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Ellentétek
a nyugatnémet kormányban
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egy tanulságos
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Harminchatezer köbméter oxigén naponta

Segítsék a szakszervezetek minden erővel
pártunk VIII. kongresszusának
előkészítését

•

ü'ést tartott a Szakszervezetek Országos Tanácsa
A Szakszervezetek Országos Tanácsa szeptember 21én, pénteken ülést tartott. A
tanácskozáson
részt vett
és
felszólalt
Kádár
János,
az
MSZMP
Központi
Bizottságának első titkára.
Ott volt
Gáspár Sándor, az
MSZMP
Politikai Bizottságának póttagja, a Központi Bizottság
titkára, Sándor
József,
a
Központi Bizottság tagja, a
K B osztályvezetője.
Az ülés Brutyó
Jánosnak,
n
szaktanács
főtitkárának
előadása
alapján
megvitatta
az MSZMP Központi
Bizottságának
kongresszusi
irányelveit
és a
szakszervezetek
ebből adódó
feladatait.
A Szakszervezetek Országos Tanácsa a Központi Bizottság kongresszi^i irányelveinek valamennyi megállapítását és célkitűzését —
mint egész dolgozó népünk
további
felemelkedésének
programját — helyesli, szívügyének, munkájában útmutatásnak tekinti. A
SZOT
felhívja a
szakszervezeteket,
hogy minden erővel
segítsék
a párt VIII.
kongresszusának

előkészítését:
ismertessék és
magyarázzák az irányelveket, hallgassák meg és hasznosítsák a dolgozók véleményét és javaslatait, segítsék
a kongresszus tiszteletére kibontakozott szocialista versenymozgalom sikerét, a vállalások megvalósítását.

Kádár János és Fock Jenő fogadta
Zilliacus angol munkáspárti
képviselőt
A z Interparlamentáris
Unió
magyar tagozatának vendégeként néhány napon át Magyarországon
tartózkodott
Konni Zilliacus,
az angol alsóház tagja.
Kádár
János,
a* magyar
forradalmi
munkás-paraszt
kormány elnöke, majd Fock
Jenő, a
kormány elnökhelyettese fogadták az ismert
angol munkáspárti politi-

Nagyobb incidens nélkül
zajlott le a választás
Algériában
Csütörtökön az esti órákban befejeződött Algériában
az első nemzetgyűlési választás. A szavazók részvételi aránya a vártnál sokkal
nagyobb volt. A
szavazásra
jogosultak
több, mint
hetven
százaléka
jelent
meg a szavazóhelyiségekben.
Hivatalos és teljes adatok
a szavazásról szombat előtt
nem várhatók.
Nagyobb
incidens
nem
volt. Algír környékén
fcisebb összecsapások
történtek
a 4. vilaja katonai es a nemzett
nephadsereg
egysegei
között.
Az új nemzetgyűlés valószínűleg kedden tartja első
ülését Algírban. Faresz, az
algériai ideiglenes végrehajtó szerv elnöke csütörtök
esti televíziós beszédében

A SZOT felkéri
a
szervezett dolgozókat,
hogy
tanulmányozzák
és vitassák
meg
az irányelveket,
tegyék
magukévá
céljait, s teljes szívvel, további jó munkával vegyenek részt az üzemek, a
vállalatok, az intézmények
előtt álló tervek és feladatok
megvalósításában.

( M T I Foto — Birgés Árpád felv.)

A z Ózdi Kohászati Üzemek rekonstrukciója során nyolc új Marz-rcndszerű kemencét építettek, melyek több mint 150 ezer tonna kiváló minőségű acéllal termelnek
többet évenként, mint a régiek. A Márz-rendszerű kemencék az acélgyártáshoz nagy
mennyiségű oxigént használnak fel. Az oxigénnel gyártott acél minősége jobb, és a
gyártási folyamat is gyorsabb. Az acélmű szükségletének fedezésére 80 millió forintért új oxigéngyárat építettek. A korszerű oxigéngyár ez év tavaszán kezdte
meg folyamatos üzemelését és naponta 36 ezer köbméter oxigént termel. Képünkön:
az oxigéntároló gömbök

kust és szívélyes beszélgetést
folytattak vele.
Zilliacus felkereste kultu
rális és
gazdasági életünk
több
vezető személyiségét,
majd pénteken délután elutazott Budapestről,

Több mint huszonhalezren
dolgoztak idén a nyári önkéntes
ifjúsági építőtáborokban
Néhány

munkát

határidő

előtt

Sajtótájékoztató a K I S Z Központi
székházában
A K I S Z Központi Bizottságának székházában pénteken
sajtótájékoztatót
tartottak.
Pataki
László, a K I S Z Központi Bizottságának titkára
ismertette az idei
ifjúsági
építőtáborok eredményeit. Az
orszagban
42 taborban
összesen több mint 26 000 egyetemista és középiskolás
diák
dolgozott.
_
A z építésügy területen, Berentén és
Százhalombattán

közölte, hogy a jövő
héten
átruházza
hatáskörét
a nemzetgyűlésre.
A z új kormány egyik első
és legfontosabb feladata az
lesz, hogy megteremtse
a
törvényes
rendet
azokon a
területeken, amelyeken még
mindig a központi hatalommal
szembenálló
gerillacsoportok garázdálkodnak.
A
csütörtöki első parlamenti választáson
aratott voltak ifjúsági táborok. Mindgyőzelem után Ben Bella, az két letesitmeny a K I S Z vedF L N politikai bizottságának
vezetője pénteken a politikai nöksegevel epül. Különösen a
Berentei Vegyimuveknel volt
b i z o t t s á g t ö b b veZ etö tagjánagy szükség
a
fiatalok
v a l tárgyalt.
munkájára. Százhalombattán
Végeredményeket
még a Duna menti Hőerőműnél az
nem adtak ki a választásról, idén első ízben nyílt önkénde a választási bizottság tag- tes ifjúsági építőtábor.
jai szerint az FLN
jelöltlistái
A fiúk egész nyáron át a?
megszerezték
a
bejegyzett üzemépületnél, csatornázásszavazók
szavazatának
több sal és vasútépítéssel foglalmint
kétharmadát.
koztak. Több olyan
munka

Fák között* de nem az erdőben

végeztek

el

Bizottságának

volt,

amelyet
négy-öt
nappal
fejeztek
be, mint
amire
számítottak
a szakemberek
leánytáborok lakói — 14
A
e z e r középiskolás és egyetemista leány _
a z állami g a z _
daságokban dolgoztak, mint
növényápolók.
Mintegy 11
el a
e z e r holdon végezték
hibridkukorica
címerezését
^
több
mint
29
ezer
mázsa
gyümölcsöt szedtek
eiőbb

A

K I S Z

ebben

87 000

f i a M

az
évben
ötödször szervezte meg a nyár i önkéntes ifjúsági építőtáborokat. Az öt év alatt
összesen

táborozott

s eddig 197 kilométer
csatornát ástak és 41 000
katasztrális hold földet tettek
művelhetővé. A z ifjú építők között
voltak olyanok is, akik az
idén jubiláltak, s
ötödször
vettek részt az önkéntes mun.
kában. A KISZ Központi
Bielhatározta,
hogy
z o t t s á g a
ezeket aranykoszorús
KISZjelvénnyel
és oklevéllel
tünteti ki.
A jövő év terveiről szólva
Pataki László arról beszélt,
hogy 1963-ban — a K I S Z elképzelései szerint —
ugyancsak 26 000-en mennek
táborozni.
Tovább
folytatják
majd a megkezdett munkát a
Hanságban, a Bodrogzugban
és Százhalombattán.

Statisztikai vizsgálat
a belkereskedelmi
forgalom alakulásáról
Családonként
Egymilliárd

2500
forint
a
takarékban
torint
autóvásárlásra

A belkereskedelmi forgalom adatait vizsgálva a statisztikusok
megállapították,
hogy
az elmúlt két évben tovább növekedett a lakosság jövedelme,
a bérből és fizetésből élők
keresete — s ennek eredményeként mind . az ipari,
mind a mezőgazdásági területen észrevehetően emelkedett a belkereskedelmi forgalom. A falusi áruforgalom
élénkülésében még az is közrejátszott. hogy a társadalmi juttatások jelentékenyen
nőttek, s például
1960-ban
nyolcvan százalékkal magasabbak voltak, mint 1957ben. A statisztikai adatokból
megállapítható az is, hogy
a falvakban emelkedett a
kettős jövedelmű családok
aránya, s
_ _ _ a korábbi_
parasztságunk
nál ~jóvaT "rendszeresebben
jut pénzbevételekhez.
A
vásárlások, beszerzések
idényszerűsége tehát vidéken is csökkent, s a parasztcsaládok kiadásai mindinkább hasonlóakká válnak a
munkás- és
alkalmazotti
családok kiadásaihoz.
A számok tanúsága szerint az életszínvonal emelkedésével
párhuzamosan
egyre több költséges, nagy
összegű vásárlásra vállalkoz-

Pártmunkásküldöttség utazott
a Román Népköztársaságba

.Mint valami sűrű erdőben, egymás mellett állnak a fenyőfatörzsek. Ezek tartják
a hatalmas tetőszerkezetet a falemczgyár furnérkészítő csarnokában. Már
hónapok
óta tart a szerkezet kicserélése. A sűrű oszloprengetegben dolgoznak az emberek,
szállítják a nyersanyagot, a furnérlemezekct. Már alig várják, hogy vége legyen ennek
az áldatlan állapotnak

A
Román Munkáspárt
Központi Bizottságának meghívására pénteken pártmunkásküldöttség utazott a Román
Népköztársaságba.
A
küldöttséget Cseterki
Lajos,
az M S Z M P Központi Bizottságának tagja, a Borsod megyei pártbizottság első titkára vezeti.
A küldöttség búcsúztatásánál a ferihegyi repülőtéren
megjelent Sándor
József, az
M S Z M P Központi Bizottsága párt- és tömegszervezetek osztályának vezetője és
Hollai Imre, a Központi Bizottság külügyi osztályának

vezetője. Ott volt Mihail Rosianu, a Román Népköztársaság budapesti nagykövete
és Vasile Moldovan
nagykövetségi tanácsos.
*
Pénteken délben a nyolctagú magyar pártmunkásküldöttség megérkezett Bukarestbe.
A küldöttséget a baneasai
repülőtéren Verdet llie,
a
Román Munkáspárt Központi Bizottságának tagja és a
párt más képviselői fogadták. Ott volt Kúti Jenő, hazánk bukaresti nagykövete,

nak a családi közösségek s
az otthoni költségvetésekben
mind gyakoribbak a lakásépítést, bútorvásárlást, háztartási kisgép
és egyéb
tartós fogyasztási cikk beszerzését előirányzó tételek.
Ez magyarázza, hogy a megtakarítások
növekedésének
üteme az elmúlt két évben
jóval gyorsabb volt, mint az
áruvásárlások
emelkedése.
Jellemző, hogy 1961/62-ben
a takarékbetétek
átlagos
állománya 28 százalékkal
nőtt.
s ez év első negyedében fc
23 százalékkal
magasabb
volt, mint tavaly, hasonló
időszakban. Előzetes becslések szerint a betétállomány
az év végéig minden bizonnyal eléri a családonkénti átlagos 2500 forintot. A
statisztikusok egyébként —
a személygépkocsi vasarlasra
jelentkezők szamából követ
keztetve —
kiszámítottak,
hogy a takarékoskodok csaknem
egymilliárd
forintot
tettek félre autovasarlasra
A rádió- és televizioelofixetési
dijak
összege is
jócskán emelkedett:
az 1961. évi 280 millió forinttal szemben az iden elöreláthatólag kereken 450 millió forint lesz.

Kállai Gyula fogadta
dr. Hamvas Endre
csanádi püspököt
Kállai Gyula, a Minisztertanács elnökhelyettese pénteken fogadta dr.
Hamvas
Endre csanádi püspököt, a
katolikus püspöki kar elnökét, Kovács
Sándor szombathelyi püspököt és dr. Brezanóczy Pál egri apostoli kormányzót, a püspöki kar tagjait. A találkozón
szívélyes
légkörben
megbeszélték
az
állam
és a katolikus
egyház
viszonyát
érintő
időszerű
kérdéseket.
A
fogadáson
részt vett Prantner
József.
az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke is.

2

DÉL-MAGYARORSZÁG

Kubát katonai támadás fenyegeti
mumma

_ MARA 61)4
BO \\-Sri! Honduras <

Jelmagyarázat: 1. Ortxágok. ahol Kuba-cllenea támaszpontok vannak; í. Latin-Amerika más országai; I. A Kubai Köztársaság; «. Kubái ellen forradalmáruk katonai bázisai.

Az utóbbi két héten a vilagsajtó vezető helyen ir urrói. hogy az Egyesült Államok újabb támadást készít
elő, illetve akar végrehajtani
Kuba ellen. Szinte
mindennap elhangzik
Washingtonban egy-egy
szenátor,
vagy
vezetö
politikus
felszólalasa,
követelve,
hogy Kennedy
haladék nélkül indítson katonai
akciót
Kuba ellen s döntse
meg Fidel Castro rendszerét,
Az Egyesült Államok nemzetközi fórumokon — így az
ENSZ-közgyűlés előtt is —
tagadja, hogy támadási szándékai lennének Kuba ellen.
Azok az előkészületek azonban, amelyek
részben az
Egyesült Államokban, részben pedig néhány, Kubához
közel eső latin-amerikai országban folynak,
kétségtelenné teszik az Egyesült Államok támadó szándékait
A kubai ellenforradalmárok legfőbb támaszpontja az
Egyesült
Államokban levó
Miamiban van, Guatemalaban és Nicaragua-ban pedig
8. illetve barom helyen létesítettek kiképzótáborokat a
Kuba elleni támadás résztvevőinek kiképzésére. E kiképzőtáborok nevét térképünkön
bekeretezve közöljük. Hasonló kiképzőtáborokat találhatunk
Panamában is, valamint az Egyesült Államokhoz tartozó Puerto Rico
melletti Vierquez szigeten is.
Emellett operatív katonai táborok létesültek az Egyesült

Államokban, a Kubához legközelebb eső Floridában, válamint Haitin és a Dominikai Köztársaságban
is. Itt
vannak készenlétben a Kuba ellen bevetésre tervezett
katonai egységek. A
legerösebben
kiépített
Kuba-ellenes támaszpont
azonban
a
Kuba területén
fekvő
Guantanamo-öbölbeli
amerikai
tengerészeti
bázis, ahol hadihajók és repülőgépek á nap
minden szakában támadásra
készen állnak.
Kuba azonban nem védtelen: a világ legtöbb
országa
szolidáris
népével, és a szov-

jet kormány
támadás
esetén
kész Kuba segítségére
sietni.
Ezek a tények
kényszeritették Kennedy kormányát arra. hogy — legalábbis hivatalosan — elálljon támadási
szándékaitól. Nem kétséges
azonban, hogy az
Egyesült
Államok
célja
változatlanul
a Kuba elleni támadás
"alkalmas
időben«
való
végrehajtása.
Térképünk jól szemlélteti
a Kuba elleni katonai felkészülés
összehangoltságát
v minden, az Egyesült Államokban elhangzó cáfolat
ellenére is.

Saombat.

Súlyos ellentétek
a nyugatnémet

Elsőnek Ohira japán külügyminiszter
. ,
. szólalt fel.
. Fel*talmakhoz,
! ^ L l 0 r d U Jhogy
L'U
mielőbb
kössenek
megállapodást
a
nukleáris
fegyverkísérletek
megszüntetéséről,
s ennek
érdekében emelkedjenek fölül a nemzeti érdekeken.

Külpolitikai hirek

, ,

lőr&kban

Központi kérdésnek jelölte
meg Nyugat-Berlin és Nómetország problémáját és
hangoztatta, hogy azok megoldása
csak békés eszközök
útján lehetséges,
az önrendelkezési jog elvének betartásával. Obira támogatta U
Thant
ügyvezető
főtitkár
kongói tervét, majd hangoztatta: Japánnak,
mint azsiai
országnak,
o
legnagyobb
mertekben
érdeke.
hogy
megvalósítsák
a laoszi kér?!} létrejött
nemzetközi
megallapodasokat.
Ohira végül foglalkozott a
Kínai Népköztársaság törvényes ENSZ-tagsága helyreállításának kérdésével. Anélkül, hogy egyértelműen leszögezte volna kormányának
álláspontját,
bonyolultnak
nevezte
a problémát
és han-

Nyikita
Hruscsov,
vala- lőtéren több ezer várnai dolmint az SZKP és a
szovjet gozó
üdvözölte.
kormány
más
vezetői
csütörtökön
látogatást
tettek
Moszkva
környéki
szovh"zokban,
ahol
megtekintették
a burgonya
és a
cukorrépa
Hírügynökségi je- — a békeszerzőOépi erővel
történő
betakadés hiányában —
rítását,
valamint
érdeklőd- lentések szerint a
Nyugat-Berlin
Nyugat-Berlint
tek a zöldségtárolás
megnyugati
megszállva
tartó hárpias
szervezése
iránt.
alatt
amerikai, angol és megsaállás
•
'
francia
csapatok van.
Több, mint egy hónapig között hadgyakorA jelentés egytartottak,
tartó vita után az olasz kép- latot
ben utal ennek a
viselőház nagy szavazattöbb- amelyben mintegy megszállásnak
a
tizenkétezer katoséggel jóváhagyta a vlllamos- na vett részt.
világbékét
szüneuergia-lpar államosításáról
A
rövid
hír telenül zavaró jelszóló
törvényjavaslatot.
A újabb adalék ah- legére ls. Olyan
amitörvény, amelyet a szenátus- hoz a kerii esJioz, helyzetben,
feszült
a kor minden erőnak még jóvá kell hagynia, miért
helyzet. vel a Nyugat-Beroktóberben lép előrelátható- berlini
lin körüli feszültNyugat-Berlin
enyhítésérc
an érvénybe.
egész bonyolult és ség
•
veszélyes proble- kellene törekedni,
készültségtulaj- harci
Germán Tyttott, szovjet
űr- matikája
egy ben és öltözetben
hajós pénteken
a déli
órák- donképpen
tényre levő, állig felfegyban Várnába
érkezett,
hogy egyszerű
NATOvissza: verzett
részt vegyen
az itt
megnyíló vezethető
csamatok gyakor13. nemzetközi
világürkuta- liogy tizenhét esz- latoznak
az
tendővel a háború
tási
kongresszuson.
amúgvis
vibráló
A szovjet
űrhajóst
a repü- befejeződése után

Összehangolt

1.EI.TAHOZAS. értesítjük vevőinket, hosy Hódmezővásárhely.
Makói úti gép- éa vegyesáruraktárunknál sseptember S4—ok-

tóber O-ig

leltározást
renu időpontban s traktorok és
aruktadás szünetel.
AGROKER.

tartunk
pótkocsik

kivételével1 az
H. 50007

akció
levegőjű
"frontváros- utcáin
—
ez mind a nyugat-berlini
lakosok
idegeivel,
mind
az
egész
nemzetközi
helyzettel
szemben
enyhén szólva felelőtlen lépés.
A mai helyzetben a nyugat-berlini NATO-csapatok csak egyetlen
olyan -összehangolt akciót* produkálhatnak,
amely elnyeri
a
közvélemény tetszését: ba felszámolják a háború
fenyegető maradványait, cs feszesen kifele menetelnek a jelenlegi
"frontvárosból*...

merültek
fel
kormányban

Lemond-e Schröder külügyminiszter?
Schröder
külügyminiszter
szombaton az észak-olaszországi Cadenabbiaba
utazik,
hogy az ott üdülő Adenauer
kancellárral tárgyaljon.
'
Bonni
hivatalos
közlés
szerint a látogatásnak az a
oélja. hogy megbeszélje a
kancellárral
annak a kormánynyilatkozatnak a külpolitikai vonatkozásait, amelyet Adenauer szabadságáról
visszatérve
október
9-én
mond majd el a bonni parlamentben.
Beavatott
körök szerint
azonban nemcsak erről van
szó. Az utóbbi napokban
egyre élesedő "aknamunka*,
suttogó hadjárat indult a
CDU-n, a Kereszténydemokrata Unión belül Schröder
külügyminiszter ellen Ezek
a Brentano volt külügymimszterhez és Krone tárcanelküli miniszterhez
Adenauer bizalmasához közelálló körök azt vetik Schröder
szemére, hogy nem
tájékoztatja megfelelően
pártját
a
külpolitikai
kérdésekről,
sőt,
egyenesen elzárja a
CDU
képviselői elől azokat a bizalmas információkat, amelyekhez Brentano külügyminisztersége idején szabadon
hozzáférhettek.
A bonni

kuliig/miniszter

elleni vádak
Schrödernek
azt is
szemére vetik,
hogy igyekszik
eltávolítani
a
külügyminisztérium és a
külképviseletek
kulcspozídőiból
azokat
a
diplomatákat,
akik
Brentano
bizalmi
emberei
voltak,
és a
legutóbbi
"kiszivárgások*
ügyében indított bizalmas
vizsgálat is tulajdonképpen
ezt a célt szolgálja. Egy
Epstein nevű amerikai pub-

flz EKSZ-kezgy&és pénteken folytatta
az általános vitát
Pénteken —
magyar idő
szerint a kora délutáni órákban — ismét
összeült az
ENSZ-közgyűlés, hogy folytassa az általános politikai
vitát.
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goztatta, hogy
véleménye
szerint
"Veszélyes
lenne
gyors döntést kikenyszeriteni*. Kitartott kormányának
már ismert nézete mellett,
amely szerint a közgyűlésben
csak kétharmad szótqbbséggel lehet határozni a kínai
ENSZ-képviselet kérdéséről.
A
ki5vetkez6 szónok,
U n _
norvég
küiügyminiszter
ge
hogy a
k i f e j e z t e rem ényét,
konfliktus
keiet-nyugati
epizódja lesz a törtémúló
nelemnek. Hangoztatta: ennagyobb
veszélyt
nél
sokkal
tót abban a
szakadékban,
amely a gazdag és a
szegény
országokat
egymástól
elválasztja.
Ennek a veszélynek
leküzdéséhez
világméretű
összefogásra
van
szűkség,
ami
elképzelhetetlen
az
E N S Z tevékenységének kiszélesítése nélkül.
Ezután az ülést berekesztették.
Pénteken délután — magyar idő szerint a késő esti
órákban — ismét összeült az
ENSZ-közgyűlés és folytatta
az általános politikai vitát.
Indonézia és
Hollandia
pénteken közös határozati
javaslatot terjesztett a közgyűlés elé az augusztus 15én Nyugatlrián kérdésében
létrejött megállapodásról.
A
SZEGEDI
KONZERVG Y Á R férfi és női

segédmunkásokat
vesz fel azonnalra. Jelentkezni lehet
naponta reggel .7 órától 15.30 h-lg a
gyár munkaügyi osztályán.
Vidékieknek tanácatgazolés
szükségen.
S 71400

Altalános műszaki, áru- és anyagismerettel
kérdésekben jártas egyént

rendelkező,

ár-

keresünk
Kisipari Exportra Termeltető Iroda megyei kirendeltség megbízottnak. Jelentkezéseket eddigi
munkakör
megjelölésével,
életrajzzal kérjük Postafiók 48-ra beküldeni.
K. 280

licista ugyanis
nemrégen
nyilvánosságra hozta azoknak a bizalmas jelenléseknek egy részét, amelyeket
tavaly ősszel a washingoni
nyugatnémet
nagykövetség
küldött a bonni külügyminisztériumba. Scröder, akit
nagyon felbőszített e titkos
okmányok
nyilvánosságra
hozása, azonnal vizsgálatot
rendelt el az ügyben, amely
a beavatottak szerint elsősorban a washingtoni nyugatnémet nagykövetség egyik
vezető diplomatája ellen irányul.
Adenauer és Schröder
ellentétei
Több
nyugatnémet
lap
p é n t e ken feltűnő helyen fog]alkozik a
CDU-n belül
schröder ellen indult aknaA
Westdeutsche
m u nkával.
Zeitung rámu
A u g e m eír,e
tat: a külügyminiszter
ellen
elhangzó
bírálatok
mögött
tulajdonképpen
politikai
ellentétek
lappanganak.
Elsősorban a Franciaországgal való kapcsolatok kérdéséről van szó.
Schröder
ugyanis
teljes
erővel
támogatni akarja
An0ltd7iaic a
Közös Piachoz
csatlakozását
és ezen a téren
ellentétbe
került a
kancellárral, valamint a CDU-nak a Bonn—
Párizs-tengely aktivizálását
sürgető csoportjaival.
— Schrödernek ez a magatartása
felkeltette Adenauer bizalmatlanságát —
írja a lap. — Adenauer közvetlenül
szabadságra
indulása előtt hosszabb
megbeszélést
folytatott
Schröderrel, de ez nem vezetett
tisztázáshoz,
sőt, a viszony a
kancellár és külügyminiszter között a megbeszélés
után még csak
rosszabbodott.
A Neue Rhein-Zeitung
rámutat: a Schröder elleni támadásokkal
kapcsolatban
annak lehetőségéről beszélnek, hogy Strauss
fogja
felváltani
Schrödert
a
külügyminisztérium
élén.
Adenauer

1963-ban

visszavonul ?
A Schleswig-Holstein tartományban folyó választási
hadjárat során elhangzó politikai beszédek középpontjában továbbra is a kancellár-utódlás kérdése szerepel.
Legutóbb több vezető CDUpolitikus
is
hangoztatta:
Adenauer
1963-ban
visszavonul.
Von Hassel,
Schleswig-Holstein-i
miniszterelnök, a C D U
alelnöke egy
választási gyűlésen kijelentette. hogy ~a
kancellárutódlás
kérdését
1963 őszére
megoldják,
valamennyi
érdekelt féllel
jó
egyetértésben;*.

Hasonlóképpen
nyilatkozott Dufhues, a C D U ügyvezető elnöke is, aki még hozzátette, hogy a
kancellári
székben
bekövetkező
változás esetén el kell majd
választani
egymástól
a
pártvezéri és a kormányfői
funkr
dókat.
Dufhues azt a véleményét
hangoztatta, hogy
Adenauer
utódaként
egyedül
Erhard gazdaságügyi
miniszter jöhet
szóba.
Erhard kancellársága mellett szállt síkra Majonica.
a
C D U külpolitikai mukaközösségének elnöke is. Majonica ugyanakkor
hozzátette,
hogv Erhard
kancellárságát
nem Adenauerrel
szemben,
hanem
Adenauerrel
együttműködve
kell
előkészíteni.

Harcok folynak
Buenos Airesben
Az argentínai katonai válság pénteken este újabb fordulatot vett. Labayru
tábornok, a hadsereg
vezérkari
főnöke
és Lorijo
tábornok,
a hadsereg
főparancsnoka
ugyanis
korábbi
hírekkel ellentétben
mégsem
volt
hajlandó
lemondani,
hanem a
rendelkezésre álló csapatokat további harcra tüzelte a
felkelők ellen.
Pénteki, késő esti jelentések szerint harcok folynak
a főváror peremterületein.
A lázadók egyik
tankoszlopa
a kormánypárti
erők
heves
ágyútüze
ellenére,
egészen
a
fővárosig
tört
előre.

Lelőttek Katangában
egy E!\SZ-repülőgépet
Katangában, fedélzetén tíz
személlyel, lezuhant az E N S Z
egyik szállító repülőgépe.
Nem
sokkal ezután az
E N S Z szóvivője N e w Yorkban közölte: a szóban
forgó
kétmotoros
Dakota-repülőgépet feltehetően
egy
meghatározatlan
helyről
ágyú
lőtte
le.
Pénteken
hajnalban
a
kaminai
légitámaszpontról
mentőosztag indult a katasztrófa színhelyére:
Kamunza
városának vidékére.
A
gép
keresésére
indult helikopterek
rádión
jelentették,
hogy a kiégett
gépet Kamunza
közelében
megtalálták.
A gép tíz főnyi svéd személyzetéből egy életét vesztette, egy súlyos gyomorsérüléseket
szenvedett,
négy
könnyebben
megsérült
•
négy sértetlen maradt.

Szegeden lakó. 18. életévüket betöltött, 150
cm-nél magusabb, 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező dolgozókat felveszünk

villamoskalauznak
Jelentkezés 24-én, 25-én (hétfőn, kedden)
8—12 óráig munkakönyvvel a Szegedi Közlekedési Vállalat telephelyén, Külső-Pulcz
utca 2. sz. alatt.
S. 71 628

É R T E S Í T É S
A Csongrád
Megyei Fűszer- és
Édességkereskedelmi
Vállalat,
Szeged, Dugonics u.
4. sz. és a Bács-Kiskun
Megyei Fűszerés
Edességkereskedelmi
Vállalat,
Kecskemét
1962. évi október hó 1 napjával

egyesü Inek
A Csongrád Megyei Füszért Vállalat a jelzett nappal

megszűnik
A z egyesülés folytén keletkező új vállalat
elnevezése:
C S O N G R Á D - E Á C S M E G Y E I FŰSZER- E.S ÉDESSÉG
NAGYKERESKEDELMI

VALLAI.AT,

Székhelye: Szeged, Dugonics u. 4.

K. 292

eruházási terveink teljesítéséért

Jobb összefogás és munkaszeryezés,
nagyobb felelősségérzet szükséges
Tervezők,

építők és építtetők tanácskozása
Csongrád megyei
bizottságán

Pénteken délelőtt tanácsizást
hívott
össze
az
S Z M P Csongrád megyei bittságának ipari- és köziedéi i
osztálya a tervező,
itő és néhány
beruházó
illaJat
vezetői részére a
Jtbizottság épületében. A z
tekezleten
K a r d o s Já>snak, a megyei pártbizottg ipari osztályvezetőjének
vid
bevezetője
után K.
E a b ó Ernő, az ipari oszly
munkatársa
előadást
rtott a beruházások helytéről, a beruházási tervek
ijesítéséröl.
Elmondotta Szabó elvtárs,
'gy
az első fél évben Csongrád megyében a tervben
előirányzott 581 millió forint beruházásból csak 185
millió forint értékűt valósítottak meg.
megye építőipara az év
>5 hat
hónapjában 12,5
illió forinttal kevesebb érkű munkát végzett, mint
61 első fél évében és 1959
a az idei első fél évben
tük el a legalacsonyabb
rvteljesítést.
Ez azt mutatja, hogy elég
lyos a helyzet.
Komoly
tézkedésekre, szervezettebb
unkára, jobb összefogásra
nagyobb felelősségérzetre
in szükség, hogy az év hátlevő hónapjaiban pótolni
djuk a korábban mulaszttakat.
Hangsúlyozta
az
őadó, hogy a lemaradásin volt
némi
szerepe a
sdvezőtlen koratavaszi időrásnak, de
legnagyobb baj az, hogy a
beruházók késve szolgáltatták a terveket a kivitelezőknek.
érni bizonytalanságot idétt elő az új beruházási kó:x is, mert a vállalatok vetői 'nem ismerték megfelően. Legnagyobb probléma
; volt, hogy a beruházásolt nem kellő alapossággal
"szítették elő.
Részletesen elemezte Szabó
vtárs a szegedi városi taics beruházási tevékenysé>t, s hangsúlyozta, hogy az
só fél évben
82 millió
forint
helyett
csak 29 millió farint értékű beruházást valósítottak meg a városban.

Valamivel jobb volt a lakásépítési tervek teljesítése. A z
év első hat hónapjában az
éves tervelőirányzat 48 százalékát valósították meg, tehát a két százalékos lemaradást év végéig még pótolni lehet.
A z idei
tapasztalatok is
Igazolják — hangsúlyozta az
előadó —, hogy sok évközben
a
tervmódosítás. Ez
befolyásolja a tervezők és
kivitelezők munkáját.
H a egy-egy beruházás határidejét
elhalasztják, a
beruházók nem tartják kötelességüknek, hogy erről
értesítsék a tervezőt, a kivitelezőt,
így aztán olyan munkát végeznek ezek a szervek, amelyekre
csak
később
lesz
szükség és elmaradnak olyan
tervezéssel, építéssel, amely
fontosabb. sürgősebb.
A z építőipari vállalatok az
éves terv 35,3 százalékát valósították meg az első fél
évben. Ez olyan nagy lemaradás. amelyet aligha pótolhatunk.
Országos
viszonylatban
Csongrád megyében a legalacsonyabb az építőipari
tervteljesités.
Ez érthetetlen, mert szakember ellátottságban a megye a legjobbak közé tartozik. Vállalataink vezetői
több okkal magyarázzák a
lemaradást, de ezek nagy részét nem lehet
elfogadni.
Arra hivatkoznak, hogy kisebb
beruházásokat
kell
megvalósítani, tehát elaprózódtak
a
munkahelyek.
Csupán ezzel nem magyarázható a termelékenység nagymérvű csökkenése.
Komoly problémák vannak
m a az építőiparban a munkafegyelemmel, a munkaidő kihasználásával.
Igen sok a garanciális javítómunka. A z elmúlt fél évben háromszor annyi volt az
ilyen javítási
tevékenység,
mint az elmúlt év hasonló
időszakába, ötszörösére emelkedett az igazolatlanul hiányzók száma S mindezt elnézik a vállalatok vezetői,
a párt- és szakszervezetek
helyi
szervei.
Előfordult,
hogy olyan lakást adtak át,

Megkezdődött
az új paprika feldolgozása
Szőregen
A Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat sfőnegi kibővített
i korszerűsített üzemébe szeptember 13-án érkezett meg
5 első idei paprikatermés. Ezt követően hamarosan el»zdődött az áru feldolgozása is. Két nagy teljesítményű
leletelőgép és két szárítógép végzi a munkát. Naponta 80—
10 mázsa termést dolgoznak fel s a száraz félkész termé;t további kikészítés céljából a szegedi központi üzembe
ivábbítják. Mint Tollas Domonkos, az üzem vezetője ellondotta, az idei szezonban mintegy 120 vagon termést
írnak ide, s mintegy 100 munkást foglalkoztatnak majd.
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Jó

beszámoló,
tartalmas

Feljegyzés egy tanulságos

párttaggyülésről

terveket, de ennek voltak bizonyos szépséghibái is. A többi között olyan
lényegesek,
hogy az önköltségcsökkentési tervvel lemaradtak. N e m
sikerült még megszüntetni a
határidők
torlódását
sem,
bár értek el eredményeket,
Több műteremben sokat túlóráznak a mérnökök és
a
technikusok. A z ok a rossz
munkaszervezésben keresendő. Selejtet is gyártottak ném e lyek. de az elrontott mun-

dául a munkaverseny formális jellegének megszüntetése,
Segíteni kell mind a szocialistabrigád-mozgalom,
mind
a kiváló ifjú
mérnök
és
technikus cím
elnyeréséert
indított mozgalom kibontakozását. Tarnai Laszlo elvtárs
például helyesen allapította meg, hogy " a szocializmus epitese többet vartolünk a nyolcórás munkaidő
egyszerű ledolgozásánál". Ö
tette s z ó v á a z t is
h o g y Eze_

A Kosa Mihály párttitkár £
^ k \ j r T d í S n u L
ö
ismertette beszamolo olyan
.
alapos gonddal vette bonckés
Többet törődni
alá a vállalat és a pártszeraz emberekkei!
vezet egyéves tevékenységét,
mintegy biztos kezű sebész a
Ilyen és ehhez hasonló izbeteget. Arról
tanúskodott,
hogy nem egy ember össze- galmas kérdések szerepeltek
állítása, hanem a pártvezető- a tervezők parttaggyulesén.
ség egészének jól átgondolt Hangsúlyozták:
mivel
az
kollektív műve.
Ez a tény irányelvek is megemlítették,
külön is elismerésre méltó, hogy a kormány ötvenezerrel
Politikus volt a beszámoló és felemell 3
lakásépítkezési
lenyeges
kerdesekre muta- tervet, Szegednek is tobb latott rá. N e m kerülte meg a kás jut tehát, mint eddig,
"kényes gócokat*, hanem be- még lelkiismeretesebb munlevágott az elevenbe és ne- kára van szükség a vállalatvén nevezte a dolgokat. Ezt nál. Ennek érdekében
sem
a beszámolót
nem lehetett ártana, ha a gazdasági vezevolna elmondani bárhol az tők olykor a
pártszervezet
országban, mint erre sajnos, meghallgatása után döntenémár volt példa. Ez mindé- nek bizonyos
kérdésekben,
nekelőtt a Szegedi Tervező ilyen eset ugyanis csak elVállalatra
vonatkozott, an- vétve fordul elő és legtöbbnak gazdasági és pártpolitiakkor is formális a meghogy
a7 építőiparban is ered- kai tevékenységét elemezte, hallgatás. Volt úgy,
ményesen bontakozhat ki N e m újságcikkekből ollózták amikor véleményt kértek, aka
a munkaverseny, s ennek össze, nem tűzdelték tele ál- k or már régen döntöttek
magasabb formája, a szo^
kon^essz^^
frányeírek g J S " S Ö t a f ü
WöT
cialistabrigád-mozgalom,
tükrében konkrétan, vizsgálS S L t
meg"
nevelese, a hallgatásában az egyszeméA beszámolót követő vi- tak a dolgozok
a partepites m
vezetést vélik veszélyben
tában sokan felszólaltak. Né- tervteljfeítés
forogni7 Lehetséges
Frről
hányan megpróbálták ma- stb. problémait.
Terrhészetes ezek után, hogy a ™ n
^aTórégtan
"tó
gyarázni a "bizonyítványt*.
a hozzászólások is a fogyaté- s j n c s csupán az
ta i
Többnyire
megállapították:
sok
hiba,
szervezetlenség
lésnek a
irányultak S r a b f « «
véleménye, hogy a
van a beruházások kiviteleszéles
vák Jerú)k Fehér S
'
é
^
S
n
S
« . b b k<>
zésében, s lényegesen javí_ a többi elvtárs felelősséggel ™
^ ^ t *
heti a vezetők munkáját.
tani kell a munkát, hogy
tette szóvá, hogy kit miért
^ i•
Felszínre került a tagevűfelhasználhassuk
azt
a
VaS
Iésen
pénzt, amelyet népgazdasá- í ! i e t v
T k i - 7'
- h o g y bizony az embetörődnek' n é h a
gunk ipari üzemek fejlesz- ben követett el mulasztast a r e k k e l ^
partmunkaban, vagy napi fel- ú g y > m i n t k e l l e n e
A m i k o r
tésére, újak létesítésére renadatai közben.
valamilyen
feladatot kell
delkezésükre
bocsát.
Ma
•
megoldania
a
vállalatnak,
már három olyan
komoly
par«agOK
mindjárt a dolgozókhoz for
beruházása van
Csongrád
dul
növekvő s z e r e p e
segítségért a vezetőség.
megyének, mint a Kábel- és
A
segítség
természetesen
Sodronykötélgyár
szegedi
Talán nem árt egy kis íze- nem is marad el soha. Mitelepének építése, a gumilítő erről a tanulságos kom- helyt azonban meg kell kögyár létesítése és a textilmunista tanácskozásról.
A szönni ezt a segítséget, miművek bővítése.
Ezenkívül
párttagok növekvő felelőssé- helyt el kell intézni az env
igen sok lakás építése há- gét és szerepét
erőteljesen berek
problémáit,
mihelyt
rul a
beruházókra, terve- hangsúlyozták az irányelvek. .
zőkre, építőkre. Sajnos,
nek és a módosított szerveze- e g y e n i
üreseikkel
fordulti
szabályzattervezetnek nak
egy-egy
illetékeshez,
az emeletráépítésben igen megfelelően,
s rámutattak, már nem találják meg anynagy a lemaradás.
Már
hogy
etekintetben
milyen hi- nyira az elintézés módszeelőre látni, hogy messze
elmaradnak az éves terv bák fordulnak elő a vállalat- redt. Érdemes lenne közénél. Megtörténik,
hogy
a lebbről is megvizsgálni, vateljesítésétől Szegeden.
kommunisták annyira elné- ion mennyi köze van ennek
A
hozzászólásokra
K.
Szabó Ernő válaszolt, majd múlnak, mintha nem is az a felismert helyzetnek ahKardos János foglalta ösz- emberek között élnének. Ez hoz, hogy jelenleg is többen
sze
a vita
tapasztalatát. azért helytelen, mert vannak el akarnak menni a vállaArra kérte a meghívott vál- még ferdenézetű, vagy éppen lattól,
lalatok
vezetőit, párttitkámunkahalogató
egyének.
rait, hogy tegyenek
meg
A
™n><aversenyr5l
mindent vállalataiknál, hogy akiknek neveléséről egy pilteljesítsék
a
beruházási lanatig sem szabad lemondaa tennivalókat is megmuterveket, pótolják
az első ni. Idén még mindig teljesi- tatták azonban a kommunisfélévi mulasztásokat.
lették ugyan a
negyedéves ták. Mielőbb szükséges pél-

« * n é néha megnézni, milyen
feltételei vannak a lcivalo

amely nem volt bevakolva,
padozata nem volt ellátva
parkettával.
Természetesen
ebben hibásak a beruházók
is, akik átvesznek ilyen lakásokat
Építőipari vállalataink az
utóbbi években igen sok gépet kaptak. Ezek közül
a nagygépek kihasználása
jónak mondható, a kisgépeké viszont nein.
Például a Csongrád Megyei
Tatarozó Vállalatnál a kisgépeket csak 8,5 százalékban
használták ki a
második
negyedévben. Kevés a vizsgázott gépkezelő, a szakmunkásképzésre is nagyobb gondot kell fordítani.
A munkaversenymozgalom
igen alacsony színvonalú az
építőiparban. A párt-, szakszervezet- és gazdasági vezetők azt mondják, az építőipar
nem telepített, ezért nem lehet úgy szervezni a versenyt, mint az üzemekben.
Többé-kevésbé ilyen indokkal magyarázzák, hogy vállalataiknál gyenge a szocialistabrigád-mozgalom. Természetesen ezzel nem lehet
egyetérteni. A gazdasági vezetés, a párt- és társadalmi
szervek összefogásával

Szállítják a termést a szőregi Petőfi Tsz gazdái. A z áruk nagyobb része elsőosztályú,
s a 30 hold fűszerpaprika terméséért szép ős szeget kap a közösség

A jó
értekezlet tarthat
órákon át, mégsem fárasztja
el a résztvevőket Ilyennek
mondható a Szegedi Tervező Vállalat
küldöttválasztó
párttaggyűlése is. N e m sokan, mindössze
harmincan
ha voltak összesen a kommunisták és a meghívott pártonkívüliek, mégis érdekes,
eleven és eredményes volt a
gyűlés.
. . .... ..
Az irányelvek tukreben

vita

ifjú mérnöki és technikusi
Cím elnyerésének, de mióta
aláírta még nem is látta a
szöveget.
benevezést
ig azoló
h
jó kiíoi
Eeneteeges, nogy ez jo kiiogas Tarnai elvtárs részéről,
mindenesetre
azonban figyelmezteti a pártszervezevállalások teljesítésé,,
- nek
rendszeres ellenorzese
nagyon fontos dolog,
Csupán egyetlen kívánnta
v a i d £ hagyott maga után
, . , „ . .,
.
. ,
kis
koUektlva
tanácskozása:
a vita
során kevés szó esett
politikai és főleg elméleti
kérdésekről Ezt a fogyatéazonban
ellensúkossáeot
kossagot
ellensuazzal
hog
józtak
<
Y igen alaposan
meghányták-vetették
azt, amiből élünk, ami szoelŐrehaladásUnk
^
fedhetetlen
feltétele: a
tervek
maradéktalan teljesitésének kérdéseit,

A vasútigazgatóságok
versenyében
a szegedi még mindig
sereghajtó
A M Á V Vezérigazgatósága
minden hónapban értékeli a
vasútigazgatóságok
munkaversenyét. Néhány napja került nyilvánosságra a júliusi
eredmények alapján
kialakult sorrend. A hat vasúti
igazgatóság közül a pécsi az
első, a budapesti a második,
s" a szegedi a hatodik, tehát
az utolsó.
A
tehervonatok
menetrendszerűségénél
előírt 75
százalékos célkitűzést 47,36
százalékra
teljesítették
az
igazgatóságok, s a többi között ezt az elmaradást is a
szegedi igazgatóság
gyenge
eredménye okozta. A most
következő időszak legfontosabb feladata az őszi csúcsforgalom
lebonyolítása,
amely valamennyi igazgatóságtól a legjobb munkát követeli. A
feladatokat csak
valamennyi igazgatóság
és
valamennyi vasutas dolgozó
egyöntetű
jó munkájával
tudják gyorsabban és gazdaságosabban megvalósítani.

A szeletelt nyerspaprika óriási tepsikbe kerül, s mire a szárítógépek "gyomrán*
resztül az emeletre jut. már teljesen száraz

/
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A D Á S V É T E L
Jó
Állapotban
levó
Kalór-kályha,
175-ös
csövei eladó, gzlllérl
sor l(. (Felsóvaros).
Usontszinu,
ffraajjlt
Íróasztal ós tonplim ó eladó.
Hunyadi
János sgt. 16., felső
csengő 2., délután 2től.
16127
Könyveket,
könyvtarakat
vásárolunk.
Átvesszük
régi
és
új kiadású szépirodalmi,
tudományos
és
Ifjúsági
könyvelt. Készpénzzel fizetünk.
Antikvár
könyvegbojt,
Kárász
utca és Dugonics tét
sarok.
a 16764
Cserépkályhát
vennék.
öntöttvas
os
zománcos
kályha eladó.
Harisai
krt
38 b, cipész.
16231
Kcskcnymrrctií.
jó
allaputbau
levő egyajtós szekrényt, rekamiét
„Veszek"
jeligere kiadóba.
16360
Börkabát.iat
már
most ulakíttassu. Javíttassa
vízhatlan
bőrpuhító
festéssel
40 éve fennálló múUciyctnbcm.
csordás
hőrru|iaki'Sz|tö muslernel,
Üzent Miklós uuu
7„ Felsővárosi templom möHöU.
71384
Tanulóhegrdiik,
felhúrozás, Javítás, Somogyi u. 19. Steiner
mesternél71536
Príma
állapotban
levő
szinkronváltós
Wartburg
eladó. —
Nyíl u. 66Ulll
Háromszobás
lakás
teljes
berendezése,
darabonkent la
eladó. Vasárnap délelőtt.
Dr.
Ifangay.
Batthyány u.
(volt
Kerge) 6., fldsz.
15978
750 c m »
terepjáró
oldalkousls B M W eladó.
Megtekintheti!

vásárnap 10—16 órálg.
Szeged,
Bécsi
krt.
33/h.
71597
két
fotel
asztalkával,
egyszemélyes
rekamié,
vaskályha
eíado. Kossuth
Lajos ••ált, 43., fldsz.
16104
Blgdó
nyujtottsavos
Orton-radió,
centrifuga
(csavaró), —
v. /.r.kivny, konyhaszekrény,
mosótekuo, d u n y h a , párna. nói
télikabát
magas alakra,
Bal
fasor 52. Újszeged.
18180
Wartburg
Igényeánek
eladó.
Erd.;
szombai délután
18
arától éa
vasárnap
egész nap- Attila U.
17. szam alatt.
18888
FérTIrüliák, kabáloió
cipők, m a g a s slakra
jutányosán
eladók.
K e l e m e n u. ll.,
I,
em.
l/a.
1609^
115x170 körüli nagy
ságú teleajtót keresek
megvételre.
—
„Mühelyajld"
jeligére kiadóba- moat
Lottón nyeri, teljesen uj
yllalnytUZhely és N D K robotgép eladó.
Lantn
krt. »6„ H , e m . Dnbii.
jeooo
OeneráíozoR
Bkod a
1100-as
négyszemélyes gépkocsi eladó
vagy 5 személyesért
cserélném.
Lenin
kii. 39., II, em.
Dobó.
16070
Keltó nagy
dunyha
eladó. Kárász u. 16,
lf.
7.
16077
Fürge kerti traktor
eladó koesival, eke
ekekapával.
Erd.
lehet Dorozsmai út
94. szám, Varónál.
16070
l i ö k g - ö s h ' f z ö l t sértes eladó.
Hunyadi
J
sgt.
75,
16074
személygépkocsi
jó
állapotban eladó. —
Holla u. 7.
X16071
Moszkvics 481
príma
állapotban
87
ezerért
eladó.
Marosi. Bécsi krt- 4/c.
Telefon 37-48. 166068
Alig
hasznait
mély
gyermekkocsi eladó.
Fúrj u. 72.
18864
ilíófa
politúros ba
loszobs, k a n a p é hu
zattsl.
nagyméretű
komplett
konyhabútorok J ó állaputban
eladók.
Erd.
szombat délutántól m i m
d«nn»PÚjszeged,
Jsiütolnch U- H / a .
16851
Bornshordó,
458—600
literesig clado. Vasa 111 a 11 egesx
délután
3-tól.
Harmat
11.
16.
16050
Eg.V k< í.
• kályha,
leapder.
lilodpndron
virág eladó. Csongrádi sgi. 1/b., hazleltlgyelo.
18Q43
'
Jó anapüfban
levő
használt
borosbordok eladók.
ErdOskola U. 4,
36032

Samottos
Marabukályha
négyszázért,
masszív babaágy —
matraccal
ötvenért
eladó.
Nemestakács
u. 24. Villanycsengő.
16041
Eladó 1200 n-öl szár.
Rákóeai utea 34.
16883
Csepel Danúvla motor,
125-ös,
eladó.
Lechner tér 9. 16031
szekrény, asztal, —
f^rflkerékpar. éjjeliszekrény.
samottoskályha eladó. Újszeged, Thököly u. 8..
délutyjn.
16U4
ttekamté
és
kettő
fotel eigdó.
Alföldi
• Ha
I. 1.
16U5
•ét kifogástalan kanapé rekamié eladó.
Kárasz 14. 15., I. 3.
szombaton 3-től,
16106

tó

Príma

vő

á l l a p o t b a n le-

Pannónia

torkerékpár
Szeged, J a k a b

mo-

eladó.
Lajos

U. 11- szánt alatt.

lMil
Trgnant
t.tmuti»n
Újszerű
állapotban
eladó. Kiskunfélegyháza, Vöröshadsereg
Utja 18.
Vörös .József.
71501
J<5 állapotban
jevő
Renault gépkocsi eladó. J t t ű r u .
30.
15086
Négykerekű
könnyű
kézikocsi,
uVál toalett-tükör,
nagy
d u n y h a es
vastíizhely eladó.
Betolt
sut. 73.
16006
Televíziós Orion 505üs D u n a
garanciás,
kétajtós fehér szekrény eladó.
Becsi
krt. 37.
18lía
S k o d a Kolmlál
felújítva.
zárt
karosszériával eladó- Kiskunfélegyháza.
Bessenyei u. 32., Feke71502

te

Wausbal
személyautó
Jó
állapotban
eladó.
Újszeged,
Patrozaényt utca 13.
71518
2 d b nagyméretű ablak gödénnyel együtt
eladó. Uj-PetófiteiéP
36. utca 1068. sz.
71383
Eladó ao kg
"mSzsa
sulyokkal, illófürd.ikád, székek, asztal,
cserépkályha,
kamraallvány.
fayencmosdó. Alföldi utea
18.
10218
Bontásból
kikerüli
Jó faanyag eladó. ™
Érd.: du. 3-tól, Szabadsajtó u. 60.
16236
E g y használt
refcamléváz eladó. Püspök u. lg.
16235
Kétszemélyes
rekamié, 4 d b kárpitozott szék
sürgősen
eladó. Kereszt
u42.
16328
Táskafrógép kifogástalan. eladóUngvári Utca 2. Fodortalan.
18118
Keményfa
fél haló
és egy modern konyhaszekrény
olosón
eladó. Pálfi u. 73.
16225
Bécsi zongora, klfo
fogastalan
éliapntban eladó. EFd- hétfőtől délután 3 órától.
Pálvölgyiéknél.
Szent
Gellért
utca
2. Bsám alatt. (Hóknál templom
melletti utca).
162)7
Használt bulorök és
tollnemű elaóó. Haton* u. 78. szám.
18221

qyermekrekamlé,
hé romnegyedes,
eladó. Partizán u- 8.,
f 4,
igpM
Olcsón" 4 darab kárpltos
szek,
politúros asztal, 2 karosszék, egy
gyermak
szobahima.
háromkerekű bíptkU.
vlllanyvasaló, 2 politúros szekrény, VeleVfziószekrény
eladók. K e l e m e n utca
11.. r. em. 8. 16814
Olilalszokrénycs
konybabuinr
eladó.
(Külső Csongrádi sugárul),
Makkosházi
U. 6.
16213
Príma állapotban levő tokozott Danúyla
eladó.
Erd.:
szombat és vasárnap du.
Szeged, B á n f a )
u
w
t*»n
Eladó 400 liter
jpr
minőségű fehér bor.
Vass
ArPád.
Zákányszék.
16213
Jó állapotban
levő
126-ös
motorkerékpár
olcsón
eladó.
Oskola u. 16. 16290
Két
ágybetét
sodrony
eladó. Pozsonyi Ignác ú . 16/b, —
Gvutagyarnal.
16267

Kétszemélyes
rekamié, 2 m o d e r n fotel eladó. M a d á c h u.
1 b. I.
16205
F ö i T T zománcos tűzhely,
Jó állapotban
eladó. R ó m a i
krt.
38.
16204
Cserépkályha,
ágy.
szekrény,
férfiruha,
télikabát eladó. Borbás utca 20.
16201
Egy új kétszárnyas
ablak eladó. Mihálytelek,
Nagybercsenyl u. 19. Bálint Lajos.
16196
107 es Moszkvics kifogástalan
állapotban igényesnek
eladóKiskundflrozsm a , Tisza u. 5. Gyuris.
71666
Hálószobabútor, asztal, székek és kifogástalan
női
borjú
bőrkabát eladó. Erei.
vasárnap 9—12 óráig.
Április 4 útja 12.
71643
125-ös Dánüvla' rnBturkerekpár
minden
elfogadható
mert
sürgősen eladó. Szeged, Bercsényi utca
t dl> jőmlfiőségü rekamié eladó. Korányi rakpart 5. VI.
_LLll
Elköltözés miatt cladó uj
háromajtós
szekrény.
konyhaasztal,
zsírosbödön,
befőttes üvegek, paradicsomos
üvegek,
függönytartó, függönyök.
Erd.
vasárnap. K o r m á n y o s uUé^meleh
Fehér zománcos tűzhely. háromágú csillár. játék babakocsi
(mély) eladó. Fűrész
utca 9.
71636
Bontásból
tető
faanyag
eladó- Erd.:
szombat és vasárnap.
Pálfi u. 8
71634
Világos, gőzölt bökkfaágv betéttel, éjjeliszekrény, 41-es csizm a vékony lábra eladó.
Szent
István
ter 6. Erd. 2—6-ig.
71637
175-ös kiskerokii TJaWá eladó. ApriUs 4
Útja 59. szam. 71681

BMW

gépkocsi

ol-

gsón eladó. Pannóniát beszámítok. —
t'aUámadás u. 7.
H3H
Horgolt ágyterítő, —
kétszemélyes
agyra
es 2
darab
bordó
ágyterítő
eladó.
—
Újszeged,
Torontál
ter 3ta, l. cin. 3.
71574

Trágya eladó.
ulc-i 5(1.

Nyíl
71621

Étfy ' aiíg "
fiSszpalt
100-as
Sachs-motorkerékpár eladó. Szeged, Cgsropes
sor
11.
Megnézhető
szombat
és
vasatnap du. 3-től. 71581
Egy jó
álla pótban
levő
125-ös
lengővillás
motorkerékpár eladó.
Algyő,
Géza u. 2). szám.
71580
Trágyát
cserélünk
szalmáért. Hold
u4.
Alsóváros.
71562
Magnetofonos
Terla
rádió eladó.
Török
utca 7„ II. 9. 71560
BövliT,

fekete™

géltőkég

pán-

Hambur-

ger-zongora
Hattyastelep,

algdo.
Zentai

iL- ?•
7»»5
fehér
zománcozott
tűzhely, egy
mély
gyermekkocsi eladó,
rva u. ^2.
71592
a d<) egy
karil$«hajós Singer varrógép és egy 4 késes
kaposztagyalú. Kecskéstclep, Z o m b o r l ú.
sa.
71549
Kétnormás
Orion
682 televízió
elad".
Tápéi
u.
6«. 71548
Szép, fehér
gyerm e k mélykocsi
el?
adó. Erd.: este
7kop. N a g y ,
Bgrzsenyi
Ű- t/faDM7
18 ma
tölgyfaparketta
eladó.
Fecske ú- 14.
7114)
1700-as
Mercedes Riadó.
Megckinthetd
vasárnap 10—16 óráig.
Szeged,
Bécsi
krt. 33 b.
71536
350 c m i Új' I Z B m'otorkerekpár
jutányosán eladó. Meg?
lokinthető
vasárnap
du. 6-i*. hétköznap
délután
6-től. Szeged, Szent Antal r.
10.
71565
Hárumrészss
nal afrikmatrac efr
gdó. ApriUs 4 |itj*
26.
SÖverjesine.
18183
fekete Pannónia ei?
adó,
vagy
cserg:
lus-nst
beszámítok.
Bartfai u. 17.
16185

Fekete
Pannoni*, =
világos Íróasztal,
2
személyes
rekamié
eladó. Bécsi krt- 2
-4.
O.
1.
16986

Eladó vtjágos,
solyemfurnéros
hálószobabútor.
konyhabútor. ülő fürdőkád. T ü n d é r u. 1.
Bérciné.
16187

3 lapos villanyfóző,
alig használt 130x330
fazonablak,
180x836
Verandaablak
eladó.
Petőfi S . sgt. M/a.
16114

Egy alig
hasz.náit
fehér gyermek sportkocsi e(*dó. Csongrádi cet. 53. SZ.

um

Eladó 1 hold szár
talpon. Erd.:
Damjanich u. 6. szám.
16188
Négyhónapos
fehér
malacok eladók. —
Paprika u. 17. 16183
Cserépkályha,
szilvakék szinü lebontással eladó. Lakatos István. Felsővárosi ff. 157. Sándor
utca folytatása.
Ilii 60

DÉL-MAGYARORSZÁG
200—400 literes
hordók és
egyfenekű
hordók eladók.
—
Londoni krt. 32.
Haiöszuhabutor
eladó.
Megtekinthető
egész nap. Rigó ú.
14.. emelet.
X16148

Saombat. 1962. saeptember 22.
Vasablakokat és vaslépcsőt keresek megvételre. Liszt u. 16.
71587

L

A

K

Á

S

Bútorpzott
szoba
Belvárosban
3—2
személynek,
hoszszabb időt előre fizetőnek
kiadó.
—
„Cim"
jeligére
kfe
Fürdőkályha,
FiiTT
adóba kérme, vagy
gá?melegítő,
asztal,
Egy
új
konyhabú- telefon:_ 48-67. 19302
gyermekágy matrac- tor és egy zománElcserélném
főtér
cal, sportkocsi, rá- cos tűzhely
sürgő- közelében levő kétdió,
kis
könyves- sen eladó. Lenin krt.
szoba, k o n y h a , előpolc eladó. Széche- 52.. f. e m . 8. Sziszoba, speiz. pince,
nyi tér 7., H . 19.
ráki.
18145
barpmflól,
udvarból
16179 uoo-as
négyajtós álló makói lakásom
Zongora, bécsi, rö- Skoda eladó. Petö- szegediért.
Lehet
vid, eladó.
Petőfi fitelep, I. u. 3.
egyszobás
ls.
„AlSándor sgt. 35., —
16142 lami h á z " jeligére a
fldsz. 2.
16178 150 q trágya eladó. makói hirdetőbe.
Macskákat
vesz
a
Felsővárosi
ff. 64.
M . 30329
Gyógyszerhatástanl
Szűcs16136
2 szoba, személyzeIntézet.
Eötvös u.
Kétaknás
kályh.,,
tis.
összkomfortos
u. 2. (Dugonics tér kétszárnyas
ÓS öröklakás
lakottan
és D ó m
tér
kö- szimplaajtó, kifogás?
eladó.
Megtudható
zöt().
16177 talan eladó.
Bács- Lenin krt. 63. Lent
Nagyméretű
mosó- kai, Somogyi u. 19. az udvarban a házteknöt újszerű álla- Megtekinthető 19-töl. felügyelőnél.
16006
potban
megvételre
_ _ _ _ _ _
16134
szoba, konyhás, fáskeresek.
„Teknő"
700
darab
vályog kamras lakásom eljeligére
kiadóba.
CladóPetőfitelep, cserélném
kétszoba,
16175 VI. u. 863.
16135 konyhával,
magas
Wartburg
jó álla- Piros Pannónia kitérítéssel.
Rókus,
pul ban eladó. MegTeréz u. 27.,
Dubfogástalan
állapoltekinthető
vasárnap ban eladó. Tisza L . szkl Imreál6033
de. Szent István téf, LL. 44.
16133 utcai
nagy szoba,
BŰza-vendéglönél.
konyhás
lakásom
reka16174 Kétszemélyes
hasonmié és 80 basszusos elcserélném
Elaóó fehér zomán- „ H o r c h "
tangóhar- lóra két személlyel.
cos tűzhely, ulószo- monika eladó. Pető- Erd.:
délelőtt
Szl
bafal. agy
betéttel. fitelep, ill. u.
Mihály u. 9., II. em.
H5.
Újszeged, Kállay út
16056
16130 7. ajtó.
15173
Egy hold szár eladó. Betegség miatt házEladó
ó egy rtuplnáb- Röszkei
felügyelői lakást cseu. 17.
lak
és 300
kéve
16131 rélek főbérletire. —
százízék ék
trágya
Vízz
gáz bent. Peszalmáért
cserébe. Épület faanyagok el- tőfi Sándor sgt. 52.
Nyil
ti. 68.
szám. adók. Újszeged, Ró16045
Alsóváros.
16172 zsa Ferenc sgt. 7Q.
Bútorozott
szoba kiszám15129
fűrészporos ' kálíTlá
két
diáklányzománcozott adó
eladó. Moszkvai krt. Rózsás
Pelőfiés
teknő nak. Csűri,
21. alatt.
Bozókjné. tűzhely
eladó. Felső Tisza- telep, V I . u. 278.
16170
V1646
part 22., D é k u n y n é .
Vco-Kalór zománénSzoba, konyhás ud15128
zö(t
kályha
eladó.
vari
lakásom
elRecord
gyorsmérBorbás
u.
11. tir.
cserélném
nagyobbnagyméretű
Ravasz.
18171 leg,
ra, lehet kétszobás.
gyermekágy.
har„Térítés"
jeligére
Korai
kékjácint- monika eladó.
Ria M a g y a r Hirdetőbe.
h a g y m a és zsongé- harj u, 26.
1618
7JJ14
íia (rombita) hagyBenzinmotoros
szim a eladó. Újszeged,
fáskamvattyút veszek
!or Egyszoba,
Bérkert
u. 21. sz.
álló
lakásocsoiásrg,
Slllerbor raból
"
16163
literje 14.— Ft. Sza- mat elcserélnem térítéssel
nagypbbra.
Nándor,
SomoEgy
bálószobabútor bó
Erd. hétfőtől 4 órá16116
eladó.
Petőfitelep, gyi utcg 19.
tól. B é k e u. 16.
40. ti. 1218. Megte- Egy
csempézett tűz71635
kinthető este 5 után, hely ég
egy gyerketvasárnap
19
óra
mekágy eladó. Kán- Dunaújvárosi
lakásomat
után. E n « i Antal.
tor u. X ,
Alsóvá- tőszobás
elcserélném
szegeros
16116
diért, vagy egyszoHáromajtós
szek- Mekálor
olajfűtésű
bás lakást bútorral
rény, egy kibúzha- kályha eladó. Petőávennék.
„Áthelyetós asjztgl, keniepy- fi Sándor sgt.
76.
zés"
jeligére
hirfából és egy kony- szám. Dobó.
16238
71£16
detőbe.
haszekrény
eladóAsztaltfizhely,
gaz
Házaspár
albérleti
lilisztl Jepöné. Hurezsó, 33 literes bor szobát keres. „Okónyadi János u- 2.
roshordp, rézüst, lá- ber 71 573'' jeligére
dák.
náíjy
fonutt a hirdetőbe.
71573
TátrápKn
személy
költöző
kosár
elautó eladó.
Április adók. Batthyany u. Dolgozó nő bútoroalbérleti
szo4 útja 17., fldsz. 2. 33.
szám,
1.
eme- zott
bát
keres.
„Külön
•
i ö ü let, 11. Kertegzne.
bejáratú"
Jeligére
Rekamié, 4 d b székiSH5
hirdetőbe.
71570
kel,
használtak, Pöbeda
szemclygép
kombinált
szekrény kocsi,
la58 000 km-t Költségtérítéssel
ég ürion-rádió
el- futott, etsökézböl el- kást keresek,
egyadó. Roosevelt
tér adó. Erd. páros na- szobással.
„Október
14., fldsz. 2.
.16019 pokon
Hódmezóváz 7} 568" jeligére hirdetőbe.
71568
D K W Furgon
kifo- Sárhely, R é z u. 4.
gástalgn
állapotban
BélvSróst 3 szobás,
eladó.
Hmv.rhely, Príma Wartburg áron
összkomfortos lakáelcserélném
Rerosényi
U.
20.
a l u l eladó. Oroshá- sunkat
3
szobás, hallos —
H- *43508 za, Bajcsy Zs. u. 7vagy 4 szobás, összSzőlűprés, daráló,
H M
hasonló
mázsa és 600 L kö- Eladó 700 D K W sür- komfortos,
rüli
bordók
el- gősen. kismotort be- lakásért- „ O s z " jeligére a hirdetőbe.
gdók- Jósika p. 25.,
szamiiuk. A v a r u. 13.
71613
magasföldszint.
'Tut aosék.
16243
Kétvagy
három$11660
nős és 40 kilós szobás lakásért adOriásszemü
földihússertések
elgdóknánk
egy
L
emeeperpalánta,
bur- Házhely eladó, egyleti
szoba.
szegonya eladó. Sárost emeletes
magánház
mélyzeti szoba, fáss
alkalmas.
p. 4. (Csongrádi ú - építésére
kamra,
megpsztott
gárut.)
$16681 Újszeged, K ö z é p fakonyha
soi
76.
16216 fürdőszoba,
Épület
(anyag)
elés előszobás lakást.
adó. ,Erd.
Kiskun- Fejiérzománcozott
.Mindent
térítünk"
eladó. Érdorpzema, Lehel ti- tűzhely
eligére hirdetőbe.
Hunyadi
29.
X166ft9 deklődni
71615
ü F i n r jawa
SfaSS. János sgt. 63., négy
asszony,
163(19 Magános
Ktstaiék,
vásártér
egyszoba,
konyhás
18.
X71529
KÖTOT
kerékpár,
lakást keres.
Költ70g50-es,
Cseh
fonott
gyer- látcső
séget térítek.
„Madzsesszdob,
cselló,
mekkocsit
keresek
gános"
jeligére hirhegedű eladó. Takadelóbe.
71633
megvételre.
„igéréktár utca 7., fldsz.
nyes"
jeligére
a
kü5. ajtó.
71605 Dolgozó férfi"
hirdetőbe.
x7i566
lön bejáratú bútoroBoroshordó 316 lite- Zótt, vagy ürpS szoMűbőrkabát,
NDK,
res, 550 literes szü- bát keres.
„Sürgős
renűélosrá,
alakítás,
retelő kád. cenient- 71622"
jeligére
á
javítás,
készítőnél.
vá|yú eladó, yáréshirdetőbe.
71623
Jókai ű- 3. X71538
J1602
•üBorosbordók,
600—
m a g a s téMotoros bőfrüRáTíiy- Keresek
809 literések, eladók. lonruha
magasabb rítéssel fabérieti laGogol u» 43., e m .
vagy
olyan
termetre cs Balatöf) kást,
ami
rádió eladó.
Kígyó pincehelyiségei,
Moszkvics 402-es
u. 1. B a b o s pras.
lakásnak is megfep n m a állapotban el71596 lel. „JáVlíást, tataadó. úánin krt. 33.
rozást vállalom" telállapotban
Háloszobabútor
és Kitűnő
Igére
hirdetőbe.
levő gyermek sportégy
kétszemélyes
MIM
kocsi eladó. József
rekamié jó állap" 1 "
Attila sug. 61. 71581 F i a t a l
lány
küiönban eladó. M a r x tér
bejáratű
kis
szo250 cm
B M W eladó
17., ri. emkisebbért el- bát keres, „jdősná?
16165 vagy
jeligére
hirriecserélhető,
egy 800 nj'l
7 jjjO
3 darab jó állapot- kg mázsa eladó. — tőbg?i
ban levő ablak
Molnár u. 0.
71Q89 U d v a r i szul).., k I)
adó. Palfi u. 56.
Ferenc g i m - has lakásom elcse16161 Rozs*
rélném hasonlóért —
náziumi
egyenruha
Vörösréz
'filrdőhenmagas alakra eladó. vágy nagyobbért. —
ger kályhával,
fa- Katbpa u. l/a. I. em. megegyezéssel.
Tgs?
yance mosdó, ólpm- I ajtó.
71688 10 u. a.. Alsóváros.
csöyek, csónakos kis
J1ÍH
Singer varrógép el- Kisfogyasztású,
egyszoba,
Üzemképes Mercedes Emeleti
adó- Sgndor u. 48.
személygépkocsi
és összkomfortos laká16160
elpserelném
350-es oldalkocsis Izs som
esetleg
Zongora, becs) gyártmotorkerékpár min- kétszobás,
masfelszobás
lakámányú
rövid
pan- den elfogadható ár?
céitdkés,
kifogásta- ért. eladó. Erd: min- sért. Költséget tériű)
lan állapotú, eladó. den (döben- Szeged, tek. „Belvárosi
Oltványi
u.
3.
Arany János H: ti- ház" jeügére htrdejőbe,
mi
16156 M
sz.,É H^I . H em.
,
U , üJtfl,
Eladó
egy
zománcozott zölíl
kályha
és négy cementoszlop. Szeged,
Petőfitelep, II. u. 2616152

Jó állapotban „Danúvla"
minden
elfogadható áron sür?
gősen eladó. Petőfitelep, 45. utca 1137.

7(607
Eladó 407-es Moszkvics jó
állapotban.
Szeged. H u n y a d i János sgt. 9. Fenyvesi.
V1933

netai házaspár kü?
iönbejáraiű
bútorozott szobát
vagy
t|reset kéreg. „Sürgős 71576"
jeligére
hirdetőbe.
71676

Szegedi
belvárosi
kettőszoba, összkomfortos lakást cserélek
budapesti
hasonlóra,
vagy
Ú/i
szobásra,
sürgősen.
Hálószobabútor
eladó. Érd.: Takaréktár u. 2., fldsz. 7.
16232
Leválasztható lakast
keresek.
„Minden
költséget
téritek"
jeligére a kiadóba.
16230
2 tanuló részére bútorozott
szoba kiadó.
Újszeged, Szőregi ú '
5.
Erd.:
szombat,
vasárnap
délelőtt.
16229
Külön bejáratú bútorozott szoba
új
házban
kiadó.
Petőfitelep, VI. u. 25.
16219
Bútorozott
szobába
dolgozó férfit lakótársnak keresek. —
Kismarton
u.
30.
16215
Bútorozott
szoba,
nem
küjön
bejára?
tú,
fürdőszobshasznaluttal
1—2
kislány részére kiadó.
„Csak
vasárnap"
jeligére kiadóha.
16197
Elcserélném
háromszoba,
összkomfortos
lakásomat kétszoba,
összkomfortosért.
„Azonnal"
jeligére a kiadóba.
16184
Elcserélném
magánházban
levő nagyszoba, konyha.
—
speiz,
mellékheiyiséges lakásom
jó?
száutartásos,
nagy
kerttel
hasonlóért,
vagy szoba,
konyha, speizos, fáskamrás városiért. Béketelep, Bajmóci u. 8.
16182
Alsóvároson
udvari
szoba, konyha,
speizos lakást
elcserélném
nagyobb
szoba,
konyháséri.
Ugyanott külön bejáratú
bútorozott
szoba egy évre kiadó.
Megegyezés
szerint. Paprika
u.
16168

Büszkén
építendő
hazam
felépiteséhez
társat
keresek.
A
részére lnfcast biztosítok- Bővebbet a
Röszkei Takárékszövetkezetbén.
X71399
Egy szobát keresek
költségtérítéssel.
—
„Jól fizetek" jeligere *
hirdetőbe.
Egyedülálló
műszaki értelmiségi társbérletet vagy leválasztható
lakro&zl
keres.
Költségeket
megtérítem.
Megkeresést ,, Belvárosi leVálasztás"
jeligére a
Dél-Magyarország
kiadóhivatalába
kéreni.
16086
Egyszoba,
összkomfortos lakásért adnék
nggy méretű
egyszoba.
félkomfortosat, mely
két?
szoba,
összkomfortra
„Alakitható" jeligése kiadóba. 16162
2 egyetemista
fiúnak
tiszta
bútorozott szoba
kiadó.
Liszt ú.
18. szám.
Erd. . délután.
16150
Rókusi
l
szoba.
konyha,
spelzos lakásom
elcserélnem
nagyobbért. „ J ó lakás" jeligére
kiadóba.
16157

Köztársaság
térhez
közeli
kis
szoba,
konyhás házat szép
400 n-öl kerttel, teli
gyümölcsfákkal.
—
készpénzért
eladó,
vagy föbérleti szoba,
konyhák
lakásért
cserélek
sürgősen.
Leveleket 103 posta"túk cimre.
4937a
Magasföldszintes köz
pontlfekvősü 1 szoba
összkomfortos,
kisméretű lakőjomat,
elcserélném
hasonló
2 szoba föbérletlért
ráfizetéssel,
vagy
tökéletesen
leválasztható 2
szobásért. „ E l ő n y ö s " jeligére a kiadóba.
16244
Magános
néninél
üres albérleti szobát
keres kétgyermekes
anya.
„Ryermekszerető" jeligére a Magyar Hirdetőbe.
71600

I N G A T L A N
Móra utca 25. számú
fél ház lakásátadással elgdó. Pleskovics
Béla
(emelet).
X71340
szentesi
kertes,
'2
szoba,
összkom fürtös házamat
elcserélném
budai
vagy
szegedi
hasonlóért,
vagy
öröklakásért,
esetleg
főbéríetért,
megegyezés szerint.
Ajánlatot
„Sürgős"
jeligére szentesi hirdetőbe.
Z . 52226

Lomniczl u. 149. s)
ház részletre is el
adó és MakkostuL
dűlőben
2005
n-t
föld
eladó.
Ere
P ü s p ö k u. 3., H . :
1616

Ház
lakásátadásse
eladó. Csókái u. :
(Tanítói
kiskertek.
1621

Kertes félház lakás
cserével törlesztéssé
ls eladó. C s u k a t
19.
1615
Beköltözhető
szoba
konyhás ház eladé
Petőfitelep,
IV.
u
167.
7164

K ' s magánházat ven
nek,
életjáradékkal
„ L a k á s kell" jeligé
re a hirdetöhe. 7163

KaszáS u. 9. sz. há
háromnegyed
rész
eladó, esetleg lakát
cserével.
7164
csergyei.
np-i
Kertes
magánháza
vennék.
Alsóváros
Kecskés- vagy Haty
tyastelepen.
„Készpénz 71640" jeligén
a hirdetőbe.
7164
Háromszobás,
két
lakásos
ház teljei
lakáskiadással eladu
J ózsef
Attila
sug
125.
7162!
Baktói szöllöskert é:
négykerekű kiskocs
eladó. Szt. László u
Í4/a.
7163I

Újszegeden
\illa
mushoz
közel
be
építhető háztelek el
adó. Érd. vasárnai
10-től. Kállai
íaso
12.
7163

Keresek
bármilyen
lakást költségtéritéssel,
leválasztható
lakrészt, fél házgt,
kisebb
családi
házat, vagy életjáradékos
házat.
„20 000
készpénzben" jeligére a átadóba. 15688
Petőfitelep, IV. utca
174. számú ház eladó.
16018

Azonnal beköttözhe
tö
ketlőszobás ú
ház 536 n-öl gyü
möícsössel sürgősei
eladó.
Viz. villan:
bent. Erd. az Algyő
úti italbolttal szem
ben bármikor. 7163

Paprika utca 63. sz.
alatt házrész beköltözéssel eladó. 15990

József Attila sugár
út 108. ház beköl
tözhetően eladó. V a
sárnap
délelőtt. 7161

Kétszobás m a g á n h á z
szoba, k o n y h á s
lakáscserével
eladó.
R e m é n y utca 16/b15987
Vennék
Szegeden
beköltözhető,
közműves,
összkomfortos
kettő,
esetleg
háromszobás családi
hazat
készpénzért,
vagy
életjáradékra.
„Motoros"
jeügére
kiskunhalasi
hirdetőbeXV3QH
Kétszobás,
kertes
családi húz azonnali beköltözéssel eladó. Újszeged, Szőreg! ut 17. szánv
•
1Ó853
tiiaflö
" magánház
Belsővároson kétszobás,
összkomfortos,
beköltözhető, esetleg
lakást
beszámítok.
Ugyanott 8 lánc föld
Jugoszláviában,
Pétprrévón eladó,
illetve Szeged környéki ingatlanért elcserélhteő.
„Jól
jár"
jeligére a kiadóha.
16107
Beköltözhető,

adó-

mentes
magánház
két családnak ts alkalmas, eladó. KüBsö Csongrádi sgt. 716(86
Pásztor u. 53. szám ú há» eladó, SZUba,
konyhás
lakás
azonnali
átadásával.
1(5105

József
Attila
sug
85. ház beköltözne
tőén
eladó.
Érd
helyszínen.
7101

Ketlőszobás
kertc
m a g a n h á z clköRÖzé
miatt
sürgősen
el
adó. Betek u. 7 b
716Q

Falusi kétszoba osz
komfortos
család
házam
elcserélnél)
hasonló
szegedién
vagy helvárosban is
kást keresek terítés
Sel. „ f a l u s i " jelige
re a hirdetőbe. 7158
Házhely

lelek ékidé

Újszeged, Kállay v

3. sz.
7(56
Felspváreson kets z c
hál. m g g j p h á z ulnj,
Erd. 2-től, Molnár i
13/b.
7151
Juhász G y ű l i u. 1
sz. ház
egészébei
vagy felerészben e
adó, lakáscserével.

IÍÜ
Újszegeden a Fug
rasi u- 3. szkmR ha:
hely eladó. Erd. Rt
zsa Ferenc sug. 71
iüÉ
ecióiitelep 34. ú. 103'
számú m a g á n h á z e
adó. Érdeklődni vt
sárnap és
déluti
npnkent.
7154

Bokor u. 10/b. meí
kezdett I. emelete
családi
Má
dsC
Erd- Halász utca 1
Ságváritelepcn
Va
Bottyán út 40. szt
mu
házhely
eladí
Érd. özv. Csóti Lt
jpsné
Röszke, II
278.
7158

Kertes m a g á n h á z ÍSkásáWőással
eladó.
Novemberben
•be- Böhmtelep, Sárosi u.
költözhető
újszege- 11.
16073
Eladó körúton beit
di
egyszoba,
összKétszobás
családi kétszobás
összkpm
komfortos, központi
ház lakáscserével cl
tortos
magantia
fűtéses
szövetkezeti
adó. Érd.
lehet
B cserelakással.
Ere
lakásom
elcseréldélelőtti őnikban. —
B e m tábornok ú. 2
n é m két- vagy
há16 fi
Lőcsei u. 15.
16070
romszobás,
üss/.lákasií
kpmfprtos
szegedi Kertes haz lakáscse- H á z eladó
szövetkezetiért,
I. rével eladó. Tóthék, adással, gazdálkodó
u
n
a
k
is
alkalmas,
AÍ
emeletig,
esetleg Csendes - iQ- (60J'
földi u. 161611
ugyanitt
átveszek- UCkctelep, Rengei UÉrd. lehet Zrínyi u. 12. s z a m u
ház
la- Eladó 'magánház KŐ!
3. sz., E emelet, 1. kásátadással
eladó.
szoba, konyha, m e
ülte
Ü I M . Érd. Szeged. Tanító léképülettPh
gazda
kiskertek.
Alsónyo- k o d ó n a k
alkalma!
Elcserélnénk
belvá- más sor 3.
16054
Alsóvároson,
Boszoi
rosi keltő 1 szobás
gyü- kányszíget u. 33/hkonyha,
mellekhe- Fél telek sok
lylséges,
parkettás mölcsössel eladó. —
tetőfiielep,
X
(
I
.
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Boltjaink

csinosításáért

Lecsapolták
a rizsföldeket

Az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalat kongresszusi versenyér5i
Jól Indult a fcaegedi Éleimiszerekiskereskedelmi Vallalat kongresszusi versenye,
Mint
ismeretes, a vállalat
vezetői ünnepi termeiért tanácskozáson
jelentették be
kongresszusi versenyfelajánlásukat, amikor Tausz János
belkereskedelmi miniszter átadta a dolgozóknak a Ml-

nisztertanáos és ' a
SZOT
vándorzászlaját. Itt született
meg a már jelszóvá vált elhatározás: „Tegyük
szebbe,
osinosabbá boltjainkat!*
Elsősorban
a
külvárosi
boltok szépítését vállalták az
É L I K E R dolgozói saját erőböl, részben pedig térsadal
ml munkával. A vállalat ve.

A TÉKOZLÓ FUJ
rómml k d * e c történetnek
a bibliai tékozló fiú legendájához, csupán a jelzőt vettük kölcsön, hogy egy makói
fiatalembernek, Sz. J. egyetemi
hallgatónak „ajándékozzuk*. Történt
ugyanis,
hogv Szeged város tanacsa
pályázat útján odaítélte Sz.
J.-nek egyik társadalmi tanulmányi ösztöndíját, s ezzel
havi 600 forint támogatást
biztositott szamara egyetemi
éveire. Ezért a nem éppen
megvetendő segítségért nem
kért a fiatalembertől egyebet, mint amit a társadalmi
ösztöndíjra vonatkozó kormányrendelet tartalmaz: tanuljon becsülettel, a szegedi
kötel<

tanácsnál töltse *

ben reá hárultak.
Már az
elmúlt nyáron
önkényesen
megszakította
a
kötelező
gyakorlatot, mondván, hogy
„egészen belefáradt a Makóról Szegedre való utazgap^g
^ ^
tásba
idén
. .
. **
, ... .
,
s e m
3utott
hogy
'
kotelessevannak a szegedi tanácasal szemben.
Csepelen
gyakorlatozott, majd a Ba.
_
.,
,
latonon
vikendezett, s meg
csak nem is tette tiszteletét
a tanácsnál. Csak idézésre
Szegeden
de
jelent
m e g
felszólításra sem volt' hajl a n d ó n y á r i p r o g r a m j á t meg.
változtatni

Igy tékozolta el Sz. J.

f

nyári gyakorlatot es az oklevél megszerzése után a
számára Itt biztosított, képességének és képesítésének
' ,
,.
, . ..
,
megfelelő allast foglalja el
és töltse be meghatározott
ideig. A feltételek tehát nem
utolsók; sőt éppen
kedvezöek,
geket hiszen
ezer ésilyen
ezer kötelessémás fiatal is szívesen vállalna.
Eddig tizenötezer forintot
költött a szegedi tanács Sz.
J. diplomájára, s minthogy
még két évig kell tanulnia a
Közgazdaságtudományi Egyetemen, további tizenötezer
forint
támogatást
vállalt
vele szemben a város, szahálvo* szerződésben
balvos szerződésben.
Igen am. de Sz. J. nem
tekintette másnak, s nem
becsülte többre ezt az áldózatot, mint könnyű havi 600
forintot, s fütyült azokra a
minimális kötelességekre is,
melyek a szerződés értelmé-

^
s m a m á r így
fogalmazhatnánk: azt a tizenötezer forintot,
amelyet
két éven át a .tanács támogatasakent nyújtott neki. Ezt

a

bizalmati

összeget ugyanis érdemesebb fiatal bizonyára jobban
megbecsülte
volna, használta
erkölcsinagyobb
kamattal
* fel.
anyagilag
egyaránt
volna
Semmi kétség
nem
fér hozzá, hogy a tanácsülés ezek után, a végrehajtó
bizottság javaslata alapján
megvonja Sz.
J.-től, mint
arra
méltatlantól a társadalmi ösztöndíjat, s másik,
érdemesebb közgazdász hall^ ' ^ ^ b í t T
S ^ L
vétkét. A törvény
szerint
az eddig kifizetett ösztöndíj
25 százalékát vissza kell fizetnie Sz. J -nek, de ezzel
törleszthetl le hanyag
n € m
könnyelműségét még jelkép ^ n
erkölcsi
A z
az
bizonyítvány, amit magáról
kiállított, vajon megéri-e az
eltékozolt ezreket?

az

Sz. S. I.
A

5

DÉL-MAGYARORSZÁG

Csongrádmegyei

aetője a vereeny ösatönzésére díjat írt ki a három legtisztább,
legcsinosabb bolt
dolgozóinak. A z első díj eaer
a második nyolcszáz és a
harmadik díj pedig
ötszáz
forint.
Több hónap telt el akongresszusi felajánlás óta, s a
dolgozók állják adott szavukat. Különösen a fiatalok
dolgoznak nagy
sel. A vállalat KlSZ-szervezete tíz külterületi bolt belső
és külső rendbehozását vállalta, és meg is valósította.
Ezenkívül 11 árudéban 47
fiatal segített a kirakatok
rendbehozásában.
festettek,
meszeltek, takarítottak. Jó
munkájuk alapján lehetővé
vált, hogy a vállalat tatarozó részlege a tervezettnél
több boltot hozzon rendbe.
A kongresszusi versenyfelajánlás egyik pontia hat önkiszolgáló bolt helyett
hét
létesítését irányozta elő. Ezt
a vállalást máris teljesítették: a bolti dolgozók és a
KISZ-fiatalok
segítségével
megnyitották a 26-os számú
önkiszolgáló árudat. A z élelmiszer-kiskereskedelmi
dolgozók a kongresszusi
versenyben összesen
32
bolt
rendbehozását vállalták, ebből időarányosan 24 üzletet
hoztak rendbe.
A napokban már értékelhetővé vált a felajánlások teljesítésének nagy része. Eddig
a
boltcsinosítási versenyben a vállalat 8-as árudája vezet, második a 30-as,
harmadik pedig
az
57-es
számú bolt. A verseny végleges lezárása és a jutalmak
átadása a november 7-i ünnepi termelési tanácskozáson
történik majd.

Rövidesen kezdődik az aratás
Az
élelmiszeripari
gépSzeged határában
gyártásban
elért sikereink
nagyaráA szegedi Felszabadulás és elismeréseképpen
az algyői Petőfi
Termelő- nyú nemzetközi feladatokat
szövetkezetben a legértéke- kapott az általános gépipar.
sebb
rizsfajtát, a Dunghan
A K G S T illetékes szekciójáShalít termesztik. A kereskedelem ezt a fajtát keresi nak ajánlására nemrég haés fogadja a legszívesebben. zánkban szakosították a konBár termesztése nem túl biz- zervgyári berendezések 16 títonságos, mert nagyon érzéezenkívül számos
keny, mégis szívesen foglal- pusának,
koznak vele a közös gazda- húsipari gépnek a gyártását.
ságok, mert nagyszemű, ki- A z idén már 65 teljes konváló minőségű, s ezért fon- zervgyári berendezést szállítos exportcikkünk is.
tunk külföldre, ebből 15 speA z idei esztendő — a sok ciálisan a paradicsom, 20 penapsütés, a forró nappalok
és langyos éjszakák — ked- dig a zöldborsó feldolgozásávezett a vízigabona fejlődé- ra alkalmas.
A gazdasági
sére. A z algyői Petőfi Tsz- szaklapok kimutatása szerint
ben, ahol most első
ízben
foglalkoznak ezzel a kultú- ilyen nagy mennyiségű élelrával, és százhatvanöt hold miszeripari gépsort a legnetermésének
betakarítására
készülnek, a kalászokban 80
—140 szemet olvastak meg.
Becslések szerint holdanként
16—17 mázsát átlaghozamot
várnak. A betakarítást részben saját erővel, részben
szerződtetett
munkásokkal
végzik. Számítanak arra is,
ha esetleg kellően felszikMondanivaló nélkül nincs
kad a talaj, szovjet S Z K —
művészet. De a csupasz, a
3-as kombájnokat állítanak
puszta
mondanivaló
sem
munkába.
művészet még.
A Halál a
A
szegedi
Felszabadulás Cukor-szigeten című szélesszínes csehszlovák
Tsz Csongrád megye máso- vásznú
dik legnagyobb rizstermesztő filmből viszont elsősorban ez
a puszta mondanivaló a legközös gazdasága. A lecsapofigyelemre méltóbb. A meglési munkák már befejeződ- formálás egészen
kezdetletek, s pár nap múlva kez- ges.
dődik a betakarítás. N e m kis
Tulajdonképpen
ezért
feladat előtt áll a szövetke- nincs hatása a filmnek. Pezet: 306 hold termését kell dig a
mondanivaló helyes,
learatni abban
az időben,
amikor egyéb őszi munkák
is nagy lekötöttséget jelentenek.

Halát a Cuk<H,-fzig>et&%

Csehszlovák film a Szabadság Moziban

Villanyszerelő

Vállalat

alkalmaz

Mór
Hétköznapok
című regényéből. 13,15 Sziv küldi. 14,00
Lányok,
asszonyok.
14,20
De*
bussy: Trió-szonáta.
14,40 Mit
olvassunk?
14,55
Műsorismertetés. 15,00 Hírek, közlemények.
15,08 Idójárásjelentés. 15,10 Előszóval — muzsikával.
Közben:
16,50 Hét n a p a külpolitikában.
17,00 Hírek.
17,10—17,30
Könynyűzenel Híradó. 17,45 A hidegháború történetéből. 18,00 Közvetítés a súlyemelő VB-röl és
EB-ről. 18.05 Gondolat. 18,45 UJ
felvételeinkből.
19.05
Zenekari
muzsika. 19,54 Jó éjszakát, gyerekek! 20,00 Esti krónika. 20,25
Közvetítés a súlyemelő VB-iől
és EB-ről
20.30 Hangverseny
Richárd Rodgcrs műveiből. 81
óra A
Rádiószínház bemutatója: Zűrzavaros éjszaka. Komédia. 22,00
Hírek.
22.15
Hangképek a súlyemelő VB-ről és
EB-ről. 22,30 Ügetőverseny-eredmények. 22,35 Táncoljunk! Közben: 24,00—0,10 Hirek. 0,30 Himnusz.

petofi-raoió

Vál fsa meg

kedvezményes

SZÍNHÁZBÉRLETÉT
S. 71871

Saegedi Textilművek keres a zonnall
rendelkező

Háztartási

zsiradékot

cserélünk.
Cseretelepek:
Gogol Utca 28. 7.30-15.30ts». Szabadsajtó U. 72. 7 3015.30-ig.

belépésre

gyakorlattal

gép- és gyorsírókat

Jelentkezni

lehet

a

Textilművek

munkaügyi

osztályán.
K . 286

Szappanfőző Ktsz
S. 71678

Olcsó éa jó tüzelő

Értesítjük kedves vendégeinket,
Partfürdő

a

í. hó 23-án,

többi

hogy

m a g i t é j

szeptember 30-án

Kapható
a
Magfeldolgozó
és vegyészeti VáUalat, Bajai üt 2. szám és Felső Tisza-part 32/b zaám alatt.
S. 71678

b e z á r

idényfürdő

Kérjük, hogy a bérelt, valamint a saját ka-

Béreljen
mosógépet,
porszívót,
padlókefét!
Bérelhető
hónapra,

napra

a Belkereskedelmi Kölcsönző Vállalattól
Szeged.
Mikszáth
Kálmán
u. 12.
Telefon: 40-88.
S. 63074

binban hagyott tárgyakat sürgősen elvitetni és a kabinról a lakatot eltávolítani szíveskedjenek, mert azok megőrzéséért

felelősséget
nem vállalunk
S. 71 503

5,00 Reggelt zene. 6.00 Hírek.
6,25 Műsornaptár. 8,30 Torna. 8,00
-8,10 Hírek. 14,00 Időjárás- és
vízállásjelentés.
14,15
Műsorismertetés.
14,20
Mezei
csokor.
14,55 Autósok és motorosok ötperce. 15,00 A z Állami
Orosz
Énekkar énekel. 15,10 Válaszolunk hallgatóinknak.
15,25 Zenekari muzsika. 16,00 Hírek. 16
óra
05 „ A z
iskola
szolgája".
Rádiójáték. 16,53
Hangvereenykeringök. 17.00 A méhek boszszüja. Rádiójáték. 17,25 Zongoraművek. 10,00 Hírek. 18,05 Műsorismertetés. 18.10 Operettrészletek. 18,45 Törpl vízilovak, törpe elefántok. 19,00 Hírek. 19,05
Camtflgiro 1962. 10.50 Orvost tanácsok. 19,53 Belga népi muzsika.
II.
20,10
Clmarosa:
A
titkos házasság. Opera. A szünetben: 21,41—21,55 Tanyasiak...
23,00—23,18 Hirek.

a

egységünk

barack-

vesebb világcégek sem exportálnak.
A nemzetközi munkamegosztás hatására az általános
gépiparban további nagyarányú fejlődés várható. A baráti államok részére rövidesen megkezdik teljes vágóhídi és sörgyári berendezések
gyártását, október elején pedig ismét összeül a K G S T
élelmiszeripari
gépgyártással foglalkozó szekciója, ahol
a
hűtőgépek
gyártásának
szakosításáról is
döntenek.
A z eddigi tárgyalások arra
utalnak, hogy a hűtőgépek
gyártását legalábbis részben
ugyancsak Magyarország veszi át.

netnek sok fordulata olyan,
mintha a mi Jókaink, vagy
egy másik
romantikus író
gondolta volna ki. Megszokottak, átlátszóak, érthető hát
ha a mai nézőre nincsenek
különösebb hatással.
Ezen a mai nézőtől nagyon
távolálló romantikus sematizmuson alig segít valamit,
hogy a Cukor-sziget világa,
a táj, a természet álomszép
és hogy ezt a szép vidéket a
kitűnő
csehszlovák színes-

Rádióműsor
Szombat
KOSSUTH-RADIO
4,26 Rákóczi-induló.
4,30 Hírek. 4,40 Vidáman, frissen. Közben: 5,00 Falurádió. 5,30 Hirek.
6.00 A 6-os peronján. 6,20 Orvosi tanácsok. 6.40 llirdetöoszlop. 6.59 Időjelzés. 7,00 Hírek.
7,10 Uj könyvek. 7,30 Műsornaptár. 7,59 Időjelzés. 8,00 Műsorismertetés. 8,10 Operetthangverseny. 9,00 Menyasszonyok, vőlegények iskolája, 9,20 Zenekari
muzsika. 10,00 Hirek. 10,10 Ordögdomb. Rádiójáték. 11,10 Tüzes ritmusok. 11,52 Gratulálunk 1
12,00 Déli harangszó. 12,15 Operarészletek.
13,00
Részlet Jókai

gyakorlattal rendelkező elektrotechnikust, bádogos szakmunkást és segédmunkásokat. Jelentkezés Szeged, Boros József
utca 3.
S. 71579

színszappanra

Idén 65 konzervgyári berendezést
szállítunk külföldre

Szegedi Fürdők és Hőforrás V.

Televizlóműsor
19,00 Lányok, asszonyok. 19,30
TV-Hiradó.. 19,45 Hétről hétre.
20.00 A z operett csillagai
Egy
este a Fővárosi Operettszínházban. Utána: TV-Hiradó. Hírek.

Hány kilométerre
van
egymástól
a
a szegedi
kéziszerszámgyár és a fémfeldolgozó vállalat?
Egy pillanat, mindjárt kinézem a térképről. Azt mondja,
hogy:
Szeged—
Brüsszel 1250 kilométer,
s
visszafelé is ugyanannyi.
Tehát 2500 kilométer
légvonalban.
Hogy az illető belga
kereskedő
léglúton,
vasúton, vagy közúton
tette-e
meg
ezt
a
távolságot,
nem tudom. Tessék
hozzáadni az előbbihez a még szükséges kilométereket.

sőt a film alkotói láthatólag
arra törekedtek, hogy sokszínűvé tegyék ezt a helyes tartalmat. A trópusi szigetről,
amelyet egyébként hiába keresnénk a térképen, mert ez
a sziget a képzelet teremtménye, hazavágyódó Katerina alakja például árnyaltan
rajzolt.
Nemcsak önmagában a hazaszeretet, a honvágy vinné vissza hazájába,
hanem az is, hogy az élete
ott kinn összeomlott, szakadék szélére került.
A m a sematizmust a film
egészében
mégsem sikerült
elkerülni. N e m a mondanivalóban, a
tartalomban, a
tendenciában jelentkezik ez,
hanem az alakok megformálásában. A két szemben álló
tábort egyszínű fehérre, illetve egyszínű feketére festették a film alkotói. Gilberti
és a körülötte levő emberek
például
hihetetlenül gonoszak és aljasok.
A velük
szemben állókban viszont a
hibáknak
mégesak szeplői
sem jelentkeznek. Nemcsak
sematizmusra, a romantikára
is emlékeztet ez. Akárcsak a
film cselekménye.
A tőrtc-

film-technika szinte tökéletesen adja vissza. Még a jó
színészi alakítások sem feledtetik a film
egyéb hibáit.
Igaz, hogy a dolog természetéből következően nem sok
erőteljes alakítással találkozunk: a rosszul megírt emberi jellemmel a legjobb színész sem tud túl sokat kezdeni. Mégis ki kell emelnünk
Kadlec szerepében Jlrl Holy
erőteljesen plasztikus alakítását. A figura természetesen, akárcsak a többi, végeredményben romantikus indítékú. A
kitűnő színész
azonban mégis úgy építette
föl ennek a gyenge jellemű
embernek az alakját, hogy a
nézőre intenzív hatással van.
Marié Tomasova,
akit az
Ilyen nagy szerelemben
is
láttunk. Katerina szerepében
nem sokat tud a hibákon változtatni.
Egészében
mégis
kedves, rokonszenves jelenség, s vívódásai általában hitelesnek tűnnek.
A filmet JirI Sequens rendezte. Jegyezzük
meg az
operatőr nevét: Jan Kalis.

CÁ belga „postás"
A
lényeg
ugyanis
nem változik
meg
tőle.
Hogy
mi. a
lényeg?
Egyszerű: a kéziszerszámgyár
kombinált anya- és csőfogókat
exportál
Belgiumba. A fogókat nikkelezni kell,
de nekik nincs hozzá berendezésük. A
fémfeldolgozó
vállalatnak van. Tehát
kiadták a
munkát
„albérletbe*. A
napokban
Szegedén
járt annak a cégnek

a képviselője, amely
ezt a fogót vásárolja, s
meglátogatta
mind a két gyárat.
Csak úgy, mellékesen, jegyezte
meg,
hogy sem 6, sem cége nincs megelégedve a nikkelezés minőségével.
Jó.
hogy
eljött,
jó, hogy megmondta. Különben sosem
tudták volna
meg.
Pedig
dehogynem
tudták. A kéziszerszámgyár már többször is küldött leve-

Ö.

L.

let a fémfeldolgozónak
a
nikkelezés
tárgyában, sőt a művezetők ls beszéltek
róla
egymás
közt.
Csak hát elfelejtették Belgiumon
át
küldeni a leveleket
meg az üzeneteket,
s ígv azután
nem
volt foganatja a dolognak.
A
belga „postás*
azonban mindent elintézett.
Hét
nem
egvszerű?
Melegen
ajánlom ezt a módszert minden koooeráló szegedi vállalatnak. A
távolság
nem akadály: fő a
nagyvonalúság!
F. K .

6

DÉL-MAGYARORSZÁG

A súlyemelő VB és EB
pénteki eseményei

Népes mezőny indul a holnapi
A súlyemelő V B és EB utolmotocross-versenyen
sóelőtti napján, pénteken es-

RúiHőLe^
FELHŐÁTVONULÁSOK,
FUTÓ ESŐK
Várható időjárás szombat
estig: kisebb felhőátvonulások, legfeljebb nőhánv helyen kisebb esővel. Mérsékelt, még
napközben helyenként megélénkUlö északnyugati szél. Hideg éjszaka,
a nappali felmelegedés n e m
változik.
Várhatő legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton
1 6 - 2 0 fok között.
1 S « . szeptember 22., szombat

SZÁZ

ÉVE

bocsátotta
ki Lincoln
Ábrahám,
az
Egyesült
Államok
elnöke
kiáltványát
a
rabszolgák
fölszabadításáról;
ettől
kezdve
egyéb
haladó
intézkedések
folyományaként is, fordulat
következett
be az amerikai
polgárháborúban
az északiak
javára.
A
kivívott
győzelem
után
egy
fanatikus
ellensége
Lincolnot
halálosan
megsebesítette.
A
fölszabadított
rabszolgák
szobrot
emeltek
emlékére
Washingtonban.
M O Z I K
Szabadság fél 4, Í S 6, fél 8:
Halál a Cukorszigeten. — Fáklva
f a 4: M l ketten egyedül; 6 <«
8 : A k i átmegy a falon — Híradó Mozi: M a g y a r Híradó, Xantlppe és Sokrntes, M a c k ó szekere, Szép vagy Párizs, Bombaőrület.
Móricz
Zsigmond
Művelődési
Otthon, Mihálytelek 7 órakor: A
k a p u nyitva marad.
Jugoszláv
fUm. — Dugonics Mozi fi és 8
órakor: Májusi fagy.
Magyar
film.

te

— A z Ogyesszában Járt ez évi
A LOTTÖ NYERŐSZÁMAI
harmadik szegedi turistacsoport
A lottó 38. hetének nyetagjai részére baráti
talalkozót
rendezett pénteken este a Ma- rőszámait pénteken
Debregyar-szovjet
Baráti
Társaság cenben
sorsolták. A nyerőCsongrád megyei bizottsága
az
M S Z B T — Ú j s á g í r ó klubban.
A számok a következők: 1, 46,
Szovjetunióban Járt szegedi dol- 55, 66, 70.
gozok
családtagjaikkal
együtt
vettek részt a találkozón, meg- F E L V É T E L
KÖZPONTI
tekintettek több szovjet
kisfil- A K I S Z
met, m a j d a késő esti órákig M Ű V É S Z E G Y Ü T T E S É B E
A
K I S Z hatszoros
VIT-díjas
beszélgettek az Ogyesszában szerközponti művészegyüttese felvézett élményeikről.
telt hirdet az együttes énekkarába,
tánckarába,
egyetemi
KIÁLLÍTÁST
RENDEZNEK
énekkarába, harmonikazenekaráA MAGYAR
ÉPÍTÉSZETRŐL
ba,
rajkózenekarába,
szimfoniA M a g y a r Építőművészek Szö- kus zenekarába és irodalmi csovetségének elnöksége sajtófoga- portjába. U g y a n c s a k Jelentkezni
dást rendezett a szövetség szék- lehet még ének-, hangszeres- és
házában. Major Máté elnök. Csa- táncos-szólistáknak is. A z együtokba László főtitkár és az elnök- tesbe belépni szándékozók
ség
többi
tagja
elbeszélgetett tóber 15-ig jelentkezhetnek, BuKottenbiUer
utca
20.
a sajtó képviselőivel a m a g y a r dapest,
szám alatt.
építeszek munkájáról és Ismertettek a szövetség
őszi programját. T ö b b e k között novem- A V I D É K I T E R V E Z Ő I R O D Á K
TANAC'SKOZASA
berben kiállítást rendeznek Ma- V E Z E T Ő I N E K
A M a g y a r Építőművészek Szövetségének székházában
pénteaz
— UJ könyvtár Rókuson.
A ken tanácskozást tartottak
Építésügyi
Minisztérium
és
a
városrész
lakóinak kérésére a
rókust
pártszervezet
közremű- tanácsok több mint 20 vidéki
ködésével
egy
hónappal
ez- tervező irodájának és a szövetelőtt ÚJ fiókkönyvtárat nyitott ség vidéki csoportjainak vezeá Somogyi Könyvtár a Hétve- tői. A z értekezleten megbeszélmegerősítik a szözér utcában.
Az
ÚJ könyvtár ték, hogy
megnyitásához
nagy
segítséget vetség vidéki csoportjait és széelőadásokkal
nyújtott a Fodrász és Kozme- leskörű vitákkal,
tikai Ktsz. A rókusd könyvtár segítik az építészek munkáját.
Igen
eredményesen
dolgozik,
— N e m egészen három hét
egyhónapos fennállás* óta több
alatt több mint 50 ooo szakmini száz rendszeres olvasó láe m b e r és érdeklődő kereste
togatja.
fel a leningrádi m a g y a r gépés műszerkiállítás!.
KORSZERŰ
építészetéről.

ÁLLATORVOSI
fNSPEKCIOS
SZOLGALAT
Smrgcd város területére
Szeptember 22-től 20-lg este 6
órától reggel 6 óráig (vasar- ós N O f
FODRASZ-SZALON
A M A G Y A R RÁDIÓ
ü n n e p n a p nappal Is) elsősegély N Y Í L I K
ES TELEVÍZIÓ
és nehezeilés esetére ügyeletes
KÜLDÖTTSÉGE
ELUTAZOTT
A
Szegedi
Fodrász
Vállalat
bődr. Farkas Dezső állami állatSzeptember- J U G O S Z L Á V I Á B A
orvos. L a k a s s : D e á k Ferenc u. víti üzlethálózatát.
A
jugoszláv
rádió
és televízió
ben a vegyianyag nagykereske22. Telefon: 4J-I7.
Belgrádba
utazott
A z allatorvos kiszállításáról a delmi vállalat Kállay Ö d ö n utca meghívására
Televízió
6. szám alatti, volt raktárhelyi- a M a g y a r Rádió és
hfvó fél köteles gondoskodni.
küldöttsége.
A
desége helyén újabb női fodrász- háromtagú
szalon létesítését kezdi m e g . A z legációt dr. Hárs István első
A MAGYAR
„PAPRIKAvezetésével
tát"
építkezésre
és
berendezésre elnökhelyettes
C S A L A D " UJ
TAGJA
folytat a két szermintegy 170 ezer forintot költe- gyalásokat
ifjabb fajtával gyarapodott a
műaorcscre tonek. A részleget minden igényt vezet közötti
Jellegzetes m a g y a r
növenyfólék
kielégítő felszereléssel látják eL vábbfejlesztéséről.
csaladja: a
Növénytermesztési
és NövenynemeMtési Kutató Intézetben kinemesítették a fertódi
cscmegepaprlkát.
A
vastag hüsu. magas C-vltamin tartalmú,
élénkpirosra
érett termést most takarítják be a fertődl kísérleti gazdaságban. Egyegy holdrod, a nagy
szárazság
háromszobás
Rókus,
Móraváros Kertes
ellenére is,
120—150
mázsát
környékén
házhe- magánház teljes laszednek le. s e n n e k z ö m e
a
INGATLAN
eladó.
lyet vennék. Ajánla- kásátadással
kutatóintézet
konzervüzemébe
tokat
„ K ö z m ű v e s " Újszeged, Bérkert u.
kertll.
71599
Jeligére
Jeladóba 59.
X16020 Gyümölcsőskert bel2 szobás
magánhá- kérem.
zat keresek
beköl- Beköltözhető
bérbeadó.
ház- városban
tözhetót.
belterüle- részt,
üres
szobát Ugyanott eladó kreten. Újszeged is le- veszek, lehet albér- dencek,
vaskályha,
het.
lOü 000 Ft-ig, let is. B ú s Gusztáv- bilgeri. B é k e u. 4.
s
A
Déry
Miksa
Gépipari
készpénzért.
Címet né, Tisza Lajos u.
T e c h n i k u m b a n (Szeged, Kálvária
16249
leadni: Cserepes sor 2«.
tér j/b) október folyamán kez16017 Eladó Tisza Lajos u.
dők es haladók részére műsza27. sy.
16126
számú
kertes
Eladó 4 szoba össz- 105.
ki rajz tanfolyamot indítunk, je580 n-öl
szép gyü- komfortos
lakónél- maganház. Érd. Ságlentkezés az iskola
Irodajaban.
mölcsös lakásátadás- küll m a g á n h á z 2—3 várltelep,
Zocskar
Jelentkezhetnek s z a k m u n k á s bisal eladó. Petőfite- szobás lakáscsere el- udvar 7.
71596
zonyítvánnyal és érettségi bizolep X V I I I . ti. 920. sz. lenében. I. emeletig.
nyítvánnyal
rendelkezők.
TanKlrserélném gyönyöLakónélküli"
jelfolyam dija kezdők részére 340
HÁZASSÁG
rű fekvésű,
függő- lgére kiadóba. 23578
forint, haladók részére 250 fokertes
pécsi villá- Szatymazon keresek
rint. A haladó tanfolyamon az
mat,
3
szoba
összkertes kis házat meg- 38 éves, elvált férfi
vehet részt, kinek a kezdő tankomfort.
a székes- vételre,
részletfize- keres hű
folyami bizonyítványa megvan.
feleséget
egyháztól
10 perc. tésre. „ V i s k ó "
Jel- 14 éves fiának
K . 290
Jó
Szegedi 2 szoba össz- lgére kiadóba. X1S991
X A Vasutas Művelődési Ottanyukát.
„Tatabákomfortosért. Érdekhon
folyó
hó 22-én
nagyszanyán van lakásom"
lődni, Háló u. 4. sz. Egyemeletes ház épíbású szüreti bálát rendez esjeligére a kiadóba.
Ugyanott próbababát téséhez, Belvároshoz
te 8
orai
kezdettel.
Az
est
15923
veszek.
16II7 közel levő házhelyet
keretében
fellép
Ktas
Gyula
keresek.
„Újszeged
Újszegeden,
K ö z é p előnyben - '
tanedalénekes. Kitűnő zene és
JeUgere 23 .éves szőke fiatalmegismerfasor 22. sz_ magas- kiadóba.
büfé,
tombola.
Belépődíj
8.—
X16103 e m b e r
k e d n e házasság célföldszintes ház. női
Ft. M i n d e n
kedves
vendéget
2 szo- jából csinos, házias
valódi bőrkabát el- Beköltözhető
szeretettel
vár
a
vezetőség.
adó.
16234 bás kis m a g á n h á z el- leányai. „ C s a k fény* Szabás-varrás tanfolyam Inadó. Erd. Bihari u. képes levélre váladul a K P V D S Z Művelődest OttBelvárosi
háztelek,
35 .
X71534 szolok" Jeligére.
honban (Tolbuhln sgt. 14.) kezépítkezésre
alkal15907
dők és haladók részére. JelentHáz eladó
lakásátmas.
megegyezéssel
kezéseket m é g elfogad a vezeRóna utca Házasság céljából 52
sürgősen eladó.
— adássaL
tőség.
élet71-556 éves asszony
Pusztaszeri utca ti- 18/b.
X Orosz, angol, német nyelvtársat keres. Gyárzennégy, csengetni.
2 szobás
m a g á n h á z ban dolgozom. „ K é k
tanfolyam indul kezdők és ha16222
lakásátadással eladó. ibolya"
ladók részére a K P V D S Z MűveJeligére
a
Újszegedi családi ház Bihari u. 41. Meglődési Otthonban (Tolbuhln sgt.
kiadóba.
16048
teljesen
beköltözheteklnthetó 3-től.
14.) jelentkezéseket m é g elfogad
Asztalos kisiparos öztő. 260 telekkel, ara vezetőség.
Újszegeden beköltöz- vegye
berendezett
tézi
kúttal eladó.
hető ház eladó. — műhellyel
szakmaTárogató u. 26. 16212
125 000-rel
átvehető. bei) Jó lelkű dolgozó
Köszönetet m o n d u n k mindÚjszegeden
Kállai Fürj u. 45.
16035 férfi
ismeretségét
azon rokonoknak, Ismerőfasor 50. sz. kis ház
Kétszobás ház eladó, keresi házasság célsöknek. a< Pedagógiai Főnagy kerttel eladó,
55 60
évig.
beköltözhe- jából
Iskola és a
Hantán Kató
vagy felesbe kiadó. azonnal
tő. Rohonczi u. 7/a. „ S z a k m a b e l i " jeligéIskola
tantestületének
és
16208
re a hirdetőbe.
tanulólnak, akik
Kertes
magánház,
71308
Házhely 310 n-öl elBakos Elekné
adó.
Ilaiasz
u. .1. kétharmada lakással 40 éves, 156 c m maN Y A K I
Í R E N
Hétvezér
u.
délutánonként. 16202 eladó.
temetésén
megjelenték,
19. du. 2-től.
71604 gas. barna építőipari
megisrészvétükké!
és
vlrágadoBeköltözhető kétszo- Eladó ház nagy la- s z a k m u n k á s
házasság
manyajkkal
fájdalmunkat
bás családi ház 300 kásátadással. szeke- merkedne
céljából korban
és
enyhíteni Igyekeztek.
n-öl kerttel eladó a res u. 6. sz.
71387 magasságban hozzáKamaratöltésnél. UJ5260
Gyászoló család
Kétszobás,
azonnal illő dolgozó
nővel.
szöreg,
Sztálin u.
lakásátadással
köz- Leveleket „Motoros"
58.
16200
művesített
kertes Jeligére
kérem
a
Kereszt utca 35. sz. m a g á n h á z eladó. Gó- Károlyi hirdetőbe.
Fájdalomtól
megtört szívlya
u
.
10.
16013
ház eladő.
X71385
71551
vel tudatjuk, hogy szeretett

AptóULiddíszU

^yCöxleményeh

feleség,
anya.

édesanya,

a

féltnehézsúlyú

verseny-

zők mérkőztek a Sportcsarnokban: 13 országból 16 spor-

LEZUHANT KET FIATAL VITORLÁZÓ
REPÜLŐ
Dunaújváros közelében szeptember 20-án súlyos vitorlázó repülő szerencsétlenség történt. Német János 30 éves repülő-oktató
Stpos Andorral, a D u n a i V a s m ű 22 éves dolgozójával gyakorlatozásra szállt fel. A szemtanúk szerint felvontatás után n e m
sokkal a kétszemélyes vitorlázógéppel sikeresen jobbos dugóhúzó-gyakorlatot
hajtottak végre,
majd
siklórepüléssel
Jöttek
lefelé, hogy
hanyattfordulatot
hajtsanak végre. Holtponton
a
gép bal szárnya letört, 800 méter magasban lehettek ekkor, s
mindketten ejtőernyővel igyekeztek menekülni. Ejtőernyőjük kötele azonban beleakadt a gépbe, amellyel együtt Kisapostagon
az egyik talusi ház kertjébe zuhantak, s mindketten életüket
tesztették.

gyarország

Saombat. 1962. saeptember 22.

toló.

A svédek, finnek és
az
amerikaiak két-két versenyzőt indítottak, s új országként kapcsolódott a kuzdel-

K-tijÜ

TÍtilüíilH
mekbe Dél-Afrika és Curacao.

Félnehézsúly:
Világbajnok: Luis Martin (angol) 480
kg.
2. Palinski (lengyel) 470 kg,
3. March (amerikai) 460 kg.
SZOMBAT
Labdarúgás. Megyei bajnokság:
Sz. Dózsa—Hmv.
Honvéd, Dózsa-pálya, 4 óra
(Ződi).
UTC—Textilművek,
UTC-pálya, háromnegyed 4
(Kormányos). Városi bajnokság: MEDOSZ—Előre, UTCpálya, 2 óra (Kuhn). Juta—
Postás,
Juta-pálya, fél 4
(Farkas). Ifjúsági bajnokság:
SZVSE—Sz. Spartacus, külső Vasutas-pálya, fél 4.
A S Z E A C az Újpesti Dózsával Budapesten mérkőzik.
Kajak.
Bólyakörüli
folyambajnokság a Tiszán az
Ifjúsági vízitelep és a volt
vasúti híd között, 3 óraKézilabda. Megyei bajnokság: Sz. Építők—UTC férfi,
Kisstadion, 4 óra S Z E A C —
Makói K T S K női, Ady tér,
fél 5.
Kosárlabda. SZEAC—Diósgyőri V T K N B l-es férfimérkőzés, Rókusi Tornacsarnok, fél 6.
ökölvívás.
SZVSE—Kecskeméti Lakatosipari S K te-

Magas,
komoly,
érettségizett
fiatalember
ismeretségét
keresem
házasság
céljából. „Első" Jeligére kiadóba. 16233
Független
dolgozó
özvegyasszony 56 év
körüli férfivel megismerkedne házasság
célJábóL „Gyermektelen" jeligére hirdetőbe.
71610
56
éves
független
férfi megismerkedne
házasság
céljából
intelligens.
Jólelkű
nővel. — „ L a k á s o m
v a n " jeligére hirdetőbe.
71590

Megérkeztek a sportolók —
Műrepülő,
ejtőernyős bemutató a szünetekben

A
Magyar
Honvédelmi
Sportszövetség
holnap, vasárnap kezdődő nemzetközi
és egyben országos bajnoki
motocross-versenyének
hazai és külföldi
résztvevői
megérkeztek Szegedre. Ma
délután egy órakor már edzést tartanak a repülőtér
melletti pályán. A z elővételben vásárolt
jegyekkel
megtekinthető
a
főpróba,
ahol rajthoz áll a holnapi
nagy vetélkedés sok esélyese. A versenyen tizenöt megye M H S motoros klubjának versenyzői, a Dózsa és
a Honvéd Sport Egyesület,
az M H S Központi Motoros
Klub
és
több
külföldi
egyesület legjobbjai indulnak. A z utóbbiak között láthatjuk az amerikai Hopkins-t, az angol Curtis-t és

Harris-t, a cseh Brabekck-et,
K racsovics~ot, Stanek-et és
Valek-et, az osztrák Britvda-t, a svéd Grahn-t, a szovjet Avgyejev-et, Grigorjevet és Kaduskin-t. A magyarok legjobbjai közül felvonulnak Gaál, Hamar, Harangvölgyi.
Máté,
Mester,
Nagy Gyula, Némes és ifj.
Técsy, hogy csak néhányat
említsünk a sok közül.
Valamennyi számban népes mezőny indul. Huszonheten a 125, harmincötén a
250, huszonhatan a 350 és
tizenöten az 500 ccm. motorok versenyében.
A fél tízkor kezdődő és
több órán át tartó verseny
szüneteiben egyéni műrepülő, valamint ejtőernyős bemutatókat láthat a közönség.

A hétvégi
sportműsor

ki. Járási bajnokság: Deszk—
Tiszasziget. Deszk,
3 óra
(Barna). Űjszentiván—Tápé, •
Űjszentiván, fél 3 (Herczeg).
Cllés—Mórahalom, Üllés, 3
óra (Zsai-kó).
Röszke—Kübekháza, Röszke, 3 óra (Horváth M.).
Bordány—Szatymaz, Bordány, fél 4 (Gaál).
Ásotthalom—Forráskút,
Ásotthalom, fél 3 (Füzessi).
Sándorfalva II.—Zákányszék,
Sándorfalva, 10 óra (Ábrahám). Városi bajnokság: Sz.
Honvéd—Falemezgyár, Cserepes sor, 10 óra (Pintér I.).
Baktói Felszabadulás Tsz—
Igazságügy, Üj-Petófitelep, 9
óra (Kormányos).
Ifjúsági
bajnokság: UTC—Textilmüvek, UTC-pálya, 9 óra. Sz.
Dózsa—H. M E D O S Z , Dózsapálya. 9 óra. S Z E A C — S Z A K ,
SZEAC-stadion, fél 4. SZEA C II.—Juta, SZEAC-stadior., fél 11. Sz. Honvéd—Makói Spartacus, Cserepes sor,
negyed 9.
A S Z A K a Szentesi Honvéddal Szentesen mérkőzik,
a Szőreg szabadnapos.
Atlétika. Járási KISZ Kupa-verseny, SZEAC-stadion,
fél 10.

rületi bajnoki, Rókusi Tornacsarnok, 7 óra.
Teke. Megyei bajnokság:
Sz. Kender—Sz. Vörös Meteor, Postás-pálya, fél 4.
VASÁRNAP
Labdarúgás.
NB
II:
SZVSE—Salgótarjáni
KSE,
SZAK-pálya, 3 óra (Huszák).
Előtte SZVSE II.—Sz. Spartacus megyei bajnoki. (Horváth P.). N B III: Sz. Építők—Orosháza, SZAK-pálya,
10 óra (Sándor). Előtte Bőrösek—Építők ifibajnoki. Megyei bajnokság: Alsóváros—
Hmv. Vasas, Szabadság tér,
10 óra (Csepregi). Dorozsma—Szentesi
Kinizsi, Dorozsma, fél 4 (Fórián L.).
Kistelek—Móravárosi
Kinizsi, Kistelek, fél 11 (Jármai
dr.). Sándorfalva—Sz. Ruhagyár, Sándorfalva, fél 4 (Bokor). Előttük ifjúsági bajno-

AUaml
hivatal gépésztechnikusokat
keres felvételre. Pályázatok
beküldend ő k Szeged Postafiók 476.
X16186
Gyermekszerető
és
hozzáértő nőt keresek (60 évig) óvodás
kisleányom és 9 hónapos kisfiam mellé,
lakásomra.
Lovászi
Imre, H á m á n
Kató
u. 24. sz. szombaton
2—6-ig.
16176

Keresek altiszti, vagy
telefonos, portás állást, egyetem
vagy
más
intézménynél
lakáscserével. Kettőszoba. k o n y h a , előszoba, speiz. külön
WC,
fáspince, gáz,
Á L L Á S
viz.
villany bent,
parkettás,
földszinTekeállitókat
felve- tes,
cserépkályhás,
szünk. Juhász Gyu- napfényes
szép lala Kultúrotthon, Vö- kást adok. Villamosrösmarty u. 5.
tól kettő perc. „ N ő
Jeligére
a
Hangosan
árusító részére"
71617
hírlapárusokat
fel- hirdetőbe.
veszünk. Jelentkezés G i m n á z i u m
esti taa Főposta hirlapcso- gozatára járó fiatal
portJánáL
x diáklány
elhelyezÉrettségizett,
gya- kedne 4—6 órás Iro„Dolkorlattal
rendelkező dai m u n k á r a .
műszaki
anyagrak- gozni szeretnék" Jelhirdetőbe.
—
tárost felvesz. Fize- igére
tés 1600 Ft. Szegedi
Épület tatarozó, jaSzalámigyér.
X16101
vító és
malterozó
Gyakorlott
földmű- embert keresünk. —
vesszövetkezeti
kis- Erd. vasárnap. Róna
ker üzemági
admi- u. 10. sz.
71624
nisztrátor
gépgyorsíró
elhelyez- 2—3 kisgyermek gonmagánházkedne. „Október 15" dozását
ban vállalom. „Beljeligére a kiadóba.
város 71575" Jeligére
G y e r m e k gondozását hirdetőbe.
71575
vállalom
teljes ellátással, esetleg bent- Bejárónőt gépesített
lakással, 5—12 éves háztartásba délelőttkorig. Erd. Hajnóczl re felveszek. Hunyau. 5. fdsz. 1.
16227 di János sgt. 4. I.
13.
16237
Gépírni tudó adminisztrációs
munká- Gyermekszerető
főban jártas
dolgozó zőmindenes állást kenö
e l h e l y e z k e d n e res.
„Azonnal
II."
„Október 5 " Jeligé- jeligére hirdetőbe.
re kiadóba.
16195
Adminisztrációban
Kisgyermek
gondo- jártas gyakorlott gépzását vállalnám. Ke- írni tudó női munlemen u. 8. Házfel- kaerő elhelyezkedne
ügyelő^^
16192 „Idegen nyelvtudás"
Bejárónőt felveszek. jeligére a kiadóba.
Jelentkezés
4—6-ig. Borbélysegédet
keD r . Gábor, Tábor u. res Hernádi, Petőfi
5.
16191 S. Sgt. 8.
16040

E G Y É B
Idős házaspárt lakásáért eltartanék. —
„Orvosházaspár" Jeligére a hirdetőbe.
X71618

Kézírásból
megbízható Jellemrajzot, lélektani analízist ad
levéUleg
is
Szabó
Sándor
Írásszakértő
Budapest VIII., Népszínház u. 17.
B p . 7606
kerékpárdinamók
Javítása,
delejezése,
tekercselése és csapágyazása
felelősséggel.
Zsótér
műszerész, Bartók tér 14.
62447
Élelmiszerek darálása tiszta, tökéletes,
megbízható.
Hétfő,
kedd, péntek: m á k ,
dió, cukor, a többi
napokon morzsa és
panirozóliszt
darálása. V a d á s z u. 3.
25094

Dfszpárna
montirozást, hímzést, divatkabátok
kézikötését
bontott
fonalból is
vállalom.
Udvary
Margit
kézimunkaüzlet, K i g y ó u. 8.
16223
Mosást vállalok olcsón. Pacsirta u. 13.
Erd.
szombat, vasárnap, Szabóné. —
16144
Idős nénit, vagy bácsit eltartanék házáért. vagy
lakásért.
Erd. Szeged, József
A . sgt. 145. sz. du.
4-től mindennap.
71535
Csecsemő vagy általános iskola alsótagozatú kisleány nappali gondozását vállalom.
„Belvárosi
magánház"
Jeligére
kiadóba.
16110
Egyetemi
hallgatón a k mosok, vasalok
elsős gimnazista fia m korrepetálásáért.
„Dolgozó
szülők"
Jeligére hirdetőbe.

nagy-

KANTOR
ISTVANNE
Szabó Etelka
életének 66
évében hoszszú
szenvedés
után
elhunyt. Temetése (olyó hó
22-én
13 órakor
lesz
az
újszegedi temető ravatalozójából.
Gyászoló
család.
5362
K ö z é p fasor 50.

Köszönetet m o n d u n k mindazon rokonoknak,
ismerősöknek, kik
szeretett feleségem. édesanyánk.
KOVÁCS
BALINTNE
temetésén megjelentek, valamint koszorú- és virágadományaikkal mély
fájdalmunkat enyhítem Igyekeztek.
5257
Gyászoló család

Köszönetet m o n d u n k mindazon rokonoknak, ismerősöknek, jó barátoknak, kik
édesapank.
td.

ZOMBORI

IMRE

temetésén megjelentek, valamint koszorú- és
virágadományaikkal
fájdalmunkat. enyhíteni
igyekeztek.
3255
Gyászoló család

Köszönetet m o n d u n k mindazon rokonoknak és Ismerősöknek,
akik
özv.

FARKAS

FERENCNÉ

temetésén
megjelentek,
részvétükkel.
virágaikkal,
koszorúikkal
fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
16241

Gyászoló

család

Bánatos szívvel tudatom,
hogy
rajongással szeretett
drága Jó férjem,
Dr. D É N E S
JENŐ
S Z T K üzemi orvos
és fogszakorvos
hosszú szenvedés utan befejezte áldásos életét. Temetése e hó 23-án, vasárnap
déli
12
órakor lesz
a zsidó-temetőben.
16299

Ma győzhet
a SZEAC
A SZEAC
első helyen
álló
labdarúgó-csapata
nagy
feladat
előtt áll: ma
a
kitűnő képességű
Újpest
ellen
lép pályára
a fővárosban.
A
Dózsának
eddig
kettővel
kevesebb
pontja
van,
mint
a
SZEAC-nak,
de még
mindig
veretlen.
Érdekesség,
hogy
az utóbbi
években
a
szegedi
csapat
derekasan
megállta
helyét
a lilákkal
szemben.
A legutóbbi
négy
alkalommal
például
kétszer
a
Szeged,
kétszer
az
Újpesti
Dózsa
nyert.
1958-ban
még
Újpesten is győzni
tudott a
SZEAC
1:0 arányban...
Ezek
szerint tehát nekünk
is van esélyünk
a mai
mérkőzésen.
Érdekes
a
statisztikája
a
vasárnap
délelőtt
Szegeden
sorra kerülő Szegedi
Epitők—
Orosházi
Kinizsi
NB
lll-as
mérkőzésnek
is, mert
a
két
csapat
eddigi
négy
egymás
elleni találkozója
mind
döntetlen
eredménnyel
végződött. Meg
kell említeni
azt
is, hogy
az
Épitök
az
idei
bajnokságban
játszott
hét
mérkőzése
közül öt (!)
hozott
döntetlen
eredményt.
A
sok
pontosztozkodás
után
a Szegedi Építők
jóképességű
csapatától
most
már
győzelmet
várunk.

Haj-mai László

DÉL-MAGYARORSZÁG
A Magvát Szocialista Munkásp á r t C s o n g r á d m e g y e i és S z e g e d
városi bizottságának lapja
Megjelenik hétfő .elvételével
mindennap.
Szerkeszti a szerkesztő bizottság
Főszerkesztő
dr. Lőkös Zoltán
Szerkesztőség:
Szeged. Magyar Tanácsköztársaság útja 10.
Telefon: 35-35, 30-03
Éjszakai telefon: 35-06
Kiadja
a Csongrád
Megyei
Lapkiadó Vállalat
Pelelős kiadó: Kovács László
Kiadóhivatal: .
Szeged. Klauzál tér 3.
Telefon: 35-00. 31-18.
(Beküldött kéziratot n e m őrzünk
meg és n e m a d u n k vissza.)
A lapot nyomja
s Szegedi N y o m d a
Vállalat
Szeged. Kárász utca ».
Terjesztik a
Csongrád
megyei
postahivatalok.
Előfizetést
alj
egy jhónapra 11 Ft. Előfizethető
bármely postahivatalnál és icés*
toesiiőnék

