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A mackó-részleg versenyszerzddést köt 
Mackó-ország. Mac. 

kók az asztalon, mac-
kók a polcon, széke-
ken, Bunfordi, sárga-
hasú, pihés jószágok, 
kicsik, nagyok. Talán 
senki sem hinné el, 
mennyi munka, fá-
radtság, ötlet, találé-
konyság kell ezekhez 
a mosolygásra kész. 
tető játékokhoz. 

Pedig a NlVO.jd-
téküzem dolgozói ko-
molyan veszik felada-
tukat! Békegyülésl 
hívtak össze, hogy 
megbeszéljék a ten-
nivalókat. A gyűlést 
lelkes szavakkal kez-
dik, majd a békebt. 
soltsági titkár beszá-
molója nyomán egy-
másután szólalnak fel 
a dolgozók. Határta-
lan szeretet, áldozat-
készség sugárzik a 
felszólalásokból, a 
>.fogyasztók:" — a 
gyermekek iráni. 

Kocsis elvtárs, az 
üzem vezetője arról 
beszél, hogy a me-
gyét járva, minden 
szövetkezeti bolt kira. 
katában találkozott 
az üzem munkájával. 

— Azelőtt a falusi 
gyerekek alig jutot-
tak hozzá egy-két se. 
lejtés játékhoz — 
hangoztatta —, most 
meg szebbnél-szebb, 
olcsó, ízléses kisautók, 
vonatocskák, hajók, 
mackók várják őket. 
És a dolgozó parasz. 
tok vásárolják is eze. 
kel a játékokat! Ne-
künk az a feladatunk, 
hogy ellássuk a dol-

gozók gyermekeit já-
tékokkal, 

Szűcs elvtárs a csi-
szolóbrigád nevében 
jelenti be ezután, 
hogy brigádja no-
vember 28-ra be-
fejezi ezévi tervét! 
Egyben — mint ver-
senyfelelős — felszó-
lítja a többi brigádo-
kat: kössenek hosszú-
lejáratú versenyszer-
zödé8t. hogy decem-
berre elég játékot 
tudjanak adni a dol-
gozók gyerekeinek. 

Sorra szólalnak fel 
a brigádvezetők. Sza-
lóki elvtárs a szerelő, 
Erdélyi elvtárs a sző. 
gelő-brigád nevében 
vállalja, hogy novem-
ber 28-ra befejezik a 
tervet. 

Iván Pálné elvtárs-
nő a mackórészleg 
nevében bejelenti a 
november 25-i határ-
időt. 

Most Fekete László 
elvtárs, a szövetke-
zel elnöke kér szót: 

— Mi a dolgozók 
gyerekeit örülni, ne-
vetni, játszani tanít-
juk — mondja. — í> 
amiig mi itt megáll-
juk a helifűnket, ad-
dig vezetőink vigyáz-
nak gyerekeink éle-
tére. Mi tudjuk, hogy 
a Szovjetunióban az 
atommal termőfölddé, 
virágoskertté akarják 
varázsolni a sivata-
got. De azt is tudjuk, 
hogy odaát Ameriká-
ban a tőkések fenik a 
fogukat, hogy meg. 
támadjanak és el. 

pusztítsák mindazt, 
ami szép. A legborzal-
masabb fegyvereket 
találták ki a mi gyer-
mekeink legyilkolá-
sára: a baktérium-
fegyvert, az atom-
bombát! Arra szá-
mítottak, hogy el-
lenállás nélkül hatol-
hatnak be épülő ott-
honainkba, játszóié, 
reinkre, búzaföldje-
inkre. Hogy akadály 
nélkül pusztíthatják 
el anyánkat és gyer-
mekcinkel, rombol-
hatják le gyárainkat. 
Bosszul számítottak! 
Mi meg is védjük azt, 
amit felépítettünk. És 
ha kell, harcolunk is 
érte! 

A polcokon olt so-
rakoznak a bélre leg. 
kisebb katonái:, a gye. 
rekjátékole. Gyereke-
ink arcán, szivében 
őrzik meg a békét. 
Vidám, tarka színe-
ikkel, csillogó üveg-
szemvükkel mintha 
mind-mind velünk 
örülne, hogy jó ma 
játszani, hallani a 
gyerekek boldog ka-
caját. És decemberre 
készen lesz egy egész 
mackó hadsereg, ka-
tonás rendben levo-
nulnak majd a polc. 
ról. be a városba, fáL 
vakba. S a kicsi 
autók, lehervonatocs. 
kák, hajók, villamo-
sok elviszik szerte az 
országba a gyerekek 
asztalára a dolgozók 
szereletét. 

(váradi) 

Szegeden szerepel Eva Fleischer, 

a berlini operaház énekesnője 

A Szovjetunió és a szomszédos 
répi demokráciák között napról-
napra mind szorosabbá válik kul-
turális kapcsolatunk is. Ennek 
egyik megnyilatkozásai közé tar-
tozik a Német Demokratikus Köz-
társaságból Magyarországra érke-
zett Eva Fleischer operaénekesnö 
szerep lése is, aki ma, pénteken 
este 8 órai kezdettel a szegedi 
Zenekonzervatóriumban lép fel 
a Muzsika AV állal rendezett hang-

versenyen. Eva Fleischer a ber-

lini Állami Operaház szólóénekes-

nője. Mai hangversenyén Heinz 

Rögner, a lipcsei Zenekonzerva-

tórium igazgatója kiséri zongorán. 

Műsorukban a magyar közönség-

nek Kodály dalokkal is kedves-

kednek, melyek azonban hazájuk-

ban is Igen népszerűek. Ezenkí-

vül Gluck, Beethoven, Schuman és 

Brahms müvek kerülnek előadásra. 

fl Gazda-mozgatom eredményességét segítette e!0 
a Julafonógyár ötietnapia 

A Jutagyár dolgozói a Gazda-
mozgalom aikere és győzelemre-
vitele érdekében ótletnapot tar-
toltak, ahol több, mint 100 javas-
latot tárgyaltak meg és bíráltak 
el. 67 javaslatot fogadott el a 
bizottság. Az elfogadott javasla-
tok mintegy 89.650 forint megta-
karítást jelentenek. A legjobb ja-
vaslatok egyike volt Szotyori 
Nagy László javaslata, aki az 
ötletnapon felvetette, hogy az 
eddig használaton kivül álló szö-
vőgépeket kis javítási munkála-
tok árán helyezzék üzembe. Je-
lentós megtakarítást érhetnek el 
Szabó Imre javaslatának beveze-

tésével is. Szabó elvtárs javasolta 
a görbe tengelyek esztergálását, 
valamint gőzelosztó alkalmazá-
sát. 

Az ótletnap alkalmával benyúj-
tott több, mint 100 takarékosságot 
szolgáló javaslattal a Jut3gyár 
dolgozói ismételten bebizonyítot-
ták, megértették és magukévá 
tették Pártunk útmutatását Kö-
vetik Gazda Géza elvtárs kezde-
ményezését és minden erejükkel 
igyekeznek a Jutagyárban is 
győzelemre vinni a Gazda-moz-
galmat. 

Péterházi Emil 
„ Jutagyár dolgozója. 

» Párthirek 

Felhívjuk a felsőfokú káderkép-
ző tanfolyamok hallgatóinak fi-
gyelmét, hogy a tanmenet anyagá-
hoz szükséges útmutató megérke-
zett. Átvehető minden nap délután 
4 órától a Pártoktatás Házában. 

Agit. prop. osztály. 

Értesítjük a középfokú politikai 
iskolavezető és ellenőr elvtársakat, 
hogy részükre 12-én, pénteken dél-
után 6 órakor propaganda szemi-
náriumot tartunk a Radnóti-gim-
náziumban. Minden elvtárs a már 
előzőleg beosztott szemináriumba 
menjen. Kér jük az elvtársak pon-
tos megjelenését. 

s 

Értesítjük az alapfokú politikai 
iskolavezető és ellenőr elvtársakat, 
hogy részükre propaganda szeminá-
riumot tartuni 12-cn, pénteken dél. 
után 6 órakor az Iparostanuló is-
kolában. M : vi. elvtárs már az 
előzőleg ba,, . ott szemináriumba 
menjen. Kér ,ok az elvtársak pon-
tos megjelenését. 

* 

Értesítjük az alapismereti tanuló-
kör-vezető és ellenőr elvtársakat, 
hogy részükre 12-én, pénteken dél-
után 6 órakor propaganda szemi-
náriumot tartunk a Párloktatás 
Házában. Kér jük az elvtársak pon-
tos megjelenését. 

Agit. prop. osztály. 

N A P I R E N D 
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Szabadsáq-mozli 6 és negyed 9: 
Donyeci bányászok (ma utoljára). 

„Felhőkarcolók árnyékában" (októ-
ber 13—19-lg). 

Vörös Cslllaq-mozl: 6 és negyed 9: 
Semmelweis (ma utoljára). Szikrák 
(október 13—19-tg). 

Fáklya-mozi: 6. 8: Gazdaq aratás 
(október 12—14-ig). 

SZÍNHÁZ 
Este 7 óra: Csínom Palkó. MoJlere-

bérlet (2). , u • 
A múzeum nyitva keddtől péntekig 

délelőtt 9-től délután- 3-ig. szombat 
és vasárnap délelőtt 9-től l-ig. 

» 

Az Egyetemi-könyvtár nyitva köz-
napokon reggel 8 órától este 7-lg. 
Könyvkölcsönzés délelőtt 10—l-ig, 
délután 4—6-lg, hétfőn és szombaton 
reggel 8-tól délután 1-lg. 

• c 

A Somogyi-könyvtár nyitva közna-
pokon délelőtt 10 órától délután 3-ig. 

IDŐJÁRÁS-JELENTÉS. Várható M6. 
Járás péntek estlq: Felhöátvonulá-
sok, néhány helven, inkább csak 
délen, kisebb eső. Mérsékelt észak-
ke'etl-keleti szél. ÉJtszakai fagy. a 
nappali hőmérséklet kissé emelke-
dik. .£ 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa távirata 

a görög kormányhoz 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
legújabb hadijelentése 

Phenjan (TASZSZ). A Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság 
néphadseregének főparancsnok-
sága közli, hogy a koreai néphad-
sereg alakulatai, a kinai népi ön-
kéntesekkel szorosan együttmű-
ködve; visszaverték az amerikai-
angol intervenciósok csapatai-
nak, valamint U Szín Man-fé'.e 
csapatoknak heves támadásait és 
mind emberben, mind hadianyag-
ban nagy veszteségeket okozlak 
az • ellenségnek. 

A néphadsereg alakulatai ok-
tóber 9-én a középső fronton visz-
szaverlék a néphadsereg Jongcson 
körzeti védelmi vonalainak ét-

törését megkísérlő ellenség dü-
hödt támadásait. 

A keleti arcvonalon a néphad-
sereg egységei Janggutól északra 
sikeresen visszavertek négy el-
lenséges támadást, szétromboltak 
négy harckocsit és lelőttek két 
repülőgépet 

Október 10-én a néphadsereg 
légvédelmi tüzérsége és az ellen-
séges repülőgépekre vadászd lö-
vészek lelőttek három ellenséges 
repülőgépet, amely résztvett An-
zsu, Szarivon, Vonszan és más 
városok békés lakosságának bom-
bázásában és gépfegyverezésében. 

Október 26-án és 27 én tartják 

az Első Országos Építész kongresszust 

A Magyar Dolgozók Pártja Köz-
ponti Vezetősége agitációs és pro-
paganda osztálya ez év áprilisá-
ban vitát rendezett, amelyen ter-
vező építészeink megbeszélték 
épitóművészetünk mai állását, fej-
lődését és célkitűzéseit A vita 
során hangzott el Révai József 
elvtárs ismeretes összefoglalója. 
Ez volt az előzménye annak, hogy 
a Magyar Képzőművészek Szövet-
sége október 26-ára és 27-ére 
összehívta az első országos építész 
kongresszusát. 

A kongresszus színhelye a Nem' 

zeti Múzeum lesz. A kongresszu-

son a Párt és a kormány képvi-

selői jelenlétében széles nyilvá-

nosság előtt tárgyalják meg a ma-

gyar építőművészet problémáit és 

megalakítják az ön á l l ó Építőmű-

vész Szövetséget A kongresszusra 

meghívták a Szovjetunió és a népi 

demokráciák tervező építészeit. 

A kongresszussal egyidóben épi-

tóművészeti kiállítást is rendeznek. 

RÁD IÓ M A I M Ű S O R A : 

KOSSUTH-RÁDIÓ 
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5.20 Zenés percek. 5.40 Női szem-
mel. 6.20 Vidáman a munkában. 7 
óra 05 Dalok. 8.05 Schubertzene. 
11.30 Tolsztot élete. 12.30 Rendőr-
zenekar. 13.15 Népi zene. 14.10 Ut-
törö híradó. 14.25 Szórakoztató ze-
ne. 15.50 Rlmszkl V-Korsz&kov.zene. 
17.10 Muzsikáról — mindenkinek. 
17.40 Békedalok. 18.20 Operettekből. 
19 Szovjet tánczene. 20.40 Versenv. 
ben az ország kenyeréért. 20.45 
Román népi táncok. 21 Szimfónlkus 
hangverseny. 22.25 Népi zene. 23 
óra 10 Hangverseny. 23.50 Liszt-
zene. 

PETŐFI-RÁDIÓ 

6.35 Termelési hírek. 7 Zenés mfl. 
sor. 7-35 Dalok. 8.15 Hangverseny 
gyermekeknek. 10.10 Brahms-zene. 
10.40 Chopin-művek. 11 Óvodások 
műsora. 11.20 Balettzene. 15 Né-
pek dalai. 15.25 Előadás. 15.40 Hang. 
szersaólók. 16 Könnyű zene. 17 Sztv 
küldj szívnek. 17.40 Ifiúság hangla. 
18.10 Részletek operákból. 18.40 
Énekkar. 19 Egy falu — egy nóta. 
19.15 Sportnegyedóra. 19.30 Oszlpov-
együttes műsorából. 21.30 Viruló 
erdő. 21.55 Tánczene. 

MSZT-HIREK 

Belváros V. és VI. alapszervezet 
október 13-án este 8 órai kezdettel 
műsoros estet rendez Jókat-utca 4. 
számú helyiségében. Mindenkit sze-
retettel meghív a Vezetőség. 

MNDSZ-HIREK 

Felsőváros, Petőfi-telep I., Kossuth 
Zsuzsanna, Móravárosi csoportjaink 
pénteken délután 6 órakor tartanak 
nőnapot. 

Belváros I., Fodor-telep pedig pén-
teken délután fél 7 órakor tartanak 
nőnapot. 

Petőfi-telep n . pénteken délután 7 
órakor orvosi előadást tart 

Belváros III. csoportunk pénteken 
délután 6 órakor nőnappal egybekö. 
tött orvosi előadást tart. 

FELHÍVÁS A BÉKEBIZOTTSAG OKHOZ 

A kisgyfllésekre a beszédvázlat 
negérkezett, átvehető reggel 8 órá-
61 este 0 óráig a városi béketrodán 
Horváth Mihály-utca 3.) Békegyűlé. 

seket ennek alapján keli megtartani. 

D É L M A G Y A R O R S Z Á G 
poétikai napilap, 

feleiét szerkesztő éi kiadói 

ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti: a szerkentébiiottlóg 

Szerkesztőség: Szeged, Lenin-u.il. 

Telefon: 35-35 ős 40-81 — Ejtsraka, szerkesztőség 

telefon este 8-től 34-38. 

Kiadóhivatal: Szeged lenin-u. 6. 

" V felefon: 31-14 és 35-00. 

'A SZOT a következő táviratot 
küldte a görög kormányhoz: „A 
magyar dolgozók mély felháboro-
dással értesültek arról, hogy a 
görög kormány Puerlfoy ameri-
kai nagykövet• személyes utasí-
tására, választási kudarca ellen-
súlyozására újabb terrorhullámot 
indított el, becsületes hazaíiakat 
szándékozik tömegesen meggyil-
kolni, tekintet nélkül arra, hogy 
azok nők, ifjak, vagy aggastyánok, 
mert kiálltak népük iüggetlenségé-
érí, szabadságáért, a békéért. A 

fasiszta hóhérok nem kímélik azf 
a 25 gyermeket sem, akik bátran 
leleplezték a görög börtönben 
uralkodó fasiszta terrormódszere-
ket. 

A szervezett magyat dolgozók 
nevében határozottan tiltakozunk 
és nyomatékosan követeljük, hogy 
a kormány szüntesse be terror, 
intézkedéseit, mentse fel minden 
vád alól és helyezze szabadlábra g 
hazaíiakat. 

SZOT elnöksége 
Apró Antal." . 

A lublini hatonai bíróság 

megkezdte a vádlottak kihallgatását 

Varsó (PAP). A lublini körzeli 
katonai bíróság megkezdte a vád-
lottak kihallgatását a bernátrendi 
„Zamosci Felügyelőség" nevén szer-
vezett felforgató és kémbanda ve-
zetőinek bűnperében. 

Skowera vádlott bevallotta: Pi-
larskival és Wloszczukkal együtt 
sűrűn kereste fel a radecznicai ber-
nátrendi kolostort, hogy elszállítsa 
a banda számára a kolostor padlá-
sán elrejtett fegyvereket. 

Tor vádlott elmondotta. Skowera 
kijelentette neki, hogy Pilarski, a 
banda feje, kapcsolatban áll az 

Egyesült Államok nagykövetségé-
nek tagjaival. 

Kaleta vádlott bevallotta, hogy 
kémértesüléseket gyűjtött Pilarski 
számára. 

Vloszczuk vádlott is bűnösnek 
vallotta magát. Részleteket mondott 
el a bandának a Niemirkowi szö-
vetkezet ellen intézett támadásáról 
és Werbkowice falu elöljáróságán 
nak kegyetlen meggyilkolásáról, 

Bizior vádlott beismerte, hogy 
martalócai gyilkolták meg Dubelt, 
az egyik szövetkezeti üzem vezető, 
jét is. , -

Ö t város indul vasárnap 
a megyei ökölvívó baj'nokságoken 

•ú* 

Az MTSB rendezésében vasárnap 
délelőtt 10 órai kezdettel bonyolítlák 
le a rókust tornacsarnokban a me-
gyei egyéni olimpiai előkészítő ököl. 
vivő bajnokságokat A nagyszabású-
nak ígérkező küzdelmeken öt város. 

Csongrád és Szeged összes ökölvívó 
csapatai több mint száz versenyző-
vel indulnak. A mérlegelések reggel 
8 órakor a versenyek előtt kezdőd-
nek. A döntő mérkőzésekre előre-

Hódmezővásárhely, Szentes, Makó, I láthatólag az esti órákban kerül sor, 

Olimpiai előkészítő meqyei vtvó, 
versenyek 

Az MTSB rendezésében bonyolítják 
le a Postás SK Kossuth Lajos-sugárút 
4. szám alatti vívótermében az olim-
piát előkészítő megyei egyént vivő-
versenyeket, IX. és III. osztályú mi-
nősített versenyzők részére. Az 
egyéni kardvivó küzdelmeket szom-
baton délután 5 ' órakor, a férfi tőr-
yívó mérkőzéseket vasárnap reggel 
9 órakor és a nőt tőrversenyeket 
vasárnap délelőtt 11 órakor tartják 
meg. Az összecsapásokon a megye 
legjobb vtvói vesznek részt. 

A mai bajnoki kosárlabda mérkőzé-
sek 

Ma délután a rókusl tornacsarnok-
ban a következő bajnoki kosárlabda 
mérkőzések kerülnek HHátszásra. 3 
órakor Sz. Honvéd II.—Hmv Dózsa 
női tartalék. 4 órakor Sz. Honvéd 
II.- Hmv. Dózsa férfi tartalék. 5 óra-
kor Sz. Honvéd—Hmv. Dózsa nőt 
megyei bajnoki, 6 órakor Honvéd— 
Hmv. Dózsa megyei férfi bajnoki. 
Szegedi kerékpárosok Jó szereplése 

A székesfehérvári országúton a 
szegedi kerékpárversenyzők Jó ered. 
ményeket értek el. A II. osztályúak 
60 km-es versenyében az 1.. 2. és 
3. helyet az Sz. Honvéd versenyzőt: 
Kócső, Wagner és Tanai szerezték 
meg. Az Idősek 50 km-es versenyén 
3. Kocsis (Sz. Lok.), 7. Deák (Sz. 
Lok.), 8. Hajas (Sz. Postás). A köz-
hasrnálatl 3 . 0 . 20 km-es versenyen 
5. Hajdú (Sz. Lok.), 6. Szűcs. 

Az országos vidéki kerékpáros 
munkastatisztika állása szerint 20 
egyesület közül 2. Sz. Postás. 3. az 
Sz. Lokomotív, 5. az Sz. Honvéd. 

' i" ö 

Előkészületek a róptenisz bajnok-
ságra 

A várost strandon lezajlott nyárt 
röptenlszverenyek után, hamarosan 
mtgindu'nak a terem röptenisz ba.i. 
nokság küzdelmei. Az előkészítő ed-
zéseket a móravárost Iskola torna-
termében hétfőn és csütörtökön es-
te 7 órától tartják. A Szegedi Juta 
és a Szegedi Postás röptenisz csa-
patainak a szervezése folyamatban 
van. Az üzemek röptenisz szakosztá-
lyainak a megszervezésével egyide-
jűleg megindulnak a Játékvezetői, 
versenybírói kiképző tanfolyamok is. 
A röptenisz (turul) ügy szabadban, 
mint tornateremben, kis helyen Játsz-
ható és elősegíti a nagy térfogatú 
sportok edzéselL 

A Petőfi ifi Csongrád meqye bajnoka 
Petőfi—Postás 4:1 <1 :1J 

Csütörtökön délután látszotta Té a 
Szegedi Petőfi itt csapata ezévi utol-
só megyei bajnoki mérkőzését az 
egyesület úlszegedt sporttelepén. Az 
ellenfél a Postás kitűnő tfi együttese 
volt. amelyet Igen szép és lramos 
mérkőzés keretében Jobb csatárjá-
tékával megérdemelten győzött fe. 

A gólokat Törők L (2). Török IL 
és Kocsis lőtték. 

A Petőfi ezzel a győzelmével meg-
nyerte Csongrád megye bajnokságát, 
amelyet ezévben írtak elő először és 
kiharcolta az országos döntőkön 
való részvételt. Az együttesnek a 
bajnoki év során csupán egy vere. 
sége és két döntellene volt. Gólará-
nya 186:29, pontszáma 46. 

VÁROSI TANÁCS HÍREI 

OKTÓBER hő 14-én 8 órai kezdet, 
tel indulnak meg a kötelező himlő-
oltások. Oltásban kell részesíteni 
minden egy évet betöltött gyerme-
ket, illetve másfél éves korú gyer-
meket és azokat a gyermekeket, 
akik himlőoltásban még nem része-
sültek. Oltóhelyek: Újszeged. Tanító, 
képző. Belváros, Jókai-utcai Iskola és 
Mérey-utcat ált. iskola. Felsőváros, 
Szilléri-sugárúti ált. iskola. Rókus, 
Rókusi élt. iskola. Móraváros. Móra 
ált. iskola. Alsóváros. Földműves-u. 
ált iskola. Petőfi-telep. Templom, 
tért ált. Iskola. Szentmihálytetek ok-
tóber 19-én. Csecsemőgondozó. Sze-
ged. 1951 október hó 11-én. VB-
etnök. 

HIRDETMÉNY. Felhívom az üzemi 
legvfelelősöket. hogy folyó hó 12-én 
és 13-án a városi tanács VB. VI. ke-

reskedelmi osztályának: (Bérház. I. 
em. 113. sz.) fontos megbeszélésre 
jelenienek meg. VB.-elnök. 

HIRDETMÉNY. Közlöm a dolgozók, 
kai, hogy október hó 10-től 20-tg az 
1. sz. és 2. sz. burgonyautalvány 
kerül beváltásra, az 1- számú utal. 
ványra 20 kg, a 2. számú utalvány-
ra 10 kg burgonya kerül kiadásra. 
Október hó 25-től november hó 5-ig 
az 1. számú utalványra 20 kg, a 2. 
számú utalványra 10 kg burgonya 
kerül kiadásra. November hó 10-től 
30-ig az 1. számú utalványra 10 ke, 
a 2. számú utalványra 10 kg bur-
gonya kerül kiadásra. Az 1. számú 
hagvmautalvány az első ütemben 
kerül beváltásra: erre 3 kg hagy-
ma kerül kiadásra. A burgonya 85 
filléres áron. a hagvma 1.50 forin-
tos áron kerül kiadásra. VB.-elnök. 

ELVESZTETTEM összes Igazolványom-
mal együtt pénztárcámat, 580 fo-
rinttal. Kérem a b. megtalálót, ma-
gas Jutalom ellenében juttassa el a 
Délmagyarország kiadóhivatalába. 
DIOFURNÉROS hálóbútor. 7 drb. el-
adó. Gutenberg-u. 19. Festőműhelyt 
EGY vagy kétágyas bútorozott szo-
bát keresek a Lentn-u. közelében, 
ágynemühasználattai. Vidéki vagvok, 
csak pár órat alvásra veszem igény-
be. Címet a kiadóban kérem leadni. 
BILLIARDASZTAL és két drb 7 hl. 
hordó, töltőképes állapotban eladó. 
Vlörn u. 5. szám. 
GÉPÍRÁST vállalok Satát írógépe-
men. Attl!a.-u. 3. fszL 2. altó. 

• W 
Délmagyarorsxég Nyomda, Szeged. 

Féléiét vezeté: Priikin Séndo* 

A L E G J O B B T I P P , 
ha minden héten megvásárol-
ja tlppszelvényétl Ahol nincs 
közösjeligés Játék, ott ls 

n y e r h e t 

9 t a l á l a t t a l i s 
..Vidéki totozó" Jeligével! 

Olvassa el 
a tippszelvény hátlapját! 

KÉT egyetemista lány bútorozott 
szobát keres a Belvárosban. Kápol-
na-utca 15. Bálint István. 
FŐISKOLÁS leány keres tiszta kts 
szobába diákleány szobatársat. Ctmj 
a kiadóban. 
ZONGORÁN lehet gyakorolni felügye. 
lettel. Bővebbet Hajnóczy-u. 23. fszL 
1. ajtó. 
KÉT egyetemista keres bútorozott 
szobát. Levé lc ím: Szalva Lász ló Sze-
gőd. Zrlnyi-u'.ca 5. s zám. 
ELADÓ egy női kerékpár. Polgár-U. 
14 Pappék. 
ÓCSKA kalaplát ne dobla el. Mencz 
kalapos úlláfest! és formázza. Du. 
gonlcs-tér 2. szám. 
KERESÜNK megvételre fűrészporos 
kálvhákat- Fényképész Szövetkezet, 
Lenin-utca 7. szám. 
HASZNAI,T tégla eladó. Sztájin-kör-
űt 62. Helvesl cipésznél. 
BUDÁT, déli fekvésű. terraszo9 gar-
zon lakásomat szegedi kétszoba. 
összkomfortosra etcseré'ném. azon-
nal. Érdeklődni dr. Adám, Honvéd, 

i kórház. 
MEGVÉTELRE keresek lóá l lapotban 
l évő légpuskát . A j án l a toka t „Csak 
p r í m a " Jel igére a k i adóba kérek . 

A Mezőgazdasági Vizi Építő 
Vállalat felvesz gépészekel, 
traktorvezetőket és szere! fj. 
ket. Jelentkezni lehet: Buda-
pest, V-. Mária Valéria-u. 10. 
IV. em. 419-es szoba, munka-

iigyl elfiadónál 


