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A Magyar Népköztár,*a-ág minisztertanácsának határozata 

a t a n á c s a k a d é m i a { e l á l l í t á s á r ó l 

A minisztertanács a helyi taná . 
csóknál szolgálatot teljesítő dol-
gozók 6zakmai felkészültségének 
' 'melése érdekében Budapest szék-
hellyel tanácsakndémria felállítá-
sát határozza el. 

A tanácsakadémián blz tos i 'a r j 
Vell, hogy a hallgatók a munka, 
körük betöltéséhez szükséges szín-
vonalon politikai és Szakmai, ecren 
belül gazdasági ismereteket sze-
lezzen ek. 

A tanácsakadémián szervezett 
Oktatási és levelező tagozatot 

* Párthirek Ú j m e z ő g a z d a s á g i s z a k k ö n y v e k 

kell felállítani. A szervezett ok-
tatási tagozaton a tanulmányi idö 
egy év. A hallgatók félévenként 
vizsgát tesznek. 

A levelező tagozaton a tanul, 
mányi Idö két év. A hallgatók 
évközben konferencián számolnak 
be tanulmányaikról, míg a tanévek 
végén vizsgát tesznek. 

A tanácsakadémia eredményes 
elvégzéséről oklevelet kell k'állí-
lani, mely a jogi egyetem máso-
dik évfolyamára való beiratko-
zásra jogosít. 

Megalakult a Magyar Hidrológiai Társaság 
szegedi csoportja 

Nagy érdeklődés mellett t a r to t ta ] 
JTv<r alakuló ülését november lS-án 
a Magyar Hilrologiai Társaság Sze-
gedi Csoportja. Az ülésen a t a r t á -
siig elnöke, dr. Mosooyi Emil akadé-
mikus. Kossuth-díjas egyetemi ta-
n á r ismertette a Társa ág célkitűzé-
seit 'és feladatait « vízgazdálkodá-
sunk fejlesztésében. Fáradhalat lan 
munkálkodásra, lelkes társadalrr 
munkára van szükség hogy a/ or-
szág vízgazdálkodásának helyes 
megállapítása, a vízi kincseinknek, 
éspedig úgy a felszín, mint a föld-
alatti vizeknek pontos felmérése te-
kintetében szükséges teendőkre reá. 
irányí 'suk a kormány é j az illetékes 
szervek, hivatalok, kutató intézetek 
figyelmét. A szegedi csoportra vér 
az a feladat, hogy e tekintetben a 
szegcdi és esongrádmegyel lehetősé-
geket kikutassa és fel tár ja-

Ezután a Magyar Hidrolcgiai Tár-
sasáé- Szegedi Csoportjának újonnan 
megválasztott elnöke, Dévény Isiván 
főmérnök tartott előadást a szegedi 
ffisza szakasz folyószabályozási p ro-

blémáiról A Maros torkolat helj-es 
kialakítása a rakpart mozgása okai-
nak pon 'os megállapítása, a tiszai 
árvizek lefolyásának alacsonyabb 
színiben való tar tása, az ú j vasúti 
híd helyének és áriéri szélességének 
megállapítása tekintetében kell a 
hidrológiai társaság szegedi munka-
bizottságainak állást foglalnia. 

Az alakuló ülés első felében je l 'n 
voltak azok a hazánkban lariózkodó 
csehszlovák mérnökök is. akik Buda-
pesten a felsődunai vízierőművek lé-
tesítése tárgyában folytatnak t á r . 
gyalásókat. Mosonyi dr. előadása 
után a csehszlovák kiküldöttek a 
Földtani Intézetet keresték fel, ahol 
részükre Miháltz dr.. a Földtani I n . 
tézet vezetője tartot t előadást a 
Tisza-völgy a l ta la jának fel tárásáról 
és az ezzel kapcsolatos fúrásokról. 
Nagy érdeklődéssel figyelték cseh-
szlovák vendégeink a már feldolgo-
zott szelvények geológiai fe'.éoíttii-
ségét fel tüntető ra jzokat és elisme-
résüket fejezték ki az értékes mun-
kálatokkal szemben. 

Aláírták a magyar-lengyel kulturál is egyezményt 
A magyar-lengyel kulturális ve-

gvesbizot'ság bará ' l szellemben 
lefolyt tárgyalásainak eredménye-
képpen, november 20-án Budapes-
ten aláírták a magynr-'engyel kul-
turális egyezmény 1953. évi mun-
katervét. amely a két ország kc-

z ö H i kulturális kapcsolatok jelen. 

tős elmélyítését irányozza elő. 
A munkatervet magyar részről 

Erdei Sándor népművelési m'nise-
terhelyettes, lengyel részről Wlo-
dzimierz Sokorski kultúra és mű. 
vészetügyt miniszterhelyettes írták 
alá. ; 

F o r d í t s a n a k t ö b b g o n d o t a t a n á c s o k 
a z á l l a t o k á t t e l e l f e t é s é r e 

A szervezési osztály felhívja Ssz-
ezes instruktorait, hogy a mai nap 
1 órára feí tétlen jelenjenek meg a 
Kálvin vér 6- szám alatt. A mc^be. 
szélés fontosságára való tekin etíel 
felhívjuk az elvtársak figyelmét a 
feltétlen és pontos megje enésre. 

Szervezési osztály 
Felhívjuk a titkár elvtársak fi-

gyelmét hogy november 23-á.n, va-
sárnap a Délmagyarországban El-
méleti tanácsadás jelenik meg, amit 
nunden propagandista mie' ő t a 
hétfői foglalkozást megtar t ja , fel 
kell. hogy dolgozzon. Kérjük a t i t -
kár elvtársakat, hogy a fenti cilek-
nek a propagandisták által történő 
feldolgozásáról feltétlen gondoskod-
janak. Er re még ma hívják fel a 
figyelmet 

Értesítjük a Párttörléneí II. év-
folyam hallgatóit, hogy részükre a 
VII. fejezetből november 22-én, 
szombaton dé 'u 'án 2 órakor a leg-
utóbb megtartott Helyeken (SZTK, 
Városi Tanács, Illetve Épí'őipari 
Technikum) konferenciát tartunk 
Kérjük az elvtársak pontos megje-
lenését-

Értesítjük a Fárítörténct I- évfn. 
lyam propagandistáit , hogy részük, 
re a II. fejezetből november 22-én, 
-szombaton délután 2 órakor a Rad-
nóti gimnáziumban konferenciát 
tartunk. Kérjük az elvtársak pontos 
megjelenését. 

Értesít jük párt szervezeteink titká-
rait, amennyiben a kongresszusi 
anyagot az Állami Könyvterjesztő-
nél (Lenin-utca) beszerezni nem 
tudják, a politikai iskolák hallga-
tóinak a kongresszus ideje alatt 
megjelent Szabad Nép számaiból 
kell tanulniok. 

Felhívjuk a Politikai gazdaságtan 
I- évfolyam hallgatóit, hogy az 
SZKP XIX. kongresszusának anya-
ga miatt az eredetileg 6 hétre ter-
vezett témakört 5 hét alatt kell be-
fejezni 

Felhívjuk a Politikai gazdaságtan 
II. évfolyamának hallgatóit, hogy 
november 22-ém. szombaton tar-
tandó konferencián pontosan jelen-
jenek meg. A konferenciákat az 
üzemekben, a MÁV-nál és a Tanács. 
t>ál délután 2 órakor az Építőipari 
Technikumban délután 4 órakor 
kezdjük meg. 

Agit. prop. osztály 

A mezőgazdaság szocialista át-
alakulásának rohamosan haladó 
és már nagy "; dményeket feimu. j 
taló folyamaiéi nagy mértékben 
segítették elő az élenjáró szov-

j jel-, valamint a haladó szellemű 
! magyar szakírók mezőgazdasági 
1 szakmunkái. 

Most hagyta el a sajtót örösi 
í Pál Zoltán: Méhek között cimü 

könyvének második kiadása, mely 
rész'ctesen foglalkozik a méhész-
kedés va 'amennyi kérdésével. Ér-
tékes adatai és szemléltető rajzai 
hasznára válnak minden méhészke-
dőnek. 

Ugyancsak második, javított ki-

1952 

NOVEMBER 

22 
SZOMBAT 

IDŐJARASJELENTCÍ 

Várható <d«|árás 
szombat esbg: At-
nenetilea kevesebb 
esó. Több helyen 
köd. Mérsékelt, dé-
lire forduló szél. 
Az enyhe idő to-
vább lar| 

várható hömér. 
séketi ériékek az 

MOZI 

Szabadság: Borodlnói qyőzelem (no. 

lány (no-

Kétéves állattenyésztési tervünk I doha állatállománya szálastakar-1 
teljesítése folytán megnövekedeti mány ellátását. 
állatállományunk mind nagyobb ' Nem igy cselekedett a doma- ország terüetére: Szombaton reqqel 
követelmények elé óUílja tanácsa- sv.éki Békc-tszcs és az újszentiváni , Ttíz^i."3 A" vártia'ó nlp" 
inkal. Nagy gondot okoz az aszá- Szabad Föld-tszcs, ahova a répa- j uözéphőmérsék'et november- 22 én, 
-'yos év u'án n takarmány biztc. szelet megérkezett a silózáshoz, szombaton az ország egész területén 
sitás és az állatok álteleltctésc. mégsem kezdte meg a silózást. sőt | 1 0 c e l s i u s , o k a ! a t * l e " 
Éppen ezért szükséges, hogy laná- még előkészületeket sem tett a 
csaink és tszcs-ink harci feladat- silózás végrehajtására. Szeged 
nak tekintsék az FM 60. sz. utnsí- ' város tanácsa is harci feladatnak 
fásának maradéktalan végrehajtá- tekintette a 60. számú utasítás vég-
e i t , amely részletes útmutatást rchajtását és idejében megkezdte 
és segítséget nyújt lanácsainknak 1 a szükséges intézkedéseket a siló-
és termelőszövetkezeteinknek az zási terv végrehajtása érdekében, 
állatállomány tervszerű áttelelte- Ennek eredménye az, hogy eddig 
tésóhez. mind az abraktakarmányok | 400 köbméter silót készítettek és 
pótlására, mind a szálastaknirmé- a silózás folyamatosan halad, 
nyok növelésére vonatkozóan, j Az eddigi 'hiányosságok kijavi-
Vannak tanácsaink és termelő- tása érdekében, tanácsaink és tér-
csoportjaink, amelyek felismerték melőszövetkezete'.rlk használják ki 
és magukévá teUék a párt és az a hátralévő rövid időt és minden 
FM segítségét é« Idejében meg- erővel és eszközzel sürgessék a 
telték a szükséges intézkedéseket silózás végrehaj tását és kövessék 
annak végrehajtására és meg is az élenjáró termelőszövetkezetek 
van az eredménye. Ilyen tszcs a ^s tanácsok példáját. Maradéktn-
mórahalmi Vörös Október, mely az , tanul haj tsák végre az FM 60. sz. 
összes szártermését már október Uu.,itását. hogy biztosítani 'ud-
lC-rc besilózta zöld állapotban ós | j u k állatállományunk átlelelt'e'é-
nz évi silózási tervét teljesítette. 6 tit és kétéves állattenyésztési ter-
Ezenikivül sertései reszére készített vünk minőségi és meninyiségi fej— 
50 köbméteres speciális silót, , lesztését. 

Kozma Imre 
Szeged járás takarmánygazdálkodási 

előadója 

B e n e d e t l o C r o c e 
m e g h a l t 

amelyhez a szántóföldi mellékter-
mékeket használta fel a be nem 
érett és 6elejt dinnyét, naprafor-
gótányérl, tökindát és zöld gyom-
növényeket és ezzel nagyrészben 
biztosította a ser'éaei áttelel tetésé'. 

Ugyancsak harci feladatnak te-1 
silózási terv 

lását az ésoUhalmi Szabadsághar- Roma (MTIJ. Benedetlo Croce a 
cor-'szcs Is amely silózási tervét olasz filozófus csütörtökön 
115 százalékra teljesítette és ké- R o m a b a n elhunyt, 
szilett álatai részére 900 köbmé- A 86 éves Croce az Olasz Libe-
ilor silóiokarmányt, ezzel mzgol- rális Párt tiszteletbeli elnöke volt ! 

A RÁDIÓ MAI MCSORA: 

vember 26-ig) 
Vörös Csillag: Fehérhajú 

vember 26 ig). 
Fáklya: Dicső Október (november 

23 lg). 
A Szabadság- és Vörös Csillag-mo-

ziban az előadások 6 és 8 órakor 
kezdődnek, ír Fák va moziban 4 (if-
júsági előadás), 6 és 8 órakor. 

SZÍNHÁZ 

Este fél 8 óra: összeomlás. József 
Aftila bérlet (4). 

KIÁLLÍTÁS 

,,Rákosi elvtárs harcos élete'1 — 
MEZT székházban. (Horváth Mihály 
u 3.) 

„A Nagv Októberi Szocialista For. 
radalom újabb irodalma'', (A SomO 
gyt Könyvtárban.) 

MUZEUM 
Kossuth.emlékkiállítás, Móra Ferenc, 

kiállítás, fejlődéstörténeti és terme-
szeirajzl kiállítások: hétfő kivételé-
vel naponia 9 órától délután 18 
óráig, szombaton S órától délután 17 
óráig, vasárnoD O-től 13 óráig. 

KÖNYVTÁR 
Az Egyetemi Könyvtár nyl'vntarfásl 

lde|e hétköznapokon: Olvasóterem dél-
előtt to-tö: este 9-ig, hétfőn 2-től es-
te 9-ig. Kölcsönzés 12-tól este 8 ig, 
hétfőn 2-tőJ este 8 lg. 

Somogvi: Délelőtt 10-től este 7-tg, 
(Könyvkölcsönzési délután 2-től es.e 
6 óráig.) 

Gorkll (Horváth M.-u. 3. MSZT szék-
ház!: Hétköznapokon délelőtt 10-től 
2-lg: délután 3 tói 7-t'S- Könyvköl. 
csönzés. 

November 22. szómba) 

KOSSUTH RADIO 

5 Reggeli zene. 5.30 Hírek, 0 Fa-
lurádió, 6.45 Utpszemle. 7.05 Hang-
lomezek. 7 45 Levelezők Jelenük, 8.05 
Hanglemezek. 11.30 Irodalmi műsor. 
12 Hírek. 12.30 Népdalok. 13 Művé-
szeti híradó. 13.20 Csehszlovák tő-
megdalok, 14.10 llaug emezek, 14.30 
Zenés Irodalmi müsdr, 15 Fúvószene. 
15.30 Beszé'ő a lasz. 15.45 AHami 
vállalatok hírei, 15 50 Úttörő film ze-
néjéből. 18 10 Szovjet napok - lyzov-
ict emberek, 16.20 Hang emezek. 17 
llfrek. 17.15 Szüre'i kantáta. 17.30 
duayar ntüvek. 18 Fauoadló, 18.30 
ijíiv' kUldi, 19 Hungos újság, 20 Hí-

rek. 20.10 Vidám műsor, 22 Hirek, 
22.25 Tánczene 

PETŐFI RADIŐ 

6 Hangverseny, 6.45 Torna, 7 Szó 
rakoztaló zeno. 7.35 Bókeinduló. 8 
Filmzene, 8.40 Színes muzsika. 9.45 
Görög gyermekek műsora. 10 Hí-
rek. 10.10 Zongora — ének. 10.50 
Kégi operákból. 15 Kórusok, 15.25 
Előadás, 15,45 Gyermekkórus, 16 
Zenei újság. 16 35 Közgazdasági ne-
gyedóra, 1650 Szív küldi, 17.10 Ta-
nuljunk énekszóra oroszul! 17.30 
Schubert dalok. 17.40 Rádió pos( i. 
ja. 17.55 Tánczene, 18 45 Mindenki t 
operáié. 19.35 Tánczene, 20115 I 

- - M i 

MTH ökölvívó csapatbajnokság 

A Munkaerőtartalékok Sportegye-
sülele délmagyarországi területi el-
nöksége november 23-án, vasárnap 
délelőtt 9 órai kezdettel rendezi meg 
a' Munkaerötarta'ékok délmagyaror-
szági területi válogatott ökölvívó 
csapatba Inokíágát a Lokomotív sport-
pálya tornatermében. 

adásban jelent meg két kiváló 
szovjet 6zerző, Tomme—NOvikovr. 
Általános Állattenyésztés című 
műve, mely ha6znos útmutatója, 
az állami gaedaságok, termelöszö-
vetkezetek állattenyésztésével fog. 
lnlkozó dolgozóinknak és az t g y c . 
nileg gazdálkodónak egyaránt. 

A közelmúltban jeleni meg Sfe;'« 
vnn.n: A kosztromai szarvasmarha 
további tökéletesítése cimü néji" 
ázerüen megírt könyve, mely köz-
kinccsé teszi a sokéves szovjet t a . 
pasztalatokat, megmutatja az utat, 
miképpen lehet elérni bőséges t e j . 
hozamot és a 'enyészel javítását. 

A Moszkvai Dinamó sporttelepe 
A Szovjetunióban nagyon sok o'yan 

sporttelep van, amelyei mindenki is-
mer és mindenki szeret. I.yen az 
ogyesiszal sporttelep, ahová elhallat-
szik a Fekete-tenger morajlása. Ilyen 
a tbiliszi sporttelep Is. amelynek 
futballpályáját csaknem egész éven 
át lombos fák árnyéko'Ják Mind-
egyiknél nép.fzerübb azonban a 
Moszkvai Dinamó sporttelepe, amelyet 
24 esztendővel ezelőtj nyitotta meg. 

1928.tói 1934-ig a Dinamó tribün-
Jel 50.000 nézőt fogadhattak be. Ek-
kor átépítették a lelátókat és most 
90.000 ember nézheti a mérkőzése-
ket. A Moszkvai Dinamó sporttelep 
tulajdonképpen egész sportváros, 
amelyen egy nagyobb, meg egy ki-
sebb sportpálya, sok röplabda. ko-
sárlabda, teniszpálya és futópá'ya 
van. A lelátók aln'ft torna, birkózó, 
súlyemelő és vívótermek váriák a 
versenyzőket. Jellemző a Dinamó 
sportte'ep óriási terjedelmére, hogy 
különböző pályám egyszerre kétezer 
sportoló tréningezhet 

Régebben, különösen nagyobb mér 
közösek napján, nehéz vof) megköze-
líteni a sporttelepet. Most azonban 

Ma kezdődik ?z országos területi 
birkózó bajnokság 

A rókusi tornacsarnokban ma dél-
e'őtj 10 órai kozdettel indának meg 
az országos területi kötöttfogású bir-
kózó csapatbajnokság küzdelmei, a 
Vasas II., Lokomotív I., FJőre, Pe-
tőfi, Építők és a Szikra csapatainak 
részvételével. A versenyeken több 
olimpikon és élversenyző Indul. 

Asztalitenisz 

Kinizsi Paprika—Vörös Meteor 10:10 
A két csapat közt, lezajlót) városi, 

első osztályú asztalitenisz osnoatb®!)-
noki mérkőzés nagy küzdelem után 
igazságosan döntet'enül végződött. 
Győztesek: Rényi (4), Czérna (3), 
Fehér <t) és Rényi—Fehér pár (2), 
i'letye Zórád (3). Pakaski (2). Szalóki 
(2), Tuszinger (1) és Pakaski—Tu-
szinger pár (1), Szalóki—Zórád 
pár (1). 

Városi asztalitenisz bajnoki mér-
kőzésen a Szegedi Honvéd asztali-
tenisz csapata 11:1 arányban fölé-
nyesen győzött a Szegedi Textilmű-
vek együttese ellen. 

A Kin'zsi SK műsora a békekon-
qresszus tiszteletére 

A harmadik Magyar Békekongresz-
szus tiszteletére vasárnap délelőtt és 
dé'ut-án ünnepélyes sportműsort ren-
dez a sportkör az általa patronált 
honvéd alakulatnál a Bem tábornok-
utcai laktanyában Dé'előtt kispuska 
céllövő verseny ötös csapatok részé, 
re, délután súlyemelő és ökölvívó 

külön Metró állomása van már a D'-
namonak s így a sporttelep a város 
bármely pontjáról viszonylag rövid 
idő a'att kénye'mesen elérhető. 

A sporttelep környékét parkosltot. 
ták. A rengeteg virág és dísznövény 
valóságos kertté teszi a sportpálya* 
egész vidékét. És a parkosítás mun-
kálatai állandóan tartanak. Egyi-e 
újabb hársfasorokat ültetnek és a 
me'egházból a nyári hónapokra lci-
űbele't pálmák valóságos ligetté va-
rázsolják a tálat. Mindenfelé szökö-
kűtak és tavak díszítik a parkot. 

A bejáratnál óriási kélenieletes 
márványépü'et tűnik szembe. Ez a 
tribün, amiről azonban akkor győ-
ződhetünk meg, amikor már belép-
tünk. A külső oldalion gyönyörű ét-
termet rendeztek be A lelátót űgv 
építették meg, hogy a legtávo'abbl 
helyről is Jól szemmel lehet követni 
a pd-lván folyó Játékot. A keleti tri-
bün fölé hatalmas órát szereltek, 
amelynek számlapia messziről is lói 
látható. Szamokkal és szavakka'. 
ugyancsak messziről láthatóan jel-
zik a játék mindenkori eredménv. 
állását. 

bemutatő, valamint asztalitenisz ve r -
seny ötös csapatok részvételével. 

A Szegedi Kinizsi sportkörök « III. 
alapfokú lornászbajnokságra két fér-
fi ós két, nói csapatta] neveztek be, 
Az edzéseket Bessenyei József irá-
nyítja 

Megalakult a Szegedi Kinizsi SIC 
birkózó szakosztálya. Az edzéseket 
Benkő József, a Szegedi Honvéd ki. 
váló versenyzője vezeti. 

A sportkör Cserepes-sori sportte-
lepén megkezdték a pálya, korszerű-
sítési munkálatalt Már Igen szénen 
halad a pálya gyepesítése. Atlétikai 
körpályát és köt röplabda pályát is 
építenek. 

VASARNAPI SPORTMŰSOR 
Labdarúgás 

Vasárnap délután fél 2-kor az üi-
szegedi Sz. Petőfi pályán Szegedi 
Petőfi—Gyulai Építők NB JI es mér-
kőzés Fél 12 kor Szegedi Petőfi ifi 
—Ulszegedi Vörös Lobogó ifi baj-
noki. 

Birkózás 
Vasárnap délelőtt 10 órától foly-

tatódnak az országos területi, kö. 
töttfcigású birkózó csapatbajnokság 
küzdőiméi. 

Röplabda 

Vasárnap reggel 8 órától a Rad-
nóti-gimnázium tornatermében bonyo-
HlJák le a városi röplabda terem-
b.iinokság küzdelmeinek első fordu. 
lóját. 

FELSÖVAROSON kis szoba, konyhá-
ból á ló magánház 6000 forintért el-
adó Érdeklődni délután 3—4 óra 
között. Tavasz u. 1 /a 
KOMBIN ALTSZEKRÉNY, rekamtáll-
vány Spitzer asz'alosnál készen kap-
ható. Attila u. 16. 
GYERMEK gondozását vállalom Érd. 
Feltámadás u. 17. 
HIZOTTSERTÉS eladó. Csonka u. 6 
Alsóváros. 
EGY hízot.tsertés eladó Pásztor u. 69. 
FÉRFI fekete télikabát, mikádó szor-
mebéléssel bútorok eladók Sándor 
utca 36. 
FIATAL házaspár keres egyedü'áuó 
nyugdíjas asszonyt, bentlakással, ház. 
tartás vezetésére. családtagként te-
leintik. Szent Lász'ó u 17, emelet. I 
EI.ADÖ próbababa, varróasztal, hosz-
szúkás. szabó-vas, vasmelegítő kály-
ha. Móra u 16. 
KONYHABÚTOROK eladók. Bécsi krt. 
1.4. szám. 
KONYHABÚTOR, feslett háromaijos 
szekrény eladó. Csamangó fertő, Ber-
zsenyi u. 
BEJ A Ró NAIv elmennék. Bocskay u. 6 

Sportnegi «dói'á. Operazenekar. 

DÉLMAGYAR0RSZAG 
politikai napilap . 

Fe'elös szerkesztő és kiadó: 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti: a szerkesztöbizotlság 
Szerkesztőség: Szeged, Lenin-u. 11. 

Telefon; -35—35 és 40-80 
Kiadóhivatal: Szeged, Lenin-u 6. 

Telefoni 31—16 és 35—00 

Csongrádmecvei Nyomdaipari 
Vállalat. Szeged' • 

- Felelés vezetői Vtncze György 

Se 
TEDD T A K A R É K B E T É T B E . . . 

E l ő n y ö s 

k é n y e l m e s 

b i z t o n s á g o s 

3+2 SZUPERRADIÓ eladó Jakab La-
jos u. 17 
DIÓFA háló és kombináltszekrény el-
adó. Sztálin krt. 61. I. 6 
KERESÜNK gyakorlott kontírozó mér-
legképes könyvelőt. Jelentkezcs sze-
mélyesen Kiskundorozsmai Pamut-
szövő . , ,„ . , 
ELADÓ fekete szilbunda. 42.es f ém 
cipő, 30 literes üst. Liliom u. 13. 
líEADASRA keresek megyéle re tinót-
bikát. vagv ökröket. Stutdor u. lb. 
ELADÓ karakül szifszkmnel kombi-
nált női szőrmebunda, egy csikóbör-
ből nagy kepp é.s szűcsgép Újsze-
ged, Korondi u. 11. 
EGY hollandi fejőstehén, hasas, egy 
drb sertés és trágya eladó Kisfalu-
dy u. 17. , 
EGY szép, fehér. mély gyermekko-
csi eladó Brüsszeli krt. 28. 
EGY samottozott kalyha eladó. Uti-
gortics u 17. 
SÖTÉT kombináltszekrény olcsón rt-
adó. Érdeklődni Sztálin krt. 38 

MEtfvÉTELRE keresek 
bongerl vngv külön motort Szeged. 
Bercsényi u 12. I. 4 Víztoronynál. 
FI.ADÓ üzemi, közü'eti konyha ré-
szére alkalmas 80x180 cm nagy ta-
karéktűzhely. Római krt. 23 
EGY zsírser.ésnek fele eladó. Vásár-
helyi sgt 47. 

ÓCSKA kalao|át ne dobja el, Menrz 
ka'a.pos úttá. festi, formázza. Dugo-
nics tér 2. 
EGY fekete. hárorrVángű gáztűzhely 
eladó Partizán u. 9/b. magasfldszl-
H.ECAM1ER és sezkm eladó Juhász 
Gvuln u. 23. 
HAZTARTASBAN elhe'vezkedne gvef-
mekszeretö középkor^ intelligensebb 
nő Cim: Nemes paplanosnál Kei-
men v. 
PAULUSZ rüzö. gyógyhaskötö. fehér-
nemű készítés hozott anyagból, kesz-
tyű javí(ás és tisztítás. Kölcsey u. 
5. I em. 4 
BÉRBE kiadó a bodomi oldalon eigv 
hold. a Va=a téglagvár e'öft 3 hold 
föld. Kisfa'udv u 17. Holdanként is. 
El ADÓ eev jó primusz főző. csendes 
feiü Szilágyi u. 1. Házfelügyelő. 
MEGNYÍLT az F/sír Szegedi Háziipari 
Szövetkezet. Kézimunka előnyomda 
részlege. S'oinné ás Alexiné vezelé-
.sáve'. Sztálin krt 34. 
BFí.VÁROSI 2 szóba. előszoba. fő-
liérletii lakásomat térítésért átadom-
Érd.: Csomiknái! 
ELVES7-ETT 2 drb 3 hónapos félvér 
árián malac. Nyomravezető jutalom-
bsn részesül. Sántba. I,ai»a u 7. 
SZÉP. nagy könvvszekrénv. cbéd'1-
.'.zekrény. női 1,-eréknár eladó. Kele-
men u 3.. ka'ou alatti bal ajtó. 
BAKACST Sándorné névre szóló Ira-
tokkal elveszett egy rldikül. A meg-
tará1ó adja' le Len'dvár u • 13. szám 


