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Alkotmányunk tiszteletére 

— népünk életszínvonalának emeléséért 

Virgonc János cséplőgép munkacsapata nyerte első izben 
a Szegedi Városi Pártbizottság vándorzá&ilaját 

Második hete, hagy kihúzatták 
a íiL-akei gépállomás/ól Vrgonc 
János és társai a c&ép'őjépct és 
keodtók el az idei bi> termés. csépié-
rát. Az első napok nehézségeinek 
jeküzdé* után minden nap teljesítik 
n Irmájukat a caéplőgáp dolgozói. 
Az egás: ciáplési idányb n az előírt 
torv saorint 3207 máasa gabonát 
kell csépelniük. MSg kiindulás elölt 
a röpgyűl'ésen váll/1 tik a cséplőgép 
dolgozói, hogy 4 ezer mázsa gabo. 
nát c ápalnelt el az idei termésből, 

A szavakat tette'; követtSk és rra 
már Szeged szérűskertjeibe-n cséplő 
gépek közül a legjobb eiedmenyt 
érték cl példamutató jó munkájuk-
ka1, clny rtvk n Városi Páríbizott. 
tég vándorzászlaját 

Kodden néhány perccel hcs&znbb 
ebédszünetet tartottak az Uj Élet 
termelös'öve,kezett csoport szérűjén 
Virgonc Jánoséi;. Megbeszéltek a 
nagy örömhírt, a koroai fegyver-
szüneti szerződés ©kiírását. Két cso. 
portban olvasták az újságot, egyik 
helyen Tombácz István, a másikon 
Csáuyi József olvasta fennhangon 
a hírt. Nagy volt az öröm. Megfo-
gadták, minden eddigi legmagasabb 
n>pi eredményeiket ls túlszárnyal, 
ják. örömük csak fokozódott, ami-
kor a Szegedi Városi Pártbizottság 
küldötte megérkezett a vándor, 
zászlóval, amely az élenjáró cséplő-
forigádot illeti. Délelőtt már kaptak 
egy vándorzászlót a rösakei gépállo-

más vezetőségétől, s most a jő 
munka jutalmaiként átvehették ezt 
az újabb, megtisztelő kitüntetést. 
Munkacsapata jiovSben Virgonc Já-
nos vette át a. zászlót, majd többen 
is szó* kórt-ik. Idős Virgonc Sánc'or 
miháiyleleki dolgozó paraszt, 
dolgozótársaih *z szólva mondotta: 
,.A koreai bétáiért, a kormánypro-
grammunl: me®! valósításáért dolgoz, 
zunk úgy, hogy örökre birtokunkba 
maradion ez a z'.oi'ló, maradjon so-
ká ranlákezctea M;hályte!lken ez a 
nyár, amikor h'i termésünket taka-
rítjuk be. Azt méretném, ha a mun-
kacsapatunk fényképével együtt, a 
csépiéri idény végén, iskolánkban 
helyezhetnénk cl egt a zászlót, mint 

I e szép zászló örökös birtokosai". 

As Ujssegedi Kender- Lenszövő Váltalat dolgozói több és jobb 

m nóségű áruval segítik a kormányprogramm megvalósítását 

Az Újszegedi Kendcr-Lenszövó 
Vállalat dolgozói, műszaki vezetői 
a szovjet tapasztalatok nyomán be-
vezetett gyorsüzem mozgalom és a 
Zsédely-mozgalom kiszélesítésével 
harcolnak azért, hogy az új kor-
mányprogrammnak megfelelően, 
mind nagyobb mennyiségű, kiváló 
minőségű szövettel lássák el a dol-
gozók megnövekedett igényeit. 

A szövődé hatos számú részlegé-
nek teljesítménye a tökéletes gép-
beállítás s a legjobb szövési mód-
szerek alkalmazásával már a mult 
év végére sztahánovista szintre 
emelkedett. 

Ebben az évben további három 
szövődéi részlegben dolgozták ki a 
gyorsüzem feltételeit. A szövődé 
ötös üzemrészében a fordulatszám 
növelésével egy-egy szövőgép mü-
szakonkint máris 3400 vetéssel töb-
bet teljesít, mint a mult év vé-
gén. A dolgozók átlagteljesítménye 
itt hónapok óta 130 százalék. Most 
azt a célt tűzték maguk elé, hogy 
augusztus 20-ra elérik a sztaháno-
vista szintet. 

A másik két üzemrészben ts 
eredményes a gyorsüzem mozga-
lom s a tapasztalatok felhasználá-
sával legutóbb a nehéz-műszaki 
szöveteket gyártó részlegben is 
megkezdték a gépek egységes be-
állítását. 

A gyorsüzem mozgalom fejlesz-
tése, a teljesítmény állandó foko-
zása mellett nem feledkeznek meg 

a minőség további fokozásáról sem. 
Csaknem minden művezető csatla-
kozott a Zsédely-mozgalomhoz. Az 
Alkotmány ünnepének tiszteletére 
tizenöt pontból álló, minőségi in* 
tézkedési tervet dolgoztak ki s en-
nek megvalósításával a gyakran 
előforduló hibákat teljesen meg-
szüntetik. 

Nemrég kísérletképpen bevezet-
ték a lánchengerek nedvesítését, 
hogy a fonalnak a nyári melegben 
bekövetkező nagyobb szakadékony-
ságát csökkentsék. Ez a módszer 
jól bevált, mert az a szövőgép, 
amelyen ilyen fonalat szőnek, nyolc 
óra alatt háromezer vetéssel töb-
bet teljesít. Amíg eddig két gépen 
alkalmazták, most ot gépre szerel-
tek már fel lánchenger-nedvesítő 
szórófejeket. Az új módszer alkal-
mazása lehetővé tette, hogy a szö-
vődében mintegy húsz százalékkal 
csökkentsék a levegő nedvességtar-
talmát, ami a szövőnők munkakö-
rülményeit is lényegesen javítja. 

A dolgozók minőségi brigádokat 
alakítanak, hogy a lehető legjobb 
áru kerüljön ki a gépekből. A szö-
vődében elsőnek a sztahánovista 
részleg egyik kiváló szövőnője. 

|Apró Antalné szervezett öttagú mi. 
| nőségi brigádot. Párosversenyre 
hívták Kispéter Ferencné sztahá-
novista brigádját s azt a célt tűz-
ték maguk elé, hogy csak száz szá-
zalékos minőségi munkát végez-
nek. A két brigád már hetek óta 

kizárólag elsőosztályú árut gyárt 
Apró AntaBné brigádja emellett az-
ért harcol, hogy augusztus 20-ra 
egész üzemkészük elnyerje a szta-
hánovista okilevél mellé a sztahá-

vnovista jelvényt is. 
Az élenjárókat mind többen kö-

vetik az üzemben s jelenleg már 
260 szövőnő gyárt elsőrendű minő-
iségü szövetet. 

Operett-est a szabadtéri színpadon 

Augusztus l-í-n, szombaton este 
8 órarior az újszegedi szabadtéri 
színpadon operett-estet rendez az 
Országos Filharmónia. Fellép-
nek; Dobay Livia, Kol'ay Vali, 
Nagypál László, Bence Miklós uz 
Állami Operaház tagjai, közremű-
ködik a Debreceni MÁV Szimfoni-

kus Zenekara, vezényel Rubányi 
Vilmos. 

Műsoron legszebb részletek: 
Drsiál, Farkas, Huszka, Kacsó, 
Kálmán, Kerekes, Lehár, Miljutyin. 
Muszorgszkij, Polgár, Strousz ope-
rettjeiből. 

Jegyek elővételben oz Országos 
Filharmóniánál, Klauzál-tár. 

Jelentkezés a dolgozók általános iskolai tanfolyamára 

Augusz'us 1-lcl lehet jelentkezni 
a dolgozók általános iskolai tan-
folyamaira, ahol munkaidő után 
». délutáni órákban folyik n tixní. 
tils. Az általános'skolai tanfolyam-
ra n do'gozó lakásához, vagy mun-
kahelyéhez legközelebb lávö isko-
lában, az igazgatónál lehet jelent-
kezni. Hotenrkinl háromszor, va^y 
négyszer tartanak előadást. Az a/ 
lageza! n VI., a b/ tagozat a VII., 
a cI tagozat a VIII. csztály anya-
gát öleli fel. Egy tagozat ideje öt 
ltónap. 

A dolgozók általános iskolája in 
gyer.es, a tanulói; csak n tanköny-
veket é> a tanszereket szerzik be 
saját költségükön, tandíj, vizsga-
díj nincs. A dolgozók általános is-
kólájának V—VI. osztálya, 25, VII. 
cs VIII. osztálya 15 jelentkező ese-
tén szervezhe'ü meg, bármelyik 
általános iskolában. 

A do'gozói; általános iskolai tan. 
folyamaira a jelentkezések váro-
sunkban. iparvidékeken nuguszius 
1-töl szeptember 15Jg, © mezőgaz. 
c'asngi vidékeken szeptember 1-töl 
október 15-ig taaianak. 

Új h e l y é n , 
a volt X o k r o i M é l e h á z b a n 

m s g X e z d t e m í í H ö d S s é t 
a v á s á r h e l y i t ü d ő g o n d o z ó 

A hódmezővásárhelyi tüdőgon-
dozó intézet csaknem 50 éven ke-
resztül egy sötét, nedves épület-
ben, rendkívül rossz körülményei; 
között működött A városi tanács 
a volt Kokron-féle palotában biz-
tosított új helyet a tüdőbeteggon-
dozó részére, amely új elhelyezé-
sében teljesen korszerű és egyike 
nz ország legszebb intézményeinek. 

OÉLMAGYARORSZÁG 
oolltikat napi lap 

Fe'elös szerkesztő é 3 klartd. 
zombori janos 

Szerkeszt i « szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin i t . 1' 

re'efi>n; 35 —35 é« 40-81' 
Kl idóh'vittnl : Szeged Klauzál tér 5 

Telefon: 31- IP As 3.5-00 

CsnnRrártmeirvei NvnmdniDail 
Vállalat Szened 

Felelős vezetői Vincze György 

K O R E Á É R T 
Szívemre nagy, nagy nyugalom borult. \ 

Hány eve isf Három, dc többnek érzem... 

Vér volt a földjük, vér volt a vetésen: \ 

— példájukon a nagyvilág okult. * 

S hogy elhallgatlak mind a fegyverek, 

fejére állt a tőzsde pohos népe; 

jajong a börze: „Kiütött u béke! 

A bomba eztán embert hol temet?" $ 

Vigyázzatok jól, emberek! Vigyázzunk, 

gyilkos ne verje fel szép, tiszta álmunk! 

Hajnali harmat ország győzedelme 

értünk is szól; hát munkás magyarok, 

feszüljenek meg jobban a karok, 

hogy féljen, aki gyújtogatni merne. 

LÖDI FERENG 

SPORT 

K o v á c s n y e r t e a k a r d v í v ó e g y é n i v i l á g b a j n o k s á g o t 
A Bi-üssze'ber.' megrendezett vivő-1 Magyarország r.yerte meg 87 pont-

vrágLa jnokság hata lmas magyar fi" I tiar, Cl laszország előtt Ezütt.a,! elő-
kerrel fejeződött be. A kardvívás szőr kapták a magya rok a pontver-
egyéni vi lágbajnokságát Kovács Pá] 
nyelte meg veretlenül. A második 
helyezett Gerevlch, a harmad ik Kár-
páti. A nemzetek pontversenyét i® 

seny megnyeréséért a, nemzetek 

nagydí já t : a ha ta lmas kristály Bem 

leget L ,i 

A Dózsa és Mórahalom sportolói a betakarításért 
Sportolóink átérezve ker.yérgabo. 

n ánk szemveszteség nélkül i betakarí-
tásának fontosságát, cegftségéne siet-
tek dolgozó parasztságunknak. A 
Szegedi Dózsa sportolói két 25-ös bri-
gádban Júüuii 13-Ar ós 18-án kint 
vojtak aratni az alsóvároai UJ Élet 

tszcs-ben. A Mórahalmt AVT1 SK lab-

darugó i teljes számban résztvettek a 

kenyérgabona betakarításában. Ara-

tóiban Jó munká jukka l kitür.-iek: Né. 

meth, Hentes és Szuesik elvtársak. 

VTSB. Aqit.-prop. bizottság* 

SZAKSZERVEZETI HIREK 

A MAV és egyéb nyugdijasok és 
MSZT aiapnervezetc augusztus 1 én, 
délután 3 órakor To'-buchin sugárút 
14. szám alatt igen f o n t a ; az ö szcs 
nyugdí jasokat érlt.tő ügyekben tag- és 
békegyűlé t tartónak. Minden nyug-
diján »uját érdekében jelenjen meg. 

MNDSZ HÍREK 

Szendrei j u j i a délután 6 órakor ter-
mészettudományi előadást, Kossuth 
Zsuzaa dé|után 6 órakor ünnepélyes 
nőnapot, ötletnappal egybekötve, Bsl-
váro< I I I délután 6 órakor taggyű-
lést tart. 

MSZT HIREK 

MSZT Rókus II. (Kossuth L. sgt. 71 
sz.) Július 30 ár.- taggyűlést tart, mely-
re mindenkit szeretettel meghiv a ve-
zetőség. 

GYORSÍRÓ, gépíró, irodakezelö szak-
Iskola nyilik szeptemberben. Tallérén 
dí j talan. Tanú mány i idő; 10 hónap. 
Turí lás: hetenként négy délután. Je 
len Ve-hetnek mindazok. ak ik 17. 
éetévüket be-'öltötték r a no lgár i 
Iskola negyed'k vagy az á'ta'nnns 
-skolt nyolcadik osztályát elvégezték. 
Kelvételre jelentkezés. Szeged, Sz'á-
,in tóUny. 14, ^ 

» P á r t k i r e k 

Értesíljük az e%pe zervezeték pro-
pagandistáit, hogy a nyári előké-
szítő anyaga megérkezel I. Kérjük 
a legsürgősebben'vegyék át a Párt-
oklalók Házában, 

Értesítjük a propaganda konfe-
rencia vezetőkel, hogy számukra az 
első témakörből konferenciát 1953. 
VIII.M-én, szombajton délután 14 
órakor'" tartunk a Pártoktatók Házá-
ban. 

Agit. Prop. Osztály 
Értesítjük azokat a propagandista 

elvtársakat, akik az elmúlt hóién 
megtartott egyéni tianulásos tan-
folyam első előadásán nem vettek 
ré3zt, jelenjeinek meg 1953. VII. 
31-ón, pénteken délután 17 órakor 
az AdyJéri Egyetem nagytermé-
ben, ahol az elctartást megismétel, 
j ü k , , , j i 

',;,. Városi Pártbizottság 
I " i \ Agit. Prop. Osztály, 

IDŐJARASJELENTÉS 
Várható Időjárás 

csütörtök estig: i 
Felhőátvonulások, 

néhány helyen zá-
poreső, zivatar, 
mérsékelt nyugati 
szél, a hőmérsék-
let alig változik 

Várható hőmér-
sékleti értékek az 

ország területére; Csütörtökön reggé) 
15—18, dé'ben nyugaton 27—30, 
máshol 29—32 fok között. 

MOZI 

Vörös Ot ' j 'ag: Asszonysorsok (ma 
utol jára) ; háromnegyed 6 és 8 óra-
kor. 

Fáklya: Újra a fronton; háromne-
gyed 6 és negyed 9 kor. 

Szabadság: Táncmester. A fi lm hosz-
fzúwigára való tcikiintette), csak egy 
előadás var.-, este 7 órakor . 

SZÍNHÁZ ' F I S ; I 

Nyári szünet. I j . d i f i ! g", | | 

MUZEUM - r í - - — 

Szegedi iparfejlődés a céhekiől b 
szoclalisla Iparig: FeJIődésiörtónetl ki-
állítás; Móra Ferenc emlékkiá l l í tás; 
Fehértó élővilága k iá l l í tás: hétfő ki 
vételével m indennap 10 órától este 6 
óráig. 

KÖNYVTÁR 
Könyvtári szolgálat rendje a szegedi 

Fcveteml Könyvtúrban a nyár i szün-
időben: 

Konvvkölcsönzés: kedden 7 órátó l 
2 órá ig nénieken 12 órától 7 órá ig . 

Olvasótermeink a 6zünidö alatt zár-
va vannak. 

somogvi: Délelőtt 10 órátó l este 
7-ig (KönyvkőlcsönzéS: délután 2-tö| 
cs'e fl óráig), 

A Somogyi könyvtár f iókja inak 
nyitvatartási Ideje: Petőfitelepi (X, 
ntcni fiók szerdán. szombaton este 
.5—0-ig. Móravárosi fiók (Hatnal.utca) 

I kedden, pénleken 5—8-ig. Rókusi Pók 
I (Kossuth L. sugárút 71) szerdán pér-

teken 5-7.1g. Újszegedi (Kultúrház) 
Hók kedden pénteken este 6—8-ig. 
Április 4. úttá: 12. szerdán pénteken 
este 5—7-tg Part fürdő: f iók délelőtt 
11 tő! este 7. i« (vasárnap ts.» 

Járás: tföiivvtár (Sztálin krt. 64 
sz.) kölcsönzés felnőtteknek szerda 
kivételével mlnder.' hétköznap d. u 
4 tői este 7 órá ig Vasárnap d. e. 
9 - 1 ? óráig 

Gorki j : (Horváih M. U 3. MSZT 
székház) Hétköznapokon délelőtt 10-
lől 2-ig; délután 3-tól 7 órá ig könyv-
kö'csönzés. 

Tfjúság részére szerda és vasárnap 
kivételével minden nap fél 2-től 4 
óráig. 

A Szegedi Honvéd ésil mérkőzései 

A labdarugó NB T. küzdelmei, 
augusztus 23-án megindulnak. Ami-
kor l abdarugó válogatottunk küjfál-
dön szerepel, cnak azok az NB l-es 
csapatok kötelesek lejátszani bajno-
ki mérkőzésüket, amelyek nem ad-
nak Játékost a válogatott együttes-
be Az Sz Honvéd őszi mérkőzései: 
augusztus 23: Sz. Honvéd—Bp. Hon-
véd, aug. 30: Győri Vasas—Szegedi 
Hmvéd : szeptember 6- Sz. Honvéd 
—Bp. Vatas; szept. 13: Bp. Bástya 
—Sz. Honvéd; szept 20: Sz. Hon-
véd—Dorogi Bányász; szept. 27: Sztá-
l in Vasmű—Sz. Honvéd; október 4: 

Sz Honvéd—Csepeli Vasas; október 
25: Salgótarjáni Bányász.—Sz. Hon-
véd: nov. 1: Sz. Honvéd—VL Sortex; 
nov. 25: Szombathelyi Lr"k—Sz. Hon-
véd; nov. 22: Bp. Kinizsi—Sz. Hon-
véd; nov. 29- Sz. Honvéd—Bp. Po í t 
tás; dec. 6: Sz. Honvéd—Bp. Dózsa. 
Az előlál lók a pályaválasztók. 

Frank ú j a bb győze|me 

A Balaton Kupa ökö lv ívó küzdel-
mei eorán, a Itinizai válogatott 12:8 
arányban győzött a Lokomotív vá-
loga/rtt ellen. Fraink, a. tehetséges 
Hzegedl ökölvívó a tégsúlyban ú j abb 
fölényes győzelmet aratott. Biztosan 
győzött Dóra (Lokomotív) ellen. 

A RÁDIÓ MAI MŰSORA 

55. | Jú l ius 30, csü'.örtök 

Kossuth rád ió 

5 Falurádió. 5.30 Hírek, 5.45 Reg-
geli zer.e, 5.50 Torna, 6.45 lapszem-
le, 7.05 Hanglemezek, 7.45 Miről ír-
nak az üzemi lapok? 8.05 Opereti-
r é zlet 11.30 Hegedű, 12 Hírek. 12 
ó ra 10 Dunajevszkij müveiből . 12.30 
Ének, 12 50 Diszpécserszolgálat, 13 
Szórakoztató zene. 13.30 Liazt mű-
veiből, 14.15 Gyermekújság, 14.50 
Ind ián népdalok. 15.05 Kajitúta, 15 
óra 30 Regényrészlet, 10 Jutalommü-
sor, 16 óra 30 Előadás, 16 óra 45 
Keringők. 17 Válasz külpolit ikai kér-
désekre, 17.15 If júság hangja . 17.45 
Könnyű zene, 18 Néphadsereg hír-
adója. 19 Hangos újság, 20 Hirek. 

20.10 Zenés rád ió já ték , 21.40 VIT-
műsor , 22 Hírek, sport. 22.25 Tánc-
zer.ekar, 23 Hanglemez, 23.40 Esti 
muzsika, 24 Hírek 

Petőfi rád ió 

6 Hanglemezek, 6.45 Torna, 7 Népi 
együttea, 7.35 Szórakoztató zene, 8 
óra 20 Hangszerázólók. 8.50 Hangle-
mezek, 9 20 Beszélgetés úttörőkkel , 
ÍJ 40 Gyermekrádió , 10 Hirek, 10.10 
Hanglemez. 10.45 Ének, 15 Gyermek-
rádió, 15 20 Dalok 15.50 Filharmoni-
kus zenekar. 16 25 Sziv küld i , 16.45 
I roda lmi riport. 17 Zer.ei újság, 17 
óra 30 Hírek, 17.40 Tár.czenekar, 18 
óra 40 Szovjet és népi demokrat ikus 
h íradó, 19 Mai muzsika, 19.30 Tánc-
zene, 19.45 Sport. 

BÚTOROZOTT szobát keresek maqá-, 
nyos nő részére a Belvárosban azon-! 
nalra Címet kérem a Délmagyaror- J 
szág ' kiadóhivatalába, Klauzál tér 3. | 
EGY fehér sportkocsi eladó. Cson-
grád i Hgt, 31. emelet. 
KERESÜNK megvételre szorzógépeket 
Brunswiga vagy más gyártmányúa-
kat. Ajánlatokat Szeged. Belsped 
címre kér jük. 
VESSZÖHANTOLÖKAT felveszünk. Je-
lentkezés minden nap 7—2 ig Taka-
réktár u. 2. a,|«tt, udvarban Első 
Szegedi Házi ipari Szövetkezet. 
MŰKÖSZÖRŰS, aki vase-ztergályos 
tanfolyamot végzett, elhelyezkedne. 
Tamás. Vasasszentpéter u. 3. 
NŐI kerékpár éu Íróasztal ejádó. 
Kárpáti képkeretezőné], Sztálin krt. 
53. szám, 

SEZLON olcsón eladó. Zákány u. 21, 
I . em 
EGY kombiná l t szekrény eladó. Ve-
reeács u. 6, csengetni. Megtekinthető 
reggel fért 6—fél 8 ig. 
FIATAL fejőstehén e|adó. Újszegedi 
hétházzal szemben. Domonkosná.. 
JÖKARBAN lévő lapceköcsi eladó. Rá-
kóczi u 16. 
EGY fotelágy. 2 afr ik matrncpárnu:, 
kerek asztal eladó. Gutenberg (Mar-
gltl u. 22/a, T. 3. 
UDVARI magánház e'adó, I-'e'sővá,-
roson. Érd. Jakab Lajos u. 12. Ró-
kus. 
PAREVEZÖS ceónak eladó vagy desz-
káért cserélhető Petőfi telep X. u. 
624 K>ám 
KETTŐ drb Küldő, ágvbetét, ventil-
látor eladó, O u k a u. 14. 
RUMBURG1 vászon ágynemű eladó. 
Szent György u. 7. a'att . 
ÉPÜLET faanyag e adó. Tápéi u. 
55. szám. 

TÁRSBÉRLETBE r.zoba. konyha, me'" 
lékhetyiségekkel lakás kőltsógmepté-
ritéesel átadó. Érdeklődni azomb'don 
délután Somogyi Béla u . 7. II. 6. 
TASKAIRŐGÉP e'adó Nemo-z. Jó-
kai u. 6/a I. em. térra jz Jobbra. 

x FELKÉRJÜK azokat a színházt 
hérlettuiaidonosokat, akik mindezidáig 
bérletlartozásukat nem rendezték, ke-
ressék fel a Bzlnház pénztárát 

' augusztus 5-ig. délelőtt 9—2 óra kö-
zölt és tartozásukat fizessék be 

Szegedi Ncmtet.i Színház r 

Leltározás 
miatt klsgyüjtő helyeink 1953 
júl ius 30. és 3t én zárva van-
nak, áruátvéte] Szent István 
tér 1. szám alatti központi te-
lepünkön történik. Augusztus 
l-én é- 3-án S-ent István tér 
12.. Mikszáth Ká lmán u. 23. 
és Hajnóczi u. 10. számú te-
lepeink zárva varnak , áruátvé-
tc|t ki.'g'Cii őhe'veink e- kö ' l ' k . 

Mellékte-mék s s H-il;8dék 
gyűjtő Vállalat 

KERESÜNK megvételre Jóál lapdtban 
lévő kor.yhakredencet és egy személy 
részére k iadó bútorozott szobát. Me-
gyei János, Pacsirta u. 22. 
SALSZÖVÉST tanftok. szövőgép van. 
Táncsics Mihály u. 3/a, I I . em 
FÉLHAZ kerttel azonnali beköltözés-
sel eladó. Petőfi telep III u. 84. 
JŐALLAPOTBAN lévő gyermek fehér 
méfykocsi eladó. Tömörkény u 8. 
kapu alatt ba]ra. 
JÁCINT hagvma oladó. Újszeged, 
Bérkert u. 99. 
ELADÓ Ulszegeden. hld közelében, 
v i l lamosrál kétlaJcásos kertes ház. 
KáJjav u 15/a. 
FEHÉR, mély gyermekkocsi eladó. 
Hattyee telep, P a n g ó v a l u. 39. 
JŐALLAPOTBAN lévő gyümölcsszálll-
tó kocsit keresek megvételre. I l ona 
u. 24. 
ELADOK kisebb-nagyobb egészséges 
fa|sü|dók. Gutenberg u. 30. 
EGY hálószoba: és konyhabútor el-
adó Sztál'tn krt . 61. T. ((. 
KÉT d rb támlás, párnázot t " é k . Jó-
karban, eladó. Vásárhelyi sgt S. 
ELADö Földműves u . 17 számú l á z 
udvarán egy fa- és tégla'.Jlnon á l ló 
12x8 m alapterületű cseréptető-, j ó 
gerendázatú szárnyék (saíeli) lebon-
tássál, vagy ez anvaguk külön-külön 
Érdeklődni Párizsi krt. 15. Kleinent 
Antalnál . 
BOGNÁR s-eruzám eladó. Ká lvár ia 
sor 16. szám. I . em fí. Keresztes. 
GÁZREZSÓ. két lángűak, petrójeum-
főző Petrofor e'adók, p r ímák . Koe-
suth LnkP sgt. 23. fidszt 10. 
EBÉDLŐASZTAL. szek-cny. többfé'e 
bútordarabok eladók. Ká lmán u. 7. 

a n t i k v á r k ö n y v e k 
ÁLLANDÓAN 

NAGY 

választókban 
KÖNYVEK, KÖNYVTARAK 

vétele 
az Állami Könyvlerjesztű Vál-

lalat Antikvár Könyvesboltjá. 

bn:i, Szeged, Lenin-u. 16 sz 

Telefon; 41-23. 


