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Előre lfl úsógl 

V á g y a m teljesült 
Gyermekkoromat egyetlen hatal-

mas vágy kísérte végig: tanulni és 
tanulni. Szüleim meg is próbá-'koz. 
lak taníttatásommal, de már a kö. 
zépiskola második évét abba kel-
lett hagynom, mert anyagilag nem 
bírtuk. Ahhoz még kicsiny voltam, 
hogy elmenjek dolgozni- Igy nem 
tehettem egyebei, mint vártam, mi-
kor lesz nekem is módom és lehető, 
ségem a tanuláshoz. A felszabadu-
lás utáni években számomra is el-
érkezett a tanulás lehetősége. Most 
már nem okozott szüleimnek anyagi 
nehézséget az én tanulásom, mert 
úgy tanultam, hogy ösztöndíjas le-
hettem. 

Amikor befejeztem az 'iskolái-
mat, úgy gondolkoztam: olyan 
helyre megyek el dolgozni, ahol 
munkateljesítményemmel és mun . 
káni eredményével is bebizonyítha-
tom szeretetemet a Párt és dolgozó 
népem iránt, amely számomra is 
e'hozta a szebb és jobb életet. 

Ezért mentem el a hódmezővásár-
helyi államosított téglagyárba dol-
gozni. 

Nem volt könnyű munkám, főleg 
a téli időkben, amikor fagyban is 
kint dolgoztam a szabadban és a 
vizes sár minduntalan kezemrefa. 
gyott, de dolgoztam lelkesen és 
odaadóan. Mindig teljesítettem a 
naipi normámat, mert tudtam én is 
és dolgozótársaim is, hogv rohamos 
iramú szocialista épifőmunkánkhoz 
milyen döntő fontosságú nyersanyag 
a tégla. A Párt és népem Iránti 
szeretetem, amelyet a munkámban 
való helytállással bizonyítottam be, 
itt is meghozta gyümölcsét, mert a 
Párt kiemelt és a Budapesti Mér-
leggyárhoz helyezett dolgozni, mint 
anyagnyilvántartót. Itt méginkább 
megláttam és meggyőződtem róla, 
milyen fontos, hogy mi, fiatalok 

állandóan tanuljunk, képezzük ön-
magunkat. Aktfvan bekapcsolódtam 
a DISZ-Szervezet munkájába és eb. 
ben az évben véghetetlenül nagy ki-
tüntetés és boldogság ért- Felvettek 
Pártunk tagjai sorába. 

Ezév júniusában ismét visszake-
rültem Vásárhelyre — ahonnan el. 
indultam —, de most már nem a 
téglagyárba, hanem az ú j Mérleg, 
gyárba. Minden reggel boldogan 
mentem a gyárba, amely a vásár-
helyi dolgozóknak ismét és ismét 
cszébejuttatja az ötéves terv ha-
talmas építőmunkáinak eredmé. 
nyeit. 

Most itt vagyok Szegeden, három, 
hetes DISZ propagandistaképző is-
kolán, hogy majd innen kikerülve, 
most már ne csak magam tanuljak, 
hanem ifjúmunkás társaimat is ta-
nítsam. És ezt nevezhetem talán 
számomra a legszebb feladatnak, 
hogy a fiatalokat taníthatom, nevel, 
hetem tudásommal, de ugyanakkor 
példamutató magatartásommal 

Igyekszem minden erőmmel ta. 
nubri, hogy ezzel is megmutassam, 
nem voltam méltatlan Pártom bizal-
mára és szeretetére. 

Most. hogy az iskola vége felé 
közeledik, szükségesnek éreztem, 
hogy megírjam e pár sorban az én 
tanulásom rövid történetét és ezzel 
is megmutassam minden ifjúmun-
kásnak, minden fiatalnak. Pár. 
tunk milyen mérhetetlen szeretettel 
gondoskodik ifjúságunkról. 

És Itt is megfogadom, ezentúl 
még többet és még jobban fogok 
dolgozni és mindazt, amit itt az 
iskolán tanultam, igyekszem átadni 
minden if júmunkás társamnak, hogy 
minél többen lehessenek méltó 
tagjai Pártunknak. 

Tóth Erzsébet, 
DISZ iskola hallgatója 

* Párthirek 

Felhívjuk a felsőfokú káderképző 

tanfolyam hallgatóinak figyelmét, 

a Bolsevik Párt Története és a Po-

litikai gazdaságtan szakon egy. 

aránt, hogy a második téma feldol-

gozásával kapcsolatos „Ufmu;ató"-t 

vegyék át az illetékes városi, já-

jrásl pártbizottságoknál-

Városi, járási pártbizottságaink 

a középfokú káderképző tanfolya-

mok első konferenciáját november 

11-ére Szervezzék úgy Bolsevik 

Párt Története, mint Politikai gaz. 

daságtan szakon. 

November l l . é n délelőtt 9 óra-

kor a megye valamennyi középfokú 

propaganda szeminárium vezetőjé-

nek és ellenőrének tapasztalatcsere 

értekezletet tartunk a Megyei Párt-

okta'ás Házában Hódmezővásárhe-

lyen. Felhívjuk az említett elvtár. 

sak és pártbizottságaink figyelmét 

a megjelenésre. 

MB. agit. prop. oszály. 

Nagy Imre elvtárs, élelmezési miniszter 
átadta a minisztertanács vándorzászlaját 

Békés megyének 

Békéscsaba. A gabonabegyüjtési 

versenyben első helyre került Bé-

kés megye dolgozó parasztságának 

november 7-én. a megyei tanács 

ünnepi ülésén ünnepélyes keretek 

között adta á t Békéscsabán a m i . 

nisztertanács vándorzászlaját Nagy 

Imre elvtárs, élelmezési miniszter. 

Beszéde során megemlékezett a 

Nagy Októberi Szocialista Forra-

dalom 34. évfordulójáról és rámu-

tatott: Az Októberi Forradalom 

évfordulója magyar ünnep is. Mi 

sem bizonyítja ezt jobban, mint az 

a lendület és lelkesedés, amellyel 

országunk dolgozói városon és fa-

lun egyaránt lelkes versenyre kelve 

törekedtek a nagy nap tiszteletére 

minél jobb, minél több termeléssel 

hozzájárulni az ország gazdasági 

felvirágoztatásához, öléves tervünk 

sikeres megvalósításához, a szo-

cializmus győzelméhez. 

Ezután hangsúlyozta: Népgazda-

ságunk egyik legnagyobb feladata 

a begyűjtés, amelynek végrehajtó, 

sától függ az ország népének el-

látása. A begyűjtési versenyben 

kivívott győzelem — folytatta — 

nem huliott a békésmegyei tanács 

és a begyűjtő szervek ölébe. Ál-

landó és megfeszített, fáradhatat-

lan, szívós gazdasági, politikai, 

szervező és felvilágosító munka 

eredménye volt. 

Ezután a miniszter a Magyar 

Népköztársaság vándorzászlaját és 

a vele együtt járó 60 ezer forintos 

jutalmat átnyújtotta a végrehajtó 

bizottság elnökének, majd Biahut 

János, a megyei tanács VB-elnöke 

felszólalásában ígéretet tett, hogy 

a most kezdődő ú j begyűjtési sza-

kaszban még nagyobb eredmények 

elérésére törekednek. 

Mihályf i Ernő, népművelés! m i . 

niszferhelyettes, a minisztérium és 

Révai József elvtárs népművelési 

miniszter nevében üdvözölte ez or-

szágos begyűjtési verseny győztes 

megyéjét és bejelentette, hogy Bé-

kés megye kulturcsoportjai jó 

munkájának elismeréséül a kor-

mányzat 100 ezer forinttal jutal-

mazza meg a megyei tanácsot. 

Az ünnepi tanácsülés egyhangú 

lelkesedéssel üdvözlő táviratot kül-

dött Rákosi Mátyás elvtársnak, a 

magyar nép szeretett vezérének. 

Értesítjük a középkáder 

középfokú egyéni tanulókat, 

hogy részükre november 11-

én (vasárnap) délelőtt 6 órai 

kezdettel tartjuk a konferen-

ciát. 

A politika) gazdaságtan 

szakon tanulóknak az Ipa-

rostanuló iskolában, a Boise, 

vik Párt Történetét tanuló 

elvtársaknak I-íől o X.es 

konferenciáig a Radnóti g im. 

náziumban (Sztálin-krt. 4.). 

X-lől XVII .es konferenciáig 

az Építőipari technikumban 

(volt Móra gimnázium. Hor. 

váth M-u. 2.). 

Kérjük az elvtársak feltét, 

len megjelenését! 

Agit. prop. osztály 
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MOZI 

Szabadsáq mozi: Fél 7, fél 9: Naqy 
tűzfény (november 11-lg). 

Vörös Cslllaq mozi: 6 és 8: Bicik-
litolvajok (ma utoljára) 

Fáklya-mozi: 6 órától folytatólago 
san: Krakkói legenda. — Veriaqorod. 
— Rosamunda-balett. — Úszás (no 
vember 11 -ls). 

SZÍNHÁZ 

Este 7 óra: Szibériai rapszódia. 
Bemutató előadás. Tolsztoj bérlet (3). 

A múzeum nvitva keddtől péntekig 
délelőtt 9-től délután 3-tg. szombat 
és vasárnap délelőtt 9-től 1-lg. • 

Az Egyeteml-könvvtár olvasóterme 
nvitva: délelőtt 10 órától, este 9 
óráig. Könyvkölcsönzés 12-töl 8-ig. 

A Somogyi-könyvtár nyitva közna-
pokon délelőtt 10 órától délután 5 
óráig. 

IDÖJÁRÁSJELENTÉS 

Várható időjárás pénteken estiq: 
Változó felhőzet, többfe.é esővel. 
Reqqel, különösen az ország észak-
keleti részében köddel. Mérsékelt 

í délkeleti-déli szél. A hőmérséklet 
északkeleten emelkedik, egyebütt ahq 

1 változik. Várható hőmérsékleti érté-
kek az ország területére: pénteken 
reggel az északkeleti megyékben A 
—7, másutt 7—10, délben a délnyu-
gati megyékben 12—15. egyebütt 10 
—13 fok között. 

MA A FŰTÉSI FOKOZAT: I. 

November 9-én a várható napi kö-
zéphőmérséklet Budapesten 10 Cfok. 

A Duna meghosszabbított vonala, 
tó] nyugatra, a Börzsöny hegység 
vidékének kivételével 11 C fok. Bor-
sod.Abauj Zemplén és Szabolcs.Szat 
már megyékben 9, az orszáq többi 
részén 10 C fok. 

Tehát a központi fűtéses lakóhá-
zak fűtéséről szóló belügyminisztert 
rende'et értelmében, a lakóházakban 
a központi fűtőberendezést Buda-
pesten és az orszáq eoész területén 
a rendelet 4. paragrafusában meq-
állapitott 1. fokozat szerint lehet fű-
teni. 

VÁROSI TANÁCS HÍREI 
HIRDETMÉNY 

A szokásos őszi vetésterületi össze-
írással kapcsolatban a várol tanács 
felhívja a város területén, valamint 
Szentmlhályteleken és Domaszékén 
lakó azon dolgozó parasztokat és 
gazdálkodókat, akik őszi vetésük 
bejelentése végett eztdetg idézőt nem 
kaptak, vagy valamilyen oknál fog. 
va őszi vetésüket még nem Jelen-
tették be, hogy a vetés bejelentése 
végett folyó hó 10-én. szombaton 
déli 12 óráig jelenjenek meg az 
alábbi összeíró helyeken: 

1 Alsó. és Móravároson lakók Szent-
I háromság-u 68. szám alatt (Tanító-
nőképző), Felsővároson és Rókuson 
lakók a Csongrádi-sugárúti lskolá. 
ban. domaszékiek a közig. kiren-
deltségen. a többlek a Városháza, 
I. em. 20. sz. szobában. 

| Figyelmeztetés: Az adatszolgáltatás 
elmulasztása kihágás és 6 hónapig 
terjedhető elzárással büntetendő. 

| Szeged, 1951. nov. 8. 
VB.-elnök . 

MNDSZ HÍREK 
MNDSZ Belváros I. pénteken dél-

után fél 6 órakor. Kossuth Zsuzsa 
Móraváros, Fodor-telepi csoportunk 
6 órakor nőnapot tart. 

MNDSZ várost titkársága 

DISZ HÍREK 

Értesítjük üzemi, területi, egyetemi 
és középiskolai isajtófelelűseinket és 

a Délmagyarország, valamint a Sza. 
bad Ifjúság levelezőit, hogy szá.-
mukra pénteken, november 9-én es-
te 6 órai kezdettel a DISZ Várost 
Bizottságon értekezletet tartunk. Kér. 
Júk az elvtársak feltétlen és pontos 
megjelenésé. 

Városi DISZ Bizottság 
agit. prop. titkár 

Szegedi Honvéd-Vörös Lobogó Sortex 3 : 2 (1:0) 

Parasztgy üléseken osztják ki 
a begyűjtési jutalmakat 

Vasárnap 'délelőtt Szeged kerü . 
Jeteiben parasztigyűléseket rendez 
a DÉFOSZ. Ezeken beszélik meg 
mindazokat a fontos kérdéseket, 
amelyek közvetlenül érinták öo!go_ 
xó parasztságunkat az elkövetkező 
hetek során. A gyűlések e melleit 
azért is nagyjelentöségüek lesznek, 
mert ezúttal osztják kii a pénz- és 
egyéb jutalmakat a begyűjtésben 
élenjáró dolgozó parasztoknak. 
Szegeden' 3600 forintot osztanak ki 

ezeken a gyűléseken, ezenkívül 
250 dolgozó paraszt kap díszes 
kitüntető oklevelet begyűjtési kö-
telezettségének példamutató túltel-
jesítéséért. 

Vasárnap délelőtt 10 órakor 
Baktóban, 11 órakor Alsóvároson, 
délután 3 órakor Domaszékén és 
Szenlimihályteleken, dé'.ulán 5 óra-
kor pedig Újszegeden tartanak 
parasztgyüléseket. Ezekre minden 
dolgozó parasztot vár a DÉFOSZ. 

Nyelvész nagygyűlés Szegeden 
November 11—12—13-án a 

Nyelvtudományi Intézet, a Közok-
tatásügyi Minisztérium és a Peda-
gógus Szakszervezet nyelvész pe_ 
dagógus nagygyűlést rendez. A 
nagygyűlés tárgya: „Anyanyelvi 
oktatásunk kérdései Sztálin elv-
társ nyelvtudományi cikkeinek út-
mutatása alapján. A nagygyűlé-
sen résztvesz Budapestről Darvas 
József közoktatásügyi miniszter. A 
nagygyűlés foglalkozik az általá-
nos- ós középiskolai, egyel enni és 
főiskolai nyelvoktatás kérdéseivel, 
valamin* a tudósképzés és a nyelv-
művelés problémáival, hogy ezzel 
is döntő segítséget nyújtsanak a 
magyar nyelv oktatási színvonalá-
nak emeléséiben. Anyanyelvi oktatá. 
sunk súlyos fogyatékosságai ellen 
veszik fel a harcot nevelőink a 
szegedi nyelvész nagygyűlésen, 
amelyen résztvesznek a nyelvtudo-

mány legkiválóbb képviselői és ok-
tatói. A nagygyűlés Szlálin elvtárs 
útmutatásai a lap ján vitatja meg 
azokat a módokat, amelyek által a 
magyar nyelv oktatásában döntő 
fordulatot tudunk elérni. Sztálin 
elvlárs nyelvtudományi cikkei új 
korszakot nyitottak meg a nyelvtu-
domány fejlődésében. A szovjet pe-
dagógusok má r az elmúlt tanév fo-
lyamán iskolai munkaközösségek-
ben, ankétokon tárgyalták meg 
Sztálin elvtárs nyelvtudományi cik-
keinek jelentőségét és alkalmazását 
az iskolai munkában és máris ko-
moly eredményeket értek el. Most 
a szegedi nyelvész nagygyűlésre vár 
a feladat, hogy a tudósok és gya-
korló pedagógusok összefogása 
alapján, Sztálin elvtárs útmutató 
cikked segítségével hozzanak fordu-
latot a magyar anyanyelvi okta-
tásban. „ 

Értesítjük az alapfokú poi. iskola 

vezető elvtársakat, hogy részükre 

a következő propaganda szeminá-

riumot november 14_én, szerdán 

délután 6 órakor tartjuk. 

Agit . Prop. 0-ztály. 

A felsőfokú káderképző tanfo-

lyam politikai gazdaságtan szakon 

tanuló hallgatók részére az útmu-

tató megérkezett. Átvehető a Párt-

oktatás Házában. 

Vörös bőrtok a párttagsági köny-

vekhez kapható a pártbizottság 

portáján Kakuszi elvtársnál. 
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KOSSUTH.RADIO 
6.20 Szórakoztató zene. 7.05 Kóru-

sok. 8.05 Részletek magyar filmek, 
bot. 12.30 Móricz Zsigmond élete. 12 
óra 30 Szovjet zene. 13 16 Népi 
zene. 14.10 Úttörő híradó. "14.25 Szó 
rakoztató zene. 15.30 Énekszámok 
15..50 Szovjet zene. 16.20 Képek a 
nagy találkozóról. 16.40 Orosz nyelv-
lecke. 17.10 Szovjet zene. 17.40 Zon. 
gora. 17.55 Szovjet zene 20.40 A 
begyűjtési verseny győztese. 20.45 
Énekkar. 21 Szovjet zene. 20.25 Vi-
rágénekek. 23.10 Hangverseny 

PETŐFI RADIó 
6 Népi demokráciák muzsikája. 7 

Népművelést híradó. 8.15 Szovjet ze-
ne. 9.20 Hangjáték. 10.10 Zenekari 
művek. 10.40 Népzene. 11 Három 
nyulak. Elbeszélés. 11.20 Román 
rapszódia. 15 Magyar táncok. 15.25 
Előadás. 15.40 Lengyel népdalok. 16 
Szórakoztató zene 17 Szív küldi 
szívnek. 17.40 Az ifjúsági rádió. 18 
óra 10 Szovjet zene 18.40 Hang-
verseny. 19 Egy falu — egv nóta. 
19.30 Szovjet énekkarok. 20 20 Bá-
nyászdalok. 21.30 Neruda verset. 21 
óra 55 Tánczene. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 
Az Orvos.Egészségügyi Szakszerve, 

zet tudományos csoportja közli, hogy 
eheti előadását szerda helyett pén-
teken tartja meg. A hatósági és a 
biztosító intézet orvosi kar kíván-
ságára az előadások a jövőben es-
te 8 órakor kezdődnek a Bőrklinika 
tantermében. 

Helyreigazítás 
A Délmagyarország november 4-, 

vasárnapi számában cikket írtunk 
„Egy elefántcsont-toronyba zárkó-
zott szakember arcképe" címmel. 
A cikk arról szólt, hogy a Szegedi 
Kcnderfonőgyár terv-ügyosztályának 
vezetője, Strasszcr Gyula hogyan 
vett védelmébe egy osztályára be-
furakodott votl horthysta katona, 
tisztet, akinek érdemelt a Horthy-
rendszer annakidején u „signum 
Inudlsz" kitüntetéssel honorálta. 
Cikkünkbe a cikkíró hibájából saj-
nálatos liiba csúszott be, ameny-
nyiben a horthysta tiszt nevét Áb-
rahám Fábiánnak írtuk. A Szegedi 
Kenderfonógyár terv-ügyosztályára 
befurakodott ellenséges elem neve 
helyesen: Dr. ÁGOSTON FÁBfÁN. 

DÉLMAGYARORSZAG 
eoHiltal napilap. 

F«l»ló, u w k n i t ó é< kiadói 

ZOMBORI JÁNOS 
Szerkasztl: a t z s r k sn ' óbúo t t sóg 

Srsrkes itó ióg : Szeged, lenin-u. 11. 

Telefon : 35-35 ól 40-80. — Ejtszakai izerke sitöség 

telefon este ótó l 34-36 

Kiadóhivatal: Szeged, tenin-u. 6. 

I elefon : 31-16 és 35-00. 

Dólmagyarorszóg Nyomda, Szeged. 
Ffjelós vezetó: Priskin Sóndsr-

Izgalmas, Jóiramú, a kiesés szem. 
pontjából nagyjelentőségű mérkőzé-
sen a Szegedi Honvéd megérdemelt 
győzelmet aratott. Az első félidőben 
az erős szél ellen játszó Szegedi Hon-
véd több támadást vezetett. mint 
ellenfele. A nagy szél miatt nem 
alakulhatott kt szén táték. A s-epe-
dl csatárok az egyéni Játékot eről-
tették. A 32 percben Rózsavölgyi 
beadását Czlráki belőtte (1:0), ma|d 
Rózsavölgyi. Baráth, Czirákl és Ko-
rom hagytak ki nagy gólhelyzeteket. 
Változatos küzdelem után a II. fél. 
Idfl 12. percében a cselezgető Ko-
tász htbálából Hontvári epvenlttett 
(1:1). A 18. percben Nyári fejes át. 

NB l-es eredmények 

Bp Dózsa—Bp. Ktntzsl 11. Bp. 
Bástya—Dorogi Bányász 4:1, Győri 
Vasas—Diósgyőri Vasas 1:1. Bp. Va-
sas— Salg. Bányász 4:2, Csepeli Va-
sas—Szombathelyi Lok. 2:0. 

Sz. Petőfi—Csabai Építők 3:0 (0:0) 

A Szegedi Petőfi szerdán Békés, 
csabán játszott barátságos mérkő-
zést. A vonat egy órás késése miatt 
a csapat mérkőzés előtt nem mele-

adását Cztráki a hálóba emelte 
(2:1). A 25 percben a mozgékony 
Czlráki bebiztosítja a győzelmet 
(3:1) Az utolsó percben a Sortex 
szögletrugásból szépített. A Szege-
di Honvéd feltétlen megérdemelte a 
győzelmet, gólhelyzetei után még na, 
pvobb arányban Is győzhetett volna. 
Palotai Jól védett. A hátvédek közút 
Mednvánszky volt n legjobb, de St. 
pos és Kovács is tót küzdött. Ko-
tász könnvelmüen látszott. Vincze 
lelkesen küzdött. A fettartózhatatlan 
Cztráki volt a m«"zfinv legtobbja. 
Nyári. Korom Rózsavölgyi tgvekez 
te'k. Bnráthnak szokatlan volt a 
Jobbszélső poszt. 

gítheteTt be. ezért az első féiidöberi 
mereven mozogtak a szegedi játéko. 
sok. A 11. félidőben a Sz Petőfi ki* 
tűnő Játék után Csanádi (2) és Ki-
rály góljaival fölényesen győzött. A 
mezőny lepjobblat Király és Cser. 
halmi voltak, de Szabó és Gyurik 
is kitűnően látszottak. 

A csapat szombaton reggel a 
gyorssal utazik Szombathelyre a 
Győr elleni változatlan csapatössze* 
állításban. 

Vasárnap Sz. Honvéd—Bp. Vasas NB. I-es mérkőzés 
Szegeden 

A Lokomotív sportpályán vasárnap I labdarugó mérkőzés. Előtte, 12 óra-
délután 2 órakor kerül lejátszásra a kor Szegedi Lokomotív—Bp. Előre NB 
Szegedi Honvéd—Bp Vasas NB I.-es Il.-es mérkőzést tartják meg. 

Második lett Csongrád megye 
az országos birkózó csapatbajnok-

ságban 

A Csongrád megyét képviselő Sze-
gedi Honvéd kitűnő birkózó csapata 
Magyarország 1951. évi kötöttfogá. 
sú, birkózó csapatbajnoki küzdelem-
ben Budapest II. után a második 
helyen végzett. A szegedi csapat 

egyetlen vereségét Budapest II. csa-
patától szenvedte el. 

Ma délután labdarugó edzői tan-
folyam 

Ma délután 5 órai kezdettel labda-
rugó edzői tanfolyamot tartanak a 
Mérey-utcai általános iskolában. Elő-
adó: Kalmár György. 

A SZEGEDI Kiskereskedelmi Vállalat 
Szeged. Széchenyi-tér 2/a. vásárol 
étolaj tárolására alkalmas edénye-
ket (hordó, kanna, zsírosbödön), na. 
gyobb zárható edényeket. 
KERESÜNK azonnali belépésre két 
kovácsot, akjk egyszersmind Jó pat-
kotok is. Azonkívül két gépszerelöt. 
Gencshátl Állami Gazdaság. Földeák. 
KATONA Lászlóné gyorsiróisko'ájába 
Kölcsey-utca 10. 17 éven aluli ta-
nulókat ig felvesz általános iskolai 
végzettséggel. Jelentkezni lehet de. 
cember 1-lg. később nem. 
E HÓNAPBAN 17 -ven aluliak gyors-
írási és gépírási tanfolyamra > , ;cnt. 
kezzenek. Mayer Lujza iskolájában. 
Kazinczv-utca 6. 

12.én GYORSÍRÓ. gépíró tanfolyam 
kezdődik 17 éven aluliak részére is. 
akik a 8 általános Iskolát elvégez, 
ték. Dr. Rosenberpné gyorsíróiskola. 
Sztálin-sétány 1. (Múzeummal szem-
ben). 
GAL Fgfencné gyorsíróiskolája. Klau. 
zál-itér 3 17 éven aluli tanulókat is 
felvesz általános iskolai végzettség-
gel Jelentkezni csak dec. 1-lg, ké-
sőbb nem. 
ZONGORA. Baunbach gvártmányú, 
rövid, e'adó .lóslka.utca 31. flszt 4. 
KOMBIN ALTSZEKRÉNY. rekamléáll. 
vény, konvhaberendezés Spltzer asz. 
mtnsnál készen kapható. A'tlla-u. 16. 
ELVESZETT Karácsonyi Júlia névre 
szóló nagyon fontos Igazolvány 360 
forinttal. Kérem a becsületes meg. 
találót, adta le a kiadóhivatalba, ju-
talmat kan. 
ÉLETJÁRADÉKOS házat vennék la 
kásátadással Sajka.u. 3. földszint, 
1 rt ,, a. Tállal 
FOLYTONÉGŐS kétaknás kályha el. 
adó. Somogvl-u. 19. em. Jobbra. 
Llpták. Megtekinthető délutáni órák 
ban. 
FUVAROSOK figyelmébe! Három drb 
tó átlanotbnn levő teherkönenvt adok 
használhatatlanért Peltz Arthur, Bo, 
ros Jenő-utca 20. 
CSERÉPKALYHÁHOZ kütönfé'e esem 
perészek lavttásához csillárok, vi. 
lapító fehér burák eladók. Április 
4-útia 19. I. 
EGY hordozható cserépkályha, ve-
pyesfútéses. férfi télikabát eladó. 
Partizán-utca 15. I , 

BOOR „Buksi" sikkötőgépet kere-
sek. Ajánlatokat: Szentlrmay, Baj. 

| csv-ZsUtnszky-u. 22. sz. alá kérek. 
| KÉREM azt az asszonyt, akt a So. 
' mogyt-utca végén a villamosmegál-
, lónál talált egy sötétkék bőrkesz. 
tyűt. adja le a kiadóba. 
ÉLELMISZERJEGYEKET találtak. Iga. 
zolt tulajdonosa átveheti a kiadó-
ban 
ELVESZETT egy fehér szarvaskecske 
a Marx térről. Kérem, aki tud róla 
valamit, értesíteni szíveskedjen. 
Marx.tér 17. házfelügyelő. 
KEDVES emlékem volf régittpusü 
tulaőra karsztijal elveszett. A meg-
találó (utalómért adja le a ki|1ó-
hivatalba. 
KELETI perzsa összekötőszőnyeg el. 
adó. Megtekinthető Szentháromság-u. 
15 III. 2. naponta 10—l-ig. t 
MOSÁST, vasalást. takarítást és a 
kora reggeli órákban iroda takarl. 
tását ts vállalnék. Tóth Györgyné, 
Vasutas-pálya. 
ELADÖ használt fél és egész tégla. 
Csuka-utca 37/b. 

GUMIBÉLYEGZŐKET 

új eljárással, tartósan 

és g y o r s a n k é s e i t 

D É L M A G Y A R O R S Z A G N Y O M D A AV 

S Z E G E D , LENIN - UTCA 9 

x KÖTELEZŐ dlftérlaelleni védő. 
oltás folyó hó 11 én történik. Oltó-
helyek: Ujszegedl Tanítóképző. Bet. 
várost. Mérey. Szlllérl, Móravárosi, 
Földműves-utcái, Petőfi telepen a 
Templom.tért általános iskolákban 
Első dlftériaoltásra kerülnek azon 
csecsemők, akik 1950 október 1. és 
1951 április 1. között szúlettek. Má. 
sodlk oltásra kerülnek, akik a mult 
évben első dlftériaoltásban része-
sültek- Oltások kezdete reggel 8 óra. 
Szeged. 1951 november hó 8-án, 
VB.-elnök. 


