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A Szegedi Textilművek dolgozói 
a világ élenjáró békeharcosainak 

küldenek üzenetet 
A Szegedi Textilművakben isi 

lelkesen készülnek a III. országos j 
Békekongresszusra. A vároJÍ kül-' 
döttválasztó értekezletre 24 élen-
járó dolgozó viszi e l táreai 
üzenetét. Köztük van Erdész éntal-
né sztahánovista segédntűvezelő, 
üzemrészének' béketltkára, aki jó 
munkájával hozzájárul ahhoz, hogy 
műszakja mindig nz élenjárók kö. 
zött halad. Fogas Imréné káriolós, 
<z békekölcsönjegyzésnél is bebizo-
nyította, hogy jó békeharcos. 700 
forintos havi fizetése mellett 750 
forintoé adott kölcsön a nép álla-
mának. 

Nemcsak a küldöttek, hanem az 
üzem legtöbb dolgozója termelése 
növelésével is készül a kongresz. 
szu&ra. A küldöltválasztó kisgyü-
léseken számos le lkes felajánlás 
hangzott el. Tizenöt-húszan áll-
nak naponta békeőrséget, hogy va-
lóravá'tsák fogadalmukat. ilyen-
kor mindig kimagasló eredmények 
szüleinek. Csillag Vera gyűrűsfonó 
átlagos 103 százalékával szemben 
a legutóbbi békeörségen 108 szá-
zalékot ért el. Varga Vera lánc-
csévé lö 120 százalékos teljesítmé-
nyét 132-re növelte ezen a napon. 
Kedden az első műszakban húszan 
tettek hitet a békeörségzn amellett, 
hogy a termelés katonáinak élvo-
nalában harcolnak. 

Az egésznapi szorgos munka után 
eöténkint odahaza nem egy dol-

gozó hajol a papírlap fölé, hogy 
leírja, 6 elküldje üzenetét a világ 
élenjáró békeharcosainak. Leve-
lében elmondja, hogy fiatal korá-
ban minden vágya az vott, hogy 
tanulhasson, de szülei a kilenc 
gyermeknek még a betevő falatot 
sem tudták mindig biztosítani. Lá. 
nya boldog, szép éledében minden 
vágya valóra vált. Tizenkilenc 
éves és már agronómus az egyik 
miskolci termelöcsoportban. 

,,A tl gyermekeiteknek i s i lyen 
lesz a sorsa, ha kivívjátok a győ-
zelmet — írja levelében — éa biz. 
tos, hogy kivívjátok. mert az 
egész világ békeszerető dolgozói 
mellettetek állnak." 

A DISZ-fiatalok a hós francia 
békeharcosnak, Henri Martinnak 
írják meg, mii ven boldog ifjúsá-
guk van. A Magyar-Szovjet Tár-
saság leigjobb aktívái Joliot Curie-
ve l ismertetik, hogyan segítette 
őket a szovjet nép gépekkel, nyers-
anyaggal. gazdag tapasztalatainak 
átadásával ahhoz, hogy a béke-
front rájuk eső szakaszán becsü-
lettel álljanak őrt. 

A legszebb, legdíszesebb aján-
dékot a legelső magyar békehar. 
cosnak készítik nagy szeretettel az 
üzem dolgozói. Rákosi elvtársnak 
küldik a díszes fadobozt, amelynek 
tetejére gyapotból rakják ki a 
béke jelvényét. 

* Fúrt hirek 
ÉBesjtjük a Pár i tör ténel i szak 

második évfolyam hallgatóit , va-
lamint a Sztálin e lv tá rs é le t ra jz 
konferencia vezetőit, hogy részükre 
ú j Irodalom érkezet t . Kér jük mi-
nél e lőbb vegyék á* a Pár tokta tás 
Házában. 

Értesítjük a Párttöriénet I. évfo-
lyamának propagandistáit, hogy 
amennyiben még nem vették át a 
propagandista naplót és a hallga-
tók létszámának megfelelő látoga-
tási jegyet, úgy Szt, kérjük, még 
az első foglalko/ás előtt vegyék á-
a Pártoktatás Házában. 

Értesítjük a Politikai gazdaságtan 
szak I. évfolyamának hallgafóit, 
hogy részükre november 1-én, szom-
baton délután 2 órakor az Építő-
ipari Technikumban az első anyag-
ból konferenciát tartónk. Kérjük az 
Elvtársak pontos megjelenését. 

Értesítjük a Sztálin életrajz kon-
ferencia hallgatóit hogy részükre 
az első konferenciát november 1-én. 
szombaton délután 3 órakor a Rad-
nóti gimnáziumban tartjuk. Kérjük 
az Elvtársak pontos megjelenését. 
A Vasút, Egyetem. Újszegedi Ken-
der, Szegedi Kender, ÍRuhagyár 
ezeket a konferenciákat önállóan 
oldják meg. részükr e külön meghí-
vókat ncm küldünk. 

Aglt. Prop. Osztály 

Csongrád megyében november 10-től 20-ig 
rendezik meg a vasgyüjtő napokat 

A Népgazdasági Tanács határo-' 
zata alapján november 1. és de-
cember 20. között országszerte vas-
gyűjtő napokat tartanak. Cson-
grád megyében november 10-töl 20-
ig rendezik meg a vasgyüjtő • na-
pokat. 

A vasgyüjtő napok jó megszer-
vezésére és lebonyolítására a me-
gyékben operatív bizottságok ala-
kultak a megyei tanácsok ipari 
osztályvezetőinek elnökielével . A 
bizottság munkájában részt vesz-
nek a megyei DISZ, a megyei SZÖ-
VOSZ és a megyei MÉH vállalatok 
vezetői. 

Jelentős szerepük lesz a vaa. 
gyűjtésben a földműves-szövetke-
zeteknek is. A vasgyüjtő napok 
Időtartamára 4 ezer ideiglenes 
átvevőhelyet létesítettek. A vas-
gyüjtésre lelkesen készülnek a 
budapesti DISZ-fiatalok, akik nem-
régen kötöttek szocinlista szerzö-

dcseke* a budapesti MÉH Vállalat-
tal. A DlSZ-szexvezetek vezetésé-
vel már alakulnak az úttörő bri-
gádok is. A tanuló ifjúság tanítási 
idő után a pedagógusok felügye* 
lete alatt végzi majd a gyűjtést. 

A tömegszervezetek is kiveszik! 
részüket a vasgyüjtésböl. Az MN« 
DSZ jó agitációs munkával já-
rul a sikerhez. 

A helyiipari minisztérium és a 
SZÖVOSZ együttesen közel fél-
millió forintc/í irányzott elő a gyűj-
tésben élenjáró szövetkezetek, 
MÉH-Válla latok. DISZ-szervezetek, 
iskolák és a v&sgyüjtésben leg-
jobb eredményt elért fiatal dol-
gozók jutalmazására. Az iskolák 
részére könyvtárakat, sportfelsze-
reléseket, rádióka} adnak jutalmul. 
Egyéni jutalomképpen ^kerékpáro-
kat, rádiókat, fényképezőgépeket 
és ruhaú'alványokat osztanak ki. 

Mennyi gépet kap 1953-ban mezőgazdaságunk? 

LEVELEK A BÉKEKO\CRESSZVSRÓL 

'A békeharcosok százai írnak nap-
jainkban levelet, amelyekben el-
mondják, hogyan é s miért harcol-
nak a békéért. Kiss Rudolfné, a z 
Ecsetgyár békeharcosa [eveiében 
ezeket írja: 

„A III. Magyar Békckongresszus-
ra készülök, harcolok jobb munkám-
mal a többi dolgozótársaimmal 
együtt a békéért. Harcolok azért, 
•mert most már emberhez méltó éle-
tem van és éppúgy részvehetek a 
szocializmust építő nagyszerű mun-
kában, mint a férfi dolgozók. Ezt a 
szép életemet akarom megvédeni. 
Mint édesanya, gyermekem boldog 
jövőjéért küzdök minden erőmmel és 
azt akarom, hogy béke ígyen szabad 
hazánkban és az egész főidőn", 

Juhász Imréné Csongrádi sugárúti 
békeharcost küldöttnek választották 

az elmúlt héten. Ebből az alkalom-
ból ezeket írja: 

,JJem találok szavakat, hogy kife-
jezzem, mi]yen nagy megtiszteltetés 
ért: küldöttnek választót lak! Nagy 
megtiszteltetés ez. A békeharcosok 
bizalommal váJasz'otiak meg, bíznak 
bennem. Egyet érzek velük és egy 
az akaratunk az egész világ békesze-
rető népével. Megbíztak azzal, hogy 
elvigyem a Csongrádi-sugárúti béke-
harcosok békeakaratát a szegedi kül-
döltválasztó értekezletre. Azzal is 
megbíztak, hogy amit o't hallok, 
azt mondjam el majd nekik. Ezt 
meg is ígértem és ígéretemet telje-
síteni fogom. Boldog vagyok, hogy 
ezt megtehetem és olt lehelek vasár-
nap a küldet'értekezleten, a béke-
harcosok sorában". 

Több mini ötszáz újítást mutatnak 
aZ Országos Elektrotechnikai Újítókiállításon 

(Tudósítónktól). Hétfőn este 
nyílt nieg Szegeiden uz Országos 
Elektrotechnikai Újító Kiállítás. 
Már az első napon többezren láto-
gatták meg a kiállítást, amely meg-
mutatja azt a hatalmas munkát, me-
lyet az ország összes elektrotechni-
kai szakemberei, dolgozói végeznek 
u szakma fejjesztése érdekében. 
Nemcsak a Délmagyarországi Áram-
szolgáltató Vállulat, hanem az 
Északdundnlúli, Északmagyaror-
szági, Tiszántúli, Déldunántúll , va-
lamint a Bu<laj>ost Fővárosi EJek-
tromos Művek dolgozói, szlaháro-
vistái küldték cl újításaikat, észsze-
rűsíiéseket a kiállításra. 

Több mint ötszáz különböző újí-
tás, é3zszerűsítés szerepel a kláljí-
táson. Egy igen érdekes elektromos 
(szerkezetet láthatunk a többek kö-
zött, mely az üzembiztonságot szol-
gá l ja és a körzeti központban azon-
nal csengővel jeli azt, ha valahol 
valamilyen ok miatt megszakadt az 
áramszolgáltatás. Hatalmas jelonlő-
s-égű egy ilyen újítás, nmely csak 
fillérekbe kerül é s nemzetgazdasá-
gunk részére több 10.000 forintot 
takarít meg. A kiállításon látható 
egy áramerősségmérö készülék, mejy 
n légvezetékben méri meg minden 
különösebb fáradság nélkül nz áram 
erősségét. Sok gondot és fáradsá-
got okozóit eddig az elektromosipar 
dolgozóinak az. hogy a motor és 
egyéb tekercseknél r»m tudták meg-
állapítani, hogy melyik tekercsben 

vam rövidzárlat. Ezt is megoldja 
egy újítónk találmánya. E g y elmés 
készülékre rá kell helyezni a teker-
csel é s a „varázsszem" azonnul meg-
mutatja, hogy melyik tekercse|és jó 
és melyikben van hiba. Sok vesző-
déstől, munkától óvja meg ez a ké-
szülék a dolgozókat. Három dolgo-
zónak kellett eddig eröködni azon, 
hogy egy kábe'dobot, amely több 
mázsa súlyú, felemeljenek. E g y 
igen ügyes áttétellel n kérdés meg-
oldódó11 és fél karral el lehet vé-
gezni három ember munkáját. A 
dolgozóink egeszségét védi egy gu-
mikesztyü-tok. Sokszor előfordult, 
hogy a hanyngu] kezelt gumikesz-
tyű kiszakadt és a vele dolgozó 
munkás sokszor súlyos égési sebet 
szenvedett. Most a kesztyűt egy tok-
ban tartják, így a dolgozó nyugod-
tan dolgozhat vele, mert tudja, hogy 
sértetten kesztyű van a kezén. Ez a 
pár példa csak kiragadott a sokszáz 
közül és ennek a kiállításnak min-
den egyes darabja hatalmas lépés-
sel viszi előre az elektrotechnikai 
Iparunkat 

Pártunk és kormányzatunk hatni, 
mas segítséget nyújt az újítóknak 
és ez a kiállítás, melyet Pécs, Mis-
kolc után Szeged dolgozol i s meglát-
hatnak, megmutatja azt a fejlődést. 
me|yet ötéves tervünk mielőbbi meg-
valósítása érdekében készítettek az 
ország elektrotechnikai dolgozói. 

Barát János. 

Tudományos ankét Szegeden 
a materialista pszichológia kérdéseiről 

A Magyar Tudományos Akadé. 
hiia II. Osztályának Pedagógiai 
Állandó Bizottsága é s a Szegedi Tu-
dományegyetem Neveléstudományi. 
Lélektani Intézete november 2-án, 
vasárnap félnapos ankétot rendez 
Szegeden a materialista pszichológia 
kérdéseiről. A pedagógusok, gyógy-
pedagógusok. fiziológusok, elme-
gyógyászok bevonásával rendezendő 
ankét tárgya annak bemutatása, 
liogy a nagy szovjet tudós, I. P-
Pavlov tanai hogyan fejlesztették 
tovább a lélektan, a gyermekpszi-
chológia, az élettan 'és a7 elmegyó-
jgyászat. e g y e s kérdéseit. Az anké-
ton bevezető előadást tart Zádor 

Imre elvtárs, főorvos, a Magyar Tu. 
dományos Akadémia II. Osztálya 
Pedagógiai Állandó Bizottságának 
tagja- Az ankét során felszólalnak: 
Bárczi Gusztáv, a Budapesti Gyógy-
pedagógiai Főiskola igazgatója. 
Ángyán András, a Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetem Pavlov Intézetének 
adjunktusa, Varga Miklós elmekli-
nikai adjunktus Geréb György f ő -
iskolai tanár. Király József egye*-, 
tanársegéd. Áz ankét kezd'ete 2-án 
délelőtt 9 óra, helye: Ady-tén 
egyetemi épület II. emeleti nagy 
előadóterme (Auditórium Maxi-
mum) . 

IDŐJARASJELENTÉ; 
Várható Időjárás 

csiV-örtök estig : 
Tőbb helyen esö. 
Mónsókéit déli, 
d i nyugati. ké-
sőbb élénkebb 
nyugati szél. A 

hőmérséklet át-
menetileg emel. 
kedlk 

Várható hőmérsékleti értékek a 
ország termetére: Csütörtökön r r q - ' 
qel 5—0. délben 14—17 fok között. 
A várható napi középhőmérséklet 
oklóber 30-án, gsütörtökün 10 fok 
fölötf lesz. 

MOZI 
Szabadsáq: Táncosnő (november 

5-í'g). 
Vörös Csillaq: Utolsó éjszaka (no-

vember 5-ig) 
Fáklya: Iqy győztünk az OHmplán. 

— A nyolcadik szabad május elseje 
(november ÖJg). 

Az előadások a mozikban 6 és 8 
órakor kezdődnek. 

A Szabadság-mozi a dolgozók ké-
résére és a nagy értlokJődésro való 
tekintettel a közeljövőben lejátszásra 
kerülő Erkel cimű ú j magyar opera, 
filmre az elővételi pénztárat meg-
nyitotta. 

SZÍNHÁZ 
Este 7 óra: Figaro házassáqa. Sha. 

kespeare bérlet (3). 
KIÁLLÍTÁS 

Arany János-emlékkiállítás a Somo. 
gyl Könyvtárban. 

Nemzetközi Gyermekrajz Kiáihtás. 
MSZT székház (Horváth Mihály u.) 
Nyitva délelőtt 9—l-ig; délután 4 -
7"óráig 

MUZEUM 
Kossuth-emlékktállltás, Móra Ferenc-

kiállltás, fejlődéstörténet! és termé, 
szetrajzi kiállítások: hétfő kivételé-
vel napon|a 9 órától délután 18 
óráig, szombaton 9 órától délután 17 
óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. 

KÖNYVTAR 
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 

Ideje hétköznapokon: Olvasóterem déL 
előtt 10-töl este 9-ig, hétfőn 2-től es-
te 9-lg. Kölcsönzés 12-tűi este 8-tg. 
hétfőn 2-től este 8 lg. 

Somogyi: Délelőtt 10-től este 7-tg. 
(Könyv kölcsönzés: délután 2-től este 
0 óráig.) 

Gorkll (Horváth M-u. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-től 
2-lg: délután 3-tól 7-ig- Könyvköl-
csönzés. 

MNDSZ HIREK 
Kossuth Zsuzsanna csoport 30-án, 

csütörtökön ünnepi nőnapot tar t 
budapesti küldött részvételével. Kér. 
jük az asszonytársak feltétlen meg-
jelenését. 

A Szendrel Júlia csoport délután 
8 órakor nőnapot tart . 

J e l e n t s ü k 
a g a b o n a f u t r i n k a 

f e l l é p é s é t 
Szeged határában a gabonafui-

rinka üszi nemzedéke kezdi felütni 
fejét. Főleg azokon a részeken, ahol 
az árvakelést meghagyták. Minden 
dolgozó paraszt tudja, hogy az si-
mult évben milyen nagy kárt oko-
zóit a gabonafutrinka. Éppen ezért, 
minden doigozó paraszt saját érde. 
kében jelentse a tanácsnak vagy a 
mezőőrnek azonnal, ha valahol fut 
rinka kárt észlel. 

1953-ban tovább gépesítjük mező-
gazdaságunkat. Gyárainkból újabb 
500 kombájn érkezik a gépállomá-
sokra- Ötszáz kombájn hatalmas 
erő. Ennyi géppel egyetlen napon 
min/"; egy 10.000 holdat lehet 
aratni. A kombájnok mellett az 
idén becsületet szereztek a gépesí-
tett aratásnak a kévekötő aratógé-
pek is. Ezekből az egyszerű, de jól 
bevált gépekből további hatszázat 
kapnak gépállomásaink a jövő esz-

tendőben. Hatszáz új kévekötö-ara-
tógéppel napi 9000 holdon végzik el 
az aratást. A növényápolásban, sa-t 
rabolásban jelent majd nagy s e g í t -
séget az a négyszáz új kuhivátor, 
amelyet gyáraink a gépállomások 
részére gyártanak. Ennyi kultivá-
torral több mint 6000 holdon lehet 
naponta elvégezni a sarabolást, ka-
pálást- A szántás minőségének ja-
vításáról államunk tovább 1500 e 'ő-
hántósekével gondoskodik. 

i Honvéd-stadionban kerül sorra 
az Sz. Honvéd—Bp. Postás 

és az Sz. Petőfi—Kistext mérkőzés 
A Szegedi Honvéd felsővárosi pá-

lyáján tar t ják meg v:isárn:ip délután 
2 órai kezdettel a Szegedi Honvéd 
—Bp Pos»ás NB l-es labdarugó mér-
kőzést Előtte negyed 1 órai kezdet-
te'. a Szegedi Petőfi—Vörös Lobogó 
Kistext NB Il-es mérkőzés kerül le. 
Játszásra. A Szegedi Honvéd tegnap 
délután a Bp Honvéd IX-vel Játszott 

edzőmérkőzést és Jó Játékkal 8 0 
(4:0) arányban győzött. A gólokat 
Böjtös (2). Nyári 12). Czirákl (2), For-
gács és Csáki lőtték. A szegedi csa-
Tat csatársora igen jól játszott ezen 
az, edzőmérkőzésen, különösen Czirá-
k! tünt ki, á védelemben Kovács, a 
fedezetek közül pedig Baráth ját-, 
szóltak kitűnően. 

Ma mulatják be az olimpiai sportfilmet a Fáklya-moziban 
Ma délután 6 órakor tart ják a' 

Fáklya-moziban ,,lgy győztünk az 
O imptán" című nagy magyar sport-
film bemutatóját. A fűm részletesen 
bemutatja a helsinki olimpia legiz-
galmasabb mérkőzéseit, a szovjet, 
magyar és népi demokratikus or-
szágok sportolóinak világraszóló gvő. 
zelmeit A bemutató előadáson Mi-

son Gusztáv elvtárs, a Városi Tanács 
VB. t i 'kára mond beszédet. Ugyan-
csak levetítik a Nyolcadik szabad 
május 1. cimű szfnes magyar fil-
met, mely a munkásosztáíy nagy ünne. 
pének eseményeit, a magyar dolgo-
zók színpompás felvonulását mulat-
ja be a szegedi dolgozóknak. 

Megyei felnőtt atlétikai bajnokság | A Petőfi telepi DISZ II. sporthírei 

A Petőfi-telepi DISZ II. szervezet 
sportfelszerelése javára vasárnap 
sport- és ku'.túrestet rendez. A mű-
sor keretében a fővárosi Színi. cs 
Filmművészeti Főiskola sportolói és 
kultúresoportjának tagjai sze repe t 
nek. 

A Petőfi-te'epi TI DISZ—Csongrád, 
megvei Gyógyszeripari V. 4:4 (3:1) 
barátságos labdarugó mérkőzés 

Kézilabda 
Csongrúdmegyei éremmérkvzések; 

Paprlkagyár—Szalámigyár 7:6; Ha-
ladás-Pcfőf i 32:6; Dózsa—Építők 
17:7. Női: Haladás—Bőrösök 3:1. 

A Megyei Társadalmi Atlétikai Sző. 
vétség vasárnap délelőtt 9 órai kez-
dettel rendezi meg Csongrád megye 
felnőtt férfi és nöi atlétikai bajnok-
ságait a Lokomotív pályán. A bai-
nokságokka! egyldőben serdülő és 
ifjúsági versenyeket is rendeznek A 
küzdelmekre a helyszínen lehet ne-
vezni. 

Kosárlabda 
Csongrádmegye: bajnokság: Sz Hon-

véd—Csongrádi MTSK 59:12; Sz Ha-j 
ladás—Sz Postás II. 58:39. Nöi mér. 
közés: Sz Honvéd—Csongrádi MTSIC 
42:20. 

A RÁDIÓ MAI MŰSORA: 
Október 30, csütörtök 

KOSSUTH RADIO 
5 Reggeli zene, 5.30 Hirek, 6 Fa. 

lurádló, 6.45 Lapszemle, 7 Hangle-
mezek, 7.45 Levelezők Jelentik, 8.0.3 
Hanglemezek, 11.30 Rádiójelenet, 12 
Hírek, 12.30 Munkásmozgalmi da-
lok, 13.15 Keringők, 14 15 Gyermek, 
újság. 15.50 Román népzene, 15.30 
Dalok, 16 Népek dalai, 16.30 Elő-
adás, 16.45 Vidám lemezek. 17 Vá-
lasz külpolitikai kérdésekre, 17 15 
I f júság hangja, 17.35 Juta'omműsor, 
18 Néphadsereg híradója. 10 Hanvos 
úlság, 20 Hirek, 20.10 Operaközvetí-
tés: Igor herceg. 21.30 Hirek. 23.28 
Szórakoztat zene. 

PETŐFI RADIO 
6 Daljáték, 6 45 Torna; 7 Tömeg-

dalok, 7.35 Reggeli zene, 8.30 Elő-
adás. 8.40 Kórusok, 9.20 Gyermek-
rádtó, 10 Hírek. 10.10 Dalok, 10.25 
Zongora. 10.50 Népi zenekar 15 Ut. 
törő mikrofon. 15.20 Gordonka, 15 
óra 40 Fiatalok zenei újságja. 16 
óra 10 Rádlóegyűttes. 16.40 Szatíra, 
17 Délutáni muzsika, 17.30 Hirek, 
17.40 Előadás, 17.55 Zongora — gor-
donka, 18.10 Riport, 18.45 Szív 
küldi. 19.05 Szórakoztató zene, 19 
óra 35 Tánczene, 20.15 Sporteegyed. 
őra, 22 Tánczene, 

A FELNŐTTEK Al,|aml Gépíró, Gyors. 
író és Irodakezelői Szakiskolájában 
Klauzaj tér 3 szám minden hónap 
ese jén ú j tanfolyamok kezdődnek. 

'IRDETMÉNY 
A Szegedi Filharmonikus Zenokar 

január 1 i függetlenítése céljából 
próbajátékot hirdetünk. Jelentkezők 
é le t ra jzukat november l-ig adják be 
a szegedi kirendeltség Klauzál tér 
2. szátn alatti irodájában Próbajá-
ték november 3 á n délelőtt 10-töl 
este 10-ig a Zenekonzervatóriumban 
Szeged, Sztálin körút 77. 

Or.száqos Filharmónia 

FELHÍVOM az érdekelte]* figyelmét, 
hogy serlésvágási engedély elnyeré-
séhez az egyéb feltételek fennállása 
mellett a következők szükségesek: 
A Járlatlevél, egy forintos okmány-
bélyeg, a háztömbbizalmi, külterüle-
ten mezőőr igazolása arról, hogy a 
levágandó sertés súlya a 125 kg-ot 
elérte, családtagok számának igazo-
lására lakásbejelentőlap, gyermekek. 
Bál születést értesítő VB.-elnök. 

ELŐNYŐS, KÉNYELMES 
BIZTONSÁGOS 

CIPÉSZTANULÖT azonnal felveszünk. 
Cipész Szövetkezet. Szikra u. 2. 
DOLGOZÓ női vagy férfi t albérleti 
szobámba keresek l - re Móra u. 14. 
ELADÓ egv ú j samo'tos zománco-
zott Neo kalorkályha. Püspök u 7. 
NAGY tötgyfna^zia', keskeny varró , 
dal asztal ás kredenc eladók. Vágl, 
Klauzál | é r 7. 
SALGÓTARJÁNI fehér zománcos kö-
zépméretű vaská'.yha eladó. Sztálin 
kr(. 48 Szabó üz'et. 
KÖNYVELÉSBEN Jártas munkaerőt, 
valamint gépekhez értő technikust, 
keres azonn-di be'épésre Szegedi 
Gőzfűrész Feisőtisznpart 33. 
A SZEGEDI Kendéi-fonógyár okieve. 
les óvónői felvesz. Jelentkezés mun-
kakönyvvel 
ATADNÁM 4 szoba. összkomfortos 
e'ső emeleti lakásomat. Csongrádme-
gvel Ingatlanközvetítő Vállalat 
JÓKARBAN levő fotelágy, nagymé-
retű, 860 Ft eladó. Pusztaszeri u. 26. 
EGY zománcozott tűzhely eladó. Ár-
va ti 3 
ÜVEGEZETT kétajtós sz.ekrénv (könyv-
szekrény) e'adó. Sztálin sétány 1, 
Dr. Szabó 

OÉLMAGYARORSZAG 
Dolliikat napilap 

Felelős szer kesztő »« kiadó: 
ZOMBORI IANOS 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség Szeged (.enin-u II 

Teleron: 35—35 és 40—80 
Kiadóhivatalt Szeged t entn-u. •< 

Telefoni 31—1« és 35—00. 

Csongrádmegvet Nyomdaipart 
Váliamt, Szened 

Felelős vezetői Vtncze György 


