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Január 7-én: ankéf lesz Szegeden a paprikatermelésről 
Az M D P Központi Vezetőségének 

és a Minisztertanácsnak a mező-
gazdasági termelés fejlesztéséről 
szóló határozata a többi között rá-
mutatott arra ls: „Az ország egyes 
körzeteiben, elsősorban azoknak a 
növényeknek . . . a termelését kell 
elősegíteni, amely a vidék adottsá-
gainak megfelel". 

Szegeden és környékén sok év-
tized óta magas kultúrát ért el az 
ország-vfiághírű paprikatermesz-
tés. De különösen a mezőgazdaság 
fejlesztéséről szóló határozat után 
fontos a szegcdi és szegedkörnyéki 
paprikatermelés ku l túrá jának eme-
lése. Mert baj, hogy nem fejlődött 
kielégítően a paprikatermelés sem 
mennyiségben, sem minőségben, — 
sőt megtorpanás, bizonyos vissza-
fejlődés is mutatkozik. 

A Szegedi Városi Pártbizottság 
javaslatára Szeged Város Tanácsa 
január 7-én, csütörtökön délelőtt 9 
órától a papr'katermesztés kérdé-
seiről ankétot tart a Hungária-
szálló nagytermében. Az ankéton 
• szegedi és szegedkörnyéki ter-

melőszövetkezetek tagjai és egyéni-
leg dolgozó parasztok, továbbá a 
Paprikafeldolgozó Vállalat képvise-
lői vesznek részt. Természetesen a 
megbeszélésen jelen lesznek a föld-
művelésügyi, az élelmiszeripari és 
a különböző min'sztériumok, aztán 
a kutatóintézetek képviselői is. Az 
ankétot Dénes Leó elvtárs, a Vá-
rosi Tanács VB elnöke nyit ja meg 
és ismertetőt ad a paprikatermclés 
helyzetéről. Az ankéton dr. Ober-
mayer Ernő, a Szegedi Mezőgazda-
sági Kísérleti Intézet Kossuth-díjas 
kutatója tart beszámolót a papri-
katermelés kérdéseiről, a tenni-
valókról. Ezt követően kerül sor a 
hozzászólásokra, javaslatokra és a 
soronkövetkező termelési feladatok 
meghatározására. A megbeszélésen 
megvitatják a paprika feldolgozá-
sával kapcsolatos fokozotabb gépe-
sítés kérdéseit ls. 

Az értekezlet nem csupán sze-
gedi és szegedkörnyéki — hanem 
országos ügy. Országos ügy azért, 
mert Szeged és környéke adja az 
ország paprikaszükségletének nagy-

részét. De a paprika nagyon érté-
kes exportcikk is és külföldön is 
igen keresik az ízes-nemes szegedi 
paprikát. A paprika exportálása 
nemzetgazdasági és legközvetle-
nebb egyéni érdek. 

Nem kétséges, hogy az ankét lé-
pést jelent előre azon az úton, 
amely a mezőgazdaság fejlesztésé-
hez, vidékünk adottságainak töké-
letes kihasználásához vezet. Előse-
gíti, hogy mennyiségileg több, mi-
nőségileg jobb paprikát termel-
jünk, — az ember, a haza hasz-
nára. 

A termelőszövetkezetek tagjai és 
paprikatermcléssel foglalkozó egyé-
nileg dolgozó parasztok a paprika-
termeléssel és az ezzel összefüggő 
kérdésekkel kapcsolatos javaslatai-
kat — amint ezt a tanács kéri tő-
lük — juttassák el a városi tanács 
ál landó bizottságához. Molnár And-
rás elvtárs nevére. A javaslatokat 
figyelembe véve folytatják majd a 
tanácskozást az ankét résztvevői. 

iíépcU a Sztycdi UaH^szuUtszíta Vállalat 
ítitítöt 

Szegeden a Hétvezér-utcában 
van a Hangszerkészítő Vál lalat te-
lephelye. Ez a nemrég alakult vál-
lalat fejlődésében igen szép ered-
ményt ért el az elmúlt hónapok so-
rán. A vonós hangszerek közül 
minden fajtát készítenek a válla-
lat dolgozói. Baloldali képünkön 

Gyenge András, az üzem egyik leg-

jobb minőségi munká t végző dol-

gozója cselló készítésén dolgozik. 

Jobboldali képünkön Papos Béla 
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százalék — a hangszerek nyakát, a 

©csigát* faragja, aki ebben a mes-

terségben a legjobb munká t végzi. 

Szilveszter estéjére készülnek 
a vendéglátó vállalatok 

Még egy nap, s ú j naptár kerül 
az asztalra, beköszönt a boldog ú j 
esztendő, 1954. A dolgozók közül 
már sokan gondolkodnak, beszél-
getnek, kíváncsian cserélgetik vé-
leményeiket arról, hogy vá j jon 
mennyi sok örömet, boldogságot, 
kiváló munkasikereket hoz ma jd 
valamennyiöknek ez az ú j esztendő. 

Ki ne örülne, s ki ne volna bol-
dog ezekben a napokban, amikor 
országunk, egész városunk egyévi 
eredményes munká j a sikeres be-
fejezésének megünneplésére készül 
fel. Szegqd dolgozói is évről-évre 
egyre nagyobb lelkesedéssel vár ják 
a hagyományos szilveszteri mulatság-
gót., ahol együtt vigad a család s 
boldogan köszöntik együtt az , új 
esztendőt. 

Hosszú évek során ilyen még 
soha nem volt Szilveszter estéje, 
amilyennek most ígérkezik. A há-
ziasszonyokat napok óta leginkább 
az foglalkoztatja, hogy mi t süsse-
nek, főzzenek erre a napra. Mivel 
lepjék meg férjeiket, kicsinyeiket, 
hozzátartozóikat. De nemcsak a 
dolgozók otthonaiban, hanem Sze-
ged szórakozó helyein, a vendéglá-
tóipari vál la latoknál is igen nagy a 
készülődés. A Tisza étterem, a JJ-
get-vendéglö, s az Alföldi étterem 
dolgozói má r napokkal ezelőtt meg-
kezdték a felkészülést, hogy Szil-
veszter estéjén minden dolgozó jól 
érezze magát s boldogan, örömtel-
jesen lépjék át az ú j esztendő kü-
szöbét. 

A vendéglátó vállalatoknál, ital-
boltokban Szilveszter estéjén is 
ételben és italban bőség lesz, a teli 
boroshordók mellett és a sokféle 
palackozott ital-különlegességek 
mellett, nem kis választékban ke-
rülnek az asztalokra olcsón, a fi-
nomabbnál-finomabb szegedi étel-
különlegességek. Ha a Tisza Étte-
rem ünnepi étlapját megnézzük, az 

gedi halászlé, sült és rántott halfé-
leségek, töltöttkáposzta és még sok 
ízletes étel. Az Alföldi Étterem 
szintén sok v idáman mulató dolgo-
zó találkozóhelye lesz csütörtökön 
este. Rácz Náci népizenekara gon-
doskodik arról, hogy aki Itt szó-
rakozik, jól érezze magát. A Liget 
Vendéglő dolgozói körében is pá-
ratían készülődés' folyik. A ven-
déglő összes termeiben reggelig 
tánc, hangulatos zene lesz. De ez 
még nem minden. Nagy választék 
lesz itt is az ízletes falatokban, s 
italféleségekben is. Sertéspecsennyc-
vel, baromfisültekkel és hasonlók-
kal remekelnek a vállalat szaká-
csai. A Szegédi Ál lami Nemzeti 
Színház művészei is azon vannak, 
hogy minden dolgozó a legjobban 
érezze magát az év utolsó estéjén. 
A művészek közül a Liget-Vendég-
lőben Apor László, Nagy Sándor és 
Lakatos János v idám jelenetekkel, 
s kacagtató műsor- és énekszám-
mal lépnek majd fel. 

A Vendéglátóipari Vállalat süte-
ménykészítő üzemrészlegének rak-
tárában a polcok már teljesen meg-
teltek f inomabbnál-finomabb tész-
tafélékkel. A raktáros véleménye 
szerint a mostani felkészülés cgak 
a süteményféleségekből, a tavalyi-
hoz viszonyítva, 200 százalékkal 
magasabb. A Vendéglátóipari Válla-
lat gondoskodik arról is, hogy a vá-
sárlóközönség ott, ahol szórakozik, 
meg tudja vásárolni a szép kivite-
lezésű, kisebb-nagyobb cukorból 
készült pirosmasnis malacokat. 
Ezekből má r a tegnapi napig. 3 
ezer darabot készítettek el. 

Az Véttermeken kívül a cukrász-
dák é j j el egy óráig ál lnak dús vá-
lasztékkal az ott szórakozók ren-
delkezésére. A külvárosokban lévő 
italboltok is reggelig lesznek nyit-
va, a többi szórakozóhelyekhez ha-
sonlóan bő készlettel á l lnak a dol-
gozók rendelkezésére. 

» Párthtrek 

Értesítjük az elvtársakat, hogy 
ma délután 16 órától 20 óráig a 
Pártoktatók Házában elméleti ta-
nácsadó: Mohos Ferenc elvtárs, a 
Közgazdasági Technikum igazgató-
ja, az Elméleti Tanács tagja. 

Értesítjük a politikai iskola I I . 
évfolyamának propagandistáit, hogy 
részükre 1954. január 3-án délután 
fél 5 órakor a Pártoktatók Házá-
ban szemináriumot tartunk. 

A szeminárium anyaga a „NEP" 
kérdése és a „Szocialista iparosítás 
kérdése a Szovjetunióban". 

A mezőgazdaság kollektivizálá-
sának kérdésével külön szeminá-
riumon fogunk foglalkozni. 

Kér jük az elvtársak pontos meg-
jelenését. 

!Ayit.-Prop. Osztály 
Értesítjük a Politikai Gazdaság-

tan I I . évfolyam hallgatóit, hogy 
részükre 1954. január 4-én 4 óra-
kor a Pártoktatók Házában konfe-
renciát tartunk. 

Kér jük a pontos megjelenést. 
Városi Pártbizottság 
Aglt.-Prop. Osztálya 
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elsők között szerepel a híres sze-

A Hungária ÉHerem dolgozói is felkészültek 
Szilveszter estéjére 

A Hungár ia Étterem dolgozói fel-

készülten vár j ák azokat a dolgozó-

kat, akik Szilveszter estéjén ott 

akar ják köszönteni az ú j esztendőt. 

Az étterem vezetősége a dolgozók 

megnövekedett, igényeit figyelembe 

véve állította össze a nagy válasz-

tékkal rendelkező étlapot. Sokféle 

vacsora és süteményféleség mellett 

a vendégek olcsón vásárolhatják a 

jóízű, háziasan elkészített disznóto-
ros paprikást. 

Szilveszter estéjén a Hungár ia 
Étteremben a Szegedi Ál lami Nem-
zeti Színház tagjai vTOám, kacag-
tató ének- és tréfás kabaréműspr-
ral szórakoztatják a vendégeket. 
Fellépnek: Sugár Mihály, Károlyi 
István és Kádár Eta művészek. A 
vendégeknek a reggelig tartó szó-
rakozáshoz és tánchoz a zenét a 
Hungár ia zenekara szolgáltatja, 

ID0JARASJELENTCS 
Várható idéjáráí 

szerda estiq: Eró 
sen felhős. párás, 
több helyen ködös 
idö. Többfe;é köd. 
szitá'ás havasesó, 
a "magasabb he® 

gyeken. esetleg 
keleten havazás 

Mérsékelt síéi Az 
éjszakai |ehüjés nyugaton gyengüt, 
keléten a|ig változik. A nspPal> hő-
mérséklet nem változik lényegesen 

Várható hőmérsékleti értékek az 
ország terü'etére: Sierdán reggel a 
Tiszántúlon mínusz 5. mínusz 8. más-
hol minusz 2, mínusz 5. dé|bén a 
Tiszántúlon minusz 1, mínusz 4 más-
hol 0, plusz 3 fok. 

* 

A fűtés atapjául szolgáló várható 
középhőmérsék|.3t: minusz -1, minusz 
4 fok között. 

MOZI 
Szabadság: Kiskrajcár — Péntek 

13 (Január 6lg.) 
Vörös Csillag: Január 7-ig szünet. 
Fáklya: Kis és nagy boldogság (ma 

utoljáj-a). 
Az előadások a Szabadság- és Fák. 

lya moziban fél 6 és fél 8 kor kez-
dődnek * 

SZÍNHÁZ 
Este 7: Boci.boci tarka. Mo'tere 

bér le t (5). 
TAJ5ZINHAZ 

KI Arafalváz:! az előadás ©imarad. 

MUZEUM 
Fejlődéstörténeti kiállítás. Móra Fe 

renc Emlékkiállítás, Fehértó élővilága 
kiál ftás (Kultúrpalota, Rooeeweit tér) 
hétfő kivételével mindennap dé]eiott 
10 órától 6 óráig. A Múzeumi Kép-
tár (Horváth Mihály utcai üvegcsar_ 
nok) hétrő kivéteiévet mindennap 
délután 2 órától 0 óráig. 

KÖNYVTAR 
Somogyi: 'Délelőtt 10 órától este 

Tlg. (Könyvköj csönzés: délután 2.151 
este 6 óráig). 

Járási Könyvtár (Sziálin krt. 54, 
sz.): Kölcsönzés felnfilteknek szerda 
kévétojével minden hétköznap d. u. 
4_től este 7 órájg Vasárnap délelőtt 
9—12 óráig. 

Gorkij Könyvtár: Nyitvatartási lefe 
Je: hétfő, kedd, szerda, péntek reg-
gel 8 órától 12-ig, délután l-tö| fél 
4-ig, csütörtököm szombaton dé'előtt 
lO.től 2 lg, délután 3161 7 óráig. 

Az Egyetem] Könyvtár nyitvatariáei 
ideje-. O'vasóterem: 10-tő| 21 óráig, 
hótfón: 14_től 21 óráig; vasárnap 
9_tö: 14 óráig. Kölcsönzés: 12"t«l 20 
óráig; hétfőn: 14_től 20 óráig, vasár-
r.ap 9_től 13 óráig. 

HIRDETMÉNY 
Felhívom a Járművek vezetőit, hoigy 

az útak tisztaságának a közlekedés 
biztonságának megőrzése érdekében 
sáros túrói kemény burkolatú útra 
va)]ó fe hajtás ©lőtt az általuk veze. 
tett lófogaitú vagy gépjármű i'letve 
traktor kerekeit a sártól tisztítsák le 
A rendelkezésnek nem engedelmeskedő 
járművezetők ellen az eljárást meg 
indítom. 

VB-elnök 

A Városi Tanács kezelésében rövidesen megnyílik 
a volt Honvéd Kórház 

Az e lmúlt napokban vette át 
Szeged Városi Tanács a hatalmas, 
volt Honvéd Kórházat, amelyet elő-
reláthatólag 1954 első negyedében 
adnak át a város és környező fal-
vak dolgozóinak. Ennek hatalmas 
jelentősége van a polgári egészség-
ügy ellátása terén. Többszáz ágyas 
férőhellyel bővül a meglévő köz-
kórház és így lehetővé vál ik, hogy 
a kórházi ápolásra szorult betege-
ket minden kényelemmel tudják 
elhelyezni, különböző osztályokra, 
ahova a gyógykezelés megkívánja. 

A volt Honvéd Kórházban több 
ú j osztályt is létesítenek, amely ed-
dig nem volt. Például egy 32 
ágyas modern sebészeti műtővel el-
látott baleseti osztályt. Ez azt a 
célt szolgálja, ha valahol baleset 
történik, azonnal korszerű szakke-
zelést tudnak nyújtani . Egy 60 
ágyas gyermekosztályt létesítenek, 
ahol a legdrágább kincsünket, a 
piciny gyermekeket kiváló orvosi 
kezelésben részesítik. Ugyancsak 
egy 60 ággyal rendelkező szülé-
szeti és nőgyógyászati osztályt ren-
deznek be. 

Itt helyezik el a Pulcz-utcai fer-
tőző osztályt, amely 80 ággyal ren-
delkezik az előbbi 63-mal szemben. 

Ugyanakkor a régi fertőző kórház 
helyén 77 ágyas fertőző májgyuUa© 
dásos osztályt létesítőnek. Az ú j kór-
ház létesítésével ma jdnem kétszere-
sére, vagyis a régi közkórház 297 
ágyas férőhelyét 595-re emelik fel. 

Az ú j osztályok felszerelése len-
dületes munkáva l folyik, hogy mi-
előbb átadhassák rendeltetésének a 
modernül felszerelt kórházat, ami t 
ma j sok-sok beteg megelégedetten, 
teljesen felgyógyultán hagy el. 

ed Szegedi Színház 
tzilotizleri elSadáia 

A Szegedi Nemzeti Színház de-
cember 31-én, Szilveszter estéjén 
Strauss operettjét, a Denevért mu-
tatja be bérletszünetben a szegedi 
közönségnek. Az érdeklődés már is 
igen nagy, kedd délig elkelt a je-
gyeknek több min t fele, ami azt 
bizonyítja, a szegedi dolgozók kö-
zött sokan keresnek majd szórako-
zást a színházban. Ugyancsak 
31-én balett-délután lesz a színház-
ban. Fellépnek a Zászló-utcai ba-
lettiskola növendékei ée a színház 
táncosai. A balett-délután iránt is 
igen nagy az érdeklődés, 

SPORT 

Jenny Rudolf az Sz Haladás labda 
rugó csapatának új edzője 

Á Szegedi Halladáe NB l a labda-
rugó csapatának január l tűi Jenny 
Rudolf Jett az edzője. Jer TIy Rudolf 
többwöi-öe magyar válogatott bál-
ázóikéi, az MTK csapatának volt több 
évig tagja. A csapat akkori csatár, 
sora a következő öeszeáilítáeban Ját-
szott: Braun. Molnár, Orth, Opata, 
Jenny. Az Sz Ha'adás ÚJ edzője hosz-
FZÚ Ideig a Bp Vasas, majd legutóbb 
a Dorog csapatánál működött. 

A szovjet gyorskorcsolyázók legyözt. 
4ék a norvégeket 

A Moszkvában lezajlott Szovjet-
norvég gyorskorcsolyázó viadalt Szov-
jetunió nyerte 1370.753:1396.759 pont-
arányban Norvégia ellen. Az egyéni 
összetett versenyt Sllkov (szovjet) 
r verte 193.118 ponttal. 2. Szaíkunen" 
kó (szovjet) 193.496, 3. H. Andersen 
(norvég) 193 710, 4. Goncsarenkó 
(szovlet 194.050, 5. Grisin (szovjet) 
195.898 ponttat. 

Ma értekezleteit tart az aqlt. prop. 
bízottság 

A VTSB mellet működő agitációs 
és propagtanda bizottság elrökeóge 
felhívja a vezetőség tagja.it. hogy ma 
esle fél 7 órakor fontos értekezicirv 
a VTSB-ben Jelenjenek meg. 

Téli úszóélet Szegeden 
A szegedi sportkörök úszói szorgal-

masan végzik edzéselkot a téti hó® 
napok alatt Is. Az edzések déluláron-
ként és esténként a városi gőzfürdő 
uszodájában folynafk 11 szegedi sport-
kör úszóinak részvételével. Csak az 

Újszegedi Vörös Lobogó úszói nem 
tartarak téli edzéseket. ö t szegedi 
sportkörben — Építők. Fáklya, Loko-
motív, Postás, Újszegedi Vörös Lobo-
g ó — a nyár folyamán alakult meg 
az úszó szakosztály. A Postás Sport-
körben fojylk a legeredményesebb 
munka. A szegedi VTSB most Irta to 
harmadszor az üszök Télt Kupn ver-
senyét Ezt a versenysorozatot Ja-
nuárban bor.yolftják le. Külön ver-
senyt rendeznek majd az úttörők, a 
perdülök, az ifjúságiak és a felinőt. 
tek számára, A verseny ötödik részo 
váltószámokból fog áiRni. A Té'i Ku-
pának két év óta a Szegedi Petőfi a 
védője. Ha most harmadízben is a 
fegjobbam szerepelnek, akkor a Kupa 
végleg a birtokukba Jut. 

Totótájékoztafó 

T. Bp Kinizsi—Bp Haladás T—t: 2. 
Bp Elektromos—Kistext 1—2, 3 Pa 
mutlextil—Elzett 2—2: 4. Gázművek— 
Bp Kinizsi 1—2; 5. Itazio—Mi'an X—1. 
6. Bolosmo—Róma 1—1, 7. Legnar.-ó— 
Tolinó 1—2. 8. Novarat—Napol! 1-1. 
9. Genoa—Udinese 1—x. 10. Lllle— 
Strasbourg 1—1 11. Stade—Franraiá. 
Roubalx X—1. 12. Nice—Lene 1—1. 
Pótmérkőzések: flpn)—Trieetina 1—1. 

Fiorer.tina—Sampdoiia 1—1, Vörös Me-
teor—Varas 1—1, Vörös Meteor—Ma-
gyar Posztó 1—1. 

MSZT HIREK 
Az MSZT Belváros V. a'apezerve-

zete (Április 4 útja 12 ) 30 án, eele 
6 órakor taggyűlést tart, melyre min 
den tagot, meghív a vezetőcég. Pon-
tos megjelenést kérnek. 

A R Á D I Ó 

December 31, csütörtök 
Kossuth.rádió 

4.30* Reggeli zene 4.50 Hírek, 5.30 
Lapszemle, 6 Falurádió 6.45 Lapis-
mertetés, 7 Hirek, 7.10 Operetirész. 
Jet. 8 Oszipov együttes, 11.30 Fúvós-
zenekari hangverseny, 12 Hirek, tan-
szemle. 12.15 Hangverseny, 13 Kóru-
sok 13.30 Népi zer.e, 14.15 Gyermek-
újság, 15 Dalok 15.30 Előadás, 15.45 
Szív küldi, 16 Elbeszélések, versek, 
16.30 Petiifi dalsorozala 16.40 Válasz 
hallgatók kérdéseire. 17 Hirek, 17.10 
Gyermekrédió, 18 Hangverseny, 19 
Jutajommüsor, 20 Hírek. 20.10 Dal-
Ismertetés. 21.30 Nagy szilveszteri 
vidám kabaré műsor. 24 UJévi kö-
szöntő. 24 óra 10 Tánczene. 

PetőfLrádió 
6 Népi zene, 6.30 Kisiskolások mű 

sora, 6.45 Torna, 6.50 Szvit. 7.40 
Hanglemezek, 8.20 Zenekart muzsika, 
9.20 Ajándékműsor, 10 Hírek, 10.10 

M Ű S O R A : 

Vonósnégyes 1Ö.3C* Ének. f f Zongo-
ra 11.14 Dafok. 14 Hangverseny. 15 
óra 01 Rádióegyüttes. 15.28 Har.g. 
lemez 15 40 Operarészletek, 16.30 
Zenét' újság. 17.25 Sporttörténet is 
mertetés. 18.45 Szív kü dt. 

A KIOSZ helyi csoport vidám 
műsoros szilveszteri estet rendez, 
melyre szeretettel meghívja tagjait 
és kedves hozzátartozóit. 

OÉLMAGYARORSZA5 
politikai napilap 

felelős szerkesztő és kiadd: 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti- a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. 11 

Telefon: 35-35 és 40-80 
Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér 3. 

Telefon: 31—10 és 35-00 

Csongrádmegyei Nyomdaipart 
Vállalat Szeged 

Felelős vezetői Vtnrza Ovörgv 

A SZEGEDI Földművesiövetke'et ér. 
tesftt a szövetkezeti boltok vásárlóit, 
hogy a lejtározáeok 1954 Január ;rán 
kezdődnek. Igy a beszerzéseket ha-
marabb eszközö'Jék, mivel az üzle'ek 
a leltározások miatt, zárva lesznek. 
TANYAI iíkota. tszcp. bölcsőde ré. 
szére Lampart gyártmányú úl fürdő-
kád fűtőtesttel eladó. Újszeged, (vojt) 
Börtöngazdaság. 
GYORSÍRÓ és gépíró tanfolyamok kez-
dődnek szakfskoMbar'. Szeged, K]au 
zál tér 3. 
EGY drb' 125 cm: Ardie kísmotorke" 
rékpár 2 kipufogócsővel, keveset 
használt gumikkai elaldó. Megtekint-
hető Mindszent, Gyenew János mfi. 
szerésznés. 
EGY 160—170 kg-os. egy 125—130 
kg os hízottsertés vaská'nyha eladók. 
Apáca u. 12. 
DOBÓ u 51. számú ház fele eladó. 
Érdeklődni Kajtona u. 79 délutáni 
órákban. 
SEZLON, egyszemé'yes, eladó. 260 Ft. 
Tápéi u. 23 fldszt 1. 
BÚTOROZOTT szobát keres fiolái há 
zospár, konyhahasználat né'ikül. Cfm: 
Deák József, Partizán u, 9/b. 
ELADÓ egy mangaplca hizottsertés. 
Molnár u 12. 
EGY Jókarban lévő parafcztkocei el-
adó. Szőree, Árpád u. 90. 
FEKETESZÉLI ájjlorpáehcw közel1. 3 
hold föld kis tanyával, s®eged| ha-
son'© értékű házért elcserélhető vagy 
eladó. Cse-epes eor 27 . 
EGY 180 kg os hizottsertés eladó. 
Tisza lajos u. 72. 
MODERN hálószobaibútor e'ndó ser-
téssel fizpthető. Asztalos, Gogoly u, 
2. (volt Polgár u.) 
HÍZOTT sertée e'adó. Kossuth Lajos 
egt. 8. I I . em. 11 ajtó. . . , 

JOALLAPOTBAN Jévö mély, fehér 
gyermekkocsi e'adó. Szt György u. 
26. szám. Moc»ay. 
EGY hold másodvetésű szár elad.). 
Idősebb szemé'ynek házáért eltartást 
adnék Vas féle téglagyár Vincze. 
2+1 RADIO eladó ösz u. 33. 
25 LITER óbor eladó. Honvéd tér 
5/a. 
ELADÓ 9 hónapos. 5 hónapos ártánok. 
Újszeged. KA'lay fasor 23. 
ELADÓ 150 kg-os hizó gyermekkocsi, 
fürdőkád, 220 as vijlanypárna Szent-
háromság- u. 16. 
FÉL hálószoba dívány, jámpa eladók. 
Szilágyi u. 1. Bálint. 
ELADÓ egy 10 hör apoe Javított sül-
dő Hajnal u. 33. 
DOLGOZÓ férfi bútorozott 6zobát ke 
res, leveleket ICubisi Bé'a, Hajnéczt 
U. 13. 
VADASZKTITYA. vizsla e|adó, UJs o 
ged, Csanádi u. 10. 
ELADÓ egv 4+l"es törpe szuper 
Orion 1-ádló. Tolbuchin sgt 13. 
ELADÓ kredenc, vitrin, tálaló ée szé-
kek. Petőfi Sándor sgt. 81/a. 
UJ komblr álliszekrény, feslett, ló kl. 
vitel, eladó. Liget U. 19 Fo-6Ővárce. 
HÍZOTT dieznó e'adó. Pásztor u. 11. 
RÁDIÓ nagyteljesítményű. 2+Fa: el. 
aldó. Totbuchin Fgt 42. hátulsó épü. 
let, I. eme'et 4 ajtó. 
TISZÁNTÚLI Épületfuvarozó Vá]«al®t 
állandó szegedi ós szegedkörnvéM 
munkahelyre felvesz gk. vezetőket 
és ezerejőket Je'entkezée Január 6 án 
11 órakor a 65/7. sz Épitőanvagel-
látó Válrolaitnái Szeged, Gogo'y' u. 3. 
szám alatt. 
GAZDASAGI vasúthoz vonatvezefőnek 
vasúti gyakorlattal blrő egyént fe]ve. 
szttnk. Jelentkezni: Üzemvezetőségnél, 
Percsora. 


