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Holnap érkezik Szegedre 
a Mazowsze-együltes 

A Szovjetunió és a népi demokrá. 
ciák közötti egyre jobban elmélyülő 
barátságnak és ennek nyomán 
mindinkább kiszélesedő kuitúrkap. 
csoialoknaüt köszönheljük, hogy Sze-
ged dolgozói ismét kiváló művész-
együttessel ismerkedhetnek meg. A 
140 tagú Mazowsws lengyen népi 
ének. és táncegyüttes érkezik hol-
nap Szrgedere — amint már hírt 
adtunk róla. Ez a látogatás nem-
csak művészi élményt nyújt a dol-
gozóknak, de még közelebb hoz 
bennünket a lengyel néphez, amely 
a Szovjetunió által vezetett béketá-

borban velünk együtt küzd a tartós 
béke biztosításáért. 
A Mazowsze népi együttes holnap, 

szerdán kora délután érkezik Buda! 
pestről Szegedre. A Tanácsháza 
előtt 1 órakor ünnepélyes fogadta-
tást rendeznek tiszteleiükre. A Vá-
rosi Tanács ezúton is leéri a Kos. 
suth Lajos-sugárúti dolgozókat, 
hogy a lengyei együttes érkezésé-
nek minél ünnepélyesebbé létele ér. 
dekében ezen az útvonalon lobogóz, 
zák fel a házakat. 

Az együttes szegedi bemutatkozá-
sára este fél 8 órai kezdettel kerül 
sor a Nemzeti Színházban. 

N A P I R E N D 

KEDD 1952. JANUAR 22. 

MOZI 

Szabadsáq: 6. 8: Kis partizánok 
(Jan. 23-ig). 

Vörös Csillag: 6 és 8: Hol volt hol 
nem volt (Január 23-tg). 

Fáklya: 6 és 8: Trubadur (Január 
24-lg). 

SZÍNHÁZ 

Este 7 óra: Tüzkeresztséa. Erkel 
bérlet (6). 

• 
MUZEUM 

Fejlődéstörténen ;éo'.ömüvészetl és 
népi cserepesség kiállítás-: délelőtt 
9 órától délután 3 j g szombat és 
vasárnap délelőtt 9.tői l . tg. 

KÖNYVTAR 

Egyetemi: Délelőtt 10 órátől este 
9 óráig (Könyvkölcsönzés: 12-től 
6.1 g) 

Somogyi: Köznapokon délelőtt 10 
órától délután 5.tg. 

* Páríkirek 

üíí&hUIUU a Szegedi ütnie,i(<m*6 Uultúusepoctiát 

is a szegedi Bilce-ztnekati 

A kultárfelelősök és kultúraktívák értekezletén 
ünnepélyesen vették át a jutalmakat 

A szegedi kultúrfclelősök és kul-
túraktívák fontos értekezletet tar. 
tollak a Pártoktatás Házában, Az 
értekezleten Szabados Islván elv-
társ, a Szegedi Pártbizottság agit.-
prop. os-zlálya részéről szólalt fel 
és hangsúlyozta, hogy kultúrmun-
kásainkra a jövőben még fokozot-
tabb feladatok várnak. Kultúrmun. 
bájukkal elő koll segíteniük a szo. 
cial izmus épitésé? és hozzá kell já-
rulótok az ellenség aknamunkájának 
leleplezésére. Nagyban múlik az ő 
munkájukon, hogy dolgozóinkban 
méginkább elmélyüljön a szerétet a 
béketábort vezető Szovjetunió iránt. 

A városi tanács oktatási és nép-
művelési osztálya részéről Halmai 
Béláné elvtársnő, előadó azólalt fel. 
Figyelmeztette a kulturcsoportokat 
arra, hegy már most készüljenek 
fel a közeledő jelentősebb esemé-
nyekre, így elsősorban február 23-
éra, e Szovjet Hadsereg napjára és 

március 9-re, Rákosi elviára szüle-
tésnapjára. hogy tervszerűen ösz-
szeóllítoft jó műsorral szerepelhes. 
senek mind a központi ünnepségen, 
mind a saját házi ünnepségeiken. 
Beszéde során kitért arra is, hogy 
a kulturfelelősök, kulturaklivák 
kapcsolódjanak bele az ismeretter-
jesztő előadások népszerűsítésébe. 

Dénes Leó elvtárs, a Városi Ta-
nács végrehaj tóbizoltságának elnö-
ke oszlottá ki azután rövid beszéd 

kíséretében a végrehajtóbizottság 
jutalmait a legjobban működő kul. 
túrcsoporloknak ós kultúraktívák. 
nak. A Szegedi Kenderfonógyár 
kullúrcsoporlja jó munkája elisme-
réseképpen díszoklevelet kapott, va. 
1 amint a Szegedi Lenin-Sztálin-
szobor kicsinyít i mását. A Béke. 
zenekar, amely különösen a nyári 
begyüjlési munkáik idején brigád-
műsoraival szerepelt igen sokat, de 
azóla is több alkatommal lépett fel 
sikerrel Szegeden, most ezüsl-serle. 
get és díszoklevelet kapott. A leg-
jobban dolgozó kul'iúralklivák közül 
21-en részesültek ériékes könyvju. 
tatomban. 

A Jutalomktosztá6 után sok hoz-
zászólás hangzott el a résztvevők 
részéről. Ennek során Nagy Sán-
dor elvtárs, Kossuth-díjas író, az 
írószövetség szegedi csoportjának 
tálkára, arról számolt be, hogy 
Rákosi elvtárs születésnapjára a 
6zegedi Írók saját he'.yi gyűjtéseik 
alapján egyfelvonásos szándarabolt 
készítenek. A minél szélesebb körű 
kulturális nevelömunka érdekében 
javasolta, hogy a város különböző 
részein olva6ó-6Zobákat állítsanak 
fel. 

Az értekezlet nagymértékben 
elősegítette Szeged ku'.túrmunká-
sainak további sikeres tevékenysé-

gét, amelyet békeharcunk érde-
kében fejtenek kf. 

IDOJARASJELENTÉS 

Várható Idölárás kedd estig: Több. 
felé újabb havazás, esetleg havas 
eső. A nyuqatl. északnyuqati szél 
még élénk marad. A hömérsék'et 
csökken. Várható hőmérsékleti érté-
kek az orszóq területére kedden 
reggel: minusz 3 — 0 . délben minusz 
1 — plusz 2 fok között. 

* 
Január 2?.én. kedden a várható 

napi közéDhőmérséklet az ország 
egész területén 4 fok alatt lesz. 

Értesítjük az alapismereti tanuló, 
körvezeiő és ellenőr elvtársakat, 
hogy részükre január 23-án, szer-
dán délután 5 órakor propagandista 
iskolái tanunk a Párloklatás Hú. 
zában. A rádiószemioárium vita-
vezetőket kérjük, vegyenek részi. 
— Kérjük az elvlársak ponlos 
megjelenését. 

Értesítjük az alapfokú politikai 
iskolavezető és ellenőr elvtársakat, 
hogy részükre január 23-án, szer-

dán délulán 5 érakor propagarKfisí* 
iskolái larlunk az iparosUtouló is-
kolában. Kérjük az elvtársak pon-
tos megjelenését. 

Értesítjük a középfokú politikai 
iskolavezető és ellenőr elvtársakat, 
hogy részükre január 23-án, szer-: 
dán délután 5 órakor propagan-
dista iskolát tartunk a ívJdnótL 
gimnáziuimiban. Kérjük az elvtár-
sak pontos megjelenését. 

Agit. prop. oeztáff. 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
hadi jelentése 

Phenfan (TASZSZ.) A Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság 
néphadseregének főparancsnoksaga 
január 20-án közölte, hogv a nép-
hadsereg alakulatai, a kfnal népi 
önkénles egységekkel szorosan 
együttműködve, továbbra is vala-
mennyi fronton védeimi harcokat 
vívnak. 

A keleti fronton az ellenség 
reojnbalon két ízben is támadást 
intézett a népi csapatok állásai 
ellen. Az ellenség támadásait vÍ6z-

szaverték, a támadók jelentékeny 
veszteségeket szenvedtek. 

I Január 19"én a népnadsereg egy-
ségei a nyugati partvidék menten 
elsüllyesztettek egy hadihajót, 
amely lőni próbálta a partmentti 
kőrzelet. 

Vasárnap a néphadsereg légvé-
! delmi egységei és az ellenséges 
repülőgépekre vadászó lövészek a 
keleti partvidék békés lakosságát 
bombázó ellenséges repülőgépek 
közül hármat lelőttek. 

H Í R E K 
A MAGYAR NÉPHADSEREG énck-

és táncegyüttese lengyelországi ven-
dégszereplésre megérkezett Varsóba. 

A MONARCHOFASISZTA görög 
kormány újabb terrorpert jelentett 
be 38 görög hazafi ellen. A vádlot-
tak között van Zr.hariadesz. a Gö-
rög Kommunista Párt főtilkúja is, 
akinek ügyét távollétében tárgyal-
ják. 

TÖRÖKORSZÁGBAN az Erzernm-
környéki földrengésnek 94 halálos 
és 261 sebesült áldozata van. 

AZ OSZTRÁK SZOCIALISTA Párl 
jobboldali vezetősége jóváhagyta az 
Osztrák Nagyiparosok Szövetségé-
nek pénteken közzétett ,,akci<5pro-
grammját", amely a munkások és 
'tisztviselők tömeges elbocsátását, az 
élelmiszeráraik újabb emelését, ma-
gasabb adók bevezetését és a reál-
bérek csökkenését célozza. 

A SZÓFIAI 12-es számú üzem 
dolgozói gyűlésükön elhatározták, 
hogy elvállalják 20 koreai gyermek 
eltartását. 

BERLINGUER. a DÍVSZ elnöke 
nem vehet részt a végrehajtó bi-
zottság koppenhágai ülésszakán, 
mert az olasz kormány még mindig 
visszatartja útlevelét. 

A MARSH ALL-terv keretében 
Salzburgba szállított szalonnából és 
lisztből nagy mennyiséget el kel-
lete dobni, mert emberi fogyasztás-
ra alkalmatlan volt. 

A NYEREMÉNYBETÉTKÖNYVEK 
sorsolásáról a hivatalos nyeremény, 
jegyzék január 21-én készül el és 
az Országos Takarékpénztár fiók. 
ja.iban,' vo'aminl a postahivatalok-
ban megtekinthetők. 

AZ ELMÚLT ÉVBEN december 
10—31-ig rendezték meg a léli 
könyvvásárt. A könyvvásár alkal-
mából közel kétmillió könyv fo-
gyott el. 

MSZT-HIREK 

Felsöváros MSZT szervezete min-
den héten szerdán, pénteken és va-
sárnap pénz árórát tart. amikor tag-
kőnyvcsere ts van Kért a vezetőség 
a tagságot, hogy régi tagkönyvét mi-
nél hamarabb cserélje kl. 

Kérjük az MSZT Belváros II. tag.1 

Jalt. hogy tagkönyvcsere ügyben ke.1 

ressék fel az alapszervezet helyisé-
gét (Horvá'h Mihály.u 3 sz.) Pénz-' 
tárt órák kedden, szerdán, csütör-
tökön és néneken fél 6-tól 7 óráig. I 

Az MSZT Belváros V.—VI. alapszer-
vezet vezetősége értesíti aktivált és 

; tagságát, hogv 23.án. szerdán este 
fél 7 órai kezdettel gvtóést tart, 
melynek kere'ében Leninről emléke-
zünk. Minden érdeklődőt szívesen lát 
a vezetőség (Jókal-u. 4). 

A BÉKEIRODA HÍREI 

firtesitlük a békedtkárokat. hogy 
a legútabb beszédvázlat, a klsgvűlé. 
sek anyaga megérkezett. Sürgősen 
átvehető a békeiroda helyiségében 
(Horváth Mthálv.u. 3.) 

MNDSZ-HIREK 

Kedden. 22_én Szagodén. « étreaf 
titkárságon tartunk akttva érteke*le-
tet. ahova belönnak -zaged v é n a 
kerületi és üzemi ajooo-ilal. vele. 
mint a szegedi lárás községi éa ta-
nyai csoporttal. Mindkét er'ekerlet 
pontosan 9 órakor kezd l l l k MNDSE 
megvet titkárság. 

Ozeml és kerületi ügyvezetők, va-
lamint a városi vezető tagok és vá-
lasztmányi taqoknak csak 22-én dél . 
előtt 9 órakor tartandó értekezlete* 
keil résztvenni. 

DISZ-HIREK 

Felhívtuk üzemi területi 6a kö-

zépiskolai titkár, szervezőtőtltkár elv. 

társaink figyelmét, hogv f. hó 22-én'. 

kedden este 6 órai kezdettel a DIS2 

városi bizottságon kibővített titkári 

értekezletet tartunk. Megjelenésüket 

feltétlenül elvárja a DISZ vároet M . 

zottság. 

Izgalmas iilitílvíró küzdelmek 

Rég nem látott, izgalmas ökölvívó 
küzdelmek zaboltak le szombaton és 
vasárnap a Szegedi Dózsa' állal ren-
dezett Bűke-vándordlias ökölvívó 
mérkőzések során a rókusi torna, 
csarnokban A hatalmas érdeklődés 
mellett lefolyt izga'mas mérkőzések 
ló hírverőül szolgállak a Szegeden 
utóbbi ese ben visszaesett ökölvívó 
spornak . Az Izgailmas mérkőzések 
közül kiemelkedtek: a Borsodi (Sz. 
Dózsa)—Pákozdi (Ceglédi ltok.). Kis. I 
benke (Ceglédi Lok.)—Gersln (Hmv. 
Mérleggyár) összecsapások. A ván-
dorzászlót a Budapesti Dózsa klvá'ó 
ökölvívó csapata nyerte meg és egv 
évre őrzőié lett. A szegediek közül 
legszebb tellesítménvt a Szegedi Lo 
komo'ív ökölvívói nvul 'o ' ták ugyanis 
a szo'gálatl akadályoztatások miatt 
csak négy versenyzővel Indulhattak 
és még-.s f második helyet szerz'ék 
meg. Az Sz Lokomo'fv két kitűnő 
ve'érán versenvzőle. Bakacsl éa Hor. 
vá'h szinte elsöpörték eDenfele'ket. 
Eredmények: I-égsiVv 1. Deák (Bn. 
Dózsa). 2. A'bert (Hmv. Mérlerrvár); 
harmatsúly 1. Bakacsl (Sz. Lok). 2 

Rendelet az 1952 első félévi vágómarha és hízottsertés 

A begyűjtési miniszter most ki. 
adott rendelete értelmében a hús. 
és zsírjegyrendszer február végi 
megszüntetése, a közszükséglet ki-
elégítésére szükséges élöállat-meny-
nyiség biztosítása érdekében az 
1952. első félévi vágómarha, és 
Mzottsertésbegyűjtés kötelező kive-
téssel történik-

A kivetésnek ez a módja lénye-
gében nem jelent többletkivetést, 
mert a szükséges mennyiségeket 
egyébként C-jegyre, vagy szerződé-
ses úton kellett volna biztosítani. 
?!z a kötelező külön kivetési rend. 
szer megkönnyíti a tanácsok mun-
káját és a termelőik részére is elő-
nyös. Azok a termelők, akiket a ta-
nácsok a külön kivetés során a 
sertés, vagy vágómarha természet-
beni beadására jelölnek ki, árki. 
egészftésben részesülnek. 

Változatlanul fennáll az 1951—52. 

évre a 10. számú törvényerejű ren-

delet alapján eredetileg előírt és a 

beadási könyvbe bejegyzett állal-

beadási kötelezettség, a helyi taná-

csok a termelőkkel való megbeszé-

lés alapján és a termelők körülmé-

nyeinek figyelembevételével kijelö-

lik azokat a termelőket, akik hizoft-

eertés-. vagy vágómarha beadásu-

kat természetben kötelesek teljesí-

teni. Több termelő közösen egy vá-

gómarhát. vagy egy hizotfsertésf 

nem adhat be a külön kivetés tel-

jesítésére. A többi, nem természet-

beni teljesítésre kötelezett termelő 

szükséglet kivetéséről 
o 

pénzbeni megváltást tartozik fi-
zetni a megállapított kötelezettsége 
arányában. A kivetési arány ki&zá. 
mítása egy holdra történik, olymó-
don. hogy a helyi tanács a köz-
ségre kivetett sertést, vagy vágó-
marha élősúlykilogramm mennyisé-
gét elosztja a községnek a kivetés 
alá eső földterületével, pl. ha a 
község kivetés alá eső földterülete 
1720 hold és a begyűjtendő meny. 
nyiség vágómarhából 8600 élősúly, 
kilogramm, egy holdra öt élősúly-
kilogramm vágómarhát kell kivetni. 
Igy léhát a 8 holdas dolgozó pa-
rasztnak negyven élősúlykilogramm 
vágómarhái kell térítenie pénzben, 
ha nem termézetbeni teljesítésre 
jelölték ki. A pénzbeni megváltás 
összege vágómarhánál élősúlykilo-
grammja után két forint hetven 

fillér, hizottsertés élősulykilo. 
grammja után öt forint negyven 
fillér. 

A természetbeni teljesítésre kije-
lölt termelők a területük nagytana 
gzerint kivetett mennyiségen felüli 
árkiegészítésben is részesülnek. Az 
árkiegészítés összege extrém. I. és II. 
osztályú vágómarha után élősúlyki-
logrammonként 1 forint, III. osztá-
lyú vágómarha után 0.50 fo-
rint. IV. osztályú és csontozni való 
vágómarha ulán árkiegészítés nem 
fizeihelö. Hízottsertés ulán az árki. 
egészítós összege élősúlykilo-
grammként 260 forint. 

A termelő külön kivetésébe nem 

számíthat be: 

a) Az a vágómarha-, illetőleg hí. 

zottsertéshátraléfk, amelyet a ter-
melő akár beadási, álcár szerződé-
ses átadási kötelezettségének telje-
sítésére 1951 december hó 31. nap-
jáig már köteles lett volna átadni. 

b) Az a hízót teertés, illetőleg vá. 
gómarha, amelyet a termelő 1952 
év első felébon a 10. számú tör-
vényerejű rendelet alapján, tervezel! 
állatbeadási kötelezettségének tel. 
jesítésre átad. 

c) A kényszervágás folytán helyi 
közfogyasztásra bocsátott marha, il-
letőleg serlés. 

A felsorolt esőtekben árkiegészí. 
tésnak nincs helye. 

Azok a termelők, akiknek nincs 
állatbeadási hátralékuk és 1952 ja-
nuárjában vágómarhái adr.ak át az 
Állalforgalmi Vállalatnak, utólag 
árkiegészítést kapnák február folya-
mán. Árkiegészítést kapnak feb-
ruárban utólag azok a termelők is, 
akiknek sem beadási, sem szerződé-
ses hátralékuk nincs és januárban 
hízotiserlést adnak el az Állalfor-
galmi Vállalatnak. 

Árkiegészítés jár abban az eset-
ben is, ha a termelő az V. számú 
hizlal á?i akcióban kötött szerződés 
teljesítésére ad át hízottsertést és az 
1951. évről hízilalási szerződésből 
eredő hátraléka nincs. Ebben az 
cselben a szerződés teljesítésére 
áladotl sértési be kell számítani a 
kivelés teljesítésébe. 

Termelőszovelkezelek és III. ti-
pusú tszcsk a hízoltserlés kivetésé-
nek külön megadott tervszám alap-
ján tesznek elagel. Termelőszövet-
kezetekre és III. tipusú tszcskre az 
1952. év első felére vágómarhakive. 
tést előírni nem szabad. 

Kőmlves (Sz. I.ok.). 3. Szemenvei 
(Hmv.); rehr'vsü'v t. Osztrovszkt (Bn 
Dózsa) 2 Lőcsei (Sr. ltok.). 3. GvBr"v 
(Sz. Dózsa); könnyűsúly 1. Borsodi 

Birkózás 

Vasárnap a Szegedi Honvéd rende-
zésében zallott le a szegedi sport-
körök minősítő, kötöttfogású. Ittúságl 
és serdülő birkózóversenve 60 In-
dulóval. Ifjúsági eredmények: Lep-
kesúly 1 Kecskeméti (Sz Honvéd) 2. 
Kispéter (Sz. Lokomotív). Légsú'y 1. 
Sári I. (Lok.) 2. Sípos (Lok.) Pehely-
súly I . Marti (Lok) 2. Bíró (Lok.) 
Könnyűsúly 1. C.reguss (Lok.). 2. Ml. 
hálkó (Lok.). Váltósúly 1. Brú-anvt 
(Honvéd). 2. Kormányos (Petőfi) I él 
nehézsú'v 1 Gröber (Honvéri). Ne. 
hézsúl v 1. Itahn (Lok.). Serdülő ered 
tr.ények: 40 kg. Ig: 1. Musa (Lok.). 2 
Horvát i (Lok.). 43 kg-lg 1. Budai 
(Dózsa). 2. Felhő (Dóz-a) 47 kg-lg 
1. Sári II. (Lok.). 2 Adánvl (Petőli). 
4° l<2 1. Jaczkó (Honvéd) 2. Rör-
csök (Honvéd). 52 lg 1. Németh (Dó-
zsa) 2. Barna (ltok 1 57 KC.Ig 1. Pál 
(I-e'öfi). 2. SzélnMÉÍHonvéd). 62 k -ig 
1. Bitc ( H o n v é d ) / ^ Klein (Dózsa). 

Nemhlvatalos totóeredmények 

Ezen a héten 12 találatos szelvény 
2 darab volt. kifizetésre kerül egyen 
ként 23.900 forint. 11 találatos 153 
sze'vény. egyenként 310 forint. 10 
találatos 1425 szelvény. egyenként 
44 forint 

(Sz. Dózsa). 2. Juhász (Sz. Dózsa). S. 
Pákozdi (Ceglédi Lok): kisváltósúly 
1. Horváth (Sz. Lok.). 2. Rauch 
(Hmv.). 3. Hegedűs (Ceglédi Lok.); 
váltósúly 1. Bán (Bp Dózsa). 2. Spit-
zer (Hmv.) 3. Vass (Hmv.); nagy-
váltósúly 1. Slpőcz (Bp. Dózsa). X 
Tabányl (Sz. Dózsa:): középsúly 1. 
Károlyfl (Bp. Dózsa). 2. Strió (Sz. 
Dózsa). 3. Strasszer (Sz Dózsa): Fél-
nehézsúly 1. Vlncze (Bp. Dózsa). 2. 
Aczél (Hmv); nehézsúly 1. Pammer 
(Sz. Kinizsi) 2. Kisbenke (Ceg. Lok). 
3 Gersin (Hmv). Pontversenyben el-
ső a Bp. Dózsa 30 pont. 2. a Szegedi 
Itokomotiv 16 pont. harmadk az, Sz. 
Dózsa 16 pont. 4. a Hmv. Mérleg, 
gyár 15 pont. 5. az Sz. Kinizsi 5 
pont 6 a Ceglédi Lokomotív 5 pont-
tal. A versenvek után értókes tlsz-
tp'etdllakat kaptak a batnokok és ki-
osztották az érmeket az első három 
helyezettnek. A Makói Itokomotiv Is-
mét sportszerűtlenül szombaton dél-
után mondta le a mérkőzését és a 
S -eged! Kinizsi ökölvívó csapata nem 
nevezhetett be a kűzde'omre. A mér. 
kő"és megrendezése &' Sze"edl Dózsa 
érdeme, azonban hiba volt. hogv 
mindkét punon lóval később kezd. 
ték a mérkőzéseket, mint ahogv azt 
hirdették. 

Ma választiák a Labdaruqó Szövetség 
vezetőségét 

Ma délután 6 órai kezdettel a VTSB 
hivatalos helyiségében tartiák meg a 
Labdarugó Társadalmi Szövetseg ve-
zetőségválasztó gyűlését, ame l ye a 
szakosztályvezetőket. edzőket líi'-é. 
z iket Iá ékvez.etőket és ti szövetseg 
vezetőit elváriák. 

Asztalitenisz 

A MAV Fiúnevelő Intézet dolgozói-
nak asztalitenisz balnokságát dr. Bé. 
res nyer o Második Varga, harmadik 
Marosvári. 

Totóeredmények 

x, 1 2. 2. 1, 1. (törölve); 2: 1: l : 
1. 1. l 

AZ IDÉN mintegy 7 kilométer 
bosszú vasutvonalat építenek a szté-
ltnvárosi pályaudvar és a dunai ki-
kötő között. Az építkezésnél már be. 
fejezték a földmunkákat, amelynek 
során több mini 70 ezer köbméter 
földet mozgattak meg. A vasútvo-
nal épiléséi a terv szerint március 
végérc befejezik. 

SZECSKAVAGÖT irodai üvegtálat, 
használt mérleesúlvokat megvételre 
keres a Belsped. Ba|csv.Zs.-u. 22. 
PERFEKT Cvors. és gépirónőt keres 
a 17 sz Kohó. és Gépipari Techni-
kum Igazgatósam.'. Jelentkezni lehet 
m'ndennnn P.tól 16 óráig.. 
JÖALLAPOTBAN lévő két férflkabát, 
mellénnnve'. 1 Pár 42-es boxbőr. 
csizma. 1 pár bőrkesztyű olcsó áron 
eladó. Csapó Ferenc szabómester. 
Dózsa' Gvörgv-u. 7. 
EGY mélv gyermekkocsi eladó. Érd. 
lehet vasárnap dé'után Vldra-u 3. 
I1T. em. 11. 

KÉTAKNAS príma kálvha olcsón el. 
adó. Megbízott Bodola vaskereskedő 
Klauzál-tér. 
ELADÓ fekete férft télikabát Polgár-
in 4. s-mbőüzle' 
KARÖRAT. zsebórát magas árban 
vásárotok. Ftai-hor órás k 'mitá ' . tér 3. 
110 kg TOVABBHTZl.ALó^RA Is al. 
kalmas disznó eladó. Szlvárvánv-u. 
1 'c. szám 
E1.VES7TF.TTFM karP'An összecsnkhn 
tó knoukn'csomat négv kiskulccsal 
Kérem a becsületes megtalálót a ki. 
Őrlőbe arllry le. 
SZÖIZ50LTVANY0K. lngasgvültomé. 
(ivek be'-zerezhetök Fülöp Jánosnál, 
Marka7 to7. 
F,T ADD e»v söté* te'ehá'ő sürgősen. 

1. n. em 8. altó 
HÍZOTT disznó eladó. Újszeged. 
Zsombolyal-u. 3,'b. 

Bármilyen hapznált bu. 
tort vásárol a 

l i ú torér lékcs í í ő 
Vá l la la t 

Vétel, eladás, csere! 
Érdeklődés, címek be-
küldése: Szeged, Baj. 
csy Zs -u. 19 Bulorér-
tékesítő Vái'a'at 3. sz 
fióküzlete Tel.: 31-52 

PRTMA állapotban 42-es fekete box-
csizma eladó. Fodor-telep, Tölgyes, 
u. 16. 
ALIG használt férfi öltöny. strapa 
kerékpár, nöi kosz.'üm. politúros há-
ló eladó. Szt. Isivin-tér 5. Pappék. 

I SZAKSZOFON. Köller. essza'tó eladó 
vagy tangóharmonikáért elcserélném. 
Hattyú.u. 27. 
UJ ál'apotban lévő 100-as Csepel el-
adó. Avranov bolgár kertész. Róku. 

I S| ff. 11. 
EGY ló el%'dó. Hattyas.sor 53. szám. 

ITACOROSI Tamás névre szóló lgazol-
I vány ok fontos Iratokkal csütörtökön 
e'veszett. A meztaláló lutatom elle. 

. nében ad.la le a kiadóhivatalba. 
RADIÖ, Doxaóra. rekamié. gyerek, 
ágy. szekrény e'adó. Dugonlcs-u. 3— 
5. fldszt. 2. ajtó. 
BŐRKABÁTJÁT most festesse. Javít-
tassa Csordás bői-ruhakészítőnél. Szt. 
Miklós.u. 7. 
ELADú egy nagy dézsa, ugvanott tá-
nyérok. tálak. Parlizán-u. 1. II. em. 
5. altó. 

JÖKARBAN 'évő gyermek ftjcrtkocsl 
i eladó. Csr,ba-u 27. szám. 
ALBERTET kapható. Vásárhelyt-sgt. 
01. szám. 

1 IIAROM kocsi sertéstrágya Ingyen 
e'hordható. Bokor.u. 18. 
MEGBÍZÁSBÓL keresek régebb! gyári , 
mányú Te efunkep 2+l-es rádióké-
szülékei. Szanlszló Béla- rádióműsze 
r í sz Klauzál-tér 7. udvarban. 
MELEGAGYI keretet és üveget ve. 
szek. Béke.u 8. 

DElmaoyattobszag 
Qo'lfllcot nacitap. 

Felelős szerkesztő él kiadó! 
z o m b o r l j a k o s 

őzerkeszll; o szerkesz'őbi edzóg 

Szerkeszrőlőg : bzegea 1 enirvu. 11, 
Telefan: 35-35 és 40-80. — Ejtirako, szeriresstóséf 

telefon este Sté 34-38 
Kiadóhivatal: Szegea, tenm-u. A 

lelefon: 31-18 él 35-00. 
Dóimagyog ozóg Nyomda, Szeged 

Felelős vezető: Priskln Sdnaos 


