, a dicséretet nyilvánossá 
tesszük, emlékeztetjük a fia-
talokat: az év végén, amikor 
tető alá kerül majd az új ke-
nyérgyár, 

ugyanezt szerelnénk 

í r n i ! 

Addig eltelik jó néhány hét s 
hónap. Erőscbben süt majd 

a nap, hűvös, szeles idők is 

jönnek, s ezek próbára teszik 

őket. S ezt le kell győzniök. 

Magasodnak a falak, nem-

sokára talán messziről lát-

szik, hogy Szegeden épül mái-

második ötéves tervünk ú j 

létesítménye, a Kenyérgyár. 

Egyre többen és többen sze-

reznek tudomást az ú j üzem-

ről, egyre többen kísérik 

szemmel a munkákat. Be-

szélnek róla városunkban 

nemsokára. Ki jót, ki rosszat. 

Mi azt szeretnénk, ha csak 

jót mondanának, a megnyíló 

új utcáról, különösképpen pe-

dig a tanépítkezésről, mely 

hosszú évtizedekig hirdeti az 

építők — jelen esetben a ser-

dülő emberpalánták — mun-

káját, (f) 

Teljesítették 
első féléves tervükel 
A FONALMENTÖ VÁLLA-

LATTÓL JELENTIK: első 
félévi tervünket június 18-án 
teljesítettük. Június 28-ig 90 
ezer forint értékű áruval 
gyártottunk többet. Az üzem 
minden dolgozója hozzájárult 
ehhez, de különösen a csök-
kent munkaképességű dolgo-
zók eredményeit kell kiemel-
ni. akik minden igyekezetük-
kel a terv teljesítéséért dol-
goztak. 

A SZEGEDI KENDERFO-
NÖGYÁR dolgozói is befe-
jezték tegnap délelőtt első 
félévi tervüket. Ma már a 
terv túlteljesítésén dolgoznak. 

AZ ŰJSZEGEDI KEN-
DER-LENSZOVÖ VÁLLA-
LAT befejezte féléves tervét. 
Az első negyedévben 101.1, a 
második negyedévben pedig 
103 százalékos teljesítményt 
értek el, a félév végéig 361 
ezer forinttal csökkentették 
termelési költségüket, 

Bölcsődei képek 
A gyerekségnek is megvan 

a maga törvénye: egyedül 

nam érzik jól magukat az 

apróságok — de annál na-

Nycrgcs Anna vezető gondo-
zónővel nagy barátságban 

vannak az apróságok. 

gyobb a játék heve. a jókedv, 

de még az étvágy is. ha töb-

ben vannak együtt. Hiába, 

már a gyerekben is megvan 

az az ösztön, cumi később. — 

mint felnőttet is — vonzza 

őket egymáshoz. 

Reggel, mikor a dologba 

siető szülőik átadják gyerme-

küket az Április 4. úti böl-

csőde gondozónőinek, a gye-

rekek örülnék, tapsolnak 

egymásnak — s este, mikor 

értüSk mennek a szülők, alig 

akarnaik elválni egymástól. S 

milyen szépek így együtt! 

Ahány gyerek, annyi tűzpiros 

rózsa — ahány gondozonö, 

annyi anya. 

Azért is szeretnek ebben a 

bölcsödében ennyire a gyere-

kek, mert nemcsak tiszta ru-

hát, földiepret, csokoládét és 

jó ebédeket kapnak, hanem 

szeretetet is — ami az ő gyer-

meki szívüknek nagyon fon-

tos —, amire ók igen érzé-

kenyek. 

Ica nénit. Rózsi nénit. Mar-

git nénit említsük, vagy a 

többieket a kedves gondozó-

nők közül? Munkájuk után 

nem -lehet köztük különbsé-

get tenni. Anyáskodó szere-

tettel, és hozzáértéssel vi-

gyáznak a dolgozó szülők 

termekeire, nevelik és tn-

is őket. Munkájukra 

nincsen norma és százalék, 

kötelességteljesítésük egyet-

len mértéke az őszinte gyer-

mekszeretet és a lelkiismeret. 

A szülők erről még nem 

panaszkodtak — elégedettek 

munkájukkal, és hálásak is 

érte. A gondozónőnek pedig 

öröm a munka annyi bájos 

gyermek között, és öröm a 

megbecsülés is. 

gyerme 
mtjáik 

Nagy munka így összeszedni a pajkos gyerekeket. Ica „né-
ni" még akkor is igazítja őket, mikor kattan a gép — s így 

ő marad le a képről. 

Uj áruk készülnek a Fonalmentő Vállalatnál 

A szovjet turisták nyári szabadidejükben szívesen látogat-

nak el Grúzia mesés szépségű tájaira. Képünkön: a na-

mahvani vízesés a Rioni folyón 

A harmadik negyedévben 
tovább bővül a Fomalmentő 
Vállalat áruinak választéka. 
A meglevő cikkeken kívül a 
lakosság kérésére az üzletek* 
ben rég nem látott hiánycik-
kek egyikét, a kékfestőt 
akarják pótolni. Ebből a szö-
vött anyagból évek óta nem 
lehetett látni egy métert sem 
a szegedi Ruházati Boltok-
ban. A vállalat szövödéje mo-
linóból már közel ezer mé-
ter szövetet szőtt, s ezt el is 
küldte a Kiskunfélegyházi 

Kékfestő Üzemnek festés vé-
gett. Ez az első mennyiség, 
ami júliusban forgalomba ke-
rül. A harmadik negyedév-
ben háromszor ennyi szöve-
tet küldenek a kékfestő 
üzemnek. 

A kékfestőn kívül a kötött-
áru részleg is új választók-
kal bővíti áruit. Újfajta női 
hosszúujjú és japánujjű pu-
lóvereket készítenek fésűs 
gyapjúból. Ezek a pulóverek 
enciánkék színben és hárem-
féle méretben kerülnek for-
galomba. 
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Mi történt a külpolitikában ? 

Nagy nyugtalanság Angliában az autógyári 
munkások tömeges elbocsátása miatt 

Ellenséges ügynökök rendzavarásokat provokáltak 
Poznan lengyel városban 

A JUGOSZLÁV és a román sajtó lap-
jai első oldalas cikkekben foglalkoznak a 
jugoszláv és a román kormányküldöttségek 
között lefolyt tárgyalások eredményeivei. 
„Tito, Kardelj és a t ö bb i j u gos z l á v á l l am-

férfi romániai látogatása — állapítja meg 
a Borba című belgrádi lap — haladást je-
lent a jugoszláv—román kapcsolatok hely-
reállítása irányában". 

A Scinteia című román lap a jugoszláv 
1—román "tárgyalásokról írva (hangsúlyozza, 
hogy a román nép mindent elkövet az alá-
írt okmányokban foglalt elvek megvalósí-
tása érdekében. 

AZ ANGOL KÖZVÉLEMÉNYT súlyo-
san megdöbbentette az a hír, hogy a Bri-
tish Motor Corporation, A n g l i a l e g n a g y o b b 

és a világ második legnagyobb autógyára 
6000 munkásának elbocsátását határozta cl. 
Ok: a vájlalat egyre csökkenő eladási lehe-
tőségei. Az angol autógyárosok szövetsé-
g é n e k je len tése szer in t a múlt évi hasonló 

időszak 170 ezer gépkocsijával szemben ez 

év első öt hónapjában csak 140 ezret tud-

tak exportálni. 

A londoni rádió jelentése szerint a 
British Motor Corporation 1000 m u n k á s a — 

társaik elbocsátása elleni tiltakozásul — 
sztrájkba lépett. A gyár nagyarányú mun-
káselbocsátása szóbakerült az alsóházban is. 
alhol Macleod munkaügyi miniszter számos 
felszólaló kérdésére közölte: már hétfőn tu-
dott a készülő elbocsátásokról — a gyár 
közlése alapján. A munkaközvetítők — 
mondotta — igyekeznek minél több mun-
kást elhelyezni, részben a közlekedési üze-
mekben és szénbányákban. 

A Financial Times, az a ngo l gazdaság i 

élet vezető lapja az elbocsátásokról meg-
jegyzi, hogy sor kerülhet a csökkentett 
munkahetet dolgozó autógyári munkások 
egy részének elbocsátására is. 

Ezek az elbocsátások, amelyek az utób- " c , ! s ' h r " i h
l " t r m i a ™ r * ú , ° k a l 

bi 20 é v ó t a a l eg j e l en t ősebbek A n g l i á b a n , Iprovokalruok, egyes kozcpulele-

deprimáló hatással vannak az angol köz- |  k e[ megtámadlak. 
véleményre és azt bizonyítják, hogy az an-
gol kormány jelenlegi politikája nem képes 
áthidalni az egyre élesebben jelentkező 
gazdasági nehézségeket. 

A BRIT NEMZETKÖZÖSSÉG orszá-

gainak miniszterelnökei csütörtökön arról 
tanácskoztak, milyen legyen a nemzetkö-
zösség politikája a Szovjetunió irányában. 
E l h a t á r o z t á k , hogy az értekezlet hétfőn 

egyik teljes ülését a nemzetközösség és a 

Kinai Népköztársaság közötti kapcsolatok 

kérdésének megvitatására fordítja. E z a 

kérdés egyike azoknak, amelyekben a nem-
zetközösség tagállamainak különböző állás-
p o n t j a v a n . Négy ország közülük ugyanis 

elismerte á Kínai Népköztársaságot, míg a 

többi nem. 

Varsó: Csütörtökön súlyos j J a hozzáfűzi , ncm véletlen, hogy 

rendzavarások törléntck Poznan | uz ellenség éppen Poznant vá-

városában. Ellenséges ügynökök- j lasztotta ki provokációja színhe-

A csütörtöki ülés során egyébként a 
miniszterelnökök megvitatták azokat a mó-
dokat, amelyek révén a brit nemzetközös-
ség versenyre kelhetne a Szovjetunióval és 
a népi demokráciákkal az „új. kereskedelmi 
harcban". 

A zárt ajtók mögött folyó értekezleten 
egyébként Nehru indiai miniszterelnök eré-
lyesen síkraszállt a Szovjetunióval való 
őszinte együttműködés mellett. 

Eden angol miniszterelnök az alsóház 
csütörtöki ülésén több felszólaló kérdésére 
válaszolva kijelentette, hogv a ciprusi kér-
désben nem nyilatkozihatik, csak akkor, 
ha „véget érnek az ezzel kapcsolatos nem-
zetközt tárgyalások". A londoni rádió sze-
rint Anglia ezzel a kijelentéssel Törökor-
szágot akarja megnyugtatni, mivel a törö-
köket nyugtalanítja az, hogy az angolok 
önrendelkezési jogot a k a r n a k a d n i C iprus-

nak. 

A provokációnak 38 halálos 

és 270 sebesült áldozata van. Az 

elesettek között vannak a lengyel 

hadsereg ka loná i és a közbizton-

sági szervek funkcionáriusai, akik 

akkor vesztették életüket, ami-

kor a diverziós bandák támadá-

sával szemben védelmezték a 

középületeket. 

A kormánynak és a Lengyel 

Egyesült Munkáspár t Központ i 

Bizottságának képviselői, köz-

lük Józo l Cvrankicwicz minisz-

terelnök a zavargások színhelyé-

re utaztok. 

A hatóságok o munkásosztály 

öntudatos részére támaszkodva 

úrrá lettek a helyzeten és helyre-

állították n városban a rendet. 

A munkások június 29-én reggel 

hal óráig túlnyomó többségük-

ben megjelentek munkahelyükön 

azoknál a vállalatoknál, ahol elő-

ző nap megszakadt a munka. 

Helyreállították a villamosvasúti 

és az autóbusz-közlekedést is. 

A letartóztatott diverzánsok 

ügyében folytatott előzetes vizs-

gáját arra mutat , l iogy ezek a 

személyek a reakciós földalatti 

mozgalommal állnak összekötte-

tésben. A nagyméretű és gondo-

san előkészített provokációért és 

diverzióért felelős személyeket a 

törvény teljes szigorával fogják 

sújtani. 

M in t a Lengyel Távirati Iro-

Gyorslisfa a IH. Békekölcsön hatodik sorsolásáról 
A százezer forintos főnye-

reményt nyerte XVI. osztály 
11896 sorozat és 20-as számú 
kötvény. 

Sorozatszám: Nyeremény: 

00012 01-50 200 

0007t 0 1-50 200 

00084 01-50 200 

00125 01-50 200 

00244 01-50 200 

00264 26 50.000 

00264 01-50 200 

00304 01-50 200 

00458 01-50 200 

00637 01-50 200 

00902 01-50 500 

00957 11 50.000 

00957 01-50 200 

01086 01-50 200 

01108 45 10.000 

01108 01-50 200 

01248 01-50 200 

01297 01-50 200 

01309 37 10.000 

01309 01-50 200 

01381 20 25.000 

01381 01-50 200 

01773 01-50 500 

01822 01-50 200 

02081 01-50 200 

02093 18 5.000 

02093 01-50 200 

02191 01-50 200 

02242 01-50 200 

02247 01-50 500 

02280 01-50 200 

02287 01-50 500 

02297 01-50 200 

02306 01-50 500 

02341 01-50 200 

02390 01-50 200 

02490 01-50 200 

02514 01-50 200 

02521 01-50 1.000 

02635 34 10.000 

02635 01-50 200 

02646 01-50 200 

02680 01-50 200 

02695 01-50 200 

02855 01-50 200 

02925 01-50 200 

03006 01-50 200 

03109 01-50 500 

03454 0 1 - 5 0 200 

03530 08 5.000 

03530 01-50 200 

03573 42 5.000 

03573 01-50 200 

03645 35 5.000 

03645 01-50 200 

03650 01-50 200 

03884 01-50 200 

03956 01-50 200 

03957 01-50 200 

03958 01-50 500 

04016 01-50 500 

04067 01-50 200 

04074 01-50 1.000 

04205 01-50 200 

04246 01-50 500 

04524 30 10.000 

04524 01-50 200 

04525 08 5.000 

04525 01-50 200 

04544 09 25.000 

04544 01-50 200 

04596 01-50 200 

04649 01-50 200 

04800 21 5.000 

04800 01-50 200 

04830 4 8 . 5.000 

04830 01-50 200 

04964 01-50 200 

05224 01-50 200 

05562 01-50 1.000 

05657 01-50 200 

05709 01-50 200 

05757 01-50 1.000 

05778 01-50 200 

05925 01-50 200 

05996 19 10.000 

05996 01-50 200 

06037 01-50 500 

06106 0 1 - 5 0 500 

06278 01-50 200 

06372 01-50 200 

06391 01-50 200 

06581 0 1 - 5 0 500 

06628 01-50 200 

06758 01-50 200 

06833 01-50 200 

06837 01-50 200 

06962 01-50 200 

06976 01-50 200 

07128 01-50 1.000 

07161 01-50 200 

07283 0 1 - 5 0 500 

07419 01-50 200 

07441 0 1 - 5 0 200 

07711 01-50 200 

07834 01-50 1.000 

07962 01-50 200 

08457 47 5.000 

08457 01-50 200 

08492 01-50 200 

08582 01-50 500 

08746 01-50 500 

08819 01-50 200 

08972 01-50 200 

08973 01-50 200 

09037 0 1 - 5 0 200 

09090 01-50 200 

09336 01-50 200 

09344 01-50 500 

09366 50 5.000 

09366 01-50 200 

09497 0 1 - 5 0 200 

09567 01—50 200 

09635 21 5.000 

09635 01—50 200 

10172 01—50 200 

10222 01—50 200 

10276 01—50 200 

10292 01—50 200 

10382 01—50 200 

10570 01—50 200 

10579 01—50 200 

10598 27 5.000 

10598 01—50 200 

10864 01—50 500 

10899 01—50 200 

10941 01—50 500 

11123 01—50 200 

11361 01—50 200 

11405 01—50 200 

11547 01—50 200 

11638 01—50 500 

11776 18 5.000 

11776 01—50 200 

11882 01—50 200 

11889 15 5.000 
11889 01—50 200 
11896 01—50 200 " 
11933 01—50 200 
12000 01—50 500 
12081 17 5.000 

12081 01—50 200 
12095 01—50 200 
12139 01—50 500 
12544 01—50 500 
12685 01—50 500 
12769 01—50 200 

12994 35 5.000 
12994 01—50 200 

13070 01—50 500 

13106 22 5.000 

13106 01—50 200 

13140 48 10.000 

13140 01—50 200 

13173 01—50 200 

13318 47 5.000 

13318 01—50 200 

13433 01—50 200 

13438 01—50 200 

13522 01—50 200 

13574 01—50 200 

13684 01—50 1.000 

13692 01—50 200 

13806 30 5.000 

13806 01—50 200 

13821 01—50 200 

13913 01—50 200 

13937 01—50 200 

14038 38 25.000 

14038 01—50 200 

14067 01—50 200 

14172 01—50 200 

14337 01—50 200 

14346 20 10.000 

14346 01—50 200 

14354 01—50 200 

14356 01—50 200 

14511 01—50 200 

14666 01—50 200 

14708 01—50 200 

14837 27 10.000 

14637 01—50 200 

14919 01—50 200 

15011 18 5.000 

15011 01—50 200 

15149 12 5.000 

15149 01—50 200 

15183 01—50 500 

15307 01—50 200 

15319 , 01—60 200 

15369 01—50 200 

15379 01—50 200 

15434 01 50 1.000 

15509 01—50 200 

15531 01—50 200 

15855 01—50 200 

15942 29 25.000 

15942 01—50 200 

15979 01"—50 200 

16055 08 5.000 

16055 01—50 200 

16166 01—50 500 

16250 01—50 1000 

16255 01—50 1000 

16322 01—50 200 

16357 08 5000 

16357 01—50 200 

16489 01—50 200 

16553 50 5000 

16553 01—50 200 

16610 01—50 200 

16629 06 5000 

16620 01—50 200 

16701 01—50 200 

16704 12 5000 

16704 01—50 200 

16740 34 5000 

16740 01—50 200 

16842 48 5000 

16842 01—50 200 

16875 01—50 200 

16890 01—50 200 

16977 01—50 200 

17063 01—50 200 

17194 01—50 200 

17207 01—50 200 

17292 01—50 200 

17429 01—50 200 

17435 01—50 200 
17462 01—50 500 

17533 01—50 500 

17571 01—50 200 

17737 11 10.000 

17737 01—50 200 

17808 01—50 200 

17843 01—50 200 
17938 01—50 500 
18038 01—50 500 
18049 01—50 200 
18436 46 5000 
18436 01—50 200 
18603 01—50 200 
18708 01—50 200 

19146 26 5000 

19146 01—50 200 

19181 01—50 200 

19360 01—50 200 

19560 01—50 200 

19606 42 10.000 

19606 01—50 200 

19743 01—50 200 

19845 01—60 200 

19896 01—50 200 

19901 14 5000 

19901 01—50 200 

19905 01—50 200 

A fenti gyorsllsta közvet* 

Ivéül a poznani nemzetközi va-

sár ideje alatt. A cél az voil . 

hogy megrontsák a népi Lengyel-

ország j ó hírét és akadályozzák 

az ország nemzetközi kapcsola-

tainak fejlődését. Egyébként az 

imperialista ügynökök és a reak-

ciós földalatti mozga lom egy idő 

óta arra próbál ja felhasználni az 

egyes poznani vál la latoknál mu-

tatkozó gazdasági nehézségeket és 

sérelmeket, hogy megmozduláso-

kat provokál jon a népi hata lom 

ellen. 

A poznani provokáriót T-en-

gyelország ellenségei abban az 

időpontban haj lot lák végre, ami-

kor a párt és a kormány leg-

főbb gondja a dolgozó nép sérel-

meinek orvoslása és az ország 

életének demokratizálása. Ezzel 

Lengyelország minden becsületes 

emberének, m inden hazafinak 

tisztában kell lennie. 

A Trybuna Ludu című lap a 

poznani eseményekről a követke-

zőket ír ja: 

„A párt és a ko rmány nagy 

erőfeszítésekbe kezdett azzal a 

céllal, hogy m inden téren javít-

son életünkön. A lakosság nagy 

többsége tevékenyebb szerepet 

vá l la l ezekben az erőfeszítések-

ben, m in t korábban. 

Növekedeti a lakosság széles 

tömegeinek polit ikai aktivitása. 

Az egész nemzetei felölelő nagy 

vita foivik arról, l iagy eredmé-

nyesen megjavítsuk élclüpket 

politikai és gazdasági vonatko-

zásban és arról, hogy legszéle-

sebb körben demokrat izá l juk éle-

tünket. 

De nemcsak vita folyik. A párt. 

és a kormány már eddig is sok 

fontos politikai változtatást haj-

tott végre. Természetcsen mÍrói-

ból napra nem lehet gyökeres 

változást előidézni a gazdasági 

helyzetben. De csal: a vak, vagy 

az ellenség tagadhatja azt a nyil-

vánvaló lényt, bogy nagy erőfe-

szítésbe kezdtünk a javítás er-

dekében. 

Sepilov Athénbe érkezett 

lenül a húzás után készült. 

Az esetleges számhibákért 

felelősséget nem vállalunk. 

Kisorsolt nak tekintendő 

minden olyan kötvény, amely-

nek sorozatszáma megegyezik 

a gyorslistában feltüntetett 

sorozatszámok valamelyiké-

vel. Egy sorozatszám nyolc-

százötven kötvényt érint, te-

hát a kétszázhuszonnégy so-

rozathűzás százn.yolcvanhét-

ezernyolcszázötven nyeremény 

sorsolását jelenti. 

A nyeremények kifizetését 

a hivatalos nyeremény jegy-

Sepiiov szovjet külügymi-
niszter pénteken Athénbe ér-
kezett. , 

A repülőtéren M. G. Szer-
gejev athéni szovjet nagykö-
vet, Egyiptom, Szíria, Liba-
non, Bulgária és Csehszlo-
vákia diplomáciai képviselői 
fogadták Sepi lovot. Görög 
részről a görög külügymi-
nisztérium protokoll osztá-

lyának vezetője fogadta a 
szovejt külügyminisztert. A 
repülőiéren jelen volt sok 
athéni lakos is, továbbá az 
athéni, a pireuszi törvényha-
tósági tanács képviselői, gö-
rög és külföldi újságírók, 

A repülőtéren Sepilov nyi-
latkozatot tett. 

Sepilov találkozott Averoff 
görög külügyminiszterrel. 

Rövid külpolitikai hírek 
London: Malik, a Szov je t-

unió londoni nagykövete csü-

törtökön felkereste Selwyn 

Lloyd angol külügyminisztert 

— jelenti a londoni rádió. A 

szovjet nagj/követ és az angol 

külügyminiszter megbeszélést 

folytatott. 

Washington: Az A F P ille-

tékes amerikai körűikre hivat-

kozással közli, hogy az Egye-

sült Államok. Franciaország, 

Nagy-Britannia és Nyugat-

Németországnak a NATO-

államok mellett működő ál-

landó képviselői jelenleg ta-

nácsikozásokat folytatnak. A 

tanácskozásokon gyakorlati-

lag azonos válaszokat készí-

tenek elő Bulganyin leszere-

lési üzenetére. 

Varsó: A. Rapackinak, a 

Lengyel Népköztársaság kül-

ügyminiszterének meghívácá-

ra június 28-án hivatalos lá-

togatásra Varsóba érkezett 

D a g Hammar&kjöld. a z Egye-

sület Nemzetek Szervezeté-

nek főtitkára. 

Párizs: Az A F P je len t i , 

hogy a francia—tuniszi tár-

gyalások csütörtöki Ülése 

után hivatalos közleményt 

adtak ki. amely a többi kö-

zött kijelenti: „A igét kül-

döttség Burgiba, illetve Sa-
vary vezetésével általános-
ságban megvizsgálta a két 
kormány előtt felmerülő kü-
lönböző problémákat és fog-
lalkozott azzal is. milyen 
módszerek alkalmasak e pro-
blémák megoldására. A csü-
törtök délelőtti megbeszélésen 

foglalkoztak a tárgyalások 

napirendjének meghatározá-

sával is. A legközelebbi ülést 

július 2-án tartják." 

Külföldi légügyi 
küldöttségek 

Sztálingrádban 
Sztálingrád: Csütörtökön 

délelőtt repülőgépen Sztálin-

grádba érkezett N. Blrdh an-

gol légügyi miniszter, Twi-

ning tábornok, az Egyesült 

Államok légierőinek vezér-

kari főnöke, Ucsaner hadse-

regtábornok, a török légierő 

főparancsnoka, Paul Bailly 

tábornok, a francia légierő 

vezérkari főnöke. A vendé-

gekkel együtt érkezett N. Sz. 

Maltnyin hadsereg tábornok 

ég Sz. I. Rugyenko légi-

marsai 1. 

A vendégek rövid pihenő 

után megkezdték a városné-

zést. 

A légügyi küldöttségek tag-

jainak "bérképen mutatták 

meg a sztálingrádi helyzetet a 

város védelme, a hitlerista 

csapatok bekerítése és meg-

semmisítése idején. 

Csehszlovák geológusok Szegeden 

j zék alapján július másodikán 

: kezdi 1 áz Országos Takarék-

pénztár fiókjaiban és az or-

szág valamennvi postahivata-

lában. 

A szlovákiai műszaki föld-
tani intézet igazgatója és 4 
geológusa június 19-én ta-
pasztalatcsere látogatást tett 
a Szegedi Tudományegyetem 
Földtani Intézeténél. A láto-
gató intézet Zsolnán műkö-
dik, közel 200 dolgozóval, fel-
adata a műszaki létesítmé-
nyek főleg vízügyi építkezé-
sek tervezéséhez szükséges 
földtani vizsgálatok végzése. 
Ilyen vizsgálatokat végez a 
szegedi egyetemi földtani in-
tézet is, és e téren már évek 
óta kapcsolat van a két inté-
zet között. A szlovákiai geo-
lógusok kifejezésre juttatták, 
hogy 1952-ben tett látogatá-
suk alkalmával Szegeden ér-

tékes tapasztalatokra tettek 
szert. Mi/háltz István 'tanszék-
vezető homokszem nagyság 
vizsgálati újítását nagv siker-
rel, alkalmazták. ezért "hálá-
juk kifejezéseként ajándékul 
adtak ált egy úti m / jroszkópot 
és írómappát. Miháltz tanszók-
vezető elvtárs egész napon át 
tartó megbeszélésen ismertet-
te az Alföld geológiájára 
vonatkozó újabb megállapítá-
sokat és műszaki földtani 
eredményeket. A megbeszélé-
sen a Szegedi Vízügyi Igaz-
gatóság szakemberei is részt 
vettek, és Balló Iván főmér-
nök ismertette a délalföldi 
vízrendezési terveket. 
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P á r t é I e t 

Feljegyzések a Szegedi Szalámigyár 
párttaggy ülésén 

Fél négy tájon kezdődött 
a taggyűlés a Szegedi Szalá-
migyárban és valamivel öt 
óra után már mentek is ha-
zafelé a párttagok. Tehát 
mintegy másfél óra alatt 
megvitattak és elfogadtak 
egy tagjelölt felvételi kérel-
met, a párttitkár mérlegre 
tette a jövő évi pártoktatás 
előkészítését, az üzem igaz-
gatója pedig — mivel vége a 
szezonnak — beszámolt a 
termelés helyzetéről, értékel-
te, hogy meiyik kommunista 
hogyan segítette pártmunká-
jával a tervteljesítést. Végül 
pedig nyolcan szólaltak fel, 
bírálták a vezetőséget és 
hasznos javaslatokat tettek. 
Nem volt felesleges szófe-
csérlés, mindenki kereken, 
velősen mondta el észrevéte-
leit, s ez a magyarázata an-
nak, hogy érdekes, eleven 
volt a taggyűlés és rövid idő 
alatt is alkotni tudott. 

Sem a párttitkár, sem a 
felszólalók 

nem nyugodtak bele 

abba, hogy már nyolcvan 
párttaggal beszélgetett a bi-
zottság, milyen fokon kíván-
nak tanulni a jövő okiatási 
évben, s ebből hetvenen je-
lentkeztek valamilyen tanfo-
lyamra. Többen emlékeztet-
tek a múlt év nyarára, ami-
kor nagyjából ugyanilyen ró-
zsaszínűnek látszott a hely-
zet, ősszel viszont, amikor az 
oktatás megkezdődött, a je-
lentkezőknek csak 50 száza-
léka ment el az előadásra. Az 
alapszervezet legfelsőbb plé-
numa ezért úgy döntött: a bi-
zottság ismételten beszélges-
sen az elvtársakkal, hogy aki 
feliratkozott valamelyik fok-
ra, az a Szervezeti Szabály-
zat értelmében tanuljon is 
majd a tőle telhető legna-
gyobb igyekezettel. 

Kár, hogy a beszámolónak 

egyik kitétele árnyékot vetett 

erre a színvonalas tanácsko-

zásra. 

Borús elvtárs szóvá tette az 
ifjúsági vízitelep téglajegyei-
nek árusítását. Dicsérte a kö-
tő-üzemrészben és a hentes 
üzemrészben dolgozó pártta-
gokat, a pártonkívülieket, 
akik kivétel nélkül hozzájá-
rultak — keresetükhöz mér-
ten— a vízitelep felépítésé-
hez. Ugyanakkor rámutatott, 
hogy többen húzódoznak. S 
ekkor a párttitkár nagyon ki-
zökkenhetett a nyugalmából, 
mert a következőket mon-
dotta: 

— Hangsúlyozom elvtár-
sak, erőszaknak semmi helye 
nincs. Aki sajnálja azt a né-
hány forintot, az úgyis le-
morzsolódik közülünk és 
nem érdelmi meg, hogy egy 
levegőt szívjon velünk ebben 
az üzemben. 

Nyilván nem rosszindulat-
ból mondta ezt, talán eszébe 
sem jutott, hogy amit mon-
dott, az lényegében 

erőszak, fenyegetés. 

De a jószándék mit sem vál-
toztat azon a tényen, hogy 
ez még a régi hang, az em-
berek burkolt ijesztgetésének 
a hangja, amit gyökerestől ki 
kell irtaniok a párttitkárok-
nak a szótárukból. Ugyan 
miért nem szívhatnának egy 
levegőt a pártvezetőséggel 
azok, akik nem vesznek tég-
lajegyet? Azért, mert a párt-
munkásoknak, a népnevelők-
nek kevés türelmük volt 
megértetni velük, mennyire 
közös ügy az ifjúsági vízite-
lep felépítése? Dehát ezért 
a pórt vezetőséget kell elma-
rasztalni, nem a munkásokat 
ijesztgetni. 

Helyes, sőt szükséges lett 
volna, hogy a párttagok erre 
is kitérjenek hozzászólásuk-
ban, mint ahogy megbírálták 
a pártvezetőséget azért, mert 
a karbantartó részleg prob-
lémáival nagyon keveset tö-
rődik. 

A taggyűlésen ú j módon 
értékelték a kommunisták 
politikai és szakmai tevé-
kenységét. Az üzem igazga-
tója hangsúlyozta, milyen 
nagy segítséget nyújtottak a 
pártmunkások a gazdasági és 
a műszaki vezetőségnek. Je-
lentős részük van abban, 
hogy a gyár előreláthatóan 
102—103 százalékra teljesíti 

második negyedéves tervét és 
a minőség jelentős javulása 
mellett 130 és fél vagon szá-
raz árut gyártott az első fél-
évben. A töltő-kötő üzem-
részben például a kommunis-
ta aktívák egyéni meggyőzés-
sel, vagy röpgyűlések össze-
hívásával 

segítették a művezetőt, 

amikor már-már egyedül 
maradt fontos és a termelést 
előrelendítő elgondolásaival. 
S így tovább, valamennyi 
üzemrész kommunistáiról el-
mondotta az igazgató, hogy 
a gazdasági vezetőség meglá-
tása szerint, mennyire mutat-
tak példát a termelésben, to-
vábbá pórtmunkájukat ho-

gyan kötötték össze az üzem 
előtt álló feladatokkal. A leg-
jobbaknak ezután — mint 
Kiss Júliának, Varga György-
nek, Csiszár Jánosnak, Bol-
dog Antalnak, stb. összesen 
kilenc elvtársnak — értékes 
könyvjutalmat adott át. 
A kommunisták munkájának 

elismerését a gazdasági veze-
tőség részéről követni kelle-
ne a többi szegedi üzemben 
is. Ez újabb lendületet adna 
nekik, még jobban töreked-
nének arra, hogy az úgyne-
vezett „tiszta pártmunka" he-
lyett valóban a tervek telje-
sítését segítsék marxista— 
leninista tudásukkal, politi-
kai tevékenységükkel. 

„Rózsa, rózsa, labdarózsa l eve le . . . " 
Készülődés a balettvizsgára 

Egy sikerült tanév a Sziltéri sugárúti 
Altalános Iskolában 

A nemrég véget ért 1955—56. szük szakosított tanár. Vala- Kiss Jenő vezető-igazgató sokol-

tanév igen jelentős volt a Szil- mennyien k ivá lóan képzett pc- clalú, fáradhatatlan tevekenyse-

léri sugárúti Általános Iskola dagógusok, mégis sokat kellett géről is, aki mindent megtett an-

életében: az a fejlődés, amely a fáradozniok, hogy a négyeshez nak érdekében, hogy az iskola 

felszabadulással vette kezdetét e közelál ló általános tanu lmány i eredményes munká t végezzen, 

hosszú idő óta fennál ló taninté- eredményt elérhessék. Ugyanis Az. elkövetkező tanévben az 

zelbcn, ebben az évben is ta- a tanulók legtöbbjének mindkét iskolu kedvezőbb helyzetben 

pasztaiható volt a nevelőtestület szülője dolgozik és igy a szülők lesz, mert a I I . kerületi Tanács 

munká j ában és a tanulók tudá- néha a legjobb akarat mellett 170 ezer forintos költséggel át-

sának elmélyülésében egyaránt, sem kísérhették kellő figyelem- alakításokat végeztet az iskola 

Az iskola fontos .szerepet tölt l n p j gyermekeik tanu lmány i épületében, amelyhez már hoz-

be a I I . kerület életében: a ke- előmenetelét ami azután fokó- Z i l ' s kezdtek a Tatarozó Vállalat 

rületi tanács vezető-igazgatóságá- 7nttabh feladatokat rótt a neve- dolgozói. Az átalakítás erediné-

nak központja. Ez annyit jelent, lökre. Néhány nevelő ennek cl- i v ekén t ú j tanteremhez és kor-

hogy a vezető-igazgató egyben ] e n ö r e i s különösen elismerésre s ű r ű b b napköz i otthonhoz ju t 

<75 iskola igazgatója és emellett mé l tó munká t végzett, mint pél- n z ' s k °b» , több tanteremben kor-

ellátja a kerület 9 általános isko- J ó u l Konkoly Anna, a V I I . u. s z r r " padokat szerelnek be és 

Iájának és 13 óvodájának jel- osztályfőnöke, aki j ó munká j áér t hideg-meleg folyóvizes mosdókat 

ügyeletét. A Szilléri sugárúti Ál- soronkívül i előléptetésben része- létesítenek a földszinten és m 

talános Iskolának tehát példát sül t , Köhler Józsefné, az oktatás- emeleten. A munká la tokat au-

kell mu la tn ia , „minta-iskolának" a g y k ivá ló dolgozója, a I I . a. (?n»ztus végére fejezik be, az ú j 

kell lennie a kerület más iskolái osztály vezetője Kovács László, tanévben tehát má r szebb és ké-

számára. Dicséretére legyen a V I I I . a. osztályfőnöke, aki nyelmesebb lesz az iskola éptt-

mondva , pé ldamutató szerepét is j „ P n eredményesen tanította a ' r , c - Ennek eredményeként a 

betöltötte. számtant, Bittó Katalin ének- Szilléri sugárúti Általános Iskola 

A most véget ért tanévben 532 , n n á r , és Remcnyili Istvánná, nz eítyre jobb körü lmények között 

tanulója volt az iskolának. A j a osztály vezetője, továbbá láthatja cl szép és felclősségtel-

Száll a dal a Nemzeti Szín-

ház színpadán, valódi kalo-

csai párnatáncot járnak a 

városi balettiskola legifjabb 

ballerinái. Apró kis papucsok 

kopognak a színpadon, s bi-

zony minden nagy igyekezet 

meülett is elfelejti némelyi-

kük, melyik a bal, meg me-

lyik a jobb lába. Ez azonban 

nem von le semmit a tánc 

szépségéből, hiszen magvlk az 

apróságok is oly kedvesek, 

amint megilletődött arccal, 

bámészkodva állnak a sötét 

nézőtér előtt. Közülük sokan 

még nem is látták belülről a 

színházat. A három és féléves 

Szabó Kati mindössze 90 cen-

timéter magas, ö a legkisebb 

a sok pici között, de az első 

sorban táncol és nagyon ügye-

sen mozog. Meg akarja mu-

tatni anyákénak a vasárnapi 

és hétfői vizsgaelöadáson, 

hogy belőle valamikor nagv 

művésznő lesz. 

A legkisebbekhez hasonló 

izgalommal állnak a függö-

nyök mögött a II—IV. évesek 

is. Ki-ki pislognak a színfalak 

mögül, lépéseket próbálnak, 

beszélgetnek. Csákhamar el-

hallgatnak azonban, amikor 

Elza néni megfenyegeti őket, 

hogy csend legyen, mert jön 

a tűzoltó bácsi a fecskendő-

vel! No a vízfürdőt nem ki-

várja egyiiilk sem pedig a tűz-

oltó bácsi nagyon komolyan 

nézi őket a kulisszák mögül. 

A rendben gyorsabban fo-

lyik a próba. A sók elsős kis-

lány között már három fiúcs-

— H Í R E K B E 

— A Dokumentum Film-
gyár munkásai Szegeden jár-
tak az elmúlt napokban. Mó-
czár László és Csongor Győ-
ző tudományos irányításával 
a Kollámyi—Vancsa filmexpe-
dició, a Kati és a vadmacska 
című film készítői — a kör-
nyéken, főként a tiszaparton 
a rovarélel egyes jeleneteit 
vették filmre, többek között a 
tiszavirágok vedlését is. Eze-
ket a részleteket egy. az ál-
latvilág ivadék-gondozásáról 
szóló filmhez fényképezték. 
Jelenleg Pécs környékén foly-
tatják munkájukat. 

— A volt Párizsi Áruház 
kirakatait helyreállítják a 
Kiss Menyhért utcában. A 
TextiLnagykereskedelrni Vál-
lalat rendez be mintakiraka-
tokat itt. 

— Calvin Stevens, a det-
roiti Wayne egyetem profesz-
szora szegedi tartózkodása 
során látogatást tett a Somo-
gyi Könyvtárban és a Móra 
Ferenc Múzeumban is. 

— Szabó Vince elvtárs, a 

Tudományegyetem tűzrendé-

szeti előadója az Oktatás-

ügyi Minisztériumban tartott 

tűzrendészeti vizsgát kitűnő 

eredménnyel tette le. 

— Hosszú idő óta patro-
nálja már a Deszki Gépállo-
mást az Újszegedi Kender-
Lenszövő Vállalat. Ahol le-
hetett, mindig segített t\z 
üzem a deszkieknek. Most is 
egy esztergályost küldött a 
gépállomás segítségére, aki a 
helyszínen végzi a javítási 
munkálatokat. 

ka is táncol. A páros táncnál 

ők a legkapósabbak, hiszen 

hármukért harcol, legalább 

húsz kislány. 

A nagyobb gyerekek már 

komoly tánctudással ren-

delkeznek. Játékukból, moz-

dulataikból alakult ki Hamu-

pipőke csodálatos meséje. Ha-

lász Eszter, a Hamupipőke és 

a három mostoha leány már 

egészen otthonosan mozog a 

színpadon. A galambok és a 

tündérek tánca is nagyon 

szép, és igen hatásos a hatal-

mas nagy aranydió, melyből 

Hamupipőke csillogó ruhája 

és ezüst cipellői kerülnek elő. 

A mesejátékon kívül Mozart 

gyermekkoráról mutatnak be 

táncjátékot, s megelevenedik 

Strauss: Mesél a bécsi erdő 

című gyönyörű keringője is a 

vasárnap délelőtti és a hétfő 

esti vizsgaelőadáson. 

A városi balettiskolához 

hasonlóan a Juhász Gyula 

Művelődési Otthon Balettis-

kolája július 8-án fél 11 óra-

kor tartja vizsgaelőadását a 

Nemzeti Színházban. A nö-

vendékek itt két mesejátékot 

mutatnak be: Kis történet a 

balettiskolában és Mozart 

halhatatlan dallamaira: Az 

unatkozó királykisasszony-t. 

Szebbnél szebb táncszámok, 

nemzetiségi táncok teszik 

elevenné a játékukat. 

A gyermekek eredményei-

ért Till Elzát és M. Kádár 

Andreát illeti a dicséret, ök 

tanították be nagy fáradság-

gal a gyermekeket. Munká-

juknak azonban mea lesz az 

eredménye, mert valódi nagy 

élményt nyújtanak majd a 

szegedi közönségnek. 

B. J. 

Meddig keli még zsMuictoan laknunk? 
— LEVÉL — 

Szatymaz községben ház- hogv a gyalogos közlekedést 

helyeket osztottak ki 1954. megakadályozza, 

decemberében. 1955-ben négv ígéretet kaptunk a tanács-

családi ház megépült. Ez év í i * á ^ l
h o f i v ^ t napon, de 

tanulók nagy többsége leány, s fazekas Mihály igazgatóhelyet- j p» feladatát, 

csak az első osztályban voltak ) c s . Szólni kell természetesen 

f iúk is, akiknek — m iu t án az is-

kola közelében laknak — kissé 

messze lett volna a Dózsa 

György-fiúiskola, jövőre azon-

ban m á r ott tanu lnak tovább. Az 

532 gyermek 9 alsó és 8 felső 

osztályban tanult . — tanterem-

h i ány miat t dé lután is. Közülük 

42 isitűnő, 65 jeles és 137 jó-

rendű, elégtelen osztályzatot 34 

tanuló kapott, a többi közepes és 

elégséges rendű. Az általános ta-

nu lmány i eredmény félévben 

3.3, nz év végén pedig 3.8, am i 

városi viszonylatban is j ó ered-

mény. Különösen jó tanulmányi 

eredményt ért el a V I I I . b., az 

V. a. és a I I . a. osztály. Néhány 

igen lehetséges tanu ló ja is volt 

az iskolának, m in t a V I I I . b-t 

végzett Rácz Mária, Lévai Zsu-

zsa és Köhler Anikó. 

A nevelők száma az elmúlt 

tanévben 28 volt , nagyobb ré- k ö s d r ó t o t h ú z o t t k i azért , 

Pctrovics István 

februárjában azonban kide 
rült, hogy az utcának csak 
egy része let't kisajátítva. Így 
a Maróti-család bárhova lép 
az udvarból. csak magán-
területre léphet. A többi csa-
ládok is nagv kerülővel tud-
ják az üzleteket, orvost, pos-
tát, állomást megközelíteni. 

legfeljebb egy héten belül 
megnyitják az utcát. Ez még 
az év eleién volt. Később már 
azt mondták a községi ta-
nácsnál. hogv a járási tanács 
feladata az utca kisajátítása. 
Ez év áprilisában három eset-
ben. májusban két esetben 
sürgették a járási tanács köz-

Ami egy köszönőlevél mögölt van 

A községi tanácsnál legalább seggazdalkodasi osrfalyána! 
tíz esetben jártunk az utca a z " t c a ^ n y i t á s a , de itt « 
ügyében, mert a ki nem sa- h , v a t k o z t a k « "em 
játított utca tulajdonosa tüs- Í ^ V - T f ' ' J u m u s 2
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ismó'j kertuk a tarasi tanács 
községgazdálkodási osztály-
vezetőjét, intézkedjen 
ügyünkben. Azt a választ 
kaptuk, hogy utasította a köz-
ségi tanácsot, küldje be irás-

A szegedi Radnóti-gimnázium példáért, amiért az ön gimnáziu- üan a kisajátítási kérelmet. 
III. C. osztálya a vizsgák befe- mából jött tanulók az árvíztől azután átteszik nz 
jezóse után kirándulásra ment összedőlt házam felépítésében se- a z ®lvi irányítást végző 
a Dunántúlra. A tanulók egy ré- gítségemre jöttek. Kocsis István °sztályra. mert a kisajátítás 
sze vonaton, az osztály másik tanár elvtárs vezetésével szó- n e m hozzájuk tartozik, 
fele pedig kerékpáron indult az pen dolgoztak. Nagyon meg va-j Javasoljuk, hogy a taná-
országjáró túrára. Kéthetes út- gyok elégedve és annál is in- c s o k sürgősen tegyenek intéz-
juk első állomása Ba ja volt. A kább jól esett a segítség, mivel k e d é s t a z ü g y e J c „ y s z e r ú s í t é -

fiúk nem töltötték el tétlenül a én egyedülálló, beteges vasutas , , 
két pihenő napot, hanem segít- özvegyasszony vagyok. Mara- | re' " ha a dolgozók hoz-
sóget nyújtottak egy árvízkáro- dok tisztelettel: özv. Zrínyi Fe- . zájuk fordulnak. ne csak 
sídt bajai lakosnak. Munkájukat rencné". könnyelműen Ígérgessenek 
becsületesen,- lelkiismeretesen Ennyi a levél. E mögött a né- Ha mégis valamely ügy in-
végezték el és sok részük volt hány köszönő szó mögött ércz-
abban, hogy özv. Zrínyi Ferenc- zük a megbecsülést, mellyel a lel-
né házacskája felépüljön. Ez a kcs fiúknak adóznak a károsul-
néni levelet küldött a gimnázi- tak. Minden dicséret megilleti a 
um igazgatójához: munkában részt vett nevelőket 

— „Fogadja bálás köszönete- és diákokat, 
met azért a nemes és követendő (B.) 

tézésére haitárt szabnak, tart-

sák is be. Egyébként: várjuk 

az utcát. 

A szatymazi Béke utca 

lakói nevében: 

Lakó Károly 

V Á S Á R H E L Y I születésű Kos-

suth-díjas néprajztudósunk érté-

kes helyi vonatkozású munká-

val gazdagította irodalmunkat . E 

m ű mél tán kapcsolódik az im-

má r klasszikus értékű „Szegény 

emberek életé"-hez. Felvi l lantja 

a vásári é lmények mozaik ja iban 

egy eltűnt v i lág elmúlt emberei-

nek arcélét, hogy örök időkre 

megőrizze őket eredeti valósá-

gukban a késő maradékok szá-

mára okulásul. 

Az 1880-1910 közötti évek 

híres vásárait idézte fel a kivá-

ló néprajztudós, s személyes él-

ményeit kiegészítette néhány 

idős ember adataival. A m i meg-

kapja az olvasót e munkában , az 

a teljesség igézete, s az apró, szí-

nes mozaikok mindunta lan össze-

ugranak és teljes intenzitásukban 

mutat ják az összképet E jeles 

munká tó l távol á l l a „népi"-nck 

időtlenné, á l landóvá va ló rögzí-

tése, mert, m in t a bevezetőben 

említi „a népi gondolkodás sze-

rint az idő nem áll mög" , — s a 

kor változásaival változott a 

vásárok képe is. De sétál junk 

végig a „híres vásárokon" , s 

nézzük, mi t l á thatnánk? Biztos-

kezű vezetőnk Kiss Lajos. A ta-

nyasi, de kisvárosi népnek is 

nagy é lmény mindenkor a vá-

sár. Vannak , akik csak itt talál-

koznak egyik évtől a másikig. 

Egész évi szükségleteiket fedezik: 

ruhában , ál latban, ki-miben. De 

szellemi élményeiket is innen 

szerzik a legtöbben: a nótás-

könyv , a kalendár, az istória, és 

a csepűrágó komédiások „jóvol-

tából" , 

KISS LA.IOS: 

Vásárhelyi híres vásárok 
A H Á R O M N A P O S országos 

vásár az állalvásárokkal kezdő-

dött, szombati napokon. Kü l ön 

volt ló, szarvasmarba, disznó és 

juhvásár. Mindezekre felbujtot-

ták a legkülönliöző fajta állnto-

k a t De nemcsak az állatok, ha-

nem az emberek is figyelmet ér-

demelnek, a sok csiszár, cigány, 

cincár, ugyancsak becsajita a ta-

nyasi embert, ha nem vigyázott. 

Itt jártak a nemzetiségi árusok 

is, a gyolcsos tótok, olajos ro-

mánok , káposztás rácok, tollas 

zsidók, bazáros bosnyákok és so-

kan mások. A kirakodóvásárt 

vasárnap-hétfőn tartották. Itt 

nyüzsgött csak a sokadalom: pla-

nétások, kékfestők, kcszruhások, 

paplanosok, takácsok és ezernyi 

más mesterember szomszédságá-

ban hallgatták a népek, az istó-

riúsok bús-rémes történeteit; a 
ponyvások is itt árulták a ré-

mes gyilkosságokról szóló olcsó 

füzetkeiket. H a az olvasó fi-

gyelmesen végignézi a vásárokon 

árult „ m ű v e k " sorozatát, fi-

gyelmet érdemlő következtetésre 

jut . Nevezetesen arra, hogy ezek 

az országot bejáró „istóriások", 

Tinódi kései és korcs ivadékai 

— szellemben és színvonalban 

egyaránt — rontották meg és 

bigították fel az eredendően íz-

lést tartó és mély h u m á n u m m a l 

átszőtt népi műveltséget. Így 

terjedt, m in t a szennyes ár az 

„Apáca története", az „Ubryk 

Horbála"-végig az országon, a 

.Nyírségtől Vásárhelyig. A nap-

ja inkban is gyűjtött Markalf-tör-

ténetek forrása is a vásáron vett 

ponyvnfiizet volt. De k i győzné 

felsorolni azt a színes forgatag-

ban clénkl ibbenő sokarcú vásá-

ros- és árustömpget, me ly egy 

i lyen országos vásáron elénkka-

varog a könyv lapjain. 

A vásári körképet „egy suba-

vétel története" egészíti ki, mely 

hangjában , ízében, művészi meg-

ragadásában mé l t án kerülhet 

Mikszáth kaszát vásároló pa-

rasztja és Tömörkény talicskát 

vásároló kubikosa mellé. 

A V Á S Á R O S S O K A D A L O M 

„szellemi szükségleteit a komé-

diások mu ta tványa i elégítették 

ki. Erről röviden annyi t , hogy 

amit „bepal izásnak" nevezünk, 

az itt felsőfokon megtörtént. De, 

mi lyen nz emberi lélek, még c 

salakot is őrzi cs hordozza ma-

gúban egy életen át és — m in t 

a szerző írja — még hosszú évek 

mú lva is derültek a tanyasiak a 

komédiások egy-egy jó l sikerült 

cselén. (Elvira — a jósnő; nz 

élővé lett Kossuth-szobor, me ly 

az alföldi nép Kossuth-imádntát 

nyergelte meg, s az egész abból 

állt, hogy n homályos sátorban 

a mellszobor helyébe lépett egy 

komédiás és azt mondta — El-

jen a haza! , — a tengeri búvár , 

aki egy vízzel telt bordóban, 

búvárruhában énekelt a közön-

ségnek. E s így tovább. Azokban 

az időkben ez volt az „iskolán-

kívül i népművelés" , S aki meg-

éhezett a vásáron, válogathatott 

a lnoikonyhákbnn, egyéb ven-

déglátó „ intézményekben", ahol 

az enni-innivaló mellé felszolgál-

ták a „szabadlányoknak" neve; 

zelt mulnttatókat is. 

Vásáros élményei mindenki-

nek vannak ma is. Minden egyes 

kis jellemzésénél rából int az. 

olvasó: igy van , így-lehetett. S 

mégis m i az, ami kiemeli e mun-

kát a vásárriportok és száraz 

s/.itkmai leírások közü l? A szak-

irodalomban egyedülál ló, erőtel-

jes népi-irodalmi stílusán k ívül 

az. hogy Kiss Lajos nem az egy-

szerűit, a kur iózumot , a helyi 

cxöt ikumot emeli k i az emlékek 

sokaságából, hanem a mindenki 

számára közös, Altulános emberi 

élményeket. A könyv befejezésé-

bon az idős tudós megindí tóan 

vall szülőföldje cs népe iránt, 

érzett örök szerelemről: „Szemem 

előtt lebegett, ncm utolsósorban 

Vásárhely népe, mivel tőle kap-

tam életemben a legtöbb érté-

ket, s a megtermékenyítő népi 

szellem inspirálta néprajzi mun-

kásságom Írásban való megörö-

kítését". 

W ü R T Z Á D Á M ízléses burko-

lójn hiteles vásári képet idéz 

elénk. Dicséret illeti A Tiszatáji 

Mngvctő-t e sok kiadót sikerte-

lenül megjárt, értékes m ű kiadá-

sáért, de meg kell mondanunk , 

hogy az ócska, rotáeióspapírra 

nyomott k önyv méltatlan Kiss 

Lajos művéhez, ós a k iadó eddi-

gi köteteihez is. 

Nagy Dezső 
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APRÓH 
Kilencméteres crkélyrics, hlá- | Taksonyi Állami Gazdaság ker 

nvos löcsöekocsl, ablakok, ablak 
rácsok, fajtiszta lepke baknyúl ol 
csón eladó. Moszkvai krt. 23. 3737 

Ház eladó. Ábrahám Ködmen-
Imre-fclc Mihálytelek. Palánta n. 
2. szám. 3765 

Erős férfikerékpár. 200-as DKW 
sürgősen eladó. Szent István tár 
5. 3725 

Kertes magánház eladó Rókuson. 
Érd.: Moszkvai krt 34. fldszt. 
lobb. 3744 

Egy versenykeríkpár eladó. Sza-
badsajté u. 22. 3766 

Varrógép, ekekapa. fúrógép el-
adó. Retek u. 36. 3755 

Tangóharmonlka, zongora-Jazz, 
hegedülanltás gyors módszerrel, 
olcsón. Lcchner tér 12. sarokház. 

3736 

Eladó Jókarban lévő női ke-ék-
pár és egy 4-es futball. Maros ti. 
22. szám. 3768 

Hálószobabútor, szemesjávor, sö-
tét, eladó délelőtt 10-12. Jósika 
u. 19. 3772 

Eladó fehér mély gyermekkocsi, 
Bocskai u. 6. I I . 12 3763 

Eladó lehér mély gyermekkocsi. 
Kossuth L. sgt. 69. 3730 

Eladó kétszárnyú nagy tükör, 
kiedenc, ebédlőasztal, képkeret, 
gyertyatartó, kályhaellenző, vll-
lanvhimpa, hokedli. Szflcs u. 4. 
emelet. 3771 

Csepel 125-ös lemezvlllás mó-
lót kerékpár, Jóállapotban olcsón 
eledó Savanyánál. Szt. István tér 
5 em. jobbra. 3734 

Eladók 6 és 8 méteres vastag 
akácgerendák. Pozsonyi I. u. 16. 

3743 
100 kem-es Csepel motorkerék-

pár, Jóállapotban eladó. Bajcsy-
Zs. u. 22. I I I . em. 23. Kiss, 3750 

Drótháló kapható, rendelésre ké-
szítek. bérkötést hozott anyagból 
vállalok. Sajka u. 8. Felsőváros. 

375J, 

' Ajtók, ablakok, vályog eladó, 
tyget u. 17/b. du. 5-7 óráig. 3764 

Jéuinplett motorkerékpárváí Ira-
tokkal együtt olcsón eladó. Petőfi 
S. sgt. 89. szám. 3761 

Egy kis magánház eladó lakással, 
villamosmegállónál. Felsőtlsza-
part 28/a. 3740 

12 méteres hosszú épület lebon-
tásra eladó. Petőfi Sándor sgt. 80. 
Bíró. . 3739 

Elcserélném szép szoba, konyhás 
lukásMn nagy 2 szobás, fürdőszo-
básért kflltségvneglérltéssel. Sándor 
u. 10. Udszt. 2. Nemcssányi. 3741 

Bútorozott szoba egyedülálló ér-
telmiségi lérfi dolgozónak kiadó. 
Partizán u. 1. Hegedűs vlllany-
ezerelő. " 3732 

Elcserélném Hódmezővásárhelyen 
lévő egyszoba, konyhás lakásom 
s.-cgedi hasonlóért. Érd.: Szeged, 
Takaréktár u. 2. fldszt. 7. Koncz. 

3767 

Kisméretű fehér mély gyermek-
kocsi eladó. Kölcsey u. 5. 3-as ud-
var. 3747 

Május 31-én 2 db papagáj elre-
pült: kék és sárga. Pityu névre 
hallgatnak. Megtaláló Jutalomban 
részesül. Bokor u. 14 . 3746 

Használt tégla, deszka, gerenda, 
ajtófélfa eladó. Április 4 útja 56. 
szóm. 3748 

Beköltözhető lakással 411 négy-
szögöles kertes ház eladó. Jakab 
Lajos u. 19. Érd.: délután 5 és 7 
óra között. 3749 

Keveset használt négyszemélyes, 
kétoldalt világítható* rekamié el-
adó. Pusztaszeri u. 17. em. 3756 

Eladó új Csepel 100 kem motor-
kerékpár. táskarádió. utazókosár. 
Zárda u. 7. 3760 

Epületgerendák eladók. Petöílte-
lep I I . u. 25. 3726 

Magasnyomású réz permetezőgép 
és egy flstház üsttel együtt el-
adó. Kormányos u. 23. 3733 

Eladó kétajtós és háromajtós ru-
haszekrény, asztal, válaszfal. Haj-
nóczy u. 15. emelet, hármas lép-
cső. 3742 

Eladó 3 lószőrmatrac, samottos 
kályha. Érd.: szombaton 17 óráig. 
Horváth Mihály utca 9. I I I . 22. 

3729 

Eladd kétszemélyes, alig használt 
szép rekamié. Tavasz u. 16/b. 

3735 

Kiskutya, fehér, nőstény, szájko-
sárral elveszett. Nyomravezetőt Ju-
talmazom. Makal ulca 1/b. 3738 

Üvegajtó tokkal eladó. Középfa-
sor 56. 3728 

Egy db 100-as NSU motor és egy 
kis lapos kézikocsi eladó. Kiskun-
dorozsma. Deák Ferenc u. 4 . 3758 

Szoba, konyha, kamrás lakásom 
elcserélném ráfizetéssel. Árva utca 
22. szám. 3731 
Kisebb süldők eladók. Damjanich 

utca I I . 3757 
Ajtó tokkal, 200 kem motorkerék, 

pár eladó. Szilágyi utca 8/b. 3762 
Hibátlan, szép ebédlőszőnyeg 

2.5x3.5 eladó. Mikszáth K. u. 17. 
udvarban. Érd.: du. 4-7-lg. 3697 

Elvesztettem Kossuth L. sgt. 54. 
és 56. számú ház előtt a pénztár-
cámat Nagyon kérem n becsüle-
tes megtalálót, a pénzt tartsa 
meg. csak a benne lévő kedves 
emléktárgyat hozza vissza, Kos-
suth Lajos sgt. 54. szám alá Sza-
bóékhoz. \ 3754 

Elcserélném egyszobás, ftsszkom-
fertos modern lakásomat Újszege-
den. strand mellett belvárosi ha-
sonlóért. Pozsonyi u. 3. emelet. 

3759 

Lemezgyárnál Jó bútorozott szo-
ba kiadó. Méheknek helyet adnék. 
Clm Masa műszerésznél, Bajcsy-
Zs. u. 7. 3 7 7 9 

Móra u. 25. számú ház eladó 
lakásájadáseal, fele ls. 

tészetl munkára női munkaerőt 
felvesz. Jelentkezni lehet a Mun-
krerogazdálkodási Hivatalnál. 

Retek u . 14. számú ház lakás-
ótadással. gazdálkodónak alkal-
mas, 3000 vályog eladó. 

Használt mély és sport gyer-
mekkocsik eladók, mindennemű 
Javítását vállalom. Sztálin krt. 90. 
SZTK mellett. 

Kétszobás magánház eladó la-
kásátadással. Petöíltelep V u. 192 

Tavaszi zabosbükköny fél hold, 
ptima. eladó. Újszeged, Vedres u. 
4 szám. 

Gazdálkodónak alkalmas magán-
ház. Nagyfeketén 2 hold 472 négy-
szögöl szántóföld eladó. Sándor u. 
46. Érd.: vasárnap egész nap. 

BMW 350 kem oldalkocsis el-
adó. Ilona u. 10. 

Eladó kétszobás, összkomlortos, 
niagasfőldszintes magánház sür-
gősen. Petöíltelep IV. u. 161. 

Kérem azt a férfit, aki szerdán 
délelőtt Petöfltelep V. u. 192. sz. 
házat nézte, tudassa címét. 

Bőrkabátját már most festesse. 
Javíttassa Csordás bőrruh.ikészltö-
nél, Szent Miklós u. 7. Felsővá-
ros. 

Sürgősen eladó kertes magán-
ház azonnali beköltözéssel. Petö-
íltelep IX. u. 497. 

Ház Sándorfalván, Tolbuchin 
sgt. 6. háromszobás, melléképü-
lettel, kerttel eladó. 

Remington Noyseles nagy Irodai 
írógép bérbe adó. Béke u. 4. 

Egyszobát, kamrái elcserélnék 
hasonlóért. Szilléri sgt. 48. 

Eladó tábori-kohó. rézüst. 70 li-
ter, ajtók, levél és üvegezett aj-
lóféllák. PcUSfl Sándor sgt. 47. 

Elcserélném szoba, konyhás la-
kásom kétszobásért. Roosewelt tér 
13. Tural. Érd.: 6-től. 

Vadonatúj Ike- mély gyermek-
kocsi eladó és egyszoba. konyhás 
lakásom elcserélném házfelügyelői-
ért. Teréz u. 27. 

Ttszapnrtl 3 helyiségből álló köz-
műves lakásomé: elcserélném ket-
tfszoba, összkomfortossal, meg-
egyezéssel. Érd.: 40—98, este 6-
tól. 

Vas-, háztartási, festékkereskedő-
segédeket, segédmunkásokat felvesz 
a Szegedi Kiskereskedelmi Válla-
lat. Jelentkezés Vár u. 7. személy-
zeti előadónál. 

A Szegedi Köztisztasági Vállalat 
2 db vállalati l.is bélyegzője el-
veszeit. Megtalálója Pacsirta u. 1. 
sz. alatti központi telepünkön le-
adni szíveskedjen. Egyidejűleg ér-
tesítjük ügyfeleinket, hogy vállala-
tunk kis cégbélyegző használata 
esetén minden alkalommal kérjék 
a vállalati meghatalmazást a bé-
lyegző használatára. 

Ház l.ikásátadással vfz, villany 
bent. UJ-I'etöfitclep 45. u. 1135. 
eladó. 

Különbejárató szoba 2 személy 
részére kiadó. Április 4 útja 46. 
II. 2. 

Eladó beköltözhető magánház és 
ablaktok. Tó u. 4/b. Felsőváros. 

Magánház eladó. Újszeged, Ró-
zsa F. sugárúton 890 négyszögöl 
kert. lakásátadással. Érd.: Rózsa 
Ferenc sgt. 46. 

Adminisztrációs munkaerőt ma-
kói telephelyre felveszünk. Jelent-
kezést Szeged. postafiók 60. 
számra kérünk. 

Elcserélném kétszobás, előszo-
szobás. nagy konyhás, dlsznótar-
tisos lakásomat, viz. villany bent. 
hasonló kisebb konyhásért. Alföl-
di u. 28. 

Baktóban egy szép gyümölcsös 
eladó. Érd.: Vásárhelyi sgt. 73. 

Eladó Külső-Baktóban 1315 négy-
szögöl szántó. Karácsonyi-féle 
földből Tisza Lajos u. 29. Sebők. 

Paprika utcában léi ház lakás-
átadással elsdó. Érd.: Paprika u. 
24. szám. 

Vascső 4 fm. 8 cm. tetőkibújó, 
Pannóniára oldalkocsi eladó. 
Uzsokl u. 4. 

Eladó harlsnyakötögép 14-es 
MBlhausenl. üvegajtó tok nélkül. 
Szamos utca 7/b. Gyevi-temető-
nél. 

Kétéves Berkslre tenyészkan 
származási lappal ellátva eladó. 
Szabad Föld. Tsz.. Ujszentiván. 

Legszebb ajándék a fénykép. 
Családi és gyermckfelvételek íz-
léses kivitelben készülnek a Fény-
képész Szövetkezet Lenin n. 7.. 
Sztálin krt. 42. Széchenyi tér 7. 
és Klauiál tér 7. alatti műter-
meiben. 

Kétszobás, összkomfortos ház la-
kásátadással eladó. Újszeged, 
Vass u. 4. Bástya pálya mögött. 

Ház UJszőregen. kétszobás, mel-
lékhelyiséggel, alápincézve. vil-
lany bent. víz mellette, állomás-
nál eladó. Érd.: Csongrád megyei 
Ingatlanközvetítő Vállalat. 

Gyönyörű Miller-féle 12 darabos 
olasz renaissance ebédlő eladó. 
Kóczán, Budapest, I I . Frankéi Leó 
u. 12. Telefon: 359—432. 

Vállalatok: Üzemek! Szövetkeze-
tek! Tűzrendészet: fahordókat kí-
nálunk 200 llt. űrtartalommal, da-
rabonként 95 Ft-os árban + 8 Ft 
feladási . és szállítási költség. 
Fmsz-ek, Tszcs-k figyelmét felhív-
juk a vegyes paradicsomos üve-
gekre. félliteres szódásüvegekre, 
valamint 20—25—30 literes üveg-
ballonokra (kosárral vagv anél-
kül). Megrendelés esetén kérjük a 
Tszcs-ket, hogy M. N. B. 53-as 
egyszámlánkra előfizetést eszkö-
zöljenek s ezt a megrendelésen 
közöliék. Fmsz-ek fizetése: M. N. 
B. előírás szerint. Utánvételes 
szállítást nem eszközlünk Pontos 
szállítási clm. vasútállomás meg-
adandó. GONGYOLEGFELUJITO 
VALLALAT Budapest, X I I I . Da-
gály u. 3. Telefon: 200-705. 200 
-380. 

Háromszobás, kertes magánház 
lakásátadással részletre Is eladó. 
Szekeres u. 35. 3715 

Elcserélném szoba, konyhás, 
spelzos lakásomat hasonló kisebb-
ért. Érd: du. 2—6-lg. Arvfz u. 56. 
Szabó. 3660 

100-as NSU motor, használt üveg. 
ajtók tokkal eladók. Lomnlci u. 31. 
szám. 3639 

125 kem teleszkópos Csepel el-
adó. Hajnal u. 2. 3680 

Eladó egy lóra való szerszám, 
ösz u. 28. szám. 3685 

Rapid kézikötő készülék eladó. 
Sztálin krt. 91. I . em. 1. ajtó. 

3675 

Kifogástalan sportkocsi eladó. 
Dugonics tér 9. 3707 

Ház eladó lakásátadással. Rákó-
czi u. 16. 3501 

Reflekta I I . tokkal, szlnszűrővel. 
vlllanygramofon beszerelésre eladó, 
szombat délutántól. Dobos, Puszta, 
szeri u. 9/b. 3628 

Kompresszor komplett felszerelés-
sel. 2 dukkoló pisztollyal eladó. 
Zoltán u. 8. Farkas. 3708 

Magánház eladó. Petőfitelep V. 
u. 18. 3695 

Gerendafák eladók. Móra u. 12. 
3699 

Fírtl ruha, férfi fehérnemű, ci-
pő, női kosztüm eladó. Hajnóczy 
u. 27. 3661 

125 kem Csepel eladó. Vásárhe-
lyi sgt. 23. vasárnap 12—2 között. 

3088 

Rekamié, hálószobabűtor dara-
bonként is. új világos duplaszé-
les 2 m 80 cm börberlanyag, jó 
régi szekrény, almárium, egy ágy 
eladó. Boszorkánysziget u. 8. 

3653 

Eladó hálószoba. férfikerékpár, 
Kossuth L. sgt. 95. 3664 

175—180 kg hlzottsertés sürgő-
sen eladó. Teréz u. 37. 3717 

UJ, 125 kem-es Csepel és festett 
komplett háló eladó. Érd.: szomba-
ton 13 órától. Csongrádi sgt. I I . 

3662 

Jókarban lévő 125-ös Csepel mo-

tor eladö. Pozsonyi Ignác u. 5. 

szám. 3657 

Balkaros tűzőgép. 15 köves sváj-

ci férfi karóra, férflkerékpár el-

adó. Kecskeméti u. 14 . 3672 

Feles gyermek kerékpár eladó. 

Szabadság tér 16. Alsóváros. 3686 

Motorcsónak, kétszemélyes. 100-as, 

Buday-motorral olcsón eladó. 45— 

61 telefonon. 3709 

Rekamié, kétszemélyes, Jókarban 

1000-ért, dióháló 3000-ért eladó. 

Tavasz u. 4. emelet 4. 3693 

Borsódara teljes szemmel és 

szárral 4 Ft kapható. Alföldi u. 

46. szám. 3716 

S P O RÍ 

Szombati sportműsor 
LABDARUGAS 

Wá délután fél 7 órakor az új-
szegedi Bástya pályán a Szegedi 
Vörös Meteor—Szőregi Törekvés 
mérkőzéssel megkezdődik a me-
gyei bajnokság őszi fordulója 
Flőtte tél 5 órai kezdettel a két 
együttes tartalékcsapatai talál-
koznak. 

Ugyancsak ma délután 3 órai 
kezdetlel a Dózsa pályán kerül le-
játszásra a Dózsa I—Újszeged út-
törő labdarúgó mérkőzés. 

RÖPLABDA 

Szombaton a Magyar Népköz-
társasági Kupáért az alábbi mér-
kőzéseket Játsszák le: 

Gyógyszer Vállalat—Kisteleki 
Vörös Meteor, női, újszeged! li-
geti pálya fél 3 órator. 

Vörös Lobogó-Kisteleki Vörös 
Meteor, férfi, űjszegedi ligeti pá-
lya fél 4 órakor. 

Építők-Törekvés, női, Épitök 
pálya, fél 6 órakor 

ÜSZAS 

Ma este 8 órai kezdettel ren-
dezi a VTSB Szeged város I95G. 
évi ifjúsági egyéni és csapatbaj-
nokságának első napi küzdelmeit 
az újszegedi versenyuszodában. 

Élelmezési dolgozók szakszerve-
zeti sportünnepélye 

Vasárnap rendezi meg az Élel-
mezési Dolgozók Szakszervezeté-
nek megyei területi bizottsága az 
élelmezési dolgozók harmadik me-
gyei találkozóját Szegeden. A ta-
lálkozó keretén belül kerül meg-
rendezésre a szakszervezeti sport-

ünnepély Is. A találkozó során a 
dolgozók szórakoztatására széles-
körű sportműsort is rendeznek. A 
műsorban szerepel egyébként a 
nagy érdeklődéssel várt Bp. Kini-
zsi —Csongrád megyei Kinizsi vá-
logatott labdarúgó mérkőzés is. 

A Temesvári Szpártákusz Hód-

mezővásárhelyen 

A Temesvári Szpártákusz labda-
rúgó csapata vasárnap Hódmező-
vásárhelyen Játszik Csongrád me-
gye Szpártákusz válogatottjával. 
A válogatottban több szegedi já-
tékos is szerepel. 

Ma Makón szerepel Csongrád 

megye Ifjúsági válogatottja 

Az Ifjúsági labdarúgó válogatot-
lak országos tornája során Csong-
tád megye Ifjúsági válogatottja 
ma Makón Békés megve váloga-
tottjával méri össze erejét. 

MOTORSPORT 

A Csongrád megyei Zalka Máté 

motorkerékpárosai vasárnap Bé-

késcsabán, a Békés megyei Zalka 

Máté SK háztömbkörüli Béke Ku-

pa-versenyén vesznek részt. Sze-

gedről hatan — Fodor L-, Nohel, 

Albert, Ugranov, Szász! és Bara-

bás — Indulnak. 

1956. június 30, szombat 

IDOJARASJELENTÉS 

A hűvös óceáni levegő egy újabb 
hulláma ma reggelre Lengyelor-
szágig és Magyarország nyugati 
határáig nyomult előre. A kora 
reggeli órákban Németországban, 
Csehszlovákiában és Ausztriában 
sokfelé voltak zivataros esők. Ke-
let-Európában tart a nyári meleg. 

Várható Időjárás szombat estig: 
Változó felhőzet, sok helyen, fő-
ként nyugaton és északon cső, zi-
vatar. Mérsékelt, időnként meg-
élénkülő ot.l-délnyugatl, majd 

Állami gazdaságok! 
w. 

Termelőszövetkcz etek! 

Dolgozó parasztok! 

Szépséghilyás — II. osztályú, használatra teljesen 
alk akrtas 

kaszát — sarlót 
levél ós távirati rendelésre 

azonnal 
szállítunk az alábbi engedményekkel: 

KASZA: 
60—75 cm hossz. 20 százalék 
80—85 cm hossz. 10 százalék 

Rövid méretek részben díszes export-kivitelben 

SARLÓ: 
íjt—jj-es méretig 10 százalék 

Szállítás feltétele: legalább 10 db megrendelése. 

Szentgotthárdi Kaszagyár 
Szentgotthárd 
Vas megye. 

Egy hlzottsertés, 180 kg, eladó. 
Csendes u. 3. 3710 

Megbízható föző-mindenes else-
jéi e elhelyezkedne. Érd.: Sza-
niszlóné, Attila u. 3. 3673 

Belvárosban 2 szoba, hallos, 
központi fűtéses lakásomat elcse-
rélném 2 szobás komfortosra, le-
hetőleg a Nagyállomás közelében, 
megegyezéssel. Érd.: Horváth Sán-
dor, Jókai u. 7. 3651 

Agy rugós betéttel, konyhaszek-
rény. asztal eladó. Hajnóczy u. 
21. felső csengő. 3G48 

3 hold gabona vágására munka-
erőt keresek. Röszke. Petőfi u 8. 

3629 

Kertes magánházban lévő két-
szobás lakásom elcserélném na-
gyobb kétszobásért, esetleg ráfize-
téssel, délután 5-től. Lechner tér 
2/a. 3663 

Varrógép, kifogástalan, Dürkopp 
és egy nagy disznóbőr bőrönd el-
adó. Füredi u. 3. I. 4. 3621 

Vennék Szegeden nagykörúton 
belül, esetleg főútvonalon villa-
mosmegállónál vagy Újszegeden 2 
vagy 3 szobás magánházat életjá-
radékkal készpénzért vagy részlet-
fizetéssel Clm: Ronyecz Lajos. 
Kunágota. 3659 

Eladó női Merkúr hajlított kerék-
pár. Kossuth L. sgt. 13. Temetke-
zési Vállalat. 3678 

Ház eladó, gazdálkodónak alkal-
mas. Dorozsma. Marx (Erzsébet) 
u. 19. 3684 

Magánház, fürdőszobás, teljes 
beköltözhetőséggel eladó. Fűrész u. 

з. szám. 3670 
Ház eladó kedvező feltételek mel-

lett. Érd.: Alsónyomássor 60. 3681 
Kertes ház eladó lakásátadással, 

mellékhelyiségekkel. Francia u. 9. 
3665 

Eladó Slnger varrógép, üvegfal, 
katlan, kádak, gramofon, rádió. 
Bajcsy-Zs. u. 13. trafik. 3679 

Műszerészt, ki kerékpár Javítás-
ban gyakorlott, felveszek. Szántó 
műszerész. Kiss u. 2. 3066 

Kétszobás magánház nagy kert-
tel, beköltözéssel eladó. Lomnlci 

и. l t l . 3634 
Zománcozott, Jókarban lévő hasz-

nált Gudlln-tüzhely eladó. Széche-
nyi tér 12. I I . 7. 3705 

Szép rekamié, 2500 Ft-ért eladó. 
Gogoly u. 20. em. 9. 3706 

Félház. faanyag, cserép eladó. 
Párizsi krt. 5. 3713 
Egyszobás, összkomfortos, alápin-

cézett, kertes ház eladó, beköltöz-
hető lakáscserével. Bem tábornok 
u. 17. 3711 

N6I kerékpár, ventillátor motor, 
220-as fél lóerős, 6 szárnyas Iker-
ablak, asztalosnak való deszkák el-
adók. Hajnal u. 27. 3689 

Gulyást felvesz a I I I . ker. Le-
geltetési bizottság. Jelentkezni Sze-
ged, Hajnal u. 69. 
Cinkbádog k id , fürészporos kály-

ha, vaságy, párevezős csónak el-
adó. Teleki u. 3. 3722 

Háromszobás, belvárosi, össz-
komfortos, kertes lakásomat elcse-
rélném budapestiért. Teleki u. 3. 

3721 

Matracpárnákat, rossz huzattal 
vagy huzat nélkül is veszek, hí-
vásra érte megyei. Kossuth Lajos 
sgt. 32. 3720 

Malom u. 8. szám alatti magán-
ház lakásátadássa! eladó. 3704 

Elcserélném rókusi 1. felsővárosi 
2 szoba, konyha mellékhelyiséges 
főbérleti lakásom 3—4 szobás ha-
sonlóért vagy esetleg külön-külön 
Is. Mntók, Hobiártbasa u. 6. Érd.: 
az esti órákban. 3719 

Jókarban lévő Berkei-mérleg, ki-
sebb alakra férfi öltöny eladó. Vár 
u. 4. I I . em. 4 . 3682 

Eladók porszívógép. útitáska fel-
szerelve (neszeszer) Igényesnek. 
Teleki u. I. házfelügyelőnél. 3702 

Ház eladó, beköltözhető. Petőfi-
telep V. u. 189. szám. 3691 

Méhrajok eladó. Tóth József. Al-
gyö. Szt. Anna u. 19. 3632 

öt méhcsalád vándor kaptárban 
eladó, kezdőnek segítek. Berzsenyi 
n. l/a. 3690 

ötszáz hódfarkú cserép és egyéb 
épületfa eladó. Feltámadás u. 7/a. 

Kétszobás, összkomfortos lakáso-
mat elcserélném háromszobás ha-
sonlóért. Ságvári u. 4. I I . em. 7. 

3701 

Eladó keményfa szobabútor, l.ip-
tay asztalos, Gogoly u. 29. 3687 

Üzemképes 100-as Mátra olcsón 
eladó. Lechner tér 9. 3669 

Világos keményfa hálószobabú-
tor eladó. Megtekinthető szombaton 
14—19, vasárnap 10—12 óra kö-
zött. Révay u. 8. I I . em. jobb. 

3518 

500-as motorkerékpár, női kerék-
pár, stopperóra eladó. Érd. Derzsi, 
Csongrádi sgt. 4 . 3668 

Fodortelepen villamoshoz közel 
200 négyszögöl gyümölcsös íele, 
szoba, spe-iz. fásszln, disznóóllal 
eladó. Egész kert használattal, 
szoba, konyha, speiz lakáscserével. 
Érd.: vasárnap, Marx tér 8. kapu 
alatt, bal, I. ajtó. 3692 
F.ladó íróasztal, karosszék, szeny-

nyes-szekrény. konyhaszekrénv. fe-
kete férfi télikabát, szürke öltöny, 
sötétkék leányka kosztüm. Vasár-
nap 10—6-ig. Gutenberg u. 26. 1. 
6. ajtó 3723 

Egy ikerígy eladó. Szeged, Ot-
halom u. 4. szám. 

Újszeged, Szőregi út 54. számú 
ház lakásátadással eladó. 

Beköltözhető magánház szabad-
kézből eladó. Hattyú u. 64. 

Kettőszobás fél magánház lakás-
átadással eladó. Nyíl u. 2. 

Egy hold föld Újszegeden, ra-
bok tanyájára dől, eladó. Érd.: 
Hernyós u. 13. 

Alsótiszapart 26. számú ház fe-
lerészben ls azonnali beköltözéssel 
eladó. 

nyugati-északnyugati szél. A nap-
pali felmelegedés északon kissé 
gyengül, máshol alig változik. 

Várható legmagasabb nappali 
hőmérséklet szombaton északnyu-
gaton 18—21, délkeleten 22—25 fok 
kőzött. 

MOZ I r 

Szabadság: Háromnegyed • 
és 8: Vörös és fekete. — I I . rész. 
Stendhal regényéből készült színes 
francia filmalkotás. (Július 4-ig.) 

Vörös Csillag: Háromnegyed 6 
és 8: Három jóbarát. — Kalandos 
csehszlovák film. (Július I-lg.) 

Fáklya: Fél 7 és háromnegyed 
9-kor: Vörös és fekete. _ 
rész. — Stendhal regényéből ké-
szült színes francia filmalkbtás. 
(Július 4-ig.) Jó idő esetén a má-
sodik előadás a Kert-moziban. 

Későnjövők csak a híradó utáni 
szünetben mehetnek bs a néző-
térre. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 

Este 6 órakor: Leányvásár. — 
Szelvénybérlet. 

A szegedi Nemzeti Színház közli. 
hogy a közönség nagy érdeklődé-
sére való tekintettel Július l-én 
az évadzáró Don Jüan előadáson 
kívül délután 3 órakor bemutat-
ják a Leányvásár című nagyope-
rettet is. 

ÁLLATORVOSI 1NSPEKCIOS 

SZOLGALAT 

Szeged város területére 

1956. Június hó 30-tól Július hó 
7-ig esle 18 h-tól reggel 96.00 h-ig 
(vasárnap nappal is) kizárólag el-
sősegély és nehézellés esetére ins-
pekdós dr. Rosti Ince állami ál-
latorvos. Lakása: Gogoly u 6 Te-
lefon: 36—48. 

HELYREIGAZÍTÁS 

A Délmagyarország 1956. Június 
29-i szán:,-, 3. oldalán „Miért nem 
tudják kifizetni a Szegedi Texiil-
művekben az újítási dijakat?" cí-
mű cikkünk második hasábjának 
utolsó sora helyesen fgy hangzik: 
Mintegy 5—600 forinttal több az 
eredeti tervnél. 

Nagy Totó-nyeremények 

az elmúlt héten! 

12 találat = 

11 találat = 

10 találat = 

Totózzék! 

103.865 Ft 

23.286 Ft 

I 

405 Ft 

Nyerhet! 

HeAttte id 
a Népművészeti 

és Háziipari 
Vállalat 
boltját 

S Z E G E D E N , 
Lenin utóa 13. 

Népművészeti árucik-

kekből, szövöttárúk-

ból, kosár- és fonás-

árukból, cseréptár-

gyak, valamint 

strandcikkekből nagy 

választék áll rendel-

kezésre. 

HALALOZAS. Kovács György 
szabómester folyó hó 28-án el-
hunyt. Temetése 30-án fél 3 óra-
kor a belvárosi temetőben. 

Gyászoló család 

HIRDETMÉNY 

A Zsótér utca. Felsötlszapart és 
Maros utcai szakasza megszünte-
tésével kapcsolatos hirdetményt az 
!. kerületi Tanács v. b. hirdető-
tábláján kifüggesztettem. 

Rlss Ferenc 
csoportvezető 

FELHÍVÁS 

Matyér fütermésének kiosztása a 
tehéntartó gazdáknak 1956. Július 
l-én reggel 7 órakor lesz. Kez-
dés a bajai müütnát. Karókat min-
denkl hozzon magával 

I I I . ker. Legeltetés) biz. 

FELHÍVÁS 

Az Iparosok és kereskedők 1956. 
I. félévi általános Jövedelemadó 
megállapításához általában nem 
kötelesek adóbevallást adni. Az 
adózó adóbevallást csak akkor kö-
teles adni, ha 

1. tevékenységét az adófélév fo-
lyamán kezdte meg, vagy szün-
tette meg. 

2. ha Jövedelme az adófélév fo-
lyamén 20 százalékkal emelkedett. 

Az adózó bevallást önként is ad-
hat és kérheti adóelőlegének újabb 
megállapítását, ha bizonyítani tud-
ta. hogy a megállapított adóelő-
lege az adófélévben elért Jövedel-
mével nem áll arányban. 

Az adóbevallásokat illetékes ke-
rületi Tanács v. b. pénzügyi osz-
tályához július 10-lg kell beadni. 
Bevallás-nyomtatvány ugyanott át. 
vehető. 

DÉLMAGYARORSZAG 
Szeged város és a szegedi Járás 

dolgozóinak lapja. 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: Az MDP Csongrád 
megye Bizottsága, az MDP Szeged 
Városi Bizottsági és a szegedi 

Váiosl Tanács 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. 11. 

Telefon: 35—35 é-, 40-80 
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál fér 3. 

Telefon: 31-16 és 35 -00. 
Terjesztik: a megyei Postahiva-
tal Hlrlaposztálya és a hírlapkéz-

besítő postahivatalok 
i Előfizetés: postahivataloknál és 
I kézbesítőknél. Havi előfizetési dU 

11 forint. 

Szegedi Nyomda Vállalat 
1 Felelő* vezető: Vincze Gröcg , 

< T 


