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A S O M O G Y I KÖNYVTÁR EGYRE INKÁBB 
A D O L G O Z O K K Ö Z K I N C S É V É VÁLIK 

„A ssorialbta építés sok-
rétű feladatainak megoldása, 
valamint a dolgozók széles tö-
megeinek egyre növekvő mű-
velődési vágya szükségessé 
les* az állami, szakszervezeti 
és tömegszervezeti könvvtárak 
munkájának továbbfejleszt* 
sét." 

(A minisztertanács 
határozatából) 

A szegedi Somogyi Könyvtárat úgy. 
szólván az egész országban ismerik 
és úgy emlegetik: a „híres Somogyi 
Könyvtár," Amikor erről a könyv-
tárról beszélünk, elsősorban nem 
névadójára és alapítójára, Somogyi 
Józsefra gondolunk, hanem az Al-
földnek arra a nagy szerelmesére, 
aki e falak között élt: Móra Fe-
rencre. Móra egyénisége tette ezt a 
a könyvtárat a Horthy rendszer sö-
tét éveiben Is a haladás egyik ott-
honává, a fasizmus sötét éjszaká-
jában — halványan bár, de mé-
gis — világító fényponttá. A Ta-
nácsköztársaság leverése után éle-
dező munkásmozgalom harcainak 
Írott bizonyítékait megtalálhatták 
Móra Ferenc könyvtárában azok, 
akik a dolgozók ügyéért, az igaz-
ságért harcoltak. Az azután már 
más lapra tartozik, hogy a rendőr-
kopók szimatolta* elöl rejtve ma-
radtak ezek az újságok, röplapok, 
hrossurák. Hiába próbáltak a ko-
pók löbbízhen óvatos kutatást tar-
tani, a sokezer kötetet tartalmazó 
tömör .könyvespolcok elrejtették a 
„tiltott olvasmányokat." 

flleasátaobák 
a kiiltő ráro*ré*aeben 

X felszabadulás után nem kellelt 
többé lakul alatt tartani a Somogyi 
Könyvtúr „titkait," Szélesre tárhat-
ták az ablukokat, hadd ömöljön he 
ii fény, s kitárhatták a tömegek 
elölt a könyvtár ujtajalt, hogy ta-
nuljanak meg látni a tudomány 
világosságánál. 

Hatalmas fejlődésnek indult a 
könyvtár, s ma már 163 ezer köte-
let őriznek ezek a régi tömör fa-
lak Azt azonban « fejlődés ellenére 
sem lehetett egészen n közelmúltig 
elmondani, hogy a Somogyi Könyv-
tár a széles néptömegek közkincse 
lett volna. Nem volt a könyvtárnak 
fejlett kölcsönző hálózati), a hang-
sútv döntfl mérlékhen inkább az ol-
vasótermi olvasáson volt. Nemré-
giben kezdtek rátérni a nagyobbfokú 
kölcsönzésre, arra, hogv a szegedi 
Vlo'gnzók m :nél nagvohh tömegét 
von'ák he a könvvtár éleiébe. A köl-
csönzésen túlmenően maguk is kö-
zeledtek nz olvasókhoz. A Petőfi-
lelenen létesüli olvasószohn szolgála-
lát hetenként kélszer ellátják, a dol-
gozóknak a lakóhelyükhöz közel vi-
szik ki a legjobb, legkeresettebb 
könyveket. A közeljövőben nvitiák 
meg n Hajnal-utcában, nz MSzT 
helyiségben a mőraváros'i olvasó-
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Siófokra, 
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katos Géza és Cigányzenék a-ra 

muzsikál. 

szobát é s ezév szeptemberében lé-
tesítenek olvasótermet Újszegeden. 
Az újszegedi olvasószobának a dol-
gozók kultúrális igényeinek kielégí-
tésén túlmenően feladata lesz az is, 
hogy szakirodalommal, főképpen 
kertészeti szakkönyvekkel lássa el a 
terület dolgozóit. . , 

Neonfényes oleazósaoba 

Aki a Somogyi Könyvtárat a fel-
szabadulás előtt látta, most 
szinte nem ismerne rá. Ra-
gyogó tisztaság mindenütt. Neon-
fénnyel szerelték fel a ké-
nyelmes olvasószobát, s az asz-
talokon mindig valóságos kis 
könyvkiállítást találni a legújabban 
megjelent könyvekből, folyóiratok-
ból. Délután 2 órától este 9 óráig 
állandóan népes ez a terem. A gyá-
rak dolgozói, az egyetemek, közép-
iskolák fiataljai, tudósok, művészek 
ülnek itt olvasmányaikba mélyedve. 
A legkeresettebbek a szépirodalmi 
könyvek, ezen belül is főleg 
ifjúsági és gyermekirodalom, A hí-
res szovjet regények: Távol Mosz-
kvától, Egy igaz ember, Uj barázi 
dát szánt az eke, Aratás áilandóan 
„kézben vannak", annak ellenére, 
hogv sok-sok példányban megtalál-
hatók a könyvtárban. A magyar 
írók közül legkeresettebbek Jókai 
Mór és Móricz Zsigmond, valamint 
Mikszáth Kálmán és valamennyi fel-
szabadulás után megjelent magyar 
regény Nagy Sándor elvtárs Szt'álin-
dfijal kitüntett elbeszélése, a „Meg-
békélés" például legalább húsz pél-
dányban megvan a Somogyi Könyv-
tárban, mégis szinte elő kell je-
gyeztetniük magukat az olvasóknak, 
hogy hozzájussanak. 

A mInl*afertanár* hntárnaata 
biatosit la a lozábbfeítődézt 

Minden órában kézzelfogható te-
hát itt az a tény. melyet a minisz-
tertanács határozata úgy rögzít, 
hogy megnövekedett a dolgozók szé-
les tömegeinek művelődési vágya, 
fgenl Megnövekedett ez a művelő-
dési vágy, feszegeti a Somogyi 
Könyvtár lassan szűknek bizonyuló 
falait. 

Szőke Mihály elvtárs, a könyvtár 
vezetője lelkesen beszél a jövő ter-
vekről, melyek most már a min'isz-
tertafiács határozatára, biztos talajra 
épülnek. Az a tény, hogy a határo-
zat kimondja: a helyi tanácsok kö-
telesek gondoskodni a területükön 
lévő könyvtárak anyagi szükség-
leteiről, kötelesek minden téren tá-
mogatást nyújtani és ez biztosíték 
a Somogyi Könyvtár továbbfejlesz-
tésére 'is. 

Szép múltja van a több mint 70 
éveg „híres Somogyi Könyvtár-
nak", de a jövője még szebbnek 
Ígérkezik. Egyre inkább betölti hi-
vatását. egvre inkább azzá válik, 
ami rendeltetése: a szegedi dolgozók 
közkincsévé. 

Bármilyen 
használt 

bútort, 
készpénzért is vásárol a Biro. 

mányi Áruház Vállalat. Vétel, 

eladás, csere. Érdeklődés és 

címeik beküldése: Bizományi 

Áruház, Szeged. Bajcsy-Zsi-

linszky.utca 15. Tel-: 38.43. 

A Szegedi Nőiszabó Kisipari 
Szövetkezet újonnan alakult 

mérték utáni 

fehérnemű osztálya 

vállal férfi, női, gyermek fe . 
hérneműt. ágyneműt első-
rendű kivitelben. Kölesei u. 11 
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Adminisztratív munkában Jár-
tas 

gyakorlott gyors-
én gépíronőket 
munkakönyvvel azonnal felva. 
szünk. CSONGRÁD BÉKÉSI 
BORFORGALMI VALLALAT 
Munkaügyi osztálya. Szeged, 

Hajnúczy-u. 8. szám. 

Minőségi hálók, 
konyhák, 

festett bútorok 
n agy választékban kaphatók: 

Butorértókesítő V, Szeged, 

Bajcsy Zsiünszky.utca 19 sz. 

OTP.beváMóhely. 

renyésszünk nyulat, mert szép jövedelmet biztosít, 
háztáji melléktoglalkozással, a háztartást fr'ss hússal 
látja el és nyulanként évente 50 kg elsőrendű trá-

gyát biztosit. 
Nyul szaporulatának megvételére szerződést köt a: 

P r é m e s á l l a t t e n y é s z t ö V á l l a l a t 
BUD4PF.ST, V., stTÖ-VTCA 7 

telefoni 181—466, 388-180 

IDŐJÁRÁS JELENTÉS 
Várhat© Időjárás 

vasárnap estig > 
Felhőátvonulások, 
többfelé eső, egyes 
helyeken zivatar. 
IdőnkcYit élénkebb 
szél. A hőmérsék-
let nyugaton alig 
változik, keleten 
kissé csökken. 

Várható hőmérsékleti értékek az 
ország területére vasárnap reggel: 
Nyugaton 12—15, keleten 14—17, dél-
ben 20—23 fok. 

MOZI 
Szabadság: SportbecsG!e« (Június 

11-ig). 
Vörös Csillag: Sztrájk (ma utol tára): 

hétfőn: Jégmezők lovagja (Június 
11-lg). 

Fáklya: Moszkvai állatkertben. — 
Barát és ellenség. — Megvédjük a 
békét — Csodálatos harangocska 
(ma utoljára); hétfőn: Ez történt Sza-
kenben (Június 12-ig). 

Vasárnap délelőtt fél 11-kor ma. 
tiné. 

Az előadások a mozikban hétköznap 
6 és 8. vasárnap 4, 6 és 8 órakor 
kezdődnek. 

SZÍNHÁZ 

Ma és 9-én, hétfőn a Vidéki Szín-
házi Héf miatt ntnc.s előadás. 

Kedden, június 10-én este 8 óra-
kor: Cigánybáró. (Vasvéri és József 
Attila bérlet (15—15). Szabadtéren. -
(Rossz 1dő esetén este fél 8 órakor 
a színházban Vasvári bérlet érvé-
nyes). 

A SZOVJETJOGI TANFOLYAM 

keretében 10-én. kedden délután nem 
lesz előadás. A legközelebbi (záró) 
előadás időpontlát és tárgyát a Dél-
magyarországban közöljük. 

MUZEUM 
Móra Ferenc-kiálHtás; Koszt* József 
képzőművészeti, fejlődéstörténeti és 
természetrajzi kiállítások: hétfő ki-
vételével naponta 9-től délután 3-tg. 
szombaton és ünnepnapokon 9-től 1 
óráig. 

KÖNYVTAR 
Egyetemi: Délelőtt 10 órától este 8 

óráig (Könyvkölcsönzést 12-tőt 8 
óráig). 

Somogyi: Délután 2-től 9-lg (Könyv. 
kölcsönzés: délután 2-töj 7-ig.) 

FELVÉTEL A DOLGOZÓK IRODA-
KEZELÓI SZAKISKOLÁJÁBA 

Szeptemberben a Dolgozók Iroda-
kezelői Szakiskolája, Sztálin-sétány 
14 szám alatt nyílik meg. Az 
iskolába felvehető minden 17. élet-
évét betöltött dolgozó, aki az általá-
nos Iskola VIII. vagy a polgári is-
kola IV. osztályát elvégezte. Felve-
hetők a kereső fog'akozást nem foly-
tatő nők is. Az Iskolában elsalátftják 
a gyorsírást, gépírást, s ezekből ké-
pesítést is kapnak. Tanulnak még 
irodakezelési gyakorlatokat, magyart. 
is. Az Isko'a egy éves. azonban aki 
akarja, elvégezheti a II. osztályt Is, 
amely magasahbfokú képesítést ad. 
Az iskola teljesen díjtalan. A taní-
tás a dé'utáni órákban folyik. Jelent-
kezés a Közgazdasági Fiüközépisko-
lnban, Sztálin -sétány 14. sz-. L em. 
Telefonon is lehet érdeklődni, a 38— 
26. számon. 

TANACSTAGJAINK FOGADÓÓRAI 

Tanácstagjaink az alábbi Időpontok-
ban és helyeken tartanak fogadóórá-
kat: 

Június 11-én. délután 5-től 7-ig a 
rókusi általános Iskolában Benedek 
Károly, a Szülérisugárúti általános 
Iskolában Klein Sándor. 

Június 12-én, délután 5-től 7-ig a 
móravárosi általános iskolában Ko-
mócsin Antal. 

Június 13-án délután 5-től 7-ig a 
Béke-telepi általános iskolában Fogas 
Ulésné. 

Június 15-én délelőtt 10-től 12-ig a 
Földműves-utc:ri általános Iskolában 
Fehér Józsefné. a Ságvári-te'epi ál-
talános iskolában Bá'lnt Jánosné és 
az Uj-Petőfi-telepi általános iskolá-
ban Széli Ferenc. 

A Városi Tanács kéri a dolgozőkat, 
kéréseikkel, panaszaikkal. javasla-
taikkal keressék fel a tanácstagokat. 

MNDSZ-HIREK 

MNDSZ titkárok részére kedden 
délután 5 órakor értekezlet a titkár-
ságon. 

x A KIOSZ szegedi csoportja, Vö-
rösmarty-u. 5. szám ala'ttl helyiségé-
ben június hó 12-én,. csütörtökön 
délután 7 órakor békenagygyűlést 
tart- Az e'őadást Walkó Tamás elv-
társ franciaországi ú'Járól tartja. 
Minden érdeklődőt szívesen látunk. 
KIOSZ vezetősége. 

X FELHÍVÁS. Az aratás! é s cséplé-
st munkálatok biztosítása: érdekében 
a szerződóskö'ések megkezdődtek. 
Felhívom az érdekelteket. hogy a 
Városi Tanácsnál sz aratási és csép. 
Iésl munkálatokra a szerződéseket 
minél előbb kössék meg. VB.-elnök. 

x HIRDETMÉNY. Fodor István. Koi-
tál József, özv. Szűcs Istvánné és a 
Szegedi Erőmű V mélyfúrású kútjai-
ra vonatkozó véghatározatok megte-
kinthetők a Bérházban lévő hatósági 
hirdetőtáblán. Városi Tanács VB-
elnöke. 

X HIRDETMÉNY! Felhívom az érdé-
kelteket, hogv láróművekkel a gya-
logjárdára ne hajtsanak fel. mert 
a ráhajtások következtében ponqú'ó-
dás áll elő. A rendelkezés megszegé-
se ese'én a Járóművek tu'aidonosal 
és hattót. valnmlnt az érdeke't szer-
vek vezetői ellen a k'hásrád ellárást 
megindítom. A bün'etőeltáráson kf-
vül okozott kár megfizetése iránt le 
Intézkedem. Városi Tanács VB-el-
nöke. 

DÉLMAGYARORSZAG 
oolldka. napilap 

Felelóo szprkesTtö kiadói 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
SzerkesztAség Rzeeed ien:n-i) 11 

Telefon: 35—35 és 40—80 
Ktedóhivatat: Szeged Lentn-u 

Telefon: 31—16 é« 35—00. 

Csongrádmcgvel Nyomdaipart 
Vállalat, Szeged 

Felelős vezetői Viacze György 

* Fartkirek 

Értesítjük az alapszervezeteket, 
hogy a középfokú politikai iskolákon 
június 9-én ismétlési politikai is-
kolák lesznek, ezeket jól készítsék 
elő. 

Értesítjük a Politikai Gazdaság-
tan szak felsőfokú hallgatóit, hogy 
réézükre a soronlévő konferenciát 
folyó hó 8 án, vasárnap délelőtt 8 
orakor tartjuk a Pártoktatás Há-
zában. Kérjük az elvtársak pontos 
megjelenését. 

Értesítjük a Párttőrténet közép-
fokú hallgatóit, hogy részükre a 
soronlévő konferenciát folyó hó 
8-án délelölt 8 órakor tartjuk 
I—X-lg a Radnóti gimnáziumban. 
XI—XVII-ig az Építőipari lechm-
kumban. Kérjük az elvtársak pon-
tos megjelenését. 

Értesítjük a Párt történet és Po-

litikai Gazdaságtan szak felsőfokú 
hallgatóit, hogy aki nem vette át 
az összefoglaló kérdéseket, az ve-
gye át a Pártoktatás Házában. 

Értesítjük azokat a pedagógus 
evtársakat, akik a Pártörténet kö-
zépfokon tanulnak, vasárnap a Pe« 

| dagógus Napon vegyenek részt, 
i mert részükre 9-én délután 3 óra-
kor a Pártoktatás Házában tartunk 
konferenciát. Külön meghívót nem 
küldünk. 

Értasítjttk az aflapfoikú propagan. 
da iskola hallgatóit, hogy az össze-
foglaló propaganda iskola június 
11-én, szerdán délután 5 órakor 
lesz az Építőipari Technikumban és 
azokban az üzemekben, ahol kint 
tartják a prop. iskolát. Kér jük az 
elvtársak pontos megjelenését. 

Agit.-prop. osztály. 

Válogatott atlétáink első csoportja elutazott a Szovjetunióba 
A Szovjetunió minisztertanácsa mel- | szombaton reggel a ferihegyi repűlő-

lett működő öss ószövetségi Testneve- ' térről a Szovjetunióba utazott válo. 
lést és Sportbizottság meghívására j gatott atlétáink első csoportja. 

Megkezdődtek a „Munkaerőtartalékok a békéért„ 

sportünnepsegek háromnapos versenyei 

Pénteken ünnepélyes keretek kő- dulójának eredményei a következők: 
zött kezdődtek meg a .Munkaerőtar-
talékok a békéért', sportverseny küz-
delmei. 

Eredmények: 

Fiú serdülők: 500 m síkfutás 1. 
Varga (Szeged) 

(a férfiaknál 6. a nőknél 4 együttes 
Indult). 

Férfiak: Diósgyőr—Szeged 76:38, 
Budapest 47 sz—Pécs 68:38, Győr— 
Bp- 50. sz. 51:27. 

Nők: Özd-Bp. 38. sz. 60:31. Szol-
A kosárlabda mérkőzések első for- 1 nok—Bp. 50. sz. 50:24. 

A mai szegedi sportműsor 

LABDARÚGÁS 

Lokomotív sportpálya: Fél 6-kor Sze-
gedi Lokomotív—Bp. Szikra NB ILes 
mérkőzés. Előtte fél 3-kor MAV Igaz-
gatóság—Bőrösök városi II. o. baj-
noki. 

Cserepes-sori pálya: S ór* OKISz 
Ruhagyár városi I. o. bajnoki, 11 
óra: Kenyérgyár—Teherfuvar városi 
II. o. bajnoki. Fél 6-kor: Textil—Me. 
teor városi I. o. bajnoki. 

Hunyadi-tér: 8 óra: Vasas—Előre, 
városi I. o. bajnoki. 

Újszeged! Textiles pálya: 8 őra: 
Szerelők—Fűtőház, városi I. o. baj-
noki. 

USZAS ÉS VÍZILABDA 

Újszegedi versenyuszodában, dél-
előtt 11 órakor Dózsa területi úszó-
bajnokságai az Sz- Dózsa rendezésé-
ben. Ennek a versenynek célja az 
úszósport népszerűsítése és a rész-
vétel MHK próbázásnak is számit. 

Délután fél 4 órai kezdetié! Sz. 
Haladás—Sz. Ruhagyár tartalék vízi-
labda bajnoki, majd a két egyesület 
első csapatainak mérkőzése. Utána 
Szegedi Dózsa—Hmv. Dózsa tartalék 
és első csapatok mérkőzése. 

ATLÉTIKA 

Lokomotív sportpályán reggel 9 
órai kezdetlel Csongrád megye 1952-
évi női és férfi Ifjúsági atlétikai pá-
lyabajnokságai a Megyei Testnevelé-
si Sportbizottság rendezésében. 

Az Sz. Petőfi Kistext elleni csapat 
összeállítása 

A Szegedi Petőfi labdarugó csapa-
ta a szombat esti gyorssal Budapest-
re utazott, hogy pihenten állhasson 
kl a Vörös Lobogó Klatexl elleni NB 
Il.-es mérkőzésére. A szegedi csapat 
a következő összeállításban veszi fel 
a küzdelmet: Cserhalmi — Törköly, 
Bitó. Bénák — Hetest, Csanádi — Kir-
csi, Gazsó. Bánáti, Király, Sebők. 
Cserejátékosok: Honti és Frányó. 

MHK ÉS LMHK HÍREK 

Az újszegedi versenyuszodában 
minden kedden és csütörtökön dél-
után 4—5 óráig edzői segédlettel 
MHK úszóedzéseket és próbáku tar-
tanak. Jelentkezni személyi lappal le-
het. 

Az általános Iskolák közül az LMHK 
prőbázásokat már több helyen befe-
jezték. Kiváló eredményeket értek el 
u1 Mérey-utcal általános leányiskola 
tanulói, 173 százalékos teljesítmé-
nyükkel. A Madách-utcaj fiü. a Pe-
tőfi-telept l.-es fiú és a Pelőfi-telepl 
H-es vegyesiskolák növendékei 100 
százalékos teljesítménnyel fejezték 
be ezévi LMHK próbázásaikat. 

REPÜLŐ MODELLVERSENY 

A Magyíár Kepülő Szövetség szege-
di modellező körzete a szentesi kör-
zettel karöltve ma délelőtt 10 órai 
kezdettel tartja meg az ötödik kör-
zet szabadtéri repülő modellverse-
nyét. a szegedi közforgalmi repülő-
téren. A versenyen vitorlázó magas-
indífás, gumi motoros és technikus 
motoros modellek vesznek részt. A 
verseny végeztével 6 óra után kör-
repülő bemutatót tart a körzet a, 
Belolannisz-téren kis mechanikus mo-
toros gépekkel. 

Városi II. o. labdarugó bajnokság 

1. Délmagyar Nyomda 10 21:10 18 
2. Tévirda 8 19: 5 15 
3. Bőrösök 9 29:10 13 
4. Lok. Igaza. 

Szeged-Állomás 
6 29: 8 10 

5. 
Lok. Igaza. 
Szeged-Állomás 7 13: 5 10 

6. Kenyérgyár 10 7:28 7 
7. Fáklva 8 17:18 6 
8. OMBÉG 10 11:26 4 
9. Tüzép S 6 6: 9 3 

10. Lakatos 8 6:33 3 
11. MTSK " 4 10: 7 2 
12. Klsker. 6 4: 7 2 
13. Ruházati visszalépett 
1 1. Fűrész vlssza'épett 

ELCSERÉLNÉM kétszobás lakásomat, 
vlz. villany bent, hasonlóért vagy 
egyszobás, előszobásért. Érdeklődni 
délután 3—6-ig Londoni-krt. 14., föld-
szint 2. 
TAFT menyasszonyi ruha eladó. Vid-
ra-u. 4. szám. 
RÁDIÓ e'adó. Zákány-u. 24. Szűcs. 
MOTORCSÓNAK farmotorral eladó. 
Béke-fürdőház. Machánszky-
MÉLY gvermelckocsi eladó. Szt. 
Lászlóm. 3. Modroczkl. 
HASZNÁLT. Jókarban lévő platós ko-
csikat, és lószerszámokat vásáro'unk. 
Helyszínen megtekintjük. A|ánlatokat 
Be! sped Szeged, vagy Belsped-Kjren-
deltség Csongrád, Makó. Szentes cím-
re kértük. 

ALLAMI „berksirei" kannal fedez-
tetni lehet. Mátyás-tér 15. 
VÁSÁROL jóáUmnotban l é v 6 motor-
kerékpárt. esetleg olda'kocs'sut, 200 
750 emMg a Szegedi Fémipari Vál-
lalat.. Bódorrh János-u. 1. 
CSUHÉJARU készítésére tanfolyamot 
Indítunk. Csuhéjt minden mennyiség-
ben vásáro'unk. Kosárfonókat állan-
dó munkára' keresünk. Ház'Iparl Szö-
vetkezet. Szláltn krt. 21. 
A SZEGEDT Kenderfonógyár munkás-
nőket, férfiakat, lakatosokat, techni-
kusokat felvesz. Jelentkezés munka-
könyvvel. 

ELADÓ bútorok, öntöttvas, mángorló, 
ruháskoeár, demizson. aszta'íö'hely, 
hártimtásj térgvak Maros-u. 42. 
ZART határ és eey homokfutó ol-
csón eladó. Rándor-u. 42. 
EGY kecske, két fiával eladó. Rzeke-
res-u. 5. 
SERTÉSTARTÓ gazdát és társakat ke. 
rések c v sertásnek k'"' őbbl bes-nl-
gákatásihoz. Baracsl, Újszeged, Fel-
sőV'kötő-sor 7. 
JÓLFÓ7Ó gvermekszerető belárónőt 
fe'vessonk. Rztáltn-krt. 3R. I. 6. 
ÉPÜLET faanvag, gerendák, teli aj-
tók tokká1 e'-dó Rzé'-u. Ríb. 
B á ROtfKS7F!f IrtNY vttrtnrásszel el-
adó. Megtekinthető 8—i ü-ig. Szt. Tg-
nác-u. 6. em. 8, (Jezsuita templom-
nál) 
KÓMRTNAf TRZERRÉNY. szán Mvite-
'fi knmolett e'SzzoK-i férfiöltönyök, 
női r.ikák e'sdéif. Máfv<s-tér ÓS. 
ELADÓK: Szekrény, asztal. székek, 
vasáfrv. ma'rfocal. fotel. auMót han-
eulat'ámna. Franciam. 157b. délután 
fél 5 őrétől, 
KATR70RAR. összknmfnrtng lakáso-
mat e'eseréinám hasonló 3 szobás-
ért. Szentháromságai. 41a. fldszt. 5. 
Érdeklődni hétfőtől. 

43-as UJ barna férfi félcipő eladó. 
Petőfi S-sgt. 20. Aradi Béla. 
FAJSÜLDÖK és választási malacok 
eladók. Cserzy Mihély-U. 3. K- E-
GYERMEKAGY és sportkocsi eladó. 
Hétvezér-u. 6. 
FŐZÉST, takarítást vállalok. Cson-
grádl-sgt. 9. Turajné. 
JÓKARBAN lévő szép fehér mélyko-
csi e'adó. Hélvezér-u. 54. 
RÁDIÓ, vilrt gvevő eladó. Sztálin-krt. 
48. kapu alajt, egyes ajtó. 
KISEBB modern konyhakredenc és 
székek eladók Rákócz'-u. 22. 
TÁVMÉRŐK fényképezőgép eladó. At-
tilám. 5. Fogásznál. 
SPORTKOCSI eladó. Juhász Gyulau-
16. szám 
LINGEL könyvszekrényt veszünk, 
Talaj lavltásl Kutató Intézet. Telefon 
46-46. 
KÖZÉPKORÚ asszony gyermek vagy 
beteg mellé elmenne. Klsfuludy-u. 
12. sz&m. , 
FLÓR, patent és pamutharrlsnyák fe-
jelése, kötve vagy varrva 3 párból 
2 pár. zokniból 2 párból 1 pár. Mül-
jer Erzsi, Károlv'-u 4. 
ELADÓ női ül kerékpár. vdrtgvevö 
új Orion rádió, komplett hálószoba-
bútor, ké>altós jégszekrény, nagy új 
mosdó. Konczné, Kelemen-u. 11. 
JELENTKEZZEN azon Illető, aki szer-
dán délben látta 1—2 óra között, 
hogy a Vidra-utcában lévő llaráth 
villanyszerelő üzlet e'ől Csepel női 
kerékpáromat ki vitte el. Nyomrave-
zető lu'ntmat kap. 
KÉT férfi részére bútorozott szoba 
azonnalra kiadó. Cscmegi-u. 7. 

Kyú tenyésztik! 
A Prémesátlatlenyésztő Vál-
lalat, Budapest, megliíaoltai 
e h 7-én ca 8-án. a a/ 
szombaton és vasárnap egész 
nap átvesznek készpénzfize-
tés ellenében 3 hónaposnál 
idősebb bárm i yen színű 
egészséges nőstény nyulakat. 
Átvételi hely: Szeged, Sze-

keresre. 36. 


