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SZEBDA, IM I . AUGUSZTUS 1. 

SIRÁNKOZÁS HELYETT 

T E T T E K E T V Á R U N K 
IFJÚMUNKÁSAINKTÓL 

Eredmények , hiányosságok az Erőtelep DlSz-flalal jainah; 
m u n k á j á b a n 

Már jóval a -munkaidő élőit 
DlSZ-jelvényes fiatalok sietnek 
munkába a Kossuth Lajos-sugár, 
úton. Az Erőmfttelep kapujában 
sziDte összetorlódnak, hangosan kö 
szorítik egymást, nevetgélnek. Alig 
lehet a fiatalok között különbséget 
jenni. hiszen mindegyiken a Mun-
kaerötartalékok Hivatalának fekete 
egyenruhája feszül. Hamarosan fel-
cserélik azonban ezt a szép egyen-
ruhát a kék, szürke munkaruhával 
s elfoglalják helyüket a munkapa. 
dok mellett: tanulják a szakmát. 

Azelőtt a hozzájuk hasonló fiaia-
lok szakmai „oktatásának" egyik 
segédeszköze a pofon volt, s bizony 
nem egy kis jövendőbeli szakmun-
kás öntözte meg könnyeivel a satu-
padot. Ez a viliig régen volt. Ma, 
mindenki, valamennyi szakmunkás 
szeretettel, türelemmel, sok.sok jó-
indulattal tanítja, neveli 

a jövő szakmunkásait, 

azokat a szakiembeveket, akiknek 
százezreire van szüksége orszá-
gunknak. Az Erőmű fiataljainak 
Kovács Mihály régi üzemlakalos 
személyében igen jó oktatójuk van. 
Mikor kezükbe adja a fiataloknak 
a munkadarabot, megbeszéli, meg-
tanácskozza velük a munkát. Most 
éppen a kis Kiri Istvánnal beszél-
get Kovács elvtárs. Nem azt ma-
gyarázza neki, hogy kell megcsi-
nálni a rábízott munkát, hanem ar-
ról beszél, hogy ő, mint régi szak-
ember, hogyan csinálná. Kiri Pislá-
nak csillog a szeme s még a ka'.a. 
pácsot is úgy igyekszik marokra-
fogni, mint .'.Kovács bácsi". Per-
sze Kovács elvtárs nemcsak Kiri 
Istvánt tanítja, hanem ugyanígy 
igyekszik n többiekből is jó szak. 
munkást nevelni. 

Ilyen körülmények között egyál-
talán nem lehet azon csodálkozni, 
ha az Erőmű DISZ-fiataljai lelkes 

munkafelajánlásokat 

fettek a Berlini Világifjúsági Ta-
lálkozó tiszteletére. Előrelendítette 
őket ez a felajánlás és mint Bánfi 
József DlSZ.titkár mondja: ..A fia-
talok keze alatt azóta serényebben 
ég a munka!" 

A fiatalok hosszúlejáratú ver. 
senyszerzödéseket kötöttek. A Ko-
vács Mihályhoz hasonló oktatók-
tól minden szakmai segítséget meg-
kapnak ahhoz, hogy munkájukat jól 
el tud'ják látni. Az oktatók megta-
nítják a tanulókat a legfejlettebb 
munkafogásokra. Megkönnyítik 
munkájukat, előrelendítik fejlődé, 
süket. A műszakiaktól is minden 
gegtíséget megkapnak az ifik. 

A munka 
helyes megszervezésével 

elérik azt, hogy a munkadarabok 
jóval előbb elkészülhetnek, kevesebb 
gép esik ki a termelő munkából. A 
fiatalok felajánlásainak teljesítését 
nem utolsó sorban az segíti elő, 
hogy a pártszervezettől a legmesz-
szebbmenő támogatást megkapják. 
Nem lehet olyan problémájuk a 
fiataloknak, amit a pártszervezet 
haladéktalanul meg nem oldana, 
nem jött még ki a "pártirodából úgy 

•egyetlen fiatal sem, hogy ne segí-
tettek volna rajta. Persze, a párt-
szervezet segítsége nemcsak ebben 
merül ki. Azzal is támogatja a f ia . 
lalok munkájút, hogy ellenőrzi őket 
és ahol kritikára, elvtársi bírálatra 
van szükség, egy pillanatra sem 
késlekedik. 

Általában el lehet mondani, hogy 
az eröműtelepi fiatalok fel is hasz-
nálják ezt a sokféle irányból ka-
pott segítséget. Teljesítik felaján-
lásaikat és büszkék azokra a tár-
saikra, 

akik élenjárnak 

a munkában. Büszkék Csányi Szil-
veszterre, aki több. mint 108 szá-
zalékra teljesítette már eddig fel-
ajánlását, Pappdi Ferencre, akt 
szintén túlteljesítette azt, amit vál-
lalt, Kiri Istvánra és Tamási K á . 
rolyra, akik éppen most fejezték be 
felajánlásuk teljesítését. 

Nem segítenénk elő azonban an 
erömütelspi fiatalok fejlődését, nem 
támogatnánk őket a további jó 
munkáikban, ha eredményeik mel-
lett elhallgatnánk azokat a hibá-
kat. hiányosságokat, melyek meg-
mutatkoznak. Az erőműtelepi 
DISZ-szcrvezet megalakulása óta 
állandó szervezési zavarokkal küzd. 
A vezetőségben nincs meg a kellő 
összhang, ami azután azt eredmé-
nyezi. hogy a szervezés kérdéseit 
tiom tudják összehangolni az agitá-
ció kérdéseivel. Ebből további ba-
jok származnak és részben ez a 
magyarázata a fiatalok passzív ma-
ga tartásának is. A fiatajok — per-,.1 

sze helytelenül — úgy gondolkoz. 
nak: ha a vezetőség nem törődik 
velük, ha a vezetőknek nem fontos 
a szervező munka — akkor nekik 
sem. 

Csak egy jellemző példa a DISZ. 
vezetők hanyagságára: 

Az eröműtelepi DISZ-vezelőség 
nem tudta azt, hogyan kell meg-
szervezni egy DISZ-gyűlést, Meg. 
kérték a városi DISZ-bizoitságot, 
hogy küldjenek ki egy elvtársat, akt 
gyakorlatban megmutatja, mik a 
tennivalók. Nógrádi elvtárs, a vá-
rosi DlSZ.bizottság egyik funkció, 
náriusa ki is ment az üzembe, elbe-
szélgetett a fiatalokkal, megmagya-
rázta nekik a DISZ-gyűlés fontos-
ságát. A fiatalok meg is érlelték és 
meg is köszönték a segítséget. A 
Nógrádi elvtárs által megszervezett 
értekezletet ínég sem lehetett meg-
tartani, mivel azoin az erőműtelepi 
DISZ-szervezet titkára egyszerűen 
nc-rn jéient meg. 

A vezetőség hibáját 

tetézi még az . hogy nem ismerik 
el mulasztásukat. Sőt.igyekeznek a 
problémák megoldásának könnyeb-
bik végét választani, ami azután 
természetesen az opportunizmushoz 
vezet. így történt abban az esetben 
is, amikor a DlSZ.vezetöség össze-
ült azzal a céllal, hogy tegyenek 
valamit a szervezet megjavítása 
érdekében. Hosszas vita után az 
ülés eldöntötte, hogy semmit sem 
tudnak tenni. Ebbe aztán bele is 
nyugodtak. 

Természetesen mi — és egyetlen 
becsületes dolgozó sem nyugodhat 
bele az erőműtelepi DlSZ-vezetők 
módjára a semmittevésbe. Mi a 
megoldás? A DISZ-vezetőség tart-
son szorosabb kapcsolatot az ifikkel. 
A vezetőségi üléseket ne néha.nap-
ján, hanem rendszeresen taTtsák 
meg és ne arról panaszkodjanak, 
hogy úgy sem tudnak semmit tenni, 
hanem konkrét intézkedésekkel, ha . 
tározatokkal harcoljanak a hibák 
kiküszöböléséért. A fiatalokkal való 
foglalkozás terén elsősorban maga 
a DISZ-titkár mutasson példát. A 
problémák megoldásának módja 
nem az, hogy a városi DlSZ-bi-
zotlságnál 

siránkoznak 

állandóan a segítségért, hiszen a 
városi DISZ.bizottságnak nem csu-
pán ez az egy alapszervezete van 
b ha állandóan csak az eröműtelepi 
fiatalok kérdéseivel foglalkoznának, 
akkor ez a többi alapszervezet ro-
vására menne. Ezt meg kell érte-
niük az Erőmű fiataljainak. A 
pártszervezet szervezeti téren is fo. 
kazottábban támogassa a jövőben a 
fiatalokat s a kommunisták ne csak 
tanácsokat adjanak a fiataloknak, 
hanem — ha arra szükség van — 
konkrét gyakorlati segítséget is. 
Ki akarjuk hangsúlyozni azonban 
azt, hogy ez a segítés semmiféle-
képpen sem jelentheti a D ISZ . 
szervezet önállóságának elsorvasz-
tását, nem jelentheti azt, hogy a 
pártszervezet végezze el a munkát 
a DISZ-szervezet helyett. 

Ha az erőműtelepi fiatalok a 
pártszervezet segítségével ilyenmó-
don hozzálátnak ahhoz, hogy szer-
vezeti életük terén is rendet te_-
remtsenek. akkor bizonya?, hagy a 
jó termelési eredmények mellett a 
mozgalmi munkában is jobb ered-
ményeket érnek el, mint eddig. 

A Textilipari Műszaki 
és Tudományos Egyesület 

holna, szerdán délután 7 óra-

kor a Dokumentációs Központ 

(Horváth M.-u. 5. I , em.) helyi-

ségében előadást rendez. 

Pados Ferenc elvtárs, az Új-

szegedi Kender- és Demisnövőgyár 

műszaki igazgatója beszél a len-

kender szövőgép fordulatszám 

növelésének lehetőségéről, Gott-

lieb elvtárs, a Szegedi Ruha-

gyár műszaki igazgatója pedig 

a ruházati ipar minőségi kér-

déseiről. 

Érdeklődőket szívesen lát a 

vezetőség. 

KÜLÖNVONAT A MÁTRÁBA. 
Augusztus 4'én 24 órakor, 
vissza 5-én 20 órakor. Kész-
vétrll jegy ára 22.5') forint. 
Kirándulás: Kékes, Galya-
tető, Mátraháza, Mátrafürrd 
autóbusszal. Felvilágosítás és 
jelentkezés az IBUSz-nál. 

* Párthírek 
Augusztus 1-én, szerdán délután 

5 órakor a Kálvin-tér 6. szám alatt 
üzemi háromszögértekezletet tar-
tnuk. Pontos megjelenést kérünk. 
Meghívóját mindenki hozza magi-
val. 

Szervezési osztály 

N A P I R E N D 

Szerda, 1951. augusztus 1. 

MOZI 

Szabadság-mozi; Fél .7, fél 9: 
„Uj hareosok születnek" (augusz-
tus 3-ig). 

Vörös Csillag: Fél 7, fél 9: „Va-
rázsmagoeska" (augusztus l-5g). 

Fáklya: 6, 8: „Express szerelem" 
(augusztus 2-ig). 

SZÍNHÁZ 
Szünet. 

• 

A Múzeum nyitva keddtől pén-
tekig délelőtt 9-töl délután S-ig, 
szombat és vasárnap délelőtt 9-tol 
1 óráig, 

* 

Az Egyetemi-könyvtár augusztus, 
ban szünetel. Könvvkölcsön-és k-d. 
den és pénteken 8 órától 1 óráig. • 

A Somogyi-könyvtár nyitva van 
július és augusztus hónapban köz-
napokon délelőtt 10 órától .14 
óráig. 

. i 
IDÖJARASJELENTÉS: Várható 

időjárás szerda estigT Déli, délutáni 
felhőképződés, valószínűleg eső nél-
kül. Mérsékelt északi, északkeleti 
szél. a meleg idő tovább tart. — 
Várható hőmérsékleti értékek az 
ország területére: szerda reggel: 
16—19, délben 28—SÍ fok közöli. 

RÁDIÓ MAI MŰSORA: 

1951 augusztus 1, szerda 

Kossuth-Rádió 

5.00: Falurádió. 5.30: Hírek. 
5.40: Csárdások. 6.00: Indulók. 6.30 
Részletek daljátékból. 6.45: Hírek. 
7.25: Dalok. 7.45: Lapszemle. 8.05: 
Nepzene. 11 30: Gogoly művei. Holt 
lelkek. II . rész. 12.00: Hírek. 12.30: 
Népi zene. 13.15: Szórakoztató 
zene. 14.10: Uttörő-híradó. 14.45: 
Hanglemezek. 15.30: Énekkar. 15.55 
Női szemmel. 16.20: Hangjáték. 
17.00: Hírek. 17.10: Elbeszélés. 
17.25: Színes muzsika. 18.00: 
Komszomol-dalok. 18.25: ötévea a 
forint. Olt Károly pénzügyminisz-
ter előadása. 19.00: Tánczene. 
20.00: Hangos Újság. 20.40: Ver-
senyben az ország kenyeréért. 20.45 
Egy falu — egy nóta. 21.00: Rá . 
diózenekar. 22.00: Hírek. Sport. 
22.25: Rossini: Szevillai borbély. 
23.30: Szonáta. 24.00: Hírek. 

Petőfi-Rádió 
5.30: Hanglemezek. 5.50: MHK-

negyedóra. 6.05: Üzemi lapok. 6.15 
Hanglemezek. 3.75: Operarészletek. 
8.00: Szórakoztató zene. 9.00: Nép-
dalfeldolgozás. 9.20: Iskolások rá-
diója. 10.00: Hírek. 10.10: Zene-
kari művek. 10.45: Oboanégyes. 
11.00: Mese. 11.20: Keringő. 15.00 
Szórakoztató zeme. 15.40: Szovjet 
híradó. 15.55: Operettrészletek. 
16.40: Szonáta. 17.10: Az Oszipov. 
együttes. 17.30: Hírek. 17.40: Elő-
adás. 17.55: Hanglemezek. 18.40: 
MozaTt: Szerenád. 19.00: Építő-
ipari műsor. 19.25: Három kép a 
Grősz-perrői. 19.50: Falurádió. 
20.05: Tánczene. 22.00: Opera-
részletek. 22.30: Népzene. 

VÁROSI BÉKEBIZOTTSÁG HÍREI. 

Augusztus hó 1-én (szerdán) dél-
után 6 órai kezdettel az MSzT-
székházban (Horváth Mihály-u. 3.) 
értekezlet a területi békebizottság 
titkárai számára. 

A városi tanács hírei 
A fennálló rendelkezések érteb 

mében az új munkavállalóknak 
munkakönyvük kiállításához sze-
mélyazonossági igazolásra szolgáló 
köziratra van szükség, amelyet 
munkábaállás előtt vigyenek ma-
gukkal, az illetékes munkakönyv-
kiállító járási, illetve városi ható-
ságokhoz. Minden olyan okirat 
megfelel, amelyet hatóság állított 
ki, amelyből a személyadatok: a 
munkavállaló neve, születési éve, 
hónapja, napja és anyja neve kide-
deriil. Megfelelő erre a születési 
bizonylat, vagy a házasságlevél. A 
lakásbejelentő lap és a tagsági 
igazolvány nem elegendő. 

A textilüzemek, a kereskedelmi és pénzügyi dolgozók 
MHK próbái 

Szeged dolgozói szombaton dél-
után és vasárnap délelőtt folytat-
ják az augusztus 20.ra tett felaján-
lási MHK-próbázásokat az újsze-
gedi Textiles, felsővárosi ég a 
Lokomotív sportpályán. A textil-
üzemek, a kereskedelmi és pénz-

ügyi dolgozók nagyszámú csoportja 
jelentette be a próbázását. Azon. 
ban' lemaradás tapasztalható az 
építőknél, a DÉMA és a szegedi 
cipőgyári dolgozóknál. Remélhető-
leg ők is rövidesen pótolják lema-
radásukat. 

P,aiU<rfi/asó fnazg-atof** Szegeden 

A Magyar-Szovjet Társaság sze-
gedi szervezete igen . népszerűnek 
ígérkező kulturális mozgalmat in-
dít meg. Ez a mozgalom „park ol-
vasómozgalom" néven ismeretes és 
az a célja, hogy a dolgozók minél 
szélesebb tömegéneik nyújtson le-
hetőséget szabad idejében a leg-
kiválóbb szovjet és magyar folyó-
iratok, könyvek olvasására, tánul-
mányozására A park olvasómoz-
galom szombaton délután fél 4 óra-
kor nyílik meg ünnepélyes keretek 
közölt a Széchenyi-téren. Mind-
azok a dolgozók, akik a könyve-
ket, vagy folyóiratokat igénybe 

akarják venni, bármelyik nap dél-
után 4 és 7 óra között kikérhetik 
és bejelentőlapjuk, vagy személy-
azonossági igazolványuk ellenében 
díjmentesen megkapják. Igazolvá. 
nyukat azután a könyv, vagy fo-
lyóirat visszaadásakor újból meg-
kapják. A mozgalom keretében 
nemcsak kölcsönözni Ieht könyve-
ket, hanem bárki ott nyomban 
meg is vásárolhatja azokat. A park 
olvasóraozgalommal kapcsolatos 
minden kérdésről a Széchenyi-téri 
MSzT könyvsátorban nyújtanak 
bővebb felvilágosítást az érddklör 
dőknek. 

A begyűjtés é len járó inak 
• * 

Kultúrbrigád Ottomoson 
Hangosan énieklő, vidám társa-

sággal megrakott teherautó érkezeti 

az öttömösi kultúrház elé. Kíván-

csian állták körül a falu dolgozói. 

Az autóról a Kisiparosok Országos 

Szövetsége szegedi tánccsoportjá-

nak és a Ruhagyár zenekarának 

tagjai szálltak le. hogy dallal, ze. 

nevel, tánccal köszöntsék öttömös 

élenjáró dolgozó parasztjait, akik 

kitűntek a terménybegyüjtésben. 

Sólya Lázár dolgozó paraszt házá-

hoz mentek elsőnek, aki példát mu-

tatott idős kora ellenére is a be-

gyűjtés hazafias kötelezettségének 

teljesítésében. Dalos köszöntése után 

vele együtt vidám láncra perdül-

tek. 

Milyen kár, hogy a feleségem már 

nem érhette meg ezt a szép meg-

tiszteltetést — mondotta Sólya bá-

csi, amikor a tánc után elbeszélge-

tett a kultúresoport tagjaival. — A 

mult rendszerbein ilyesmiben, elis. 

mérés ben sohasem volt részem. Vég. 

telen boldog vagyok, hogy ezt meg-

érhettem és ígérem: a jövőben 

ugyanolyan becsülettel teljesítem 

államunk iránti kötelezettségemet, 

mint ahogy most is tettem. Hálá-

mat akarom kifejezni ezzel ig a 

munkásosztály iránt, amely olyan 

bőven ellát bennünket iparcikkek-

kel. 

Hasonló szép jelenetek játszódtak 

le a község többi élenjáró dolgozó 

parasztjának házánál ia és vala. 

mennyien megígérték, hogy a jövő-, 

ben még fokozottabban tesznek ele-

get" minden hazafias kötelességük-

nek, 

i TófK Ferenc, •Ut.:. , 

EGY süldő eladó. Földmüves-u. 15 

EGY serlés eladó, Rom.utoa 6. sz 
KOVÁCSSEGÉDET azonnali belé-
pésre felveszek. Kovács, Török-u. 
7. szám. 
A VÖRÖS CSILLAG-moziban fe-
lejtettem retikülömet. Jutalmat 
adok annak, aki az okmányokkal 
behozza a Délmagyarország kiadó-
hivatalába. Paiócz Ernőné. 
FÉLSZER, nyitott faoszlopokon. 13 
méter hosszú, 3 méter széles, tyúkól 
2 méter magas kétszeres deszkafal-
lal, mindkettő vörös cseréppel fe-
deti. eladó. Vásárhelyi-sugárút 78 
GÁZREZSÓ eladó. Mérey-utca 7 
II . 6. -
ELADÓK szekrények, asztalok, 
székek, slelázsik, falióra, cserép-
kályha, pokrócok, nagy konyhaasz-
talok pléhvel bevonva. Bokor-utca 
6. szám. 
HASZNÁLT zsilet pengét veszek. 
Tápéi-utca 34. 
ELADÓ egy pár 41-es birgeri és 
egy barna osdzmanadrág. Imre-utca 
3/a. szám. 

KÉTNAPOS KÜLÖNVONAT 
BUDAPESTRE. Indul VIII. 
4-én 13 óra 30-kor, visszain-
dul Budapestről 5-én 20 órn 
40-kor. Részvételi jegy ára: 
31 forint. Jelentkezni lehet. 
2-án 14 óráig az IBUSa níL 

6£LMAGYÁRŐI5ZXS 
p o W t a í napi lap, 

' a l . t ő s n e r k o . z M *s H a d * 
ZOMBORI fANOS 

S i e r l e s s f i i a szaricasztőbltoltsdg 
Szarkasztőség • S i a g a d . l a n t i r a . I I . 

Talafon: 35-34 és 40-60 - Éitszokol i z a r t e í z tS iér f 
talafon aata 8- W 94-38 

C lodöhlvatd i Szegőd, tenfn-o a 
Talafon i 31-15 és 34-00. 

•étmogyarorszőg Nyomda, Szagad 
felelős vezetői Pilskla Madoa 

ELADÓ egy 325x225 nagy és két 
összekötő magyar perzsaszőnyeg. 
Szentháromság-utca 54. 
KERESEK megvételre egy fúró-
gépet. Cím: ifj . Selymessy Imre la-
katos, Béke-telep, Nagyszombati-u. 
8. szám. 
DRAPP férfiruha, háromajtós fe-
hér szekrény eladó. Roosewelt-tér 
13., emelet. 
HORGÁSZOK figyelem! Horgászúj-
ság megérkezett, átvehető Kecske-
méti titkárnál, Juhász Gyulám. 27a. 
MÉLY gyermekkocsi eladó. Vásár, 
helyi-sugárút 28. 

TETŐNEK való rozsszalmát trá-
gyáért cserélek sürgősen. Újszeged, 
Szí Rozália-utca 9. 
BÖTEJÜ fejőskecskét' vennék. 
Ajánlatokat: Újszeged. Szt, Rozá. 
lia.utca 9. szám alá kérek. 
ÜGYES, megbízható, mindenes főz-
ry tudó bejárónő elmenne nyolc órai 
munkára. Juhász Béláné, Tisza La-
jos-utca 12. 

ÜVEGFALAK irodának, kavicsros. 
ták, szalmaprés eladók Dugonics. 
tér 11. I. 3. 

ELADÓ háló, vörös plüssgarnitura. 
jégszekrény, cimbalom, előszobafai 
és konyhakredenc. Szentháromság-
utca 2. II . 11 ajtó. 
BEJÁRÓNŐT keresek. Szt. Mi-
hály-utca 1„ fsa, halra. 

NÉGY darab négyhónapos mai a/J 
eladó. Ősz.utca 23. 
ELADÓ egy ártán hízónak] való 
sertés, egy éves. Kolozsvári, tér 35, 
Kovács fűszeres. 
MAJDNEM új konyhabútor olcsón 
azonnal eladó. Valéria-tér 4.. föld-, 
szint. 
ASZTALOK, székek, hordóik elv 
adók. Bercsényi-utca 4. 
S INGER karikahajós (bobinoe) nöi 
varrógép eladó. Feltámad ás.utea 
17., emelet. 
EGY fehér fejőskecske elveszet^ 
július 30-án. Aki tud róla valamit, 
értesítsen, Kossuth-utca 26 Csőn*' 
káék." 
KIS háztartásba jó bizonyítvánnyal 
rendelkező nőt keresek augusztus 
16-ie. Újszeged, Pócskai.utca 12/b, 
délután 5—6 óra között. 
EGY fehér, mély gyermekkocsi és 
esy gyermek vaságy eladó. Lugas, 
utca 21. 

LACZKÓ órás, Széchenyi-tér 9., 
Zsótér-ház. Jó árat fizetek kar-, 
zseb. és ébresztőórákért és szerke-
zetekért. 
KOMBINÁLT szekrény, székek, há-
lószobabútor, konyhaberendezés 
Spitzer asztalosnál készen kapható, 
Attila-utca 16. ' 
Csongrádmegyei Ingatlanközvetítő 

Vállalat közli: 
BELVÁROSBAN dolgozó nő any» 
jávai keres összkomfortos bútoro. 
zott szobát I. emeletig, konyha, 
használattal. Dugoni«s-utca 32. U j . 
helyiné. 
BÚTOROZOTT szoba férfi részére 
kiadó Nemes takács-utca 23. 
KÜLÖNBEJÁRATÚ. bútorozott tós 
szoba, fürdőszobával azonnal ki* 
adó. Dugonics.tér 11. I. 3. 
PÉKSEGÉD elhelyezkedne' pékségi 
szakmában. I f j . Prajda József, Pe. 
tőfi-telep, 56-os utca 1316. szám. 
KITŰNŐ hangú „Dörsam" zongora 
bérbeadó. Hajnóczy.utca 15. I. 15, 
(IV. lépcsőház). 
ELADÓ üzletberendezés, egy író-
asztal, létrák, üvegpult. Háy Mik-
sa. Deák Ferenc-utca 24. 

váltsa be 

nyári 

mozibérletét! 


