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Megalakult a Mezőgazdasági Ipari Tudományos Egyesület 

szegedi csoportja 

A Mezőgazdasági Ipari Tudomá-
nyos Egyesület (MITE) szegedi 
csoportja pénteken este tartotta 
meg alakuló gyűlését a Technoló-
giai Könyvtár Horváth Mihály.ut-
cai termében. 

Az alakuló ülésen nagyszámban 
resztvettek a szegedi élelmiszer-
üzemi dolgozók és műszaki vezetők. 

Terneaz Vilmos, a Csongrádme-
gyei Malomipari Egyesülés műszaki 
vezetője nyitotta meg a gyűlést, 
majd Almási Elemér vázolta az 
Egyesület célkitűzését. Legfonto. 
sufob feladatuk — amint hangsú-
lyozta —, hogy a tudomány eredmé-
nyeit átvigyék a gyakorlati mun-
l.ába. Ismertetni akarják az üze-
mek dolgozóival a szovjet és a ma-
gyar tudományos kutatások ered-
ményeit, de a tudósok is tatnu'ni 
akarnak, amikor az üzemi dolgozók 
gyakoriali tapasztalataival bővítik 
tudásukat. A szovjet irodalom ki. 
meríiiheteien forrása a magyatr .u-
<1 vsaknak és a fejlelt szovjet tudo-
mány eddig is nagy segítségére 
\olt a magyar élelmiszeripar dolgo-
zóinak is. A MITE legfőbb célki. 
tűzései közé sorolja, hogy elmélyít-
se a kapcsolatot a fizikai dolgozók, 
a nuV'z'kiak és a tudomány dolgo-
zói között. Ezzel is valóravá'.ik az 
a gondolat, hogy a tudomány a 

szocialista társadalomban nem ön-
cél, hanem a dolgozó tömegek bir-
toka. 

A beszámoló után megválasztot-
ták az új vezetőséget, amelynek el-
nöke Benedek László, a Mezőgazda-
sági K i s é r l e l i Intézet osztályveze-
tője lett. Munkáját 5 tagú társ-1 

elnökséggel végzi. Ennek lagjai kö-
zött szerepel Obermayer Ernő Kos- ! 
suth-díjas kutató is. Titkárrá Ter-
nesz Vilmos műszaki osztályvezetőt 
választól Iák. A vezetőségben helyei 
kaplak a szegedi élelmiszerfeldol-
gozó üzentek több vezetője és mű-
szaki értelmiségi dolgozói. 

Végül Czibor Jánosné, a MITE 
országos szervező titkára üdvözölle 
a megalakult szegedi csoportot és 
vázolta, hogyan fogjanak a munká-
hoz. Egyelőre három szakosztály 
alakul: a konzerv és húsipari, ma-
lom és lisztfeldolgozó, valamint a 
paprikaipari. Később előreláthatóan 
még több szakosztállyal bővül az 
egyesület. Országosan elismert 
szakemberek, tudósok és művezetők 
tartanak majd előadásokat és ezek-
kel nagyban hozzájárulnak, hogy a 
szegedi élelmiszerüzemek még az 
eddiginél is jobb eredményeket ér-
jenek el. 

Barát János, 
megbízott tudósító. 

Művészi zongoraestet adott Szegeden Hernádi Lajos 

Hernádi La jos zongoraművéss ha-
talmas műsor keretében mutatta be 
igon sokoldalú pianista képességeit 
Szegeden, A: egyes számok kivá-
lasztása a ma művészetének haladó 
felfogását tükrözte, mert a műso. 
ion. szereplő zeneszerzők, mesterek 
művei a mult haladó zenekultúráját 
cs a jelen élenjáró zeneművészetét 
foglalták össze a zongorairodalmon 
beliU. 

Ritkán játszott remekműveket hal-
lottunk a műsor első részében régi, 
t-agy klasszikusoktól, így L. Vinci 
hő dallamú Largójában és Sccrrlatli 
finom É.dur szonátájában gyönyör-
ködtünk, majd Beethoven B-dur 
s.onálájv következett mesterien fel-
építve. Chopin és Liszt müveinek 
megszólaltvtásávai Hernádi L/zjos 
megmutatta, hogyan kell a fölé-
nyes virtuozitást tartalommal páro-
sítani. Ez különösen megmutatkozott 
Chopin Scberzojának és Liszt La 
ccrmpanella interpretálásával, ame-

lyekben a lenyűgöző oktáv technika, 
gyönyörűen pergő futamok ét, tril-
lák, a lágy, édes — és nem édes-
kés — dallamíve/és ízlésesen tá- 1  

maszlották alá a mondanivalót. Ha. 
csaturján ma már jól ismert és köz. 
kedvelt Toccatája pompásan kidom-
borította a művész előadásában a 
billentyűs hangszerre írott mű jel-
legét. Forró sikere volt Kodály er-
délyi népi dallamok alapján feldol-
gozott gyönyörű művének a Margs-
széki táncoknak. Hernádi valóságos 
zenekari varázsolt elő a zongorából 
s szárnyaló elképzelése feltárla előt-
tünk ac egyszerit nép őszinte érze-
lemvilágát Kodály művein keresz-
tül. 

A közönség lelkesen ünnepelte 
Hernádi Lajos zongoraművészt, aki 
még egy sorozat ráadást is adotl él -
menyekben gazdag hangversenye 
ulán. 

Zucker Hilda 

Lervlezöink villáma 

Svatnáifcies mepUíuá 

A Lenin-utcán minden öntudatos 
ember jóízlését sértő kél plakát 
tűnik szembe. Mindkét plakát a 
Szegedi Gépipari Technikum .,Ipar-
bél"-ját akarja népszerűsíteni a 
szegedi fiatal »k körében. 

Az egyik plakáton egy szamár-
fejet ábrázol* n rajzoló, mé-lé pe-
dig a következő szöveget irta: 

vagy ha nem jössz el február 
9-én este 7-kor az IparbáJba, a 
Gépipari Technikum épületébe. 
JAZZ. TÁNC, BUFFET". 

Mag kell írnom a plakát rajzoló" | 
jónak. Béres Antalnak, hogy igen 
sok „szamár" lesz Szegeden, aki 
nem megy e' a bálba. 

Ugyanakkor szeretném felhívni a 
Gépipari Technikum DlSZ-szerve-
/"lének a figyelmét — mivel úgy 
\ élem, ö rendezi a tánc-estet, — 

hogy csak a mult kapitalista tár-
sadalmában volt szükség ilyen íz-
léstelen plakátokon felhívni az 
„érdeklődök' figyelmét egy tánc-
estre. Ma már nem a tőkések fi-
csurjalnak táncestjéről van 6ZÓ. j 
hanem a dolgozók gyermekeinek 
szórakozásáról és ezért ízléstelen 
az ilyen szamárfejes plakát. A mai 
fiatalság már a szocialista kultúra 
jegyében nevelkedik fel és a szov-
jet filmek, a szovjet színdarabok 
megnövelték a fiatalság, a dol-
gozók kulturális igényét is, éppen 
ezért az ilyen ízléstelen p'.-akál 
semmieselre sem szolgálja a szo-
cialista kultúra, a felfrissülést je-
lentő szórakozás népszerűsítését. 

Nagy Ottó 
a „Délmagyarország" levelezője 

A legigazabb barátság jegyében 

Szocializmust építő életünknek ki-
emelkedő eseménye uz évenként meg-
i smétlődő Magyar-SzovJet Barátság 
Hónapja. A két nép barátsága egy-
re erősödik. Ez a hónap azonban 
ütabb lendüetet ad kapcsolataink-
nak. még Inkább alkalma nyl'ik dol-
gozó népünknek. hogy megismerje 
példaképünket. a Szovjetuniót, a 

-ovjet ludományt. művészetet, szov-
'et munkamódszereket, magát a 
azovjet embert. 

Különösen örvendetes a magyar 
sn -rttársadalom számára, hogy szov-
jet sportszakemberek érkeznek hoz-
7- nk. akik átad|ák a világ Jegfel'ei-
lebb sportolóinak tapasztalatait, hogv 
a magvat- sportolók azok felhaszná-
lósával még Jobb eredményeket érje-
nek e l 

A sportban Is na'gy hátrányt kel-
lel t behoznunk a fe.szabadulás után. 
A le'ünt reakciós rendszer a rága-

tna vasfüggönyével zárta' el a ma-
gvar nép elö't a Szovjetuniót Ez a 
tilalom kiterjedt a sportra ls. Jót 
ind'ák az úri Magyarország vezetői, 
hogy a Szovje'unló fejlődése lemér-
tieló a sporton keresztül Is. Fe'sza-
hadu'rtsunk meghozta a lehe'őséget a 
Szovjetunió megismerésére és ezzel 
a' lehetőséggel élt ls a magyar dol-
rozó nép. Állandóan fokozódó ér-
deklődés mutatkozik a szovjet élet 
Iránt és Jelentős előrehaladást tet-

tünk a szovjet sport megismerésé-
ben is 

A Magyar-Szovjet Barátsági Hónap 
keretében nagyszerű alkalmuk nyí-
lik n magyar sportolóknak arra. hogy 
elmélyi sék szeretetüket a szovjet 
sportemberek Iránt. 

A Magyar-Szovjet Barátsági Hón&t-
pot a szovjet spori Iránti szeretet és 
a megbecsü'és Jegyében kívánjuk 
megrendezni Cson rrád megyében ls. 
Sportvonalon tegvük ünnepélyessé a 
Bará sági Hónapot, sportköreink ver-
senyhe'yelket dekorálják kl. Ez a de-
koráció domborl 'sa kt a magvar-
szovjet nép barátságát Aktivizálják 
a dolgozók széled rétegelt a' Magyar-
Szovjet Bará'ság méltó megünneplé-
sére. Szélesítsék kl az MHK testne-
vo'ésl rendszert, ami a Szovle unió 
GTO tes'neve'ési rendszer m'ntáUrn 
veze'lüpk be Mutassa meg az MHK 
aktivitása a Szovjetunió iránti sze-
reteiünket. 

A me~yel TSB a Magyar-Szovjet 
Barátsági Hónap alkalmából labda- , 
rugó kupamérkőzéseket irt kt a vá- ! 
rosok válogatottjai és a Járások vá-
logatottjai részére. Ez a sportmeg-
mozdülás a' kér nép barátsága Jegyé-
ben folvton le és a résztvevők me-
rítsenek erőt a szoviet sport ember 
példás magatartásából, fegyelmezett-
ségéből; matassa meg sportolóink ÚJ 
viszonyát a sporthoz. 

MaqyartSzovjet Barátsági Hónap 
Bizottság 

A békéért folytatott harc hűséges segítőtársa 

R „TBRTÚS BÉKÉÉRT, NÉPI DEMOKRÁCIÁÉRT « 

l lg h t t 

Kedves Zsebők elvtárs! 

Ma utazói el a magyar sajtó 
levelezőinek országos tanácskozá-
séra, ahol te i« képviselsz bennün-
ket, szegedi leve-ezöket 

Ez alkalomból meg kell írnom 
Neked, hogy a megyei levelező-
értekezlet óta igen sokat gondol-
kodtam azon: hogy helyesen cse-
lekszem-©, ha kivonom magamat 
abból a megtisztelő feladatból, 
hogy a pártsajtó levelezője legyek. 
Most már eldöntöttem ezt a pro-
blémát és elhatároztam: én is 
csatlakozom a „közvélemény pa-
rancsnokai" széles táborához. 

De egyben az* is meg kell unom, 
hogy drága Rákosi elvtársunk FO. 
születésnapjának tiszteletére nem-
csak a termelőmunka területén, 
hanem a levelezői munkám terüle-
tén is felajánlást teszek. 

Felajánlásom első pontjaként 
vállalom, hogy egy újabb dolgozó 
társamat kapcsolom be a munkás-
paraszt levelező^mozgaíomba. 

Vállalom, hogy hetenként Aét 
cikket küldök pártunk helyi lap-
jának, hogy segítsem mind ered-
ményesebb és jobb munkáját. De 
válJa'om azt is. hogy üzeműnk-
ben megszervezek egy faliújság 
brigádo*, s ugyanakkor tájékozta-
tom a helyi sajtónkat az územi 
Szabadságharcos Szövetség, vala-
mint az üzemi békebizottság mun-
káiénak eredményeiről és hibáiról. 

Ahhoz azonban, hogy valóban jól 
végezhessem levelező munkámat, 
arra kérlek Zsebők e'-vlárs, te is 
segíts munkámban, add át nekünk 
a magyar sajtó levelezőinek or-
szágos tanácskozásán szerzett ta-
pasztalataidat. hogy mi is magun-
kévá tehessük azokat és ezzel még 
harcosabban végezhessem én is és 
többi levelező társam is a tudósí-
tód munkát. 

Bakaity József 
a Szegedi Ruhagyár 
új üzemi levelezője 

N A P I R E N D 
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MOZI 

Szabadsáq: 6 és 8: Nyugati övezet 
(február 14dg). 

Vörös Csillaq: 6 ós 8: Kék kardok 
(február 3-ig). 

Fáklya: 5 órától folytatólagosan: 
Szovjet sport — Éljenek a dokkmun-
kások. — Gyermekek a mi Jövőnk. 
— Tavaszi meise (február .'i-Ig) 

Vasárnap délelőtt fél 11 órakor 
matiné: Fiúk a rács mögött. 

SZÍNHÁZ 

Délután fél 4 óra: Havasi kürt. Hon-
véd előadás. 

Este fél 8 óra: Riqoletto. Erkel bér-
let (7). 

TAJSZINHAZ 

Este 7 óra: Tűzkeresztséq (Maros-

lele). 
m 

MUZEUM 
Fejlődéstörténeti .eptómüvészetl és 

népi cserepesség kiállítása délelőtt 
9 órától délután 3_lg szombat és 
vasárnap délelőtt 9 tői l . ig . 

KÖNYVTÁR 
Egyetemi: Délelőtt 10 Orátöl este 

9 óráig (Könyvkölcsönzés: 12-től 
6.1g). _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

IDÖJARASJELENTÉS ] 

Várható Időjárás szombat estig: Sok-
f e é havazás, havaseső. eso. Mérsé-
kelt dclnyuqatl, nyuqati, átmenetileg 
északnyugati szél. A hőmérséklet 
1 issé emelkedik. 

Február 2-án, szombaton a várható 
napi középhűmé-séklet az ország 
egész területén néqy Celsius fok alatt 
lesz. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

A MAV nyugdíjasokkal egyetem-
ben egvéb nyugdíjasok 19 február 
2-án délután 2 órakor szakszerveze-
ti taggyűlést tartanak (Toltuehin 
(Kálvárta-utca)-sugárút 12. szám alatt, 
a Szakszervezeti Székházban A J+-
nuár 3l-re hirdetett gyűlés elmarad. 

A Közalkalmazottak Szakszerveze-
tének nyugdíjas csoportja feoruár 
ín-én délelőtt 10 órakor Hajnóczl 
(Iíorona)-u 10. szám alatt választ-
mányi gyűlést ta r t Tagok megjele-
nése kötelező. 

A Textil- és Ruhaipart Do'gozók 
Szakszervezetének he'yt csoportja ér-
tesíti tagjait hogy február 1-től min-
den héten kedden délután fél 5-tő; 
tél 7-ig tart pénztári órát 

A Szegedi Zenepedagógus Munka-
csoport február 2-án. szombaton dél-
után 6 órai kezde tei a Zenekonzer-
vatórium nagytermében növendék-
hangversenyt rendez. 

x Dr BAUDERER FOLÖPNÉ teme-
tése szombaton 3 órakor • a belvárosi 
teme'őben 

x A KIOSZ Kisipari Adóközösségek 
alakuló közgyűlését folyó hó 5-én 
(kedden) délután 6 órakor tartjuk a 
Vörösmarty u 5. szám alatti he'yi-
ségünkben. Kérjük a kartársakat, 
hogy saját érdekükben minden Ipa-
ros jelenten meg. A vezetőség. 

x SZEGED város tanácsa VB. VI. 
begyilltésl osztálya ér esftt a gazdái 
korlókat, hogv az 1952—53. évi gaz-
dulajs'rom elkészült és fo'yó évi feb-
ruár hó 1-től a városi bérház II. 
em. 208. számú szobáiéban 3 napig 
közszemlére van kitéve. VB.-einök. 

DÉLMAGYARORSZAG 
po'itikai napilap. 

F*I«I6> ntrkrató «< kiadói 
ZOMBORI j a n o s 

óierlcsszti t a n«rk«n*6bhottsóg 
Szerkasztűzég i Sztgad. ianin-u. 11. 

lalafon i 35-35 ti 40-80. — Ejtzzakai ziórin izt4>*t 
falójon ól tó 8- tót 34-38. 

Kfarióhivatd: Szegóct lanin-u. 6. 
talafon: 31-14 óz 35-OÚ 

Délmogyarbazág Nyomda, Szagod. 
fóJóJOó aozoMi Priókló Undóó 

* B á r t h i r e h 

Értesítjük az egyéni tanulásban 
résztvevő elvtársakat, hogy az Ál-
lami Könyvterjesztő Vállalathoz 
(Lenin-u. 5.) megjött a soronlévő 
anyaghoz az irodalom. 

Agit. prop. osztály. 

Értesítjük a Bolsevik Párt tör-
ténetét tanulmányozó elvtársakat. 

hogy a Megyei Pártbizottság hir-
detésétől eltérően nem vasárnap, 
hanem szombaton délután 3 órai 
kezdettel tartjuk a felsőfokú hall-
gatók részére a IV. témakörből a 
konferenciát a Pártoktatás Házá. 
ban. 

Agit . prop. osztály. 

SZERESSÜK A SZOVJET FILMEKET! 
Levél a filmpropagandistákhoz 

Kedves elvtársak! 
A Szovjet Filmünnep küszöbén 

intézem hozzátok ezt a néhány 
sort. Szeretném felhívni a figyel, 
meteket arra, hogy még fokozot-
tabb munkát kell végeznünk, ha 
ennek az ünnepnek célkitűzéseit 
teljes sikerre akarjuk vinni. Ne-
künk filmpropagandistáknak nem 
elegendő, hogy csak eladjuk a je-
gyeket, hanem a filmeket szeretni 

j is kell, különösen a szovjet filme-
ket és meggyőző munka révén a 
közönséggel is meg kell Pzerette'. 
ni. Hívjuk fel elvtársaink, dolgozó-

társaink figyelmét is esetről-esetw 
a filmek hatalmas nevelőértékére. 
Jó filmpropagandisták csak akkor 
leszünk, ha a szovjet filmeket mi 
is szeretettel látogatjuk. Minél 
több párosversennyel fokozzuk 
munkánkat, hogy Csongrád megye 

ismét az első helyre kerüljön ezen 
a téren. 

Előre a Szovjet Filmünnep sike-
réért! 

.'ványi Piroska 

a Szakérettségis Kollégium 

filmpropagandistája 

A szentmihályteleki sportkör felajánlása 

Szentmihályteleken. ahol a dolgoz.'k 
sohasem sportoltak. Január 5-én meg-
atakult az egységes falusi sportkör 
A sportkör célja, hogy a falusi dol-
gozókat is bevonják az MHK sport-
mozgalomba, edzett dolgozókat ne-
ve jenek az ötéves terv sikeres vég-
rehajtására. békénk megvédésére. A 
szentmihálytelekiek, mind a terme-
lésben. mind a szocialista' sport meg-
teremtésében élen akarnak járni. A 
sportkör tagjai Rákosi elvtárs 60. 
születésnapjára! felajánlották, hogy 

rendbehozzák a labdarugó pályát te 
MHK akadálypályát, valamint futó-és 
röplabdapá.yát készítenek. Vállalták, 
továbbá, hogy 100 falusi dolgozót 
vonn ik be a sportkör munká jába és 

, az MHK testnevelési mozgalomba 
| március 9 ig Felaján'ották hogv 150 
] dolgozó MHK próbázásait vezetik. 
| akik május 31-ig sikeresen teszik 

maid le a próbákat. Egyben Ígéretet 
tettek n sportköri tagok arra. hogy 

' nagymértékben előreviszik a sport-
társak szakmai és politikai képzését. 

Vasárnap kettős mérkőzés a Petőfi-pályán 

Az Sz. Petőfi újszegedi sportpályá-1 órakor Sz. Petőfi—Sz. Kinizsi barát-
ján vasárnap délután egy órai kez-1 ságos labdarugó mérkőzések kerül-
dcttel Sz. Petőfi II.—Sz. Bástya. 3 nek lejátszásra. 

Értékes sakkelőadás és szimultán volt Szegeden 

Vajda Árpád dr. rendőrezredes, hatalmas előtörését. Az előadásokat 
nemzetközi sakkmester a XVIII. és a szimultán követte, melyek eredmé-
XIX szovjet sakkbajnokság tanulsá- nyeként dr Vajda elvtárs 30 jatsz-
galról tartott értékes előadást a. Dó- mából 24-et megnyert, kettőt vesztett 
zsa SE és a Honvéd SE helyiségei- és négy döntetlenül végződött. A mes-
ben. Előadásában kidomborította a „ . . . . , „ „ , „ , „ , , , 
szovjet töme-sakkozás Jelentőségét és t e r e ' I e n M á k C 8 S z á n t a l n ' osztályú 
ennek alapján a minőségi sakkozók sakkozók nyertek. 

Ma kezdődnek az egyéni sakk-
bajnoksák selejtezői 

• 

I 
Az úttörő labdarugó bajnokcsapat 

díjkiosztása 

A Hungária sakktermében ma dél- | Az Sz. Petőfi Klauzál-téri helyisé-
után 3 órai kezdettél kerül sor az gében ma délután 5 órakor ünnepé-
országos egyéni sakkbainokság se- lyes keretek között osztják kl 

- _ . - - ' Sz. Petőfi úttörő labdarugó bajnok-
csapat tagjainak az értékes tiszte-
letdíjakat. 
Textilművek—Szegedi Kender labda-

rugó mérkőzése 

Vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel 
a Hunvadi-térl Dózsa-pályán a Sze-
gedi Tex llművek labdarugó csapata 
a Szegedi Kenderrel Játszik bará'sá-
ságos mérkőzést. Ezen a mérkőzésen 
FO Tex ilmüvek új együttese mutatko-
zik be Mindkét csapat tagjai nem-
csak a sportban hanem a' termeié* 
vonalán Is megáll ják helyüket és a 

lejtezőjének első fordulójára'. 

A mai sportvezetőségválasztó 
taggyűlések 

A TSB hivatalos helyiségében ma 
délután a következő társadalmi szö-
vetségek vezetőségválasztó taggyűlé-
sére kerül sor délutáii 4 órától: 
úszó, torna, vívó és tenisz. 

Az Építők asztalitenisz csapat-
bajnoksága 

A Gyufagyár kultúrtermében va-
sárnap regge. 8 óra* kezdettel tart- labdarugó sportban méltóan képvlse-
Ják meg az Épi'ők megyei asztallte- , i k üzemeik színeit, 
nlsz csipatbalnoksárát a Hmv. Épí-
tők. a Szegedi Épületszerelő és á Sze-
gedi Gyufagyár csapatat között. 

Az Sz. Honvéd labdarugók Makón 

A Szegedi Honvéd NB l.-es labda-
rugó csapata vasárnap Makón, a 
Makói Lokomotív ellen játszik barát-
ságos mérkőzést. 

Az Sz Kinizsi ökölvívók Vásárhelyen 
I \ iU . V_». HCJIJI x—v/w. 

A Szegedi Kinizsi ökölvívói vasár- , (II. o. női). 12.50: Mórahalom—Hon-
nap a vásárhelyi Mér eggyár ellen j véd II ,_ (HI. o. nől):_ 13*10: Meteor-

Fáklya sportkör bálja 

Ma este 7 órakor a Fáklysl Sport-
kör nagyszabású sportbálat rendez a 
Szemklinika kultúrtermében. 

Röplabda 

A röplabda téli terembajnokságá-
nak vasárnapi fordulója: Radnóti-
gimnázium: 11 30: Juta:—Mórahalom 

1(111. o. nöl)- 12.05: Építők II .-OKISz 

küzdenek megyei bajnoki mérkőzés . OKISz (II. o. férfi); 14-25: 
keretében Hódmezővásárhelyen. I teor (II. o. férfi). 

Juta—Me-

50 kg-os TTZEDESMAZSA eladó. Sport-
üzlet, Széchenyi-tér 17. 
ÉDESITALU pusztamérgesi borok »-
terenkint kimérve kaphatók. Len-
gve'.-u 12. 
LEGSZEBB bizsutériák. legolcsóbban, 
gyöngyfűzés, kllpszjavitás, teklagyön-
gyöt vásárolok. Szelelné, SztáHn-krt 
36. szám. 
EGY sötét félháló eladó. Kossuth L-
sgt, 63. Haidú. 
GYÓGYHASKÖTÖT. meKtartös kombi-
nát mérték után. gumiharisnva. kesz-
tyű. fűzőjavítás Höfle, Klauzál-tár 3. 
BÖRKABATJAT most festesse. javit-
!: ssa Csordás bőrruhakézítőnél. Szt. 
Mtklós-'J. 7. 

ÍRÓASZTALOKAT, iratszekrényeket és 
székeket, ralzasztalt megvételre ke-
res a Szegedi Konzervgyár Ajánla-
okat írásban kérjük. 
EGY szobás, konyhás és sneizos la-
kásomat e'cseré'ném egy szép szobii-

! ért. köl'ségmegtérltésseí. Tó-u 14. 
Fe'sőváros. 

LAKATÓSMOHELY teljes berendezése 
unvngga! eladó. Polgár-u 24. 
HETVENEZER miraboMn csemete két 
éves eladó. Márton. Makó, Rákóczi-u. 

I 16. szám. 
I OLAJOS hordót találtam. Tgazolt tu-

taldonosa átveheti Maros-u. 30. Lip-
it.y. 
PRIVÁTTÓL keresek tolásszenet meg-
véte're Szttálln-krl. 58/a. fldszt. 4, 
Dr Fajta. 

• TÉLIKABAT idősebb nőnek. 38-as cl-
. pők, sérvkötők, Irógépasztal eladó-
Tavai'z u 11 /b. 
FÉLHALÖ. asztalok, székek teknő el-
adó. S7entháromság-u. 15. kapu alatt. 
RUHA^ZEKRÉNY. városi bunda. an-
gol szövetből, ebédlő óra eladó Brüsz-
sze'i-krt. 27. 
GÁZREZSÓ, szén. fehér zománcos, két 
táneú eladó. Haltyas-sor 51. 
PTANINO e'adó Révai-n. 6/ai IT. em. 
10 HÖNAPOS óriás belga anyanyúl 
eladó • Szent Gvörgv-tér 1 
FELVESZÜNK lópatkoló és kocslko-
vács szakmunkásokat, kocsisokat és 
lóápo'.ókat. Jelentkezés Budapest. V.. 
Marx-tér 

HÁROMSZOBÁS tszeqedi) modern la 
kásomat elcserélném hasonló, vagy 
ketlúszobás budapestivel. „Gáz" Jeli. 
gére a kiadóba 
HORDÁRNAK is Jó hintótengely ke-
rekekkel és rugóval, nagy .asztál, ál-
ló, ablak deszka, mákdarátá , 10 kg-
os mérleg falépcső eladó. Csongrádi-
»gt. 23/b.' 
ASZTALTUZHEI.Y. kisebb. nagyobb 
vaskályhák, fes'ett. asztal és párná-
zott székek eladók. Hétvezér-u. 28/a. 
REKAMTÉ kifogás talál állapotban el-
adó. Dózsa György-u 16/b. fldszt, 
18. ajtó. 
KÉT fotel, bronzóra. 43-«s férfi cipő 
e « l ó . B irka-u. 11. 
JOKARBAN lévő redőnyös Íróasztal 
eladó. S:indor-u 16. 
EGY 140 kg os hízott sertés eladó 
Szt. István-ér 11/a. 
VILAGMARKAS zsebórámat eladnám, 
vagv borért elcserélném. B&'kal. Gu-
tenberg u. 30. 
KVARCLAMPA „Hanaul" 110 Voltra, 
márkás hegedd. utazóbőrönd valódi 
bőr-bő', nagyméretű radiátor e'ádó. 
Alfö'd -u B vasárnap délutántól. 
A DOROZSMAI viUamos-út mentén ta-
lá' lak egy kulcscsomót, karlkán. ame-
lyen páncé'szekrénv és egyéb kul-
csok vannak Igazolt tulajdonosa át-
veheti a kiadóhivatalban. 
ELADÓ két komplett háló szobabútor, 
két ú| és két használt ruganvos ágy-
hetét. Pe'öfi-télep TV. u. 160. 
4+2 iemeziátszós ZENESZEKRÉNY é« 
egv erősítő fe'szereive sürgősen el-
adó. Kossuth L.-sgt 8 I 3. 
MAJOR Akos gyorsíróiskola február 
l?-án új tanfolyamot nyit. Bocskay-
u'ca 4. 
KERESÜNK vállalatok és közületek 
részére lakásokat, minden méretben. 
Csongrádmegyei Ingatlanközvetítő 
VálJn'at. Szé-henvHér 8. 
GARZON lakás azonnal átadó. Meg-
tekln'he'ő 10 óra és 4 óra között. 
Kossu'h L-sgt 8 I. em. 3. 
ELCSERÉLNÉM belvárosi szoba. kony. 
hás társbérlet.' lakásom nagykörútorf 
ktvOlivei. Sztálin-krt. 63. 
PRÍMA állapotban lévő 3+l-es sr.n-
perrádió eladó. Hattyú-u. 55. 


