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' Esteledik. A Noury 
{Stírioj irfcrfin nagy a 
forgalom. Pirosra fá. 
nyezett autóbuszok, 
vadonatúj taxik, sze-
mélygépkocsik véget 
•nem éré sora siklik 
hangtalanul a tükör, 
sima aszfalton. A 
varsóiak esti sétáju-
kat végzik kedvenc 
korzójukon. Sokan si. 
etnck a Jerozolimski 
fasor sarkán álló szép 
palota felé... 

,,Nemzetközi Sajtó-
klub" hirdetik a neon 
betiUe a bejárat felett. 
A hatalmas előcsar-
nokból széles lépcső 
vezet az emeleten el-
helyezett olvasótér, 
mekhez. A klub tag-
jai kényelmes fotelek. 
ben ülnek és különböző 
újságokba, folyóira. 
tokba temetkeznek 

600 különféle sajtó-
termék és az összes 

Lengyelországban 
megjelenő lap áll az 
olvasók rendelkezésé-
re. Megtaláljuk itt az 
élet minden kérdései, 
vei foglalkozó szovjt t 
folyóiratokat, vannak 
angol, amerikai, dán, 
belga, német, sőt kí-

nai, koreai, vietnámi 
és indiai újságok is. 

— Naponta 500 lá-
togatója van az olva-
sóteremnek — mond-
ja a szolgálatos 
könyvtárosnö. — Az 
olvasók a társadalom 
minden rétegét képvi-
selik. A tudósok és a 
diákok főként a tu-
dományos irodalom 
iránt érdeklődnek. A 
munkások a szovjel 
szaklapokat olvassák 
vagy előszeretettel. 

Az egyik olvasó a 
Marszaikowska-ulcai 
építkezéseknél dolgo. 
zik. Kőműves. A Gé-
pesítés az építészet-
ben" című folyóiratot 
lapozgatja. 

— Igen hasznos lap 
e-z — magyarázza. — 

Tamulmányozhatom 
belőle azokat a nagy-
szerű, hat ad mos szov-
jet gépekett amelyek 
nagyon megkönnyítik 
az építkezést. 

A szomszédos asz. 
tálnál angolul beszél-
nek. Külföldiek. A 
másik asztalnál egy 
nyakig begombolt fe-
kete zubbonyt viselő 
kínai fiatalember a 
peldmgi .Zsenminzsi-

bao'' legújabb stámát 
forgatja. Egy vendég 
dallamos olasz nyel-
ven a „Calendario del 
Popolo" után érdeklő, 
dik. 

Pezsgő élet folyik 
a földszinten lévő ká-
véházi részben. A 
varsói dolgozók rövid 
munka után sokan 
térnek be ide, hogy 
egy fekete mellett el-
beszélgessenek, vagy a 
képes vicelapokat ol-
vasgassák, Kézről-
kizrt jár a lengyel 
.,Szpilki", a ceehszlo. 
vők tDvieobraz" és a 
kitűnő szovjel szati-
rikus lap, a „Kroko. 
dil". 

A kávéház melleit 
találjuk a klub Icöny. 
vesboltját- A világ 
összes könyvujdonsá-
ga megvehető itt. 

öt ilyen sajtóklub 
működdé Varsóban. 
Nem csodálhatjuk, 
hogy reggeltől-estig 
olyan zsúfoltak. 

... A Nowy Swial-
utoa sétálói lassan ha. 
zatérnek. Az üzletek 
bezárnak, de a sajtó-
klub ajtaja egyre nyí-
lik és csukódik. 

A Kínából behozott ramie megkönnyíti 
a rostkikészítő üzemek munkáját 

A kölcsönös gazdasági segítség 
keretében népgazdaságunk sok fon-
tos terméket kap a Szovjetuniótól 
és a szociailizumu®t ópílő országok-
ból. A len egyrészét eddig Hollan. 
diából és Belgiumból hoztuk. Moei 
len helyett soikkial jobb minőségű 
ramie-1 kapunk Kínából. 

A DéLmagyarországi Rost kiké. 
szító Vállalat ujszegedi telepe ja-
nuár 15-én kezdőit a kínai ramie 
(ikínafű) feldolgozásához. A kiké-
szítés tökéletesítésére még folynak 
o kutatások, de máris azép eredmó. 

nyeket érlek el. A ramie rostja fi-
nomabb. miint a többi rosl, könnyeb. 
ben, kevesebb munkával oszthaló fi-
nom szálakra. A lent. kendert ra-
miévai keverve, lényegesen, javul az 
áru minősége és sokkal erősebb, tar-
tósabb lesz. 

A ramie kikészítése sokkal egy-
szerűbb, kevesebb kézi munkát igé-
nyel, mint a kender, vagy a len. 
Feldolgozása mehanizálva, gépi erő. 
vei történik. Ez eok munkaerőt sza-

badít fel a nehéz, poros, egészség-
telen munkától. 

Munkakönyv kell az ideiglenes segédmunkásoknak is 

Eddig a mezőgazdasági munkák-
nál, útépítéseknél, valamint a III. 
kategóriájú magas- és mélyépítések-
nél segédmunkásokat kivételesen 
munkakönyv nélkül is lehetett al-
kalmazni. ha a foglalkoztatás idő-
tartama a 30 napot nem haladia 
meg. 

Ez' a kedvezményt egyesek kibú-

vóként használták fel és a 30 nap 

határidő által nyújtott kedvezmény-

nyöl visszaélve, egyik vállalattól a 

másikhoz vándorollak, munkahelyü-

ket a rendelet kijátszásával állan-

dóan változtatták. A további vissza-

élések megakadályozása és a mun-

kafegyelem megszilárdítása érdeké-

ben a Magyar Közlöny 184. számá-

ban közzétett 8/1951. (XII. 29.) 

MTH számú utasítás alapján a me-

zőgazdasági munkálatoknál, útépí-

téseknél. valamint a III. kategória. 

ba tartozó magas- és mélyépítések-

nél megszűnt ez a kedvezmény. Ezek 

szerint a még munkakönyv nélkül 

foglalkoztatottak részére azonnal, 

az újonnan munkábaállóik részére 

pedig az alkalmaztatástól számított 

3 napig a munkakönyv iránti 

igénylést az illetékes munkakönyv, 

kiállító hatósághoz be kell nyújtatni. 

fi. VÁROSI TANACS H Í R E I 

SzegeJ város tanácsa VB. VI. be-
gyűjtést osztálya közli, hogv az 1952 
-I53 évi gazdaln.lstrom u.készült és 
február 1 töt a várost bérház II. em. 
2U8 számú szobájában 3 napig köz-
szemlére van kitéve. VB.-elfl«k 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

A Közalkalmazottak Szakszerveze-
tének nyugdíjas csoportja február 
10-én délelőtt 10 érakor Hanocsl 
(Korona)-u 10. szám alatt választ-
mányi gyűlést tnrt. Tagok meejele-
nése' kőtelező. 

A Háztar.ást Alkalmazottak Szak-
szervezete értesíti tagjait, hogy csü-

törtökön. február 7-én délutón 6 
érakor taggyűlést tart amelyre min-
den tagot vár a vezetőség. 

MSZT.HÍREK 

Belváros IV. alapszervezet Kölcsey-
U. 6. szám alatt szerdán. 6-án akll-
\ ^értekezletet tart. 

X KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Ezúton 
mondok köszönetet a kecskéstelepi 
lakosoknak és a vasgyári munkatár-
saimnak. kik feleségem. Kecskeméti 
latvánné temetésén megjelenésükkel 
•s koszorúadományaikkai fájdalmun-
kon er.vlii enl igyekeztek. Kecskeméti 
István és Pálfy család. 

N A P I R E N D 

VASARNAP. 1952. FEBRUÁR 3. 

MOZI 

Szabadság: vasárnap 4, < ée 8; 
hétfőn 6 és 8: Nyugati övezetben (feb-
ruár 14 lg). 

Vörös Csillag, vasárnap 4, 6 ég 8-
Kek kardok (ma utoljára), hétfőn 6 
és 8: Cigányok (4-től 6-lg). 

Fáklya: 4 órától folytatólagosan: 
Szovjet sport. — Éljenek a dokkmun-
kások. — Gyermekek, a mi Jövönk 
— Tavaszt mese (ma utol(ára): hét-
főn: 6 és 8: Eqy hajó története (4— 
7-ig). — Vasárnap délelőtt fél 11-kor: 
Fiúk a rács möqött. 

SZÍNHÁZ 

Délután fél 4 óra: Havasi kürt. Fa-
gye] ev bérlet (8). 

Este fél 8 őra: Havasi kOrt M. K. 
bérlet (8). 

Hétfőn nlnos előadás 

TAJ SZÍNHÁZ 
Este 7 óra: Tűzkeresztséq (Szőreg). 

• 

MUZEUM 
Fejlődéstörténeti, .epzőművés-etl és 

népi cserepesség kiállítás; délelőtt 
9 órától délután 3.1g, szombat és 
vasárnap délelőtt 9.tői l . lg . 

KÖNYVTAR 
Egyetemi: Délelőtt 10 őrátől este 

9 óráig (Könyvkölcsönzés: 12-től 
6.1g) 

Somogyi: Köznapokon délelőtt 10 
órától délután ö.lg. 

N a g y o t f e j l ő d ö t t a s z e g e d i t í t ó s p o r t 

Liszt hangverseny 

a múzeumban 

Ma. vasárnap délután fél 6 
órakor, a Múzeumi Vasárnapok 
szokásos hangversenyén Liszt Fe-
renc műveit hallhatjuk — a műso-
ron szerepel többek között a Les 
preludes, Esz.dur zongoraverseny, 
Tasso. Ugyanekkor kerül- sor a 
„Múzeum műhelytitkai" című elő. 
adássorozatban dr. Csongor Győző 
előadására a természetrajzi gyűjtés 
kérdéseiről. Minden érdeklődői szí. 
vcsen lát a Közalkalmazottak Szak. 
szervezete és a Múzeum munka-kö-
zössége. Belépés díjtalan. 

A szegedt vfvósport, az 1951-es év 
folyamán hatalmas fejlődésnek In-
dult A vívósport nagyarányú fejlő-
désének u bizonyítéka, hogy ennyi 
vívóversenyt még megközelítően sem 
rendeztek soha megyénkben. Evekkel 
ezelőtt, ha egy esztendőben 10—12 
versenyt rendeztek, akkor már nagy 
eredménynek számított. Az 1951-es 
évben 26 vivó ve'senyt rendeztek 
t'.i'pyiVhben. abból 34-et Szegeden. 
A versenyeken mindig népes mező-
nyük indultak A 36 verseny közű 18 
bajnoki Jellegű volt, egy Szeged-
Diósgyőr közötti válogatott verseny 
és 17 különböző Jellegű verseny. A 
versenyek közül az MTSB 9-et, a 
VTSB 7-et. az Sz. Dózsa 7 et. az Sz. 
Postás 6-ot. az Sz. Lokomotív 5-öt és 
a Szentesi Vörös Meteor 2-őt rende-
zett. Az év legeredményesebb sport-
köre ta Sz. Postás volt. 718 ponttal. 
2. az Sz. Lokomotív 693, 3 Hmv. 

Dózsa 145, 4 az Sz. Dózsa 89. 5. a i 
5z. Ha'adás 33. 6. oz Sz. Honvéd 27 
és 7. a Szentesi Vörös Meteor 5 pont-
tal AZ 1951-es év legeredményesebb 
ifjúsági vívója örlel (Sz. Postás) 05 
ponttá.. 2. Gyuricza (Sz- Lokomotív) 
S6 3. Kassai (Sz Lokomotív) 41. 4. 
Földvári (Hmv. Dózsa) 20 ponttól. A 
legeredményesebb felnőtt vivó Magal 
'Sz Postás) 84. 2 dr. Mónus (Sz. Lo-
komotív) 65 pont, 3. Zsabka (Sz. Lo-
komotív) 43 pont A legeredménye-
sebb ifjúsági vlvónő Pusztai (Sz. Pos-
tás) 32 pont, 2. Jancsó (Sz. Lokomo-
tív) 10 pont. 3—4. Lakatos (Sz. Pos-
tás) és H Tóth (Sz. Haladás) 18-18 
ponttal. A legeredményesebb felnőtt 
vlvónők: Juhász (Sz. Postás) 39 pont, 
2 Sku.tétl (Sz. Postás) 25 pont. 3. 
Csáki (Sz. Lokomotív). Szegeden a 

• vfvósport. melyet régen csak a ki-
váltságosak űzhettek, legjobb úton 

I halad, hogy a munkásosztály meg-
I kedvelje és tömegsporttá váí|ék. 

Részletek a magyar asztalifenlszezők péntek dé lu tán i 

és ssombat délelőtti mérkőzéseiről 

az asztaliteniss világbajnokságon 

Bombay. Az asztalitenisz vlégbaj-
nokság csapatbajnokságai során Ma-
gyarország férfi csapata szombaton 
fi'.előtt egy. nő| csapata pedig pén-
teken délután és szombaton dó e.őtt 
egy-egy mérkőzést Játszott. A nárrm 
taiáikozó részeredményei a kővetke-
zők: 

Magyarország—Afganisztán 5:0 (férfi 
ti'írkőzés) j 

Fído—Abdul Hamld 2:0 (21:9. 21.12); 
Gvetval—Kabone 2:0 (21.16, 21 13); 
Kóczián—Yasjan 2:0 (21:0 21:6): 
Gyetval—Abdul Hamld 2:0 (21:7, 

2 1 : 1 2 ) . 
Japán—Magyarország 3:2 tnőf mér-

kőzés) : 
Gervalné—Narahara 2:0 (21:16. 31 49) 
Nlshinura—Sági 2:0 <21:17. 21:10); 
Nlshinura—Narahara—Gervatóé. Sá-

gi 2:0 <21:14, 24:22). 

A második Játszmában » magyed 
kettős 21:20-ig vezetett. 

Gervalné—Nlshinura 2:0 (21:14. 
21:10); 

Narahara—Sági 2:1 (19:21, 21:15 
21:13). 

Magyarország—Honkong 3:0 (női 
mérkőzés). 

A Ilombay-I asztalitenisz világbaj-
nokság második napján Magyaror-
szág férficsapata 5:1 arányban győ-
zött Slngapur ellen, míg nő) csapa-
tunk .3:0 arányban vereséget szenve-
dett Angllrz válogatottját!)'; 

Megérkezett Stockholmba a magvar 
ökölvívó válogatottak 

A szovjet birkózó válogatott 8-0 
• rányban győzött Finnország váloga-
tottja ellen. 

A Megye i M É H Vá l l a l a t á lvevöhe lye i készpénzfizetés 

aedet t átvesznek 

vas-, fém-, rongy-, papír-

és más hulladékanyagokat. 
Ezenkívü l az Alvevóhe '.yisévgek cserélnek ls hulladékamya-

ookat, melyért a Lim-Lom Bolt zománcedényt és já ték-

árut- ad A Lim-Lom BoltcímC: Mikszá th Kálmán-u- 16. 

Az á tvevő helyek elmei : Szent István-tér 12., Jóka i-u . 

1. Szlálin-krL 7., Párizsi-krt. 22., Szent Ferenc-u 1U., 

Sziüéri-suRárút 41., Boross József-u. 18. szám-

KETTÖSZOBAS társbérleti egy szobás, 
főbérletl lakás Jószágtarlássu'l költöz-
ködés miatt köl ségmegtérltéssol át-
adó Érdeklődni Juhász Gyula-u. o3. 
II em 6. Ugyanott egy mély gyer-
mekkocsi eladó. 

10 HÓNAPOS sertés eladó. Széchenyt-
tér 6. Házfelügyelő. 
ELADÓ egv drb használt 4 kerekű 
kézikocsi. 2 drb szekrény. 1 drb cék-
laszelé és 1 szeeskavágó. Cierepes-
sop 5. 
„VULKÁN" asztaltüzhely eládö. Sze-
ged. Potres-u. 14 szám 
BÚTOROZOTT szoba magányos férfi-
nek kiadó. To'.buchtn-sgt. 42. I. em. 
9. (volt Ké'várla-u.) 
KONYHASZEKRÉNY, aktatáska eladó. 
Klgyő-u 2. I. 7. 
MAGYAR perzsaszőayeg eladó. Alföl-
dl-u, 12, I I . em. 7. 

I BEJÁRÓNŐT keresek. Kazlnczy-u. 6. 

' KETTÖSZOBAS. összkomfortos rókusi 
lakásom elcserélném belvárosi kettő-
szobás. összkomfortosra, esetleg mo-
dern egyszobás összkomfortosra Ér-
deklődni: Gunda Partizán-u. 18. 
BENTLAKÓ mindenest felveszek. Tö-
rök. Csongrádl-sgt. 14/b. 

.# 
J ^ p GUMIBÉLYEGZŐKET 

új eljárással, tartósan 
és gyorsan késeit 

DÉL-MAGYARORSZÁG NYOMDA ÁV 

SZEOEÜ, LENIN- UTCA 9 

IDOJARASJELENTÉS 

Várható Időjárás vasárnap estig. 
Felhőátvonulások, többfelé még ha-
vazás. havaseső. időnként élénk nyu-
gati-északnyugati szél- A hőmérsék-
let, főleg keleten csökken. 

Február 3-án, vasárnap a várható 
napi középhőmérséklet az orszáq te-
tilletén négy cels<us fok alatt lesz. 

e 

HÓJELENTÉS: Misinatető. hófoltok 
Sopron 23, Szombathely 34, Szent-
gotthárd 49. Szabadsáqheqy 45, Mát-

uAZ'tt!™
 és Doboq6Uá 

H Í R E K 
A SZEGEDI Szovjet jogi Tanfo. 

lyam legközelebbi előadásai február 
5-én, kedden délután 6 órakor To-
kaji Géza egyetemi gyakornok 
tartja „Az állam eileni bűncselek, 
menyek a szovjet büntetőjogban" 
címmel az Állam- és Jogtudományi 
Kar II. számú lantérmében. 

A MAGYAR NÉPHADSEREG 
Ének- és Táp,együttese január 29-én 
reggel Gdanskba érkezeit. A pálya-
udvaron az együttest a városi népi 
tanács elnökségének tagjai és a len. 
gyei haditengerészeti erők díszezá. 
zadai fogadták. Esté a gdanski ál-
lamid színházban nagysikerű eiőadá. 
suk végén, a város dolgozói virág-
kosarakat csokrokat és két hajó-
modelit adlak ál emlékül az együt. 
lesnek. 

A SZTÁLIN VASMŰ veisúthálé. 
zalának bővítését ebben az évben 
tovább _ folytatják. 25 kilométer 
bosszú új vasútvonal épül a vasmű 
területén, emellett 8 kilométeres új 
vasútvonal köti majd össze Sztálin-
város kikötőjét a szocialista város-
sal. Az idén 70 százalékkal hosszabb 
vasútvonal épül a szocialista város-
ban, mint az címűit esztendőben. 

ÁTHALADT február 1-én a no. 
vosz birszki pályaudvaron a gyász-
vonat. amely Csojbalszan marsall-
nak, a Mongol Népköztársaság mi-
niszterelnökének holttestét szállítja. 

A HANNOVERI CantinentóLmü-
vek kommunista, szocialista ég pár-
tonkívüli dolgozói akcióegység érte. 
kezletükön egyhangúlag elfogadott 
határozatukban kijelentetlék. hogy 
1933 tapasztalatai alapján 'szilárd 
egysiégtten harcodnak az Adenauer-
kormány, a Sehuman-terv, a remjli_ 
larizálás és a Német Kommunista 
Párt beliilásu ellen. 1 

MEGNYITOTTÁK a moszkvai 
Metró új vonalát. A 6.7 kilométer 
hosszú új vonal a Kurszki és Bjo 
lorussz pályaudvart köti össze A 
nagy gyűrű első szakaszát kiét évvel 
ezelőtt adták át a forgalomnak és 
mosi a nagygyűrű eddig elkészült 
szakaszának hossza &z új vonallal 
együtt elérte a 14 kilométer!. 

x A KIOSZ KISIPARI Adóközösségele 
e.lakuló közgyűlését február 5-én 
'kedden) délután 6 órakor tartjuk a 
Vörösmarty u. 5. szúm alatti helyi-
ségünkben Kéri a vezetőség, hogy 

i saját érdekükben minden iparos Je-
1 lenjék meg. 

MAI SPORT MŰSOR: 
LBbdaruqás 

Ujszegedi Sz. Petőfi pályán: 1 óra-
kor Sz. Petőfi II—Sz. Bástya. 3 óra-
kor Sz. Petőfi—Sz. Kinizsi barátságos 
labdarugó mérkőzések. 

Hunyadi-téri Dózsa pályán délelőtt 
10 órakor Textilmüvek—Szegedi Ken-
der barátságos labdarugó mérkőzés. 

Az Atlétikai Szövetség ÚJ vezetöséqe 

Pénteken este tartották meg az At-
létikai Társadalmi Szövetség vezető-
ségválasztó gyűlését. Az ÜJ vezetőség 
tagjai a következők: Elnök Csikós 
Ferenc, elnökhelyettes Kovács József, 
titkár Ábrahám András, tllkárlielye -
tes Solti László. MHK előadó Kakúszi j 
Ferenc. Sajtó- és propagandafolefis 
Szemes László. Jegyző Keszthelyt Gé- I 
bor Fegyelmi bizottság: Szemes De- I 
zsö. Lőwtnger Sándor, Szécsi József, I 
dr. Németh András ée Zala vári Fe-

renc. Szövetségi kapitány Kovács Jó-
zsef Szervező bizottság tagjai Szécsi 
József. Benczúr János és Kertész Fe-
renc. Edzők tnnácsa Kertész Ferenc, 
Ábrahám András és Kakuszt Ferenc, 

S A K K 
A Hungária sakktermében déíeifltt 

9 órakor. A szombati fiiggőJátezmáK 
kerülnek lejátszásra, délután 5 órai 
kezdettel az országos egyént sakk-
bajnokság selejtezőjének a 2. forduló-
tara kerül sor. 

Röplabda 

A téli röplabda teremba JnoksáE 
fordulója a Radnóti-gimnáziumban I I 
óra 30: Juta—Mórahalom (III. o nőt); 
12,05: Építők II.—OKISz (II. o. női); 
12.50: Mórahalom—Honvéd II. (III. <>. 
női); 13.30: Meteor—OKISz (H. o. fér-
fi); 14.25: Juta—Meteor (II. o. férfi). 

DÉLELŐTTI órákra bejárónőt kere-
sek. Kazinczy u. 6. I I . em 7 
TELJESEN |óá.Ka pótba® lévő cőmplett 
húlószob&'bú'or eladó. Zákány-u. Xl/b. 
dé után 2—5-ig. 
PETOFI-telepi. köves úton. f s z o b n 
konyha, fáskamráa Lakásom elcserél-
ném hasonlóért. Petőfi telep IV 132 
if.|. Farkasék. 
VESZEK kifogástalan 3 vagy 4 lán-
gú gáztűzhelyet, Dugonlcs-u. 18. Bé-
nák 
CSERÉLNÉK éves magló sertést hí-
zott félsertésért. Madích-u 24 Kert 
kiadó ugyanitt. 

ÁLLAMI vállalat keres azonnr.il fel-
vételre nőket és férfiakat, jelentke-
zés naponta 8—10 óra kőzött: Taka-
réktár u. 5. (föidszint, Jobbra). 
NAGY macskát vesz magas áron a 
Gyógyszertani Intézet. Dóm-tér 2/b. 
ÓCSKA kalapját ne dobja el. Mencz 
kalapos űjjáfesti és formázza Dugo-
nics-tér 2 

IRÖASZTALOKAT, Iratszekrényeket és 
székeket, rajzasztalt megvételre keres 
a Szegedi Konzervgyár. AJán'a.okat 
írásban kérjük. 
BÖRKABATJAT most festesse, Javít-
tassa Csordás bőrruhcJkészItőnél. Szt. 
Miklós-u. 7. 
GYOGYHASKÖTÖT. melltartós kombi-
nát mériék után, gumiharisnya, kesz-
tyű fűzőjavi As Höfte. Klauzál-tér 3. 
EGY kankahatós kis Slnger varró-
gép eladó. Mátyás-tér 5. Jobbra, lép-
cső. 
EGY sötét félháló eladó Kossuth L.-
sgt. 63 Haldú. 
LEGSZEBB bizsutériák legolcsóbban, 
gyöngyfűzés, ^kUpszjavités, tekla-
Kyön''yöt vásárolok. Szeteiné, Sztá-
lin-krt. 36. 
ELCSERÉLNÉM olcsó bérű magánház-
ban lévő lakásomat Kálvária környé-
kivel. Magánház nem fontos Érdek-
lődni: C«áktornvai-u 3 
CIPŐSTOPPOLAST géppel és elpőtfl'-
pa'.ást vállalok, (özv. M'ös Péternél. 
Terhes J inosné Rókus, Bodzafa-u. 5. 
Ilétvezér-utcáből nyílik. 
GYERMEKAGYAT, matraccal, gyermek 
sportkocsit keresek Sztáün-krt. 52 
Vén. 

BEJÁRÓNŐ azonnalr« felvétetik mun-
kakönyvvel Rosenfeldné, Kiss Ernő-
in 3. emelet. 
EGY lovas '.aposkocsl, kukoricaszár 
és kukoricadaráló eladó. Puskás-u. 
7. szám 
CSINOS nőt feketekabát vékony alak-
ra. ecry korcsolya eladó. Ha'jnóczy-u 
15. fldszt. Jobb. 2. 
FÉL hálószobabútor darabonként Is, 
sezlon. asztal és ágyterítő eladó. Kl-
gvó-u. 2. fldszt 6. 
EGY fehér mély gyermekkocsi eladó 
Sándomu. 29. 
LACZKÖ órás. Széchenvi-tér 9. Zsó-
tér-ház Jó árat, fizetek kar-, zseb-
és ébresztő órákért s szerkezetekért. 
RADIö, világvevő, 15 köves zsebóra 
eladó. Sztálln-krt. 46 sz Kapu alatt, 
balra. 
UJ 3+2 Orion nyújtott sávos super 
eladő. Szücs-u. 3/b. Hódi. 
JŐKARBAN lévő egveneshúros "zon-
gora e'atíó Dorozsmai műút 59 
EGY feh í r mély gyermekkocsi el-
adó Török-u. 7. 

KÉVÉS here. mázsatételben ls eladó 
Tö'gyes-u. 2. 
6 drb EBÉDLŐSZÉK. kárpitozott. I 
drb ebédlőasztal modern dió fé-
nyezett és 2 drh gyalúpad eitdö. 
Sztáün-krt. 46. I I I em. 15. 
EKA rádió vllágvevő elfldó Tol-

. buchirf-sgt. 42. Jakobovltsnát. 
4+2 lemezlátsz )s ZENESZEKRÉNY ós 
egv erőskő felszerelve sürgősen el-

I adó. Kossuth L-sgt. 8 I 3. 
LOGARLÉCKEZELÉST ianitok. Szon-

Itai . Kálmán-u. 14, „ 

HÁROMSZOBÁS iweqedi) modern ta 
kasomat elcserélném hasonló, vagy 
kettoszobas budapestivel. „Gáz" leli. 
qére a kiadóba 
KEVESET használt sportkocsi etódó, 
Nemeslakács u. 34 
ALIG használt finom fekete öltöny, 
barna zakó ineiénnyel. átmeneti ka-
bát crősebb termetre eladó. Kovács. 
Pacsirta u 12. eme'ot. 
EGY Jorkshierel anyakoca 9 négyho-
tes malacával és egy hasaskora el-
adó. Csongridl-sugárút végén. Ecsedi 
tanyában. 
EGY nagyon Jó sezlon eladó Csőt* 
grádl-sugárút 48. emelet 
NAGYBŐGŐT keresek megvételre. 
Mérges Imre. Móra u 6. 
3+1 es szuperrádió oladó. Érd: Il i 
órátó . Hattyú u. 55, 
FELVESZÜNK lópatkoló és kocsi ko-
vács szakmunkásokat, kocsisokat, éa 
k'ipa .kólókat Jelen.kezés, Budapest, 
V. Marx tél- 7. 
Vi RAG és konyhakerti magvak pa'án-
tákról kérjen árajánlatot Kereső ker-
tészet Makó. 
BENZIN-, vagy villanymotort vennék 
másfél-két lóerőig lehetőleg szivattyú, 
val. Kiefner Péter Csanád 
RÖZSE és gyapjú eladó. Partlzán-u, 
26 szám. 
NYOMÓGOMBOS rádió, női kerékpár, 
gramofonerősftő. fehér zománcos 
kályha eladó. Római krt. 7. délután 
2-től 1 

ELVESZETT 25 drb gabonászsák 
szombaton. Kérem a becsületes meg-
találót. adja le ifi. Farkas István, 
A sónyomás-sor 66. szám elé. 100 
forint Jutalmat kap. 
ELADÓ „Rekord" kétaknás Jó k á lw 
ha. Köcsev u 5. II. udvar, Bogvóné. 
KÖNYVEKET. könyvtárai veszek 
könyvkereskedő Je'entkeznl keddig 
Házhoz Is kimegyek. Megbízott Glüclc 
Gyula Jóslka-u. 26. 
MAfOR Akos gyorsíróiskola- február 
12 én új tanfo.yamot nyit. Bocskay-
4. ezám. 

KLINIKA közelében ktllönbejáraáú 
szobát keres, magános nő. Címeket 
kérem a Sebészeti Klinikára. 
23—30 HOLD legelőt bérbe, vagy fe-
'esbe keresek, ta-nyával Külső-Baktő 
227 szám. 
EGY mély gyermekkocsi e'.adó. Vidra-
it. 3. I I I . em. 11. 
OTTOMAN e'adó. Kálmán u 14. Skrain-
káné. hétfő 8—2-ig 

ELADÓ 110 "voltos leszámoló villany-
óra. Kossuth La|os-sgt. 71. eme'et. 
ELADÓK kukorlca-hambür. búzás-áda. 
kalor-kúlyha. ágy, szék és egyéb In-
góságok. Vllágos-u. 1/b. 
SVÁJCI órákat ébresztőket magas 
Árban vásárol Mülhoffer V. műsze-
rész, Sztálln-krt. 47 
PETOFI-lclep 56-os u. 1195. sz. ház 

i lakás átadással e'.adó. Érdeklődni 
| 313 as őrház (Röptéméi). 

PAVILLON. elsőrendű kivitelű, eladó. 
Érdeklődni Iskola-u. 29 I 3. Dóm-
tér. 
Et C S E R É I NÉM szegedi belvárost há-
romszobás, összkomfortos lakásom 
noumezjvasarneiyi iiasoniueri- a imi 
kiadóba. 

DÉLMAC-YABORSZAG 

oo'latol naplap. 
Fslslii |i«r«*l2té él kioáé) 

ZOMBORI JÁNOS 
IxortsaxSi « 'ibi offlös 

S,-flf-,lf4»1g . Szöged, Lonin-u. 11. 
telefon • 3S-SS é> 40-80. - EjfizaLa. zzerkezzMiág 

felefon ezfe StU 34-38. 
K'adóhivafal i Szeged, Lenin-u. I. 

telefon: 31-U *, 35-00 

0élrr,agya'".-jrág Nyomda, Szeged 
Fflelíe vezető: Prizkln Sdndoe 


