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IDÖJARASJELENTÉS 

Várható idójárás szombat estig: 
Nyugat felöl növekvő felhőzet, el-
sősorban a délutáni órákban né-
hány helyen kisebb eső. Mérsé-
kelt, majd megélénkülő déli-dél-
nyugati szél. A hajnali órakban 
keleten még lehet talajmenti tagy. 
A nappali felmelegedés kissé erő-
sebb lesz, mint tegnap volt. 

Várható legmagasabb nappali 
hőmérséklet szombaton 19—22 fok 
között. 

MOZI 

Szabadság: A hűség próbája. — 
Színes szovjet film (május 18-ig). 

Vörös Csillag: Szökik a meny-
asszony. — Szovjet zenés film 
(május 18-lg). 

Fákl>w.> Köpenlckl kapitány. — 
Nyugat-német film (május 18-lg). 
Jó idő esetén az utolsó előadást a 
Kert-moziban tar t ják meg, ugyan-
csak 8 órai kezdettel. 

Az előadások kezdete háromne-
gyed 6 és 8. 

Késönjövök csak a híradó utáni 
szünetben mehetnek be a filmszín-
házak nézőterére. 

SZÍNHÁZ 

Este 6: A kőszívű ember tlai. — 
Bérlelszünet. 

KAMARA BÁBSZÍNHÁZ 
(Dózsa György u. 16/b) 

., Délután 3: Kiskacsa és barátai , 

I K I Á L L Í T Á S 

Az Építőipari Technikumban dél-
előtt 10-től este 8-ig nyitva az 
atomenergiai kiállítás. Belárat a 
Deák Ferenc utca felöl. Belépődíj 1 
forint. .» _. „ LUuáJál 

MUZEUM 

Fehértó élővilága (Kultűrpalota. 
Roosewelt tér). Múzeumi Képtár 
(Horváth Mihály utcai Ovegcsar-
nok) hétfő kivételével mindennap 
délelőtt 10 órától, délután 6 óráig. 

KÖNYVTARAK 

Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés 13 
órától 18 óráig. Az olvasótermi 
szolgálat az építkezés miatt egye-
lőre szünetel. I f júsági kölcsönző-
ié (Takaréktár u. 8. sz.): kölcsön-
zési Idö kizárólag 14 éven aluliak 
részére 12—4 óráig. 

Járási : Sztálin krt. 54. Kölcsön-
zés szerda kivételével minden hét-
köznap d. u. 3—6 óráig, szomba-
ton d. e. 10-1 óráig, délután 2 - 6 
óráig. 

Egyetemi: Olvasóterem 10-töl 
21 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. 
Szakkönyvek kölcsönzése 12 órától 
20 óráig, hétfőn 14-től 20-ig; va-
sárnap 9-től 13 óráig. 

Gorkij Könyvtár könyvkölcsönzé-
si ideje: Hétfő. kedd. szerda, pén-
tek délelőtt 8—12-ig. délután 1 3 -
15.30-ig; csütörtök, szombat: dél-
előtt 10—14-lg, délután 15—19-ig: 
vasárnap délelőtt 9—12-lg. 

VERES KAROLY volt Ipartestü-
leti jegyző május 12-én 67 éves 
korában elhunyt. Temetése május 
14-én délután 3 órakor a rókusl te-
metőben. A gyászoló család 

Ma több élüzem-avaló ünnepséget 
tartanak 

Ma több szegedi vállalat, üzem tart élüzem-avató ün-
nepséget. A Szegedi Nyomda Vállalat dolgozói élüzem-
avató ünnepségüket este 7 órakor tartják kultúrtermük-
ben. A Bútorgyár dolgozói ünnepségüket a Tolbuéhin 
sugárúti szakszervezeti székházban rendezik tél 7-kor. 
Az Ecsetgyár dolgozói ünnepségüket 5 órakor kezdik a 
Juhász Gyula Kultúrház nagytermében. Utána közös va-
csorát tartanak a Hungária Étteremben. A Tatarozó és 
Építő Vállalat dolgozóinak ünnepsége este 6 órakor kez-
dődik kultúrtermükben, majd utána közös vacsorán vesz-
nek részt a Tisza Étteremben. 

Ünnepi tudományos ülés a Fog-
és Szájbeteg Klinika 5 éves fennállása 

alkalmából 
Tegnap délután 5 órai kez-

dettel ünnepi tudományos 
ülés volt a Sebészeti Klinika 
tantermében, abból az alka-
lomból, hogy az ötéves terv 
első szegedi alkotásainak 
egyikeként felállították az 
Orvostudományi Egyetem 
Fog- és Szájbeteg Klinikáját . 
Az ünnepi ülésen megjelent 
Román József egészségügyi 
miniszter. Jelen volt Dénes 
Leó, a Városi Tanács végre-
haj tó bizottságának elnöke, 
az orvosegyetemek professzo-
rai és orvosai. Dr. Kukán Fe-
renc egyetemi tanár , az Or-
vostudományi Egyetem dé-
kán ja nyitotta meg az ülést 
és üdvözölte a megjelenteket. 
A továbbiakban dr. Móczár 
László orvos elnökölt. 

A tudományos előadások 
előtt felszólalt Román József 
egészségügyi miniszter,' meg-
köszönte a szíves meghívást, 

s kijelentette: nagyra érté-
keli a Hattyasy professzor 
vezetése alat t működő klini-
ka — a Fog- és Szájbeteg 
Klinika — munká já t . Egyben 
az Egészségügyi Minisztérium 
üdvözletét is tolmácsolta a 
klinika fennállásának ötödik 
évfordulója alkalmából. Majd 
kifejezésre jut ta t ta meggyő-
ződését, miszerint a tudomá-
nyos ülésszak kiváló eredmé-
nyekkel járul a szocialista 
egészségügy építéséhez. 

Ezután kezdetét vette a tu-
dományos ülés, melyen tizen-
négy előadás hangzott el, 
többek között Hetényi Géza 
kétszeres Kossuth-díjas egye-
temi tanáré. Hattyasy Dezső 
egyetemi tanáré, a Fog- és 
Száj beteg Klinika igazgató-
jáé és Ivánovics György két -
szeres Kossuth-díjas egyete-
mi tanáré. 

S P O R T 

Nem némult el a hires 
szegedi kolomp 

A RÁDIÓ MŰSORA 

MÁJUS 13, VASARNAP 

Kossuth-rádlő 

4.30 Reggeli zene, 7 Szabad Nép 
vezércikke, 7.15 Hanglemezek, 8 
Hirek. 8.10 Egy falu — egy nóta, 
8.55 Fotóamatőrök öt perce. 9 Ze-
nés fejtörő, 10 Vasárnapi levél. 10 
óra 10 Kíváncsiak klubja, 11 Nép-
dalfeldolgozás. 11.09 Szlmfónikus 
zene, 12 Hírek, lapszemle. 12.15 
Hangverseny, 12.40 Magyar nóták, 
13 Ajándékműsor, 13.30 Utazás a 
Holdra. Gáspár László eseményjá-
teka, 14.15 Északi népdalok. 14.25 
Közvetítés Kopenhágából Magyar-
ország—Dánia közötti válogatott 
labdarugó-mérkőzésről. 15.15 Sport-
hírnek zenéjéből. 15.30 Egy hét a 
külpolitikában. Előadás. 15.45 Sziv 
küldi. 16.15 Szabadság, szerelem. 
Rádió irodalmi folyóirata. 17.15 
Vidám kotlafejek. Hanglemezek, 17 
óra 40 Kincses Kalendárium. '18.40 
Tánczene. Nyugat-európai 
jegyzetek. Kende István útiélmé-
nyciből. 19.20 Moszkvai Rádió ösz-
szeállitása, 20 Esti Híradó, 20.20 
Döntsd a tőkét! Verses, zenés iro-

dalmi műsor, 20.55 Közveáités a 
Royal-étteremből, 21.30 Sporthír-
adó. 22 Hirek, 22.10 Offenbach-
23 Hangversenyközvetítés a torinói 
rádió műsorából, 24 Hirek, 0.10 
Változatok egy magyar népdalra. 

Petőfl-rídld 

8 Fúvószene, 8.30 Unit. félóra, 9 
Hanglemezek, 9.30 Lemezesláda, 10 
óra 10 Szív küHl, 11 Mesélő mu-
zsika, 11.22 Hanglemezek, 12.30 
Nöuralom. Részletek Aristophanes 
komédiájából. 13 Müvészlemezek, 
14 Csehszlovák Zenei Hét, 14.42 
Operettdalok, 15 Hogyan biztosítja 
a modern technika a tökéletes 
hangvisszaadást? Beszélgetés Bart-
ha István egyetemi tanárral , 15.20 
Népi muzsika. 16 Nagy Irók meg-
zenésített müvei: Puskin, 17 Ciyer-
mekszínház, 17.40 Könnyű szimfo-
nikus zene, 18.35 önköltségcsökken-
tés. Rajz Gusztáv szatírája, 18.50 
Csehszlovák Zenei Hét. 19.25 Sze-
relmes dalok. 20.20 Lapismertetés, 
20.35 Tánczene, 21.30 Hangverseny. 
22 Zenekari hangverseny. 

Csapatunk döntő jelentőségű 
mérkőzés előtt áll. A gödöllői, 
tizenegyben olyan jólképessé-
gű ellenfelet kell térdreKénv-
szerítenie, amely a tavaszi 
idényben eddig még nem 
szenvedett vereséget. Ha egy 
pillantást vetünk a bajnoki ta-
bellára és a „Keleti csoport" 
mai műsorára, nem illúzió az 
a következtetésünk: a „Hala-
dás" győzelme esetén első 
helyre kerülhet. 

Nincs okunk azonban elbiza-
kodottságra! Réglátott heves, 
nyilt küzdelmet ígér a találko-
zó. Az elmúlt hetek mérkőzé-
sein meggyőződhettünk arról, 
hogy a „Haladás" formája vég-
re felfelé ível. A legutóbbi mér-
kőzés egyes időszakaiban pél-
dául öröm volt nézni a fiúk 
ötletes, korszerű játékát. Netn 
kétséges, hogy a „Gödöllői 
Dózsa" elleni nagyfontosságú 
mérkőzésen játékosaink min-
den eddiginél jobb szereplé-
sükkel bizonyítják be, hogy jo-
gos a sokezres szegedi szur-
kolótábor óhaja: jövőre Ismét 
NB l-es csapatokat láthassunk 
vendégül a tiszaparti pályán. 

A gödöllőiek legyőzéséhez 

azonban elengedhetetlenül szük-
séges a közönség lelkes buzdí-
tása is. Rendkívül sajnálatos 
jelenség, hogy az utóbbi idő-
ben nem lehet hallani a leláj 
tokról azt a mindent elsöprő 
biztatást, mint például az ősz-
szel, amikor a szegedi „B-kö-
zép" országszerte ismertté 
vált és mindenütt követendő 
példaként emlegették. Nincs 
igazuk azoknak, akik szerint a 
„Haladás" nem érdemli meg 
már a régi biztatást! Csapa-
tunk a jövő tizenegye és éppen 
a soronkövetkező mérkőzéseken 
kell eldőlnie, valóra válik-e 
mindannyiunk álma. 

Ezen a mérkőzésen nemcsak 
a csapat, hanem a szurkolótá-
bor is „vizsgázik". Nekünk, 
szurkolóknak sem szabad szé-
gyent vallanunk! Meg kell mu-
tatnunk, hogy nem némult el 
véglegesen a híres szegedi ko-
lomp, hogy hangenergiánkat 
nem a játékvezető és az ellen-
fél játékosainak sértegetésére 
pazaroljuk, hanem sportszerű, 
szép játékra, győzelemre lelke-
sítjük kedvenc csapatunkat. 

'A' Szegedi Haladás 
Baráti Köre 

HÉTVÉGI SPORTMŰSOR 

Szombat 

LABDARUGAS 

Haladás pálya 17 óra: Honvéd— 
V. Lobogó megyei bajnoki. Onódl 
(Márton. Bárdos). 

15 óra 15: Honvád—V. Lobogó 
tartalék. Pintér I. (Füzesi). 

Cserepessor 15 óra: Kinizsi—Épí-
tők tartalék. Szöllösl (Vörös B.) 

Cserepessor 17 óra Kinizsi—Épltök 
megyei. Jurka (Miskolci, Spitzer). 

Ady tér 17 óra: Bástya—Haladás 
tartalék. Gyémánt (Gém, Harkai). 

Vörös Lobogó pálya 17 óra: Új-
szeged—H. Kinizsi. V. B. Kársai 
(Bárány. Rácz Gy.) 

Törekvés pálya 17 óra: Törekvés 
—Sz. Kender V. B. Bokor (Lörirtcz, 
Borbola). 

RÖPLABDA 

Épltök pálya 17 óra: Épttők—Tö-
rekvés női területi rangadó mér-
kőzés. 

Vasárnap 
LABDARUGAS 

Haladás pálya 9 óra: B á s t y a -
Haladás if júsági, Turl (Nagy J . és 
Kársat). 

14 óra 45: Bástya—Haladás me-
gvei bajnoki, Kasza, (Farkas, Hor-
váth M.) 

16 óra 30: Haladás—Gödöllöl Dó-
zsa MB. II. Dorogi (Bp). 

Ady tér 8 óra: V. Meteor—Szpár-
tákusz tartalék, Bodor (Pintér K.. 
Kuhn). 

9 óra 45: V. Meteor—Szpártá-

kusz MB. Stark (Tóth P., Kuhn). 
11 óra 30: V. Meteor—Szpártá-

kusz if júsági. Pintér K. (Harkai). 
14 óra: Bőrösök—Kistelek városi 

bajnoki. Csonka (Radnai. Csűri). 
Szabadság tér 10 óra: Távírda— 

Tápé városi bajnoki. Bárdos (Tóth 
S. Spitzer). 

13 óra 30: Fűtőház—Szőreg if jú-
sági, Kálmán (Turl). 

15 óra 15: Fűtőház—Szöreg tar-
talék, Sári (Ungi). 

17 óra: Fűtőház—Szőreg megyei, 
Rácz Gy. (Mózes. Acs.) 

Hunyadi tér 8 óra 30: V a s a s -
Postás megyei. Szabó (Hmvhely). 
(Füzesi, Bokor). 

10 óra 15: Vasas—Postás i f júsá-
gi. Kókai (Flórián). 

12 óra: Vasas—Postás tartalék, 
Lörincz (Selmeci). 

Cserepessor 9 óra: Kinizsi—Épt--

tök ifjúsági. Somogyi (Radnai). 
9 óra: Dorozsma—Törekvés tar-

talék. Farkas (Péter). 
15 óra 30: Dorozsma—Törekvés, 

ifjúsági. Bálint A. (Knapp). 
17 óra 15: Dorozsma—Törekvés 

megyei. Újhelyi (Hmv.j, ökrös, 
Bálint A. . I 

Tápé 8 óra 30: Tápé—V. Lobogó 
ifjúsági. Bárány. 

Deszk 15 óra: Deszk—Dózsa tar-
talék, Pötördl (Jákson). 

17 óra: Deszk—Dózsa Ifjúsági, 
Jákson. 

Dorozsma: 10 óra 30: Sándorfal-
va—Gyálarét, Járási, Acs (Gyé-
mánt). 

Mórahalom 16 óra: Mórahalom— 
Öszentlván, Miskolci (Széli, Ká-
dár) . 

Röszke 17 óra: Röszke—öthatom 
Járási, Lipták, (Nagyimre, Kuhn). 

Kübekháza 16 óra: Kübekháza—a 
Kistelek. Török. . 

UJszentiván 16 óra: UJszetrtlván 
—Ullés, Tácsl (Orosz), 

R Ö P L A B D A 

Haladás pálya 9 óra 30: Haladás 
-"Kecskeméti Honvéd, férfi területi 
rangadó mérkőzés. A mérkőzés 
győztese a bajnokság első számú 
esélvesévé lép elő. 

Haladás pálya 8 óra: Haladás II 
—Vörös Lobogó megyei mérkőzés. 

K E R É K P Á R 

Vasárnap rendezik meg a' me-
gyei kerékpáros 100 km-es egyni 
és csapatbajnokságot a budapesti 
országúton. Indulás a Lemezgyár-
tól 9 órakor. Ugyancsak vasárnap 
rendezik meg Hódmezővásárhelyen 
a megyei i f júsági és női bajnok-
ságot. 

S A K K 

Vasárnap délelőtt 9 órai kezdet-
lel a Hungária-szálló különtermé-
ben bonyolítják le Csongrád me-
gye— Bács megye sakkcsapat ba j -
noki középdöntő mérkőzést. Az első 
mérkőzés eredménye 5:5 volt. 

K Ü L Ö N V O N A T B U D A P E S T R E 

A május 22-én Budapesten le-
játszásra kerülő Bp. Vörös Meteor 
— Szegedi Haladás mérkőzésre • 
Haladás Baráti Köre különvonatot 
indít kellő számú jelentkező ese-
tén. A részvételi di] oda-vissza 54 
Ft. A különvonatra Jelentkezni le-
het az IBUSZ-nál. 

F E L H Í V Á S 

A VTSB elnöksége felhívja a 
sportkörök figyelmét, hogy a mi-
nősítési könyvek megérkeztek. A 
sportkörök szakosztályaik részére 
szükséges könyveket minél előbb 
vegyék át. 

VTSB elnöksége 

Rangadó mérkőzés Újszegeden 
Hétfőn délután 17 órakor labda-

rúgó-mérkőzés lejátszására kerül 
sor a Bástya pályáján, amikor is 
a VTSB mellett működő Labda-
rugó Társadalmi Szövetség, vala-

mint a játékvezetők és edzők taná-
csából alakult labdarugó csapat méri 
össze erejét a VTSB mellett működő 
egyéb Társadalmi Szövetségek és 
Sportköri vezetőkből álló váloga-
tott csapat ellen. A mérkőzés iránt 
sportberkekben máris hatalmas ér-
deklődés mutatkozik. A rangadóra 
a VTSB elnöke már kijelölte a já-
tékvezetőket. Bárkányi István, 8 
Törekvés atlétája vezeti a mérkő-
zést. a segdéletet Papp Isvtán. a 
kiváló súlymelő, valamint Orbán 
János, az Úttörő Kézilabdázók nép. 
szerű „Jani bácsi ja" töltik be. 

A Bútorírfékesftő Vállalat 1935 

május 14-23-Ig 

FÉMBÚTOR KIÁLLÍTÁST 
rendez ' 

Szeged, Horváth Mihály u. 3. 
szám alatt . 

A kiállítás nyitva minden nap 
12-20 óráig. Rendelésfelvétel 
a helyszínen. Belépés dí j talan. 

APRSJH 
Eladó ebédlőkredenc, ebédlő asz-

tal . 2 fotelszékkel. Petőfitelep. 
I I I . utca 116/a. 

Komplett polRuros háló eladó. 
Hétvezér u. 31. 

Eiadó olcsón kétszemélyes férfi 
lodrászberendezés. Alföldi u. 15. 

Felsővárosi előszoba, szoba, 
konyhás, mellékhelyiséges lakáso-
mat elcserélném belvárosi gázos-
sal. Csuka u. 22. 

Paprikának 1000 négyszögöl föld 
kiadó feléből. Alsónyomássor 58. 
Alsóváros. 

Cent/ál-Bobinos nagy Singer 
varrógép és egy jóállapotbau levő 
gyermek sportkocsi eladó. Klauzál 
tér 3. II. 15. 

Jókarban lévő karlkahajós Sin-
ger szabógép eladó. Kormányos u. 
з. szám. 

Írógép, varrógép, zlppzárak szak-
szerű javítását vállalom. Kelemen 
műszerész. Dugonics tér 2. 

Egy modern diófára festett háló-
szobabútor olcsón eladó. Gyik u. 
8/b. 

Férfi fekete öltöny vőlegény ru-
hának is alkalmas, eladó. Holló 
и. 7. 

Eladó magyartarka lepke bak-
nyúl. Ugyanott nyúipárositás nagy 
lepke-farka bakkal. Hegyesl, 
Batthyány u. 29. 
Eladó páncélkassza, zsáktoló vas-

talicska. Zárda u. 1. emelet. 
240 négyszögöl gyümölcsös eladó, 

azonnal átadó. Petőfitelep 10. u. 
605. szám. 

Bútorok átalakítása. fényezése, 
kombináltszekrény. sportkocsi el-
adó. Mátyás tér 23. 

Eladó 350 cm' angol motorkerék-
pár új gumikkal, jóállapotban. 
Rózsa u. 9. vasárnap. 

DÉLMAGYARORSZAG 
s Magvar Dolgozók Pártja 
csongrádmegvei, naollapla 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős kiadó: az MDP Csongrád-

megvei Bizottsága 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin n. II 

Telefon: 35—35 és 40-80 
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál tér 5 

Teleion: 31-16. és 35-00. 
Teriesztik: a megyei Postahiva-
tal HírlaDOSztálva és a hírlapkéz-

besítő postahivatalok 
Előfizetés: postahivataloknál és 
kézbesítőknél. Havi előfizetési dil 

11 forint. 

Szegedi Nvomda Vállalat 
Felelős vezető: Vincze Oyörnr 

Kétszobás, összkomfortos családi 
villaépület szép gyümölcsössel el-
adó. Tölgyes u. 20. Gedónál. 

Permetező, prima cselló, 11 tá-
nyéros luxus lámpa, 3x4 m sző-
nyeg Igényesnek, sodronvbetétes 
vaságy, áldozásl leánykaruha el-
adó. Csuka u. 23. 

Fényképezőgép Zeiss Tenax 50 
felvételes, táskalrógép Torpedó 
gyártmány, tangóharmonika. 12 
basszusú, eladó. Bihari u. 15/b. 

Nagy masszív sötét politúros Író-
asztal kifogástalan állapotban el-
adó. Szivárvány u. 38/b. 

Belvárosi 3 szobás, komfortos la-
kásom elcserélném ugyanolyan 
egyszobásért. Érd.: Apponyl Al-
bert u. 16. asztalos. 

Szép fonott kerti vagy előszoba 
garnitúra, nagy Madonna-kép el-
adó. Juhász Gvtila u. 14. 

Tolbuchin sgt. 98. számú ház 
lakásátadással eladó. 

Csepel motorkerékpár 125-ös, 'e-
mezvillás, kitfinö állapotban eladó. 
Újszeged, Jankovich u. 6. 

Bútoreladás: Négy darabból álló 
diszfaragású férfiszoba. Juhász 
Gyula u. 19.. emelet 4. 

Óriás belga lepkés bakokkal pá-
roztatok, óriás fehér hasas eladó. 
Április 4 út ja 14. 

Elcserélném magasföldszint! la-
kásom Jószáglartással, hasonló-
ért Felsővárosi ff. 287. Technikum 
mellett.. Nvul Dénes. 

Varrógép, női kis Singer. kisebb 
íróasztal eladó. Vásárhelyi sgt 33. 
Kisépület. 

Remény utca 34. számú ház 
azonnali átadással eladó. Sztá-
lin krt. 48. Szabó-Üzlet 

Eladó egy gyermekágy. betéttel, 
kocsipapian. több babaholmi. ér-
deklődni egész nap, Petőfi telep, 
VIII . u. 460/b. 

HASZNALT VI RAGCSEREPET 

vesz a Szegedi Kertészet, Te-
mesvári krt. 48. sz. telepe. Át-
vételi ára: 

10 cm-es 40 fillér 
12 cm-es 50 fillér 
14 cm-es 60 fillér 
16 cm-es 80 fillér 

109-as Csepel príma, eladó vagy 
planinóért elcserélhető megegyas-
zéssel. Petőfitelep 37. u. 1078. sz. 

Elcserélném 2 szobás, gázos, Jó-
szágtartásos lakásom I szobásra. 
Vasasszentpéter u. 8/b. Megtekint-
hető 10—12-ig. 

Jégszekrény egyaj tós kitűnő ál-
lapotban eladó. Kazinczy u. 14. 
I. em. 5. 
2 drb 400xl9-es ú j motorköpeny 

eladó. Széli u. 57. 
DoboznélVűii rádiónak ú j doboz 

eladó. Árva p. 4. 
Eladó 1 Jókarban 80x60-as Jég-

szekrény. egy 200 1. fahordó. Le-
hel u. 11. 

Erőteljes 14 kisboconádi méh el-
adó. Dobó Imre, Ottömös 165. 

Belvárosi szoba, konyha, spelzos 
lakásomat hasonló jószágtartáso-
sért elcserélhető. Farkaséknál, Al-
földi u. 1. 

Égy sezlon, 38-as női cipők el-
adók. Kossuth utca 18. szám. Kai-
márné. 

Magánház, szoba, konyhás, el-
adó. Fodortelep, Bártfai u. 18/b. 

2 nagyobb szobás, összkomfortos 
társbérletemet elcserélném kisebb 
föbérletiért, fldszt. I. em. Kará-
csonyiné, Gógoly u. 18. II . em. 

Keveset használt rekamié eladó. 
Megtekinthető 3-tól Pulcz ti. 20/a. 

2 coll vastag nyárfadeszkák el-
adók. Április 4 útja 7. I. 1. 

Jókarban levő fehér sportkocsi 
eladó. Hernyós u. 3. 

Rókusi ff. 102. számú ház eladó. 
Felerészben is. Zárda u. I. 

Konyha-szekrény és 2 drb vas-
ablak, vaságy eladó. Kordasor 
25/a. 

Szoba, konyha, spelzos házmes-
teri lakásom elcserélném föbérleti-
ért. Szllléri sgt. 14. 

Eladó egy drb rekamié, 2 sze-
mélyes. Érd. lehet 3—6-ig. Pári-
zsi krt. 34/b. Szűcs. 

Kifogástalan elsö-hátsó teleszkó-
pos 125 cm' Csepel motorkerékpár, 
igényesnek eladó. Kémes u. I8/a. 

FELSŐBŐR vágó szabászokat 
azonnal felvesz a Szegedi Cipő-
gyár, Római krt. 21. 

Rekamié és szekrény, masszív, 
eladó. Árvíz u. 2. 

Háromas kombináltszekrény. két 
ágy. két éjjeliszekrény, tükör el-
adó. Juhász Gyula u. 4. 

6 szárnyú spalettás ablak, 2 
szárnyas ajtók eladók. Kiskundo-
rozsma, Petőfi u. 8. 

GYÜMÖLCS SZÁLLITŐ LADA 
50x40x12 cm-es méretben kap-
ható 7.40 Frt-os árban a Sze-
gedi Tüzép Vállalat Felsőtlsza-
p a r t Tolbuchin sgt. és Marx 
tért telepein. 

Eladó Petőftelep, 6. utca 263. 
számú ház. beköltözhető. 

Jómenetelű fodrászüzlet teljes 
felszereléssel eladó. Kossuth Lajos 
sgt. 61. 

Eiadó használt deszkák, ajtó. 
nagy rézüst, sezlonterltö, 14 éves 
fiúra tropikálruha. Partizán u. 16. 
I. em. 4. szám. 

Vályogverést, tapasztást válla-
lunk, vidékre is elmegyünk. Pető-
fitelep 34. u. 999. Szabó. 

Egyéves hím fajtiszta farkasku-
tya eladó. Munkácsy u. 5. 

Eladó 12 hl. szüretelő kád. Szent-
háromság u. 13. 

Káliay-féle fehér, mély gye-mek-
kocsi olcsón eladó. Teleki u. 1. 
fldszt. bal 

Kombináltszekrény politúros há-
ló eladó. Rákóczi u. 5. 

Gyiimö csszállitó stráfkocsl. ne-
héz stráfkocsi kerekek eladók. Ho-
mok u. 15. Alsóváros. 

Sürgősen eladó beköltözhető csa-
ládi ház. Petőfitelep 8. u. 409. 

3 + 2 világvevő rádió eladó. Szt. 
Isfván tér 5. 

Kis háztartást . gyermekgondo-
zást, főzést vália'ok azonnal. Vi-
dékre Is megyek. Brüsszeli krt. 23. 
fldszt. 1. 

Jóállapotban lévő 125-ös telesz-
kópos motorkerékpár eladó. Kis-
kundorozsma, Sztálin u. 17. 

Égy fejős kecske eladó, bőtejü. 
Alsónyomássor 56. 

Bőrkabátját most alakíttassa víz-
hatlan festéssel. Csordás bőrruha-
készítő mesternél, Szent Miklós u. 
7. Felsőváros. 

Használt festett háló eladó. Új-
szeged. Zsil u. 6. 

Belvárosi kétszobás lakásomat 
elcserélném belvárosi egyszobásra, 
Érdeklődni Valéria téri trafik. 

Algyő tanya 64. számú ház el-
adó. 4 és fél hold földdel. 

Kétlángú gázresó. 150x155 és 
60x105 belvilágú ablaktok ablak-
szárnnyal eladó. Bécs! krt. 23. 

A Klauzál téri gyógyszertárban 
felejtett pénztárca igazolt tulajdo-
nosa jelentkezzék ugyanott. 

Ház eladás. Rókuson kétszobás, 
előszobás, fürdőszobás lakását-
adással, gyárak közelében. Teréz 
u. 44. 

Szép gyümölcsöst Újszegeden 
i vagy Baktóban azonnali átvételre 
'megegyezés alapján keresek. Sajka 
u. 8. szám. 

Csipke menyasszonyruha kölcsön-
zése, nagyméretű gyermekautó el-
adó. Szentháromság u. 4/a. I I I . 20. 

Elcserélném Újszegeden hld mel-
letti villába lévő szép kétszobás, 
konyhás, spelzos, Jószágtartásos 
lakásom belvárosi kétszobásért. 
Székely sor 10. 

Elcserélném Belvárosba lévő ket-
tőszobás. konyhás, személyzeti 
szobás lakásom. hasonló kettő 
vagy háromszobásra, ráfizetéssel. 
Somogyi Béla u. 7. fldszt. 4. ajtó. 
Ablakok, nagy tükör, asztal, ágy. 

székek, vil'.anycslllárok eladók. Új-
szeged. Tárogató u. 3. 

Háztartási minőségi tűzhely min-
taraktár, Galamb u. 6., tűzhelyek 
javítása, felújítása is pontosan 
készül. Topolya sor II . 

Házhely eladó, az Osz utca vé-
gén. Érd. Fodortelep, Ungvári u 
14. szám. Ugyanott gyermeksport-

ocsl. Jó állapotban eladó. 
Sürgősen eladó Újszegeden kis 

ház. Sarló u. 10. volt Alvinczi c. 
2 szobás magánház beköltözéssel 

eladó. Bihari u. 48. Érd. 4 órá-
tól. 

Prfma horgany fürdőkád, finom 
férfiruhák cipők eladók. Gyöngy-
tyúk u. 12. 

Csecsemő gondozást vállalok la-
kásomon. Püspök u. 11/a. I. 2. 

Konyhabútor, oldalszekrényes, 
modern új és komplett eladó. Te-
réz u. 17. 

Ház eladó, beköltözhető. Kecs-
késtelep, Palánkl sor 5. 

Szoba, konyha, speizos lakáso-
mat elcserélném, hasonlóért, Sán-
dor ti. 18. 

Bútorozott szoba kiadó. Kiskun-
dorozsma. Deák Ferenc u. 8. 

2 pár evezős javításra szoruló 
csónak eladó. Április 4. út ja 55. 
emelet. 

Egy nagyon szép kommód eladó. 
Megtekinthető délelőtt 8-10- ig . 
Petőfi Sándor sgt. 48. 

Gyermek sportkocsi és használt 
faanyag eladó. Párizsi krt. 19/a. 

Fehér, mély gyermekkocsi. Kái-
lay-féle, Jó állapotban eladó. Ve-
resács u. 38. 

Jégszekrény, kifogástalan, kis-
méretű, egyajtós, eladó. Bécsi krt. 
22. Emelet, bal. 

Elcserélném egy szoba, össz-
komfortos lakásomat Alsóváros 
vagv Móravároson 1—2 szobásért. 
Petőfi Sándor sgt. 9. II . em. 

Modern hálószobabútor 12 da-
rabból átló, eladó. Hunyadi tér 5. 

Cimbalom eladó. Sátor. Vidra u. 
2. Megtekinthető dé'után 3-tól. 

Modern magyar kihúzós asztal, 
25 literes zománcos vaslábas, bá-
dog ülőkád eladó. Hétvezér u. 

I 28/a. emelet. 

1 Kötést kézzel hozott anyagból 
vállalok. Udvary Margit kézimun-
kaüzlet, Kígyó u. 8. 

Szoba, konyha, spelzos, Jószág-
tar tásos lakásom elcserélném ha-
sonlóért. Fecske u. 14. 

Eladó modern konyhabútor és 
női kerékpár. Temesvári krt. 7. 

7 darabos festett háló eladó. 
Sztálin krt. 20. festőnél. 

Here eladó évi kaszálásra. UJ-
szeged-Marostőben. Tanácsháza, 
fldszt 15. 

Tavasz u. 19. számú ház eladó. 
Érd. 3—5-ig. 

Sürgősen eladó félház azonnali 
beköltözhető lakással. Petöfitelep 

, 36. u. 1076. szám. 
UJ kisipari gyermek sportkocsi 

eladó. Kossuth L. sgt. 19.4111. 2. 
Pfaff gyártmányú tűzőgép és 

szürke tavaszi kabát eladó. Széli 
u. 16. 

Beköltözhető magánház olcsón 
eladó. Újszeged. Orsovai u. 4. 

Sürgősen eladó beköltözhető ma-
gánház. Móra u. 24. 

Zongora eladó. Cím Rakovszky 
zongorahangolónál, Jósika u. 31. 
Telefon 40—06. 

Egy fehér, jókarban lévő sport-
kocsi eladó. Kelemen u. 11. fldszt. 
1. ajtó. 

Komplett hálószoba és egyéb 
bútor eladó. Teréz u. 47. 

Nagyüzemű tűzhelyek. cukrász-
kemencék, öltöző szekrények, ház-
tartási tűzhelyek, fürészporos kály-
hák és cserépká'yhák készítését, 
valamint ezek javítását közületek, 
valamint magányosok részére vál-
launk. Tűzhely KTSZ, Jósika u. 13. 

UJ állapotban lévő sportkocsi el-
adó. Szeged, Mátyás tér 15. 

Fekete zakó csíkos nadrággal, 
alig használt , olcsón eladó. Új-
szeged, Töltés u. 20. 

Géplrő-gyorsíró tanfolyam hétfőn 
délután 4 órakor kezdődik. 

Varrógép, rézüst eladó. Újsze-
ged. Bethlen u. 20. 

Philips 5+2 vi 'ágvevő rádió el-
adó, elköltözés miatt . Szatymaz 
u. 20. 

Szentmlhályteleki „Szabad TSZ" 
darálómalma megindult. Darál 
mindennap 6—18 óráig mindenféle 
szemes és szá ' a s takarmányt. 

Kétszobás családi ház lakását-
adással eladó. Bihart u. 15/a. 

Háromkerekű betegkocsi eladó. 
Érd.: vasárnap, Sándor u. 1/b. 

Magánház gyümölcsössel Gedól 
végállomásnál, lakáscserével el-
adó. Esetleg hozzáépítendő lakás-
hoz faanyag van. Érd.: Zsolnai u. 
8. Geddi során. 

MÉSZ kapható minden mennyi-
ségben a Tüzép épltőanyagte-
1 epein: Tisza p. u„ Toibuchin 
sgt.. Marx tér. Újszeged. 


