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Keresztes Mihály elvtárs a megyei tanács 
ünnepi ülésén adta át a kormány jutalmait 
a begyűjtési versenyben elért harmadik 

hely ezésünkért 
Hódmezővásárhelyen a megyéi 

tanács vasárnapi ünnepi ülésén Ke:, 

resztes Mihály elvtárs, földmű w>-

lésügyi miniszterhelyettes adta j í t 

a megyei tanácanják a kormány 

jutalmait, amelyet Csongrád megj e 

a begyűjtési verseny harmadik 

helyezéséért kapott. 

Keresztes elvtárs beszédében a 

következőket mondotta: 

— A j ó munka ünneplésére jEt-

tünk össze. A tanácsok éa dolgcnó 

parasztságunk mindjobban fel ts. 

meri. hogy a gabonabegyüjtéa a 

szocializmus építésének igen fontos 

eszköze-

A begyűjtés eredményei azt bi-

zonyít ják, hogy a dolgozó pa. 

rasA'sák nagy többsége szilár-

dan «áll az állam mellett, sze-

reti uép i demokratikus á l la . 

munka^ de azt is mutatja, 

hogy a .munkás-paraszt szövet. 

ség nap r"l-napra szilárdul. 

Beszéde további részében Ke-

resztes efvtárá ismertette, hogjy 

Csongrád megye milyen eredmé-

nyekkel vívta ki a megtisztelő hrir. 

irtadik he'yet a megyék közötti l>c-

gyüjtési versenyben. Novembea- 7-fig 

a gabonabegyüjtést 89.4 százalék-

ra. a kukoricát 77.4. a napraforgót 

103.5, a burgonyát pedig 68 száza , 

lékra teljesítette a megye- A tojás, 

baromfi és tejbegyüjtés évi tervét 

október 27.ig tojásból 97.4, ba-

romfiból 32.7, tejből pedig 82.6 

százalékra teljesítettük. 

— Ez az eredmény azt 'mutatja, 

hogy a r utóbbi egy év a la t t nagyot 

fejlődött tanácsaink munká j a és 

dolgozó parasztságunk visiztonya az 

államhoz _ folytatta tovább Ke-

resztes elvtárs. — Az elmúlt be-

gyűjtési évben Csongrád megye a z 

utolsó helyen végzett, most pedig 

a harmadik helyen áll. Igen jelen-

tős ez a fejlődés. Köszönet illeti 

ezért mindazokat, akik jó munká-

jukkal hozzájárultak ezekhez, az 

eredményekhez. Kösaönet illeti el-

sősorban Pártunkat azért a támo-

gatásért, amelyet a tanácsoknak 

nyújtott. 

— De nem lehetünk megelégedve 

az eredményekkel. Nem tettünk 

meg mindent, amit megtehettünk 

volna. 

lemaradás van a tojás, baromfi 

és állati beadásban. Ez a le-

maradás nem azért van, mert 

nem volna miből teljesíteni, 

hanem hiányosságaink mial l . 

Ezután a miniszterhelyettes azok. 

ró] a feladatokról beszélt, amelyek 

szükségesek a további eredmények-

hez. Elsősorban a példamutatást 

kell fokozni. 

Jogos és igazságos a dolgozó 

parasztság részéről az a kíván-

ság, hogy mindenben a veze-

tők járjanak az élen. 

A másik fő feladat — ami aka-

dályozza a tanácsok munkáját — 

a nem elég szilárd állami fegye. 

lem és ezzel kapcsolatban a nem 

elég szilárd tervfegyelem. Fontos 

követelmény, hogy a feladatokat 

a legszélesebb körben tudatosítsuk 

és végrehajtásukhoz megnyerjük a 

dolgozókat. 

Az a tanács. a m e ly elszigeteli 

magát a dolgozóktól, a. felada-

tokat nem tudja jól megoldani. 

— Ha munkánkat Csongrád me-

gyében is tovább akarjuk fokozni, 

akkor a példamutatás, az áliami 

és tervfegyelem, a dolgozókkal vaió 

kapcsolat erősítése vonalán keil 

megerősíteni tevékenységünket — 

folytatta tovább Keresztes eivtára 

—, csak így tehet elérni, hogy a 

hátralevő kötelezettségeket teljesí-

teni tudjuk. 

A terménybegyüjtés nem könnyű 

feladat, mert eioek végzése közben 

meg kell küzdenünk az ellenség 

mesierkedéseivel. A kulákság nem 

adta fel a harcot, sőt nem iá adja 

fel, amíg le nem győzzük őket. S 

ha a tanácsok nem folytatnak 

kemény harcot az oszlályellen-

séggel szemben, akkor célunk 

elérése még nehezebb lesz. 

Keresztes Mihály elvtárs, föld-

művelésügyi miniszterhelyettea az-

után arról beszélt, hogy bár Cson-

grád megye a begyűjtésben az 

élenjáró megyék között hajad. a z 

őszi munkálatokban hátul kullog. 

Meg kell tanulniok tanácsainknak 

több feladatot egyidöben mego'-

dani. Ehhez harcos szellem keli, 

amely sohase elégszik meg az el-

éri eredményekkel. 

Csongrád megye a begyűjtés 

versenyben elért harmadik helye, 

zéséért megkapta a kormány ván . 

dorzászlaját, valamint 2 motorke-

rékpárt, 1 kerékpárt. 3 pár gumi-

csizmát, 5 esőköppenyt. 

Az ünnepélyes tanácsülés Papp 

Sándor elvtárs, a Megyei Tanács 

VB-el nőkének zárószavaival ért vé-

get, majd a tanács éa a honvédség 

kulturcsoportja műsort mutatott be. 

* Fárthirek 

Megkezdte hangversenyeit a szegedi Városi Zenekar 

Többhónapos hallgatás után Cl 
nevelőkarmestert választva, újra 
megkezdte munká/át a szegedi Vá-
rosi Zenekar. Az együttes az el-
múlt zenei évadban nem tudta fel-
adatát teljes mértekben teljesíteni. 
Nem voh kielégítő a zenekar ve-
zetése, az eredményes művészi 
munkát gátolta az állandó intrika, 
de maguk a zenekari tagok serr 
mutattak elég lelkesedéd és áldo-
zatkészséget a zenekar céljai ér-
dekébem, 

A kultúrforradalom, Szeged dol-
gozói a következőkben komoly és 
alapos, színvonalas művészetet kí-
vánnak a Városi Zenekartól. Min-
den reményünk megvan arra, /togyi 
az együttes teljesíti a kultúrlorra.' 
dalomban ráháruló feladatát. Erre 
a reményre jogosít az a napokban 
rendezeti és általában sikeres 
hangverseny is, amellyel a Város: 
Zenekar idénybeli sorozatát meg-
nyitotta. 

A műsort bevezető „Marosszéki 
táncok'' a haladó magyar zene 
egyik halhatatlan mesterének, Ko-
dálynak 1930-ban készült alkotása. 
„Talán nem véletlen, hogy mind-
máig Marosszék őrzött meg leg-
többet a régi népi tánczenéböl. s 
hogy egy-egy darabnak más vidé-
ken is marosszéki a neve. Hege-
dűn, furulyán hallhattuk ezeket a 
népi dallamokat szegényparaszt-
ságunk körében, pásztoroktól, du-
dásoktól'' — irta Kodály azokról a 
dallamokról, amelyek a ,,Maros-
széki táncok" motivumnnyagát ké-
pezik. Ez a néhány mondat rávilá-
gít a mű jelentőségére és értékére 
népünk nemzeti hagyományúban. A 
Brahms által világgávitt magyar 
táncok az 1860-körüli városi Ma-
gyarország zenei hangja, nagy-
részt akkori szerzők müvei. Bar-
tók, Kodály népdalgyűjtései, a 
.,Marossféki táncok" dallamanyagn 
is a meszibb muitba gyökereznek, 
a. magyar nép, a magyar és nem-
zetiségi szegény paraszt súg töt'>-
évszázados zenei kultúráját, nem-
zeti hagyományait tükrözik. 

A hangversenyen elhangzott 
Rachmaninov c-moit zongoraverse-
nye is. Sz. V Rach nnninov ismert 
orosz szerző, aki évtizedekkel ez-
előtt feltűnést keltett szuggesztív 
erejű, hatalmas drámai fantáziától 
fűtött, színpompás zongorajátéká-
val és az azóta rendkívül népsze-
rűvé vált zongorimüveivel. IAüvei 
közül kiemelkedik a zongoraszin-
hatások bravúros kiaknázásával a 
most bemutatott c-moll zongora-
verseny. A müvet bemulató Eröss 
Klára igen figyelemreméltó művész, 
méltó tolmácsolója a Rachmaninov-
műnek. Ha játékában nélkülöztük 
is az átütő drámai erót, bőségesen 
kárpótolt finom, poétikus játék-
módja, amely — különösen a lassú 
tételben — a műéIvezés legszebb 
hangulatait teremtette a hallgató-
ságban. 

Beethoven 5. szimióntája, a nép-
szerű ,,Sors"-szimfónia zárta a 
hangversenyt. A „Sors'-szimtónia 
jelentős helyet ioglal el Beethoven 
alkotóművészetében. Beethoven cso-
dálatosan fejezi ki saját harcán 
keresztül az egész emberiség har-
cát a sors ellen s amikor az új, 
felszabadult ember bátor öntudatá-
val lordul szembe o megváltoztat-
hatatlannak hitt hatalmakkal, egy-
ben a társadalom megváltoztatha-
tatlannak hirdetett hazug alapjait 
is megrendíti, az ember kiszabadul-
hat, bilincseiből s nem kell lejet 
hajtania elnyomói előtt — hirdeti 
a szimfónia a zene nyelvén. 

A szimfónia előadásmódja az 
utolsó tételben eléggé sikeresen 
körvonalazta a mű határozott ka-
rakterét. A zenekart vezető Lukács 
Miklós kissé hűvös precizitása ie. 
tompította az első té.'ol lendületét 
drámaiságát. A zenekar munkájá-
ban is voltak kisebb hiányossá-
gok. A fúvók (fuvola, oboa, tagot 
harsona) bizonytalanon voltak, a 
vonósok, ha sok szép .neleg hang-
színt produkáltak is, a precíz 
együtt játszásban nem voltak kifő. 
gáslalanok. 

Király J . . 

Értesítjük a Sztálin elvtárs élet. 

rajzát tanulmányozó középkáder 

egyéni tanulóinkat, hogy a 2. szá-

mú anyag megérkezett, átvehető 

minden nap délelőtt 10-től este 8-

ig a Pártoktatás Házában. 

Agit . prop. osztály. 
Értesítjük az alapfokú pol. isko a 

vezető elvtársakat, hogy részükre 
a következő propaganda szeminá-
riumot november 14_én, vztrdán 
délután 6 órakor tartjuk. A szemi-
nárium anyaga; „Hogyan étiek a 
dolgozók a Horthy redszerben" cí-
mű anyag. 

Agit. Prop. O-ztály. 
Értesítjük a középfokú és az alap. 

ismereti tanulókörvezető elvtársa-
kat, hogy a következő propaganda 
szemináriumot november 21.én tart-
juk. 

Agit. prop. osztály. 
A felsőfokú káderképző tanfo-

lyam politikai gazdaságtan szakon 
tanuló hallgatók részére az útmu-
tató megérkezett. Átvehető a Párt-
oki atás Házában. 

Csütörtökön valamennyi a lap . 
szervezetnél pártnapot tartunk. 
Anyaga: Időszerű nemzetközi kér-
dések. 

Előadókat küldünk az alapszer-
vezetekbe. 

Agit. prop. osztály. 
Vörös bőrtok a párttagsági köny-

vekhez kapható a pártbizottság 
portáján Kakuszi elvtársnál 
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N A P I R E N D 

KEDD, 1951. NOVEMBER 13. 

MOZI 

Szabadsáq mozi: 6 és 8 óra: Or 
döq szakadék (november 14_ig). 

Vörös Csillaq.mozi: 6 és 8 óra: 
Nachimov tenqernaqy (november 14 
tg)-

Fáklya mozi: 8 és 8 óra: Van ha 
zájuk (november 15-ig). 

SZÍNHÁZ 
Este 7 óra: Szibériai rapszódia 

József Attila bérlet (4). 
• 

A múzeum nyitva keddtől péntekig 
délelőtt 9-töl délután 3-ig. szombat 
és vasárnap délelőtt 9-től 1-lg. 

• 

Az Egyetemi könyvtár olvasóterme 
nyitva: délelőtt 10 órától, este 9 
óráig. Konyvkölcsönzés 12-től 8-ig. * 

A Somogyi-könyvtár nyitva közna. 
pókon délelőtt 10 órától délután 5 
óráig. 

* 

IDOJARASJELENTÉS 
Várható időjárás kedd estiq: nö 

vekvo felhőzet, sokfelé eső. néhány 
helyen esetleq zivatar. Főként a Du-
nántúlon erős délnyqati—nyugati 
szél. A hőmérséklet csökken 

Várható hőmérsékleti értékek az 
orszáq területére kedd regqel S—8, 
délben nyuqaton 12—15. keleten <4— 
17 fok között. 

Ma a várható napi középhőmér 
séklet az orszáq eqész területén 4 
Celsius fok fölött lesz. 

MSZT.HIREK 

Az MSZT kádertanfolyam résztve-
vői kedden este pontosan 6 órakor 
jelenjenek meg az MSZT-székházban 

Az MSZT Belváros V—VI. alap 
szervezete értesíti az aktívákat és a 
tagságát, hogy szerdán, novea ber 
14_én este 7 órai kezdettel Jóksi-u. 
4. számú helyiségében aktíva. és 
taggyűlést tart. melyre minden ta-
got elvár a vezetőség. 

DISZ HÍREK 

November 13.án, kedden este 6 
órakor üzemi, területi egvetem! é3 
középiskolai titkár elvtársakat érte. 
sitjük, hogy titkárt értekezletet tar 
tunk. A megjelenésüket elvárluk. 

DISZ-bizottság 

MNDSZ-HIREK 
MNDSZ kerületi ügyvezetők és szer-

vezők részére 13-án, kedden délután 
5 órai kezdettel titkárságunkon fon-
tos értekezletet tartunk. 

MNDSZ Városi Titkárság 

Felhívás a területi békebizottsáqok 
titkáraihoz! 

Folyó hó 14-én (szerdán) délután 
fél 6 órai kezdettel az MSZT szék-
házban (Horváth MIhály-utca 3. sz.) 
alatt területi titkári, értekezletet tar 
tunk. Kérjük a béketitkár munka, 
társak feltétlen és pontos megjele-
nését. 

Városi Békeiroda 

DISZ Megyebizotlság 3500 falusi, 3500 üzemi DISZ fiatal 
lepróbáztatását vállalta november 30-ig 

A D ISZ meg-yebizotuága látja 
azokat a hiányosságokat, hogy az 
M H K testnevelési rendszer próbáira 
a DlSZ-fiatalok kevés létszámban 
kapcsolódlak be, azaz teljesítették 
az M H K próbál. 

A D ISZ megyebizottsága annak 
érdekében, hogy ezen a területen is 
végrehajtsa a Magyar Dolgozók 
Párt jának javaslatára elindított. 
M H K testnevelési rendszer próbá i , 
nak teljesítését, november 30-ig 
MHK-kampányl indít, azaz szer-
vez. A D ISZ megyebizotlság vállal-
ja, hogy november 30 ig 7000 fia-
tal lepróbáztatását teljesíti. 

A D ISZ megyebizotlság beüte-
mezte, hogy járásokra és városokra 
hány fiatalt kell bekapcsolni az 
MIIK-próbázásokra és mennyi fia-
talnak kell teljesíteni az MHK-
próbál. 

A D ISZ megyebizotlság ezen vál-
lalása csak akkor fog teljesülni, ha 
a járási , városi DlSZ.bizottságok 
is, de maguk a D ISZ alapszerve-
zetek is lelkesen éa odaadóan fog-
ják meg ezt a kérdést és biztosítják 
a fiatalok mozgósítását. Szem előtt 
tartják a DISZ-bizottságok, alap-
szervezetek, hogy a 6port a kommu-

nista nevelés egyik fontos eszköze 
s egy döntő kérdés a szocializmus 
építésében, a nemzetközi békeharc-
ban, hogy munkára, harcra késszé 
neveljük a fiatalokat. 

A D ISZ megyebizotlság a legjobb 
járási , vagy városi DISZ-bizottsá. 
got ezüst vándorserleggel fogja dí-
jazni, mely tervét teljesíti, azaz túl-
teljesíti. A második d í j egy díszea 
zászló, a harmadik d í j : díszes ok-
levél. A lepróbáztatásokba a kam-
pány alatt neim számítanak bele 
azok a fiatalok, akik m á r ezddeig 
letették a próbát, azaz megszerez-
ték az MHK-jelvényt. A D I SZ me-
gyebizottság a következőkben készí . 
lette el ütemtervét a járásokra és 
városokra: 

Szenles j á rás : 1000, Szeged já-
rás: 1200, Makó j á rás : 800, Cson-
grád járás : 500 falusi D ISZ . f ia ta l . 
Szeged város: 2100, Hódmezővásár-
hely város: 500, Makó város: 300, 
Szentes város: 400, Csongrád vá-
ros: 200 üzemi fiatalt kell lepró-
báztatni. 

„Előre a november 30_i MHK-
próbázlatások végrehaj fására!'" 

DISZ megyebizottság. 

Bp. V a s a s - S z e g e d i Honvéd 2 : 0 (1:0) 
A tervszerűbben Játszó Bp. Vasas 

megérdemelten győzött a szcieső 
csatárjátékot mutató Szegedi Horvéd 
ellen. A Honvéd.csatárok keveset 
vállalkoztak lövésekre és ezek leg-
többje pontatan volt. A Játék éténk 
támadásokkal kezdődött, a szegeitek 
kezdett fölényüket nem tudták gó-
lokra váltani. Nyári nagy góthely. 
zetet hagyott ki. Vasas, támadások 
után a 22. percben Bundzsak 2n mé-
teres bombalövésével szemben I'alo 
tat tehetetlen volt. A II. réltdö e'e. 
jén Czlráki nagy gólhelyzetet ha-
gyott kt. A 20. percben valóságos 
tűzijátékot rendezett a Szegedi Hon-
véd. a Vasas kapuját csak szeren-

cse mentette meg a góloktól. A 38, 
percben Bundzsák bebiztosította a 
Vasas győzelmét. A bizonytalankodó 
Palotai az egyik gólban benne volt. 
A hátvédhármasból Mednyánszky 
emelkedett ki, a fedezetek szürkén 
játszottak. Baráth és Czlráki több 
helycserés támadást vezetett. Berath 
kicserélése nem volt indokolt, nem 
ő volt a csatársor leggyengébb tag. 
ja. Rózsavölgyi és Nyárt lendülete, 
sen. de tervszerűtlenül játszottak. 
Korom mezőnyben lót épít. de kapu 
előtt erőtlen. Bankutt Játékvezető 
„tévedéseivel" mindig a . Szegedi 
Honvédot sújtotta. 

Szombathelyi Lokomotív—Szegedi Petőfi 4:0 (3:0) 

A nagy győzniakarássat küzdő 
Szombathelyi Lokomotív jó csatárjii. 
tékkal. megérdemelten győzött a bá 
gyadtan játszó Szegedi Petőfi euen. 
A szegedi védelem csődöt mondott, 
a gólok nagy védelmi hibából es-

tek. A szegedi csapat Időnként ve-
zetett jó támadásokat, de hiányzott 
a csatársorból az átütő erő. A sze-
gedi csapatból Király és Gyurik kt. 
vételével senki sem nyújtott elfogad, 
ható Játékot. 

Országos csúcsot javított a Sz. Postás svéd váltában 
Vasárnap délelőtt az Ady.téren 

megrendezett szegedi sportközi allé. 
. tilcai versenyen a Sz. Postás csapata 
svédváltóban 2:08.7-el országos csü 
csot lavított. Az olimpiát váltóban a 
Sz. Postás 3:59.3-a| út megvet csú-
csot állított fel 60 m es ifjúsági i'u. 

NB l .es eredmények 

Csepe'i Vasas—Bp. Dózsa 1:1. Bp. 
Bástya—Diósgyőri Vasas 7:0. Bp. 
Kinizsi—Salg Bányász 5:1. Győrt Va. 
sas—Bp. Honvéd 1:1. Vörös Lobogó 
Sortex—Dorogi Bányász 1:0. 

Sz. Lokomotív Bp. E'őre 2:1 (1:0) 
A lelkesen küzdő Szegedi Lokoino. 

tiv megérdemelten győzött a baj-
nokjelölt ellen Veress II. és Kecskés 
gótlatval. A szegedi vasutas csapat 
legjobbjai Uhrtn. Veress II. és Kecs 
kés voltak. 

A maqyar női tornászválogatott 
győzelme 

Altenburgban megrendezett tor. 
nászvá'ogatott versenyen Magyaror. 
szág női válogatott csapata 234.4— 
225.05 arányban győzött a Német 
Demokratikus Köztársaság ellen. 

A Kinizsi S. K. ökölvívó szakosztá 
lya ma este 7 órakor adja át ün. 
r'-célves keretek között a verseny-
zőknek azokat a díjakat, amelyeket 
a budapesti versenvekről hoz'ak el. 
Ezeket a díiakat a Kinizsi S. E. köz-
pont ajándékozta a Kenyérgyár ököl 
vívóinak. 

Totóeredmények 
X. 2. 2. x. 1, 1, 2, 1, 2, X, 1. 1. 

ABRAHAM SZILVESZTER, a Taxi-
állomás dolgozója november 7. tisz. 
tetetére tette azt a felajánlását, hogy 
egy teljesen használhatatlan állapot 
ban tévő roncs személygépkocsii 
üzemképessé tesz. Vállalását teljest, 
tette, a személygépkocsit tettesen 
megjavította, sőt át ts festette. Vá! 
tatáséval mintegy 10 ezer forintot 
takarított meg. 

VÁROSI TANÁCS HÍREI 

Közlöm a dolgozókkal. horv a 
november havi margarinutalváoyo. 
kat 15_ig bezárólag lehet bevát'ani, 
ezen Idő után az utalványok érvé-
nyüket vesztik. 

EGY használt káposztásdézsát kere. 
sek megvételre. LomntczLutca 17. 

I 

tásban első Plgnttzki 6.5. megvet 
csúcs. Nőt távol, ifi: első Vörös. (Sz, 
Postás) 4.61. nőt magas, ifi: első 
Bán (Sz. Postás) 128, női diszkosz, 
első: Szűcs (Sz. Postás) 31.61. Női 
súly dobásban első: Szűcs 9.79. £ 

Nemhivatalos totóeredmények 

A sportfogadások legutóbbi for. 
dulóján 12 találatos volt 8 darab, 
egyenkírft 7590 forint Jut kifizetés-
re. 11 találatos volt 178 darab, 
egyenként 398 forint Jut kifizetésre, 
10 talá'atos volt 1617 darab, egyen, 
ként 49 forint |ut kifizetésre. 

SAKK 
November 11.én a Szövetségek Há 

zűYiak oszlopcsarnokában nagyszámú 
néző előtt megkezdődött a Szovjet-
unió 19. sakkbajnoksága. 

Az első fordulóban Botvtnntk Moí. 
sze.iev fiatal mesterrel mérkőzött. Á 
világbajnoknak több kísérletezés 
után sem sikerült előnyt szereznie. 
A Játszma egyenlő esélyekkel maradt 
fit ggőben. 
A Szmlsztov—Geller Játszma Szmlsz-

tov fölényével maradt függőben, mlg 
a Kotov-iBronstein függőben maradt 
játszmában Kotov az esélyesebb. • 

November 18 án a Német Demo 
kratikus Köztársaság válogatott btr. 
kózó és ökölvívó együttese látogat el 
a magyar fővárosba. A két nemzet 
közötti birkózó viadalra vasárnap 
délelőtt 10 órakor a Sportcsarnok-
ban az ökölvívó találkozóra ugyan 
csak vasárnap délután 19 órai kez-
dettel a Soortcsarnokban kerül sor. 

GUMIBÉLYEGZŐKET 

új eljárással, tartósan 
é s g y o r s a n k é s z í t 

DÉLMAGYARORSZAG NYOMDA ÁV 
SZEGED, LENIN - UTCA 9 

PRÍMA fiú kerékpár eladó. Juhász 
Gvula utca 8. 
l l .én , VASARNAP elveszett a Vörös 
Cstllag-mozlban Nagv Ferenc, szöregl 
lakos névre szóló határsávigazol 
vány, pénzzel együtt. A megtaláló 
a pénzt megtarthatta csak a reá 
nézve értéktelen igazolványt adja le 
a kiadóban. 
NÖI munkavállalóink részére búto-
rozott szobát keresünk. Lenln.u. 6. 
ír. em. 15. 
NYOLCHÓNAPOS fekete malac eladó. 
Gergely. Jakab La|os-utca 17. 
8 án a KOSSUTH Laios.sugárút és a 
Sztálin-körút sarkáról elveszett egy 
férfi kerékpár Kovács Ferenc név. 
re. Akt tud róla valamit. 100 forint 
(utalom ellenében értesítsen. Oncsa 
trven 27. Szabó Ferenc. 
TÉGLA, deszka eladó. Debreceni-u. 
27/b. 
SZOMBATON találtak egy aktatáskák 
Igazolt tulajdonosa átveheti a kiadó-
ban. 
SZEGEDKORNYÉKI útra motorost ke-
resünk. Ctm a kiadóban. 
MAGANHAZAT keresek megvételre 
takásátadással. Kecskésen. Hattyas, 
telepen, vagy Alsóvároson. Ábrahám. 
Paprika-utca 46. 
GYERMEKSZERETO főzőmlndenes be. 
lárónőt 16 ra keresek. Jelentkezni 
délután 5—7-ig. Felsőtiszapart 6. I.. 
bal. 
ELVESZETT egv arcképes Igazolvány. 
Hódy Erzsébet névre. A megtaláló 
adia le a kadóba. Jutalmat kap. 
ELVESZTETTEM nov. 4.én este Iga. 
zolvánvalmaf algvől hídtól a Petőfi 
telepig. Kérem a becsületes megta-
lálót a címemre ad|a le. Bartók. Pe-
tőfi telep. IX. 488. vagv a kiadóba, 

i BŐRKABÁTJÁT most festesse- 'avit 
| lassa Csordás hnrriibakéezítő mes. 
'érnél Szent Miklós-utca 7. 
BABAJAVITAST. eumizrist. fésülhető 

| hebnnarökák készítését válla'om. 
.Pusztaszeri, Szent Györgv.u. 8. sz. 
GÉP és gyorsírón", pénztárkezelést 
gvakorlattal át'ást keres. C'm: Ko 
vács Béla Petőfi Sándor.sueárüt 36. 
FÜRÉSZPOROS kályha eladó. Somo-

Béia.utca 11. 

FEÍÍÉRNEMü. fűző. gyögyhaskötö. 
melltartó készen és mérték után. 
Kesztyüjavltás Paulusznál, Kölcsey u. 
3. szám. 
CSILLÁROK, üvegfal, hússózó. dézsa, 
asztatok, virágállvány eladó. Kálvin, 
tér ? TIT. 14. 
ELVESZETT félpár barna bőrkesztvü. 
A megtaláló Jutalom ellenében adta 
te Honvéd.tér 5/a. alá. 
BÚTOROZOTT szobát keresek egv fér 
fi részére. Pavlov cipész Bocskay-
utca 4. 
JÖÁLLAPOTBAN lévő 100.as NSU és 
egy 175 ös Cettka motor eladó. Pál. 
fi.utca 4/b. Temesvárinál. 
TELEFUNKEN rádió. 2+l.es eladó, 
rövid, közép. hosszú hullámsávos. 
Retek-utca 49. szám. Gavallér. 
FIATAL nflsténykecske eladó. Hétve 
zér utca 52. 
FÉRFI fekete télikabát eladó. Szent 
Miklós.utca 11. 
VAJAS ETELKA névre szóló összes 
Igazolványokat elvesztettem. Kér|ük 
a megtalálót, adja le a kiadóba. 
MODERN konyhabútor eladó. Hid-u. 
4. Beker kosárfonó. 
EGY nagy eperfaderék és egv hasz 
nált női kerékpár eladó. Hoblártbasa. 
ntca 39. 
22.es. VAGY nagyobb húsdarálót 
vennék. Návav Maros utca 42. 
KEVESET használt gyermek sportko 
est eladó. Váradi.u. 34. 
KÜLÖN BEJÁRATÚ bútorozott szobát 
keresek a Belvárosban. „Sűrgös" Jel. 
igére a kiadóba. 

DÉLMAGYARORSZAG 
po'ifikai napilap. 

Felelői szerit esető ős kiodői 

ZOMBORI LAH'OS 
Szerkeszti: a szerkeiz 'őbiroftsóg 

Szeikesztőeőg : Szeged. Lenin-u. 11, 

telefon. 3S-3S ős 40-80. — Eltszakai szerkesztőség 

telefan este 8 tói 34-38. 

Kiadóhivatal: Szeged tenin-u. A. 

lelefon: 31-16 ét 35-00. 

Dőlmagyarorszőg Nyomda, S z e g ő d 
felelős vesető: Priskin Sdndps. 


