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Ankét Szentesen a »Tűzkeresztség« című 
űj magyar film írójával, rendezőjével 

és főszereplőivel 
Urbén Ernő „Tűzkeresztség" című színművét már megyénkben is 

igen «ok dolgozó ismeri, mivel a Saeg/odi Állami Nemzoli Színház 
— a szegedi előadásokon kívül — már a megye számos községében is 
bemutatta Ez a darab mai élelünk egyik U'gjelcnlősebb problémájával 
foglalkozik a falu dolgozóinak .sokszor kél®égőkkel, gátlásokkal leli 
álját mutatja be a termelőszövetkezetig, sőt magában a termelőszövet-
kezetben is. 

Ennek a kiemelkedő színműnek elkészült a filmváltozata, amelyet 
•— mielőtt vetítésre kerül — a film alkotói a dolgozó parasztokkal 
együtt megvitalnak. Az új magyar film ankétján a Népművelési Mi. 
nisztérium fi lm főosztálya a Magyar-Szovjet Barátság Hónapja kere-
tében Szentesen rendezi meg február 17-én, vasárnap, fél 10 órai kez-
de'tel a Szabadság-moziban. Az ankéton a meghívott dolgozó parasz-
tokon kívül résztvesznek: XJrbán Ernő a film írója, Bán Frigyes Kos-
suth. ós Béko-díias filmrendező. Illés György Kossuth- és Béke-díjas 
operatör és a ,.Tűzkeresztség" című film főszereplői. Az ankét vitave. 
zetöj© Fábri Zoltán elvtárs, a Magyar Filmgyártó Vállalat művészeti 
vezetője. 

Bartók-Kodály hangverseny a múzeumban 
Bartók és Kodály a magyar nép 

sajátos zenei nyelvét felhasználva 
a legmagasabb tokú műzenét al-
kották meg, melyet ma már az 
egész magyarság magáénak isméi. 
Életművük nemcsak az új magyar 
zene irányát szabta meg döntően, 
hanem az egész emberiség köz-
kincsévé vált. 

Az 6 müvüket szolgálja az a 
hangverseny, amelyre mostr va-
sárnap kerül sor a szegedi mú-
zeumban. S. Papp Júlia és Pataki 
Béla. Q Szegedi Állami Nemzeti 
Színház művészei Barlók-Kodálv 

dalokat adnak elő. Pongrácz Ádám 
zongorakíséretével. 

Az UttörA Énekkar nem ismeret-
len Szegeden, Garamszegi Józsel 
irányításával már jelentős sikete-
ket ért el. Az- ő előadásukban cz-
alkalommal Bartók hat gyermek-
kórusát halljuk, 

A hangverseny tél 6 órakor kez-
dődik a Múzeum nagytermeben. 
Minden érdeklődőt szívesen lát a 
Közalkalmazottak Szakszervezete és 

a Móra Ferenc Múzeum. A belépés 
díjtalan. 

* Bártkirek 

Értesítjük a felsőfokú káder-
képző politikai gazdaságtan 
szakán tanuló elvtársakat, 
hogy részükre a konferenciát 
nem szombaton délután, ha-
nem vasárnap reggel 8 órai 
kezdettel tartjuk meg a Párt-

oktatás Házában. 

Rendelet a gépállomások által végzett 

mezőgazdasági munkák díjának 

megállapításáról 

Szegedi állomásvezetöi lanfo'yamának hallgatói 
megindították a „Tanulj ma töabef, mint tegnap" jelszót 
Loy Árpád AlbarMetepi sztahá-

novista front-mceler indította győ-
zőimé útjára a „Termelj ma töb-
bel, mint tegnap" jelázót. Loy elv-
társ e nagyszerű kezdeményezésé-
nek az a célja és jelöni őség©, hogy 
pontoran meghatározott reális ver-
scnycélokat tűz a dolgozók elé s 
magába foglalja a termek® egyen-
letessé léteiének feltételeit. Ez a 
mozgalom namesak a bányászatban, 
liánom az üzemeikben is megvalósít-
ható. De nemcsak üzemekbon való-
síthatjuk meg, hanem mi a szegedi 
áiVunásvezetöi tanfolyam hallgatód 
is megvalósítjuk, olyan formában, 
hogy a mi jébaónk „Tanulj ma tob-
bet, mint tegnap" lesz. 

Hogy ezl a jelszót mi is győze-
lemre vihessük feltétlenül szükséges, 
hogy mindig megfőnioltan, lerv-
«a.!TÜ5»t lássuin/k a tanuláshoz és 
állandóan szemünk előtt lebegjem.: 

tanulásunkkal szocialista jövőnket s 
öléves tervünk sikeres idöelőtti befe-
jezéséi segítjük elő. 

De természetesein Rákosi elvtár-
sunk születésnapjára tett felajánlá-
sainkat is csak úgy tudjuk teljesí-
teni, ha a „Tanulj ma többet, mint ; 
tegnap" mondás nemcsak jelszó 
marad számunkra, hemeim élő való-
sággá változtatjuk. Ha pedig ez 
megtörténik, akkor valóravál thaijuk 
tervünket, hogy az állomásvezetöi 
tanfolyamok között mi leszünk » 
legelsők. 

A tanfolyam hallgatói nevében: 

Cserháti Károly 

szakszervezeti bizalmi 

Kardos Pál 

pórt bizalmi 

Orosz József 

iskolabizalmi 

Súlyos büntetések feketevágásért 
A Szegedi Járásbíróság újabb fe-

ketevágókat Ítélt el a napokban. 
Csongrádi Kálmán dorozsmai lakos 
120 kilogrammom sertését engedély 
nélkül vágta le. A feketevágásért 
négyhőoapi börtön és löOO forin! 
pénzbüntetésre ítélték. Szabó András 
rákánySzéki lakosi Itáromhónapi 
börtönre. 100 forint pénzbüntetésre 
ítélték fekete vágáséri. l*ilogán Szil-
veszter egy bikaborjúi vágott le en-
gedély nélkül, ezért a Szegedi Já-
rásbíróság háromhónapi börlönbün. 
tetésre, 500 forint pénzbüntetésre 
ítélte. Molnár Antal ószentiváni la- ' 

kost háromhónapi börtönre, 2000 
forint pénzbüntetésre ítélték feke-
tevágásért. Soós István forráskú'ti 
lakos levágta engedély nélkül or-
báncos malacát, ezért 600 forint 
pénzbüntetésre ítélték. Husrka Ist-
ván csenget©] lakost háromhónapi 
börtönre, 1500 forint pénzbüntetés-
re ítélték feketevágásért. 

lfj. Lőrinc János üliési kulákot 
demokráciaeliencs izgatásért nyolc-
bónapl börtönre. 500 forint pénz-
büntetésre. a közügyektől három 
évre való eltiltásra ítélte « Szegedi 
Járásbíróság. 

Feladataink állatállományunk 

egészségének védelme érdekében 
Fontos feladatok várnák a tava-

szi hónapokban az állattenyésztőkre, 
laiTnelöaFOportjátokra, az állattartó 
c.olgozó parjszlcikra jószágaink vé-
delme erdőkében. A tavaszi hóna. 
rokbon kell megvédeni a jószágo-
kai a különösen nyári hónapokban 
várható járványos m<ig©bcleg©dést!k-
töl. A jóftaágok betegségének meg-
előzéséibe® az á^am a tenyésztői; 
segítségére sief. 

A fertőző betegségek bejelentése 
i. indon jóozúglarlónak kötelessége. 
A lovakat tavasszal vizsgálják meg. 
A lovak megvizsgálása azért törté-
nik, hogy mvg iözzék a fertőző be-
tegségek: a rühkór, «• takonykor, a 
fertőző kevésvérűseg, a lenyészbéna-
ság I erjedését. A fertőző betegsége-
ket vérvizsgálattal tehet megállapí-
tani. 

A .-zárvasroarhák felülvizsgálását 
r bgriokre való kihajtó .-kor végzik 
el. A STtarvamaa-hálttnáI különösen 
c'terjedt ragadós betegség a száj 
óo körömfájás és a bögölylúrvós 
i segbelrgodós. Mindkét betegségei 
igen könnyen, maguk a jószág! ártók 
13 f* bemerhetik. A bögölylárvás 
csomók a szarvasmarha. hátán je-
Imí kéznek. Ezekben a csomókban 
van a tögölyíárva. A lárva április. 
Ion kifejlődik, a bőrt átfúrja, a 
oa hadba kerül s továbbterjedi i a 

leteg»'got. Ezl úgy té.cadályozhnljuk 
i irg, hogv a lárva állal átfúrt nyí-
lásc'a vékonycsővű focdkendővel a 
I irvát mcgö'ő folyadékot fecsken-
«'• zünk be. Ezl maga n tenyésztő is 
elvégezheti, nem szükséges hozzá 
áltetorvos segílscge. A ragadós száj 
és körömfájást a szájban lévő bé-

•agökból könnyen fehwnerheljük. 

Ez a betegség igen sok kárt okoz. 
hat. A beleg állatok nem tudnak 
táplálkozni, tejhozamuk csökken 
könnyen elpusztulnak Ez a beteg-
ség gyorsan terjed, minden hasított 
körmű állatol, sőt az embert is 
könnyen megfertőzi. A beleg tehén 
tejét felforralás nélkül nem lehet 
elfogyasztaná. Ennek a betegségnek 
jelentkezéséi azonnal je.lenter,ii kell, 
hogy megakadályozhassuk további 
terjedését. 

A s- rtérelt betegségei közül a leg-
nagyobb veszteségeket okozó beteg-
ség az orbánc és a serléspestis. Ezek 
elten a betegségek eltén idejében 
történő védöcltásokk&l lehet cs keli 
védekezni. A baromfiak között a 
baromfipestis, a baromfikolera, ba-
romfiiífusz pusztít legjobban. A lí. 
fusz elien. a beteg jószágok elkülö-
nítésével, a pes is és kolera ellen 
megelőző védőoltásokkal lehel véde-
kezni. A piacon vásárolt jószágokat 
a tenyésztők legalább egy hétig ne 
Ktgyók a meglévő jószágok mellé. 
Egy hét alatt bebizonyosodik, hogy 
a vásrolt jószág beteg vagy nem. 
A juhoknál I reltorjedlobb betegség 
a nagy gyapjúveszteséget okozó rü-
hösség. Ez elten gyógyfürösztóssel 
védekezhetünk. 

Kétéves állal enyésztwü tervünk 
sikeres végrehajtása megköveteli, 
hogy vigyázzunk, óvjuk a jószágok 
egészségét, akadályozzuk meg a be-
tegségek: elterjedését, a jószágok el. 
hullását. A fertőző betegségek elleni 
küzdelem megköveteli, hogy addig, 
amíg állatorvos nem veszi kezelés-
be a beteg állatot, a jószágot kü.' 
lönítsük ©1 as egészsége® állatoktól. 

Dr. Farkas Dezső 

Értesítjük az alap- és középfokú 
politikai iskola hallgatóit, hogy ré. 
szűkre megérkezett a látogatási 
könyvecske. Átvehető a Pártokta-
tás Házában-

Értesítjük a Sztálin elvtárs élet-
rajzát tanulmányozó elvtársakat, 
hogy részükre megérkezett o IV. 
számú anyag. Átvehető a Pártokta-
tás Házába*. 

Értesítjük a középfokú és alap-
ismereti tanulókör propagandistá-
kat. hogy részükre a kővetkező 
propaganda szemináriumot február 
20-án tartjuk. 

Agit. prop. osztály 

DISZ.HÍREK 

A DISZ Városi Bizottsága felhívta 
ifjúsági saltóleve'.ezőit, hogy 17-én. 
vasárnap délelőtt 10 órakor levelező-

1 ankétot tart. Előadót a Szabad Ifjú-
ság szerkesztőbizottsága küld. Az 
elvtársak feltétlen megjelenését el-

I várjuk Az ankét helye a Várost 
. DISZ bizottság. 
I Baloldali és Cserepes-sori szérű-
gazdasg 17-én délelőtt 10 órakor el-
számoló és pásztorfogadó gyűlést 
tart az alsóvárosi Földmüvesszövetke-
zet helyiségében 

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG HÍREI 
A Magyar Repülő Szövetség szege-

di körzete a szentesi, békóscsabai és 
kecskeméti körzettel együttesen ren-
dezi meg 17-én. vasárnap délelőtt 9 
órai kezdettel körzeti zárttéri mo-
dellversenyét. A versenyre vidékről 
Is számos versenyző nevezett be As 
igen érdekesnek Ígérkezik a 2—3 
grammos gépek röpltése. A verseny 
befejezéso 1 óraikor lesz, mely után 
kedvező időjárás esetén a Dóm-téren 
körzet körrepülő bemutatót tart- A 
bemutató 3 órakor kezdődik. Belépés 
díjtalan. 

A földművelésügyi miniszter ren-
deletben szabályozta a gépá'lomá-
sok által a termelőszövetkezetek 
és termelőszövetkezeti csopor'ox, 
egyénileg dolgozó parasztok, vala-
mint vá'lalalök és más közülelek 
részére végzett mezőgazdasági mun. 
kák díját. 

A rendelet mellék'-etében közölt 
táblázatok áttekinthetően ismer-
tetik munkanemenkint a díjtétele-
ket. Aszerint is változik a gépi 
munkák díja, hogy a munkát igen-
kötött, közép-kötött, kötött vagy | 
futóhomokos talajon végezte-e ei 
a gépállomás. Külön táblázatok 
vannak a terményben kiegyenlí-
tendő dijakról és a készpénzben 
fizetendő dijakról. Aszerint is vál-
toznak a díjtételek, hogy a ter-
melőszövetkezet ad-e traktorveze-
tőt és munkagépkezelő!. Erről az 
I sz. díjtáblázat nyújt felvilágo-
sítást. A 2. sz. díjtáblázat arra 
sz esette vonatkozik, ha a ter-1 
melöszövelkezet csak munkagépke-
ze'őt ad. Ha a termelőszövetkezet 
sem traktorvezetőt, sem munka- , 
gépkezelőt nem ad, akkor a 3. sz. I 

díjtáblázat alkalmazandó. Az 1—t-
és 3. sz. táb'ázatok a termeiöszö-
vetkezetek részére végzeit mun. 
káért terményben kiegyenlítendő 
díjakat tartalmazzák. A 4„ 5. és 
6. sz. díjláblázatok a termelőszö-
vetkezetek állal készpénzben fi-
zetendő díjakat tüntetik fel. Azt, 
hogy mikor kell a gépi munka 
díját természetben és mikor kész-
pénzben kiegyenlíteni, a gépállo-
más és a terme'őszövetkezet kő. 
zöt't kötött szerződés szabályozza. 

Egyénileg dolgozó parasztok R 
gépállomás állal végzett egye® me-
zőgazdasági munkáért a 7. sz., ál-
lami vállalatok és más közületek 
pedig a 8. sz. díjtáblázatban fel-
tüntetett díjakat fizetik. A járu-
lékos munkáért — szállítás, siló-
töltés, aratás, cséplés slb. — min-
den esetben a rendetet 6. sz. táb. 
lázaiéban feltüntetett dijakat kell 
fizetni. 

A rendeletet a folyó gazdasági 
évben végzett gépi munkák után 
járó még ki nem egyenlíted dijakra 
visszamenőleg is alkalmazni kell. 
(MTI). 

fiz albán k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m jegyzéke 
a tiranai olasz követséghez 

Bíte Vince elvtárs 

ma tanácsbeszámolót tart 

Hattyas-telepen 

Ma este 6 órákor a hattyaatoiepi 
MSZTLssgervezet sréOdiáaábain Bite 
Vince elvtárs, a Tanács Végrehajtó 
Bizottságának tagja lort lainácsbe-
számolót a hattyastelepi vélaszlóL 
nak. Bite Vince elvtárs ebben a be-
számolójában ismerteti az eddig el- ] 
ért eredményeinket, beszél arról,' 
hogy a közeljövőben a párl és kor-
mányunk .segítségével mit valósí-
tunk meg Szegeden. 

N A P I R E N D 

SZOMBAT, 1952. F E B R U Á R 16. 
MOZI 

Szabactsáq: 6 és 8 : Nagy k o n c e r t 
(február 29-ig). 

Vörös Csillaq: 6 és 8: Déryné (feb-
ruár 21-ig). 

Fáklya. . 6 és 8: Sztál ini sólymok 
ünnepe. — Szov jet Azerba jdzsán (feb-
ruár 17-ig). 

SZÍNHÁZ 
Délután fél 4 : Harminc ezüstpénz. 

Ifjúsági bérlet (0). 
Este 8: Rlqoletto Vasvárt bérlet 

(7). 
TAJSZ INHAZ 

Este 7 óra: Tűzkeresztséq Teteó-
csanád). 

H A N G V E R S E N Y 
A vasárnapra hirdetett Svéd-hanq-

verseny 25-én. hétfőn lesz ti Szegedi 
Aldami Nemzeti Színházban, este 8 
órai kezdettel. 

• 
MUZEUM 

Fejlődéstörténen. .epzőmOvészetl és 
népi cserepesség kiállítás; délelőtt 
9 órától délután 3_lg, szombat és 
vasárnap délelőtt 9.től XJg. 

KÖNYVTAR 
Egyetemi: Délelőtt 10 órától este 

9 óráig (Könyvkölcsönzés: 12-től 
8 óráig. 

Somogyi: Köznapokon délelőtt 10 
órától cfélután 5 lg. 

IDOJARASJELENTÉS 
Várható hőmérsékleti értékek az 

orszáq területére szombaton reqqel: 
Mínusz néqv 1, Keleten mínusz 1 
plusz 2. délben nyuqaton mínusz 1 
plusz 2 keleten plusz 2 plusz 5 fok 
között. 

* 

Február 16-án, szombaton a vér-
ható középhőmé'-séklet Békés. Hajdu-
Bihar megyékben 4 fok felett, másutt 
néqy celsIus fok alatt lesz. 

Tirana (ATA). Az Albán Nép-
köztársaság külügyminisztériuma a 
tiranai olasz követséghez inté-
zett tiltakozó jegyzékében tel-

j hívja a figyelmet arra, hogy olasz 
! repülőgépek folytatják provoká-
cióikat az Albán Népköztársaság 
légi terü'ete ellen. 

Á jegyzék január 10-e és 28-a 
között elkövetett három légi provo-
kációra hivatkozik, amely során 
olasz repülőgépek elszálllak az ( 

ország városai és falvai felett. 
Az Albán Népköztársaság köl-1 

ügyminisztériuma — hangsúlyozza 
a jegyzék — a legerélyesebben til-
takozik az Albán Népköztársaság 
halárainak olasz repülőgépek ré-
széről történő állandó durva meg-
sértése ellen és követeli, hogy az 
olasz kormány vessen véget az Al-
bin Népköztársaság ellen irá-
nyuló e'-leiséges tevékenységnek, 
amelynek :élja a világ békéjének 
megzavarja, a harmadik világhá-
ború kiroibantásét célzó, amerikai-
angol imerialista tervek szolgála-
tában. 

A Magyar-Szovjet Barátsági fínap sportműsora 

A VTSB a magyar-szovjet barátság 
méltó megünneplésére az alábbi 
sportversenyeket rendezi meg: 

Február 17: ö t város röplabdabaj-
noksága. Február 18: Kosárlabda: fél-
fi városi bajnokság első fordulója. 
Február 23: öt varos asztalitenisz 
bajnoksága; kötöttfogású városi If-
júsági egyéni birkózóbajnokság; mi-
nősítő -Súlyemelő verseny. Február parve»" / . S ^- t é lDTós í v ő r válóga 
24: Kötöttfogású. városi , Ifjúsági , S M g ^ D t ó s t W Ö P ^ g o g 
egyén.1 birkózóbajnokság folylátása; tott • " « « » « • « vWámiorna 

Jet Bareágl Hónap labdarugó kupa-
mérkŐ2)el vdamlnt NB I—Il.-es 
csapatok mérkőzései; városi moto-
ros túíbujnokság: mlnásltff atlétikai 
v e r s e t é k ; tehetségkutató tornaver-
seny lárcitu 23: MHK mezei futó-
versér- Március 30: Városi mezei, 
f e ' n ö t futóbajnokságok Április 4: 
Felsz#duUsi. ház tömbkörtlll kerék-
párvéeny; sakk villámtorna és csa-

. . . . „ , 1 I . , - A , , , , / 1 , - A R N . 

egyéni blrkózóbajnoksúg folytatása; i tott " t a ; , / / " villámtorna'. 
Városi vivóbajnokságok Március 1 : nol J térti kézilabda vmammrna . 
Úttörő kézilabdabajnokság. Március Áprt 1-től 10-lg. íeiszaDaautast w-
4: Kispálya szabadtéri, városi kézi-, keerfkversew. , . . . 
labdabajnokság; városi. ifjúság.. . A / a ;Lvér t asztairtenUz batookság 
egyéni ökö'vivóbalnokság. Március 8. Júsá egyént ^ z t e l l e n l ^ bajnoKsag 
Kötöttfogású, városi, egyéni birkózó-, a ^ budapesti Ifjúsági aontoje 
bajnokság. Március 9; Magyar-Szov- ' m l J eimaraa. 

A Szeqedl Honvéd labdaruqók | vtárnap a Petőfi ifjai Is pályára 

Békéscsabán lépnek 

A Szegedi Honvéd I. és II. labdk-j Előrehaladott edzésben vannak rnár 
rugócsapata vasárnap Békéscsabán („Petőfi 1951-ben megyei bajnoksagofc 
az Építőkkel Játszik barátságos mér- yert Ifjúsági labdarugói Is A i első 
kőzést. Vasárnap a sérüléséből fel-' Jtkapus edzést vasárnap délelőtt » 
gyógyult Mednyánszky és Kotász is rai kezdettel Játszák az egyesület 
látszik I Hat patronú't Gépipari Technikum 

| gyüttesével Újszegeden. Ez a ta'ál-
Sz. Bástya—Sz Haladás labdaruqá : 0zó alkalmat ád az utánpótlással 

mérkőzés . gen komolyan foglalkozó vezetőség-
Vasárnap délelőtt fél 10 órakor azjiek arra hogy a- bajnok g á t b ó l 

Ady-téri sportpályán a Szegedi Bás-1:lóregedetlek. helyére megfelelő ke-
tya' és a Szegedi Haladás l^darugó-1'ességü ujabb JátékMOkat szemrea^ 
csapata barátságos labdarugómérkö- :enek be. « n á l 11. Inkáblb. _ labdarugómérkö-
zésí tart. 

Felhívás a Petőfi S. K rendezőihez 

Felhívjuk a Petőfi S. K. rendezői fi 

:saps:t ta'gjai szeretnék megvédeni 
nult évi bajnokságukat. 
Ezúton ls felhívjuk a Petőfi ifjúsá* 

ji korban lévő valamennyi Játékosat. Kelhívjuk a Petőfi S. K. rendezői ti- korban teve vaiamomi.y 
gyeimét hogy ma. szombaton esle 6 ,10„y vasárnap reggel fél 9 órára 
órára az egyesület Klauzál-téri kiub-L Irton lenek meg az egve-
helyiségében feltétlenül .lelen.lenok Pontosan jeenjenek meg az 
meg, fontos megbeszélés végett. Wlet újszegedi sporttelepen. 

X ÁRAMSZÜNET- A D. A. V. sze-
gedi üzemvezetősége közli, hogy 
17-én. vasárnap 7—13 óráig Dorozs- , 
ma, Mórahalom' Röszke. Szentmihálv- i 
'elek Gyála, Algyő. Sándorfidva és 
Kls'e'ek községekben szünetel az 
áramszolgáltatás. Délmagyarországi 
Áramszolgáltató Vált. Szegedi üzem-
vezetősége 

d é l m a g y a h o r s z A g 
DO'ifiltot noDlIap. 

Fololőt uorkoszté «< klodó. 
ZOMBORI JÁNOS 

liofkoszti. a norkosziébhotlség 
SzorkotztAf 4g: Szogod. tonin-u.1t. 

lolofon •• 35-35 40-80. — Éjtzzokai ii#rko>tt8zé« 
kolofon oito 8-Ml 34-38. 

Klarféh'vakd: kzogect tonin-u. 8. 
lolofon: 31-15 ét 35-0a 

D4t, Umogyorxozdg Nyomda, ízoood 
fololóo TOzo'ó: Pftakto zdndoo 

MAJDNEM ÚJ, 43-as bakancs 39-es 
barna női félcipő eladó. Sándor-u. 
25. szám. 
90 LITERES üsthöz való flstház, ÚJ 
állapotban, cipőstoppológép. samottos, 
szép kályha, villany ventillátor, ak-
tatáska. |ó bőrből, fahordó, vasüst 
eladó. Mikszáth K.-u. 26 
8EZLON, hlmzőgép, kocsialkatrész, 
nagy hordók eladók. Szllégyl-u 8jh. 
BORMÉRÉSEMBEN salát termésű puiz-
tamérgesi édeskés kékfehér boraim-
nak kimérését megkezdtem. Lengyel-
u. 12. szám. 

KIFOGÁSTALAN Singer vwrógép el-
adó. Bécsl-krt. 42. 
BÖRIÍABATJAT most festesse. Javít-
tassa Csordás hörruhakészítő ircs- i 
térnél. Szent Miklós-u. 7. 
JöKARBAN lévő sezlon, barna flrfl 
öltöny közép'ermetre eladó. Deák 
F -u. 22. I. 3/b. 
3 + 1 STANDARD rádió eladó. Rlgó-
u. 19. szám. 
EGY szobá. konyhás lakásomat el-
cserélném hasonlóért lehetőleg Nagv-
állomás körűi. Érdeklődni: Kossuth 
La|os-sgt. 101. szombat délután és 
vasárnap. Takácsék. 
EGY drb héthónapos süldő eladó. Do-
bó-u. 33. 

ELADÖ barna bárány női bunda, nagv 
tükör, kerekes mángorló. Lenln-ú. 8. 
II . em. 
ELVESZETT 4 drb kulcs kis bőrtok-
ban. Megtalálót Jutalmazom adja le 
a Délmagyarország kiadójába. 
REDŐNYÖS íróasztal, alig használt, 
használt ablaktokok és polyva eladó. 
Sándor-u. 16. 
MODERN hálószobabűtor és íróasz-
tal eladó. Polgár-u. 2. asztalos. 
HASZNALT ablakrámák eladók. Mó-
ra-u. 23. 
NAGYON szép szoba, konyha. mel-
lékhelyiségekből álló lakásomat el-
cserélném kettő szobasért. Pulcz-u. 
21. Zomborék 

ELADÖ Júkarban lévő használt háló-
szobabútor. Petőfi-telep 4. ti. 160. 
El CSERÉLNÉM szcqedi belvárosi há-
romszobás, összkomfortos lakásom 
noumezuvásarneiyi nasonioori. «-.m a 

kiadóba. 
ELADÖ egy husasló. esetleg |ó pa-
ripalóért e'cserélhetö. Apáca'-u 14-
EGY drb 160 kg-os zsfrsertéa. egy 
vagon marhatrágya eladó. Kisfaludy-
u. 17. 
EGY alig hasznait fehér, mély gyen-
mekkoesi eladó. Török-u. 7. 
EGY drb 2 szárnyas fehér, zomán-
cozod ajtó eladó. Mcnhely-u 1/b. 
ELADÖ erkélyre, eresz alá udvarrá 
való 4 drb fém virágtartó. Láncon 
függ. Cím a kiadóban. 
ELADÓ vadonatú.l színes. 12 szemé-
lyes damaszt abrosz, 12 szalvétáví.l. 
Cím a kiadóban. 
EGY nagy modern íróasztali. Iratszek-
rény kihúzható íróasztal-lappal, szé-
kek eladók. Clm a kiadóban. 
GYÖGYHASKÖTÖT, melltartós kombi-
nát mérték után gumiharlsnya, kesz-
tyű. füzölavítás Hőfle. Klauzál-tér 3. 
KOMBINÁLT fényezett hálószobabú-
tor maidnem új. eladó. Megtekinthe-
tő vasárnap 9 órától. Festőműhely, 
Deék Ferenc-u. 8. 

KETTŐ drb bőtejű tehén eladö. Szent-
mihálytelekl szérűskert! csősznél. 
EGY keveset használt sötét festett 
hálószobabútor eladó. Hattyas-sor 17 
KERESÜNK lakásokat minden méret-
ben vállalatok részére. kézpénzfize-
tés ellenében. Vidéklek lakásügyét 
soronklvül intézzük Csongrádmegyei 
Ingatlanközvetítő Vállalat, Széchenyi-
tér. 

MAJOR Akos gyorsíróiskola ú j tan-
folyama megnyílt. Pótbcirás 20-ig. 
Bocskay-u. 4 
HÁROMSZOBÁS (szeqedl) modern la 
kásomat elcserélném hasonló, vagy 
kettöszobás budapestivel. „G«z" |etl„ 
qére a kiadóba. 


