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„ Jobb szakkör i m u n k a — 
magasabb f ann imány i sz ínvonal" 

A szegedi középiskolás szakkörök megtartották 
első konferenciájukat 

Szombat délután alig csendesed-
ték el a Radnóti-gimnázium tantei-
mci a tanílás után, máris zaj verte 
fel az épület délutáni nyugalmát. 
Diákok éa tanárok jöttek ' sűrű so-
rokban. olyanok ív, akik még soha-
sem látták ezeket a falakat. Jöttek 

a szegedi középiskolák legki, 
valóbb fiataljai és lanáral, 
hogy megbeszéljék tanulmányi 
szinvonaluk emelését szolgálé 
szakköreik felvc'ődött problé-

máit. 

Mintegy kétszáz középiskolás fiatal 
gyűlt össze a Radnóti-gimnázium 
előadótermében, ahová meghívták a 
szegedi üzemek legjobban termelő 
fiataljait, valamint az úttörő-pajtá-
sokat is. Különbőz területen dolgoz-
nak az ott összegyűlt fiatalok, de 
a céljuk mégis közös: a munka 
meg ja vitása. Ezt kívánja tőlük a 
szocialista építés. Ezen a szakköri 
konferencián — amely az országban 
nz első — megjelent a Párt. a mi-
nisztérium, a megyei oktatási osz. 
lály, a központi és a megyei DISZ-
bizottség képviselője is. 

Nagyiván Mihály elvtárs, a vá-
rosi DISZ-bizottiság titkára, nyitotta 
meg a konferenciát, majd Berki/ 
Imre elvtárs, a Tömörkény-leány-
gimnázium igazgatója szólal( fel és 
méltatnia a szakkörök jelentőségét, 
valamint eddigi munkáját. 

Ö: szehasonlitolta a mult rendszer 
isk látnak önképzőköreit — ame-
lyek • csak látszattudá'st adtak — a 
szakkörökkel, amelyeknek az a cél-
juk, hogy több tudást nyújtsanak, 
mint amennyit az iskola megkövetel. 

— Nem lőhet egyetlen követel, 
mény ez — mondotta Berky elv-
társ. — A szakköröknek egyéb fel-
adatuk is van. Először is a jó kö-
zösség kialakítása, amely a maka-
renkoi pedagógiai elvek között a 
legfontosabb. Másodszor, 

a szakkör akkor végez jó mun-
kát, ha mindenkit lelkesít a 

jobb iskotal munkára. 
Harmadszor pedig a szakkörben le-
het legjobban összekapcsolni az el-
méletet a gyakorlattal. 

Ezeknek a feladatoknak csak ek-
kor tud elegei l©nna a szakkör, ha 
jó a szervezés amely elsősorban 
a DISZ feladata. A jólműködő 
DlSZ-funkcionáriuisoknak — akik 
rendszerint a tanulásban is élen-
járnak — feltétlen szakköri tagok-
nak kell lemniök. Senkii nem sza-
bad azonban kényszeríteni a szakkö-
zökbe, hiszen a szakkör az önkén-
tességen alapul. Ha a DISZ jó agi-
tációs munkát végez, akkor a kény-
szer nom is jön előtérbe. 

Ugyancsak a DISZ feladata a 

szakkörök tapasztalatainak kicseré-
lése is. Eddig ez igen elhanyagolt 
veit. Berky elvtára azt ajánlotta, 
hogy a szakkörök építsenek ki leve. 
lezöhálózalot a Szabad Ifjúság szá-
mára. Ennek a jó megszervezése 
annyira fellendíti majd a szakkörök 
munkáját, hogy a tagol; megbecsü-
lésnek és kitüntetésnek érzik szak-
köri tagságukat. E cél elérése érde-
kében mozgósítani kell minden erőt. 

Berky elvtárs a szegedi középis-
kolás szakkörök eddigi munkájának 
éltékelése 6orán elmondotta, noyy 

Szegeden 40 szakkör működik, 
amelyek között »z irodalom, 
vegytan, biológia, orosz nyelv 
és a matematika a legkedvel-

tebb. 

Munkájukban azonban hiányossá-
gok mutatkoznak. Tudjuk, hogy az 
irodalom ós a matematika súly-
ponti tárgyak és mégis a 10 szegedi 
Iskolában csak 6 matematikai és 5 
irodalmi szakkör működik. Ugyan-
akkor 

nem működik egyetlen törté-
nelmi vagy földrajzi szakkör 
sem, pedig ezek az Ideológiai 
képzettséghez nagyban hozzájá-

rulnak. 

A hiányosság ellenére mégis azt 
kell mondaná, hogy a szegedi szak-
körök eddig is eredményes és jó 
munkát végeztek. Ezt azonban még 
fokozni kell. mert amint az itt ol-
vasható jelszó mondja: „Több szak-
köri munka, magasabb tanulmányi 
színvonal!" — necsial; jelszó marad-
jon, hanem valóság, amelyre igen 
nagy szükség van a szocialista épí-
tésnél. 

Vita következett az előadás után, 
A diákok és tanárok egyaránt hoz-
zászóltak a szakköri munka megja. 
vitásának tehetőségéhez. 

Egy probléma különösen fog-
lalkoztatta a felszólalókat, még-
pedig az iroddml szakkör sze-
repe és jelentősége a techniku-

mokban. 

Voltak, aldk ezt mondták, hogy fö-
lösleges, mások pedig a eizükséges-
fégét hangoztatták. A vitát Berky 
elvtárs zárta be Kalinin elvtárs 
megállapításával, hogy 

nem lehet jó szakember az, aki 
nz anyanyelvét nem tudja jól. 
A konferencia ezzel véget is ért. 

A nagyszámú hallgatóság ezután 
Tóth Ernő rendező irányításával 
megtekintette a legjobban működő 
szakkörök minta-összejöveteleit és 
élményekkel meggazdagodva fért 
haza. 

Füleld János, 
a ..Délmagyaronszág" levelező]'a 

BLADÖ egy sötét hátószobaberende. 
zé:j, Klgyólu 1. IT. 0. ajtó. 
EGY In nzörszárú csizma olcsón e . 
adó. Klsfu'udy.u. 48. 
MAGANYOS dolgozó nö bútorozott 
szobát keres. Simon Piroska, 
Batthyány.u. 33. 
FEHÉR. mély gyermekkocsi elunó 
C ika.u. 19. . . . , . . 
MAJDNEM új, mély kocst eladó. UJ. 
s -ged. Temesvári-körút 5. 
3 1 es ORION szuparrádtó etedó. 
Anuonyl-u. 23. (udvar) 
El.VESZETT OTBA könyv gyógvizer . 
lappal. Kérem a megtalálót, adta le 
i,' kiadóba. 
FÜRDÖSZOBABA való hengerká'yha 
tussal. süldőnvulnk eladók. Imre.a . 
2 c. (Víztoronynál). 
BEJÁRÓNŐT reggeltől délutánig ke. 
reselc Párizsi-körút 41. I. Kovácsné. 
EGY ktsflas tehén eladó. Sárkánv.u. 
21. szám. . . . . 
EGY Jókarban levő vasutas bundát 
keresek megvételre. Tanítót kiskor. 

KIS fehér zománcos kályha eladó, 
ftttálln.krt. 19. I. 4. 
ELADÓ fehér, mély gyermekkocsi, 
zöld zománcos tűzhely. Dánl.u. 5 . 
fldszt. btdra. 
CSIKÓS Károly névre szóló Iratokat 
és pénztárcát találtak Igazolt tu aj 
donosa átveheti u' kiadóban. 
ELADÓ 8 hónapos sertés és 120 ké . 
vő szár. Pá'fi-u. 38. 
RÖVID kereszthúros zongorát kere. 
Sck megvételre. Ar és ervártmánv. 
megielölAssol. Széchenyi, tér 3. Ház. 
felügvolö 
ZSEBÓRA. „SchuTfhauseni"; perzsa 
saoka, Iriószekrénv. Íróasztal, köpv . 
vek e'adók. Kossuth L..sgt. 8. 11. 12 
EGY 125-ös motorkerékpár k i lómé, 
ter ielzövel e'adö. ltat'vas-sor 41. 
PÁROLT sertés, s marhahús minden 
heten kedden ós Pénteken reggel 7 
órától <1 óráig Szegedi Vágóhíd ha-
tosáét hússzékében kapható. 
LAKASOKAT keresünk készoénzflze. 
les ellenében. vtdékre he'vezettek 
lakásügyét soronkivül Intézzük La . 
kr leserék gyors lebonyolítással 
< winrádmervei Ingatlamközvetltő 
Váltat át. Széchenyi.tér. 
ÁPOLÓNŐT nronnu'rn felveszek. J ő . 
6'k'i.u. 12. Schwarcz. 
ÍRÓGÉPET bérelnék. Ajánlatot I ván . 
1 >vtta Par " zán .u . 7/a. kérek. 
TGZ.'IELY. 37.es női barns.' hócelz. 
n:a. 37.es női félcipők eladók. Jókat, 
u 11. Gylmesi. 
1 '0 kg.os ZSIRSERTÉS eladó. 200-
240 kg.os zstrsertést veszek. Török-
in 7. szám. 

MELEGAGYI ab'nkot veszünk Eöls. 
költ'. Április 4-útJa 6. Mezőgazdasá. 
Kl telepvezető. 

\ Szegedi Köztisztasági Vál. 
lnlrt r ekkszámtaszáma 1952 
jam a- hó 1-1-1 98.828.011-37. 
Kérjük a ház'szemétdíjakat 
ezen csekkszámV-ro befizetni. 

HÁROMSZOBÁS (szegedi) modern la 
kasomat elcserélném hasonló, vagy 
kettoszobás budapestivel. „Gáz" jeli. 
gére a kiadóba. 

GYERTYANFÁT, gyertyánpatlót. b á r . 
milyen mennyiségben vesz. vagy cse. 
rét száraz bükkráért. Szegedi Kés. 
árugyár Rtgó.u. 28. 
SZÉP kanapé.rekamlé. plüssdivány. 
nagyméretű szmlrnuszőnyeg. ste'ázsl. 
spe rszekrénv eladó. Érd. hétköznap 
4—6.!g Pulcz-u. 8 b, magasfldszt. 2. 
ELADÓ kétszárnyas fehér ajtó. Ve. 
resács-u. 14. 

GYERMEKKOCSIT keresek megvétel, 
re. fehér, mély, kifogástalan állapot-
ban lévőt. Értesífést kér Katona Autó. 
kereskedelmi. Sztálln.krt. 44. 
ELVESZTETTEM barna kötött kesztyű, 
met. Azt a kisleányt, akt cukorkirbö. 
dé előtt felvette, Jutalmazom. Délma. 
gyarba adja be. 

FEHÉR Ibolya névre szó'ó villamos, 
bérletet és lakásbe leien tőt találtak. 
Igu'zolt tu'ajdonosa átveheti a k iadó, 
ban. 
ELADÓ két darab süldő. Bodzafa.u. 
4. szám. 
JÓKARBAN lévő haltókocstt. lehető, 
leg félolatos tengellyel és egy Pár 
lószerszám miji keres megvételre Hüs 
sertéstermelő üzemegysége Kiszom. 
bor. 
IDŐSEBB asszonvt keresünk magános 
ember me'lé, gondozásra, teljes el. 
látással Tápét.u. 33. 
KÜLÖNBEJ ARATH bútorozott szoba 
kiadó. Pnriz.sl-krt. 4. 
FEKETE férfi ö t ö n y eladó. Gyárfás 
szabó. Sztál,n.kr(. 48. 
KÉPEIT kere'eztesse és tavtttassa 
Kárpátinénál. Sztálln.krt. 53. 
OLAJNYOMATU képet és képkeretet 
vásárolok Kárpáttné. Sztálln.krt. 53. 
ELVESZETT egv aktatáska. Slgmond 
Tamás Wnkönvvel. füzetel. Indexével. 
Kérem a megtalálót, a kiadóba ad-
ja' le. 
KÉT drb szőke koca elveszett B.án. 
A becsületes megtaló'ó vagy nyom. 
rávezető értesítse a Dobó_u„ rendőr-
őrsöt. 
JÓALLAPOTBAN lévő tiszta hálószo. 
ba bútort vennék. Tóth Istvánné. 
Petöfl.telep 4. u. 159 
MINDENES főzőnőt. bentlakót, azon. 
na-ra felveszek. Dr. Gergely. Szeged. 
Kazinczy.u. 14. 
KIVÁLÓ hangú antik heeedű és egy 
26 OS nöl ko rcso lya - e l a d ó . Párizsi, 
körút 26. szám. 
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új eljárással, tartósan 

és gyorsan kész í t 
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* P á r t h i r e k 

Felhívjuk Pártbizottságaink fi. 
gyeimét, hogy a felső fokon a 
Bolsevik Párt története szakon ta-
nuló elv ársak konferenciáit január 
13.án, vasárnap délelőtt 9 órára 
szervezzék meg. 

MB. agit. prop. nsztá.y 

Értesítjük a középfokú és felső-
fokú politikai gazdaságtan egyéni 
tanulóinkat, hogy résziikre a 3-as 
számú útmutató megérkezett, átve-
hető a Pártoktatás Házában. 

Értesítjük a Bolsevik Párt törté, 
netét tanulmányozó középkáder 
egyéni tanulókat és a felsőfokú 
tanfolyam hallgatókat, hogy ré-
szükre a 3. számú útmutató meg-
érkezett. Átvehető a Pártoktatás 
Házában. 

Felhívjuk az egyén! tanulóink fi-
gyelmét, hogy a Sztálin elvtárs 
éietrajzát tanulmányozók részére 
az anyag megérkezett, ugyancsak 
a középfokú politikai gazdaságtan 
tanulók részére is megérkezett az 
útmutató. Átvehető a Pártoktatás 
Házában. 

A középfokú propagandisták ré-
szére „A mező/gazdaság szocialista 
átszervezésének elvi és gyakorlati 
kérdései ás az osztályharc alaku-
lása a szocializmus építésének ide-
jén falun" című hallgatói útmutató 
megérkezett. A középfokú propagan-
disták vegyék át az útmutatót a 
Pártoktaiás Házában. 

Agit. Prop. Osztály 

Értesítjük az alapismereti, alap-
fokú, középfokú politikai iskolák 
hallgatóit, hogy politikai iskolák 
január 7-én. hétfőn a szokott idő. 
ben lesznek. 

Értesítjük az alapfokú propa-
ganda szeminárium hallgatóit, hogy 
részükre január 9-én, szerdán dél. 
után 5 órakor tartjuk a következő 
foglalkozást a Pártoktatás Házá-
ban. Kérjük az elvtársak pontos 
megjelenését. 

Agit.-Prop. Osztd y 

A Pártoktatás Háza 
programmja 

1952. január 8-tól január 13 ig. 

_ Január 8. Kedd. Előadás délután 
5 órakor, káderképző tanfolyam 
poÜt kai gazdaságtant tanuló hall-
gatók ró-zére. Az előadáson közép-
és fe'söfckú hallgatók egyaránt je-
lenjenek meg. 

Január 10. Csütártók. Délután 5 
órakor ankét a ..Tartós Békéér' 
Népi Demokráciáért" című heia-
lapból. Az ankéton a vezető pár! , 
áriam!- és tömesszer vezeti funkcio-
náriusok vesznek részt. 

Január 11. Péntek. Délután 5 
órakor előadás ,.A könyv a szoc'a-
Üzmus építésének fegyvere" cím-

' ni el. Az előadáson a párt- és a 
| lömenszervezetek (DISZ, MSZT, 
[ MNDSZ, Szakszervezet) kültérié 
telösök, kultúrakttvái s könyvtár-
feleiősök vesznek részt. 

Január 13. Vasárnap. Reggel 8 
órakor Konferencia a Bolsevik Pírt 
történotát tanulmányozó felsőfokú 
kádertanfolyam hallgatói részére. 

N A P I R E N D 
KEDD, 1952. J A N U A R 8. 

MOZI 

Szabadság: 6 és 8: Civil a pályán 
(január 9_!s). 

Vörös Csillag: Fél 7. fél 9: Civil a 
páiván (Január P.ig) 

Fáklya: 6 és 8: Legyőzhetetlen vá . 
ro,s (Január 10.ig). 

SZÍNHÁZ 
Esfe 7 óra: A Noszty.fiú esete Tóth 

Marival. (Gorkij bárlet (5). 
• 

KIÁLLÍTÁS 
..Szabad Nép" — MSZT.székházban 

délelőtt 8-tól déluIán 8.1K 
MUZEUM 

Fejlődéstörténeti. íénzö"-űvás-etl és 
népi cserepessée kiállítás: délelőtt 
9 órától délután 3_ig szombat és 
vasárnap délelőtt 9 tői l.lg. 

KÖNYVTÁR 
Egyetem'! Délelőtt 10 órától este 

9 óráig IKönyvkötcsönzés: 12-tő, 
6-lg). 

a 

Somogyi: Köznapokon délelőtt 10 
órától délután 5 lg. 

IDÖJARASJELENTÉS 
A Meteorológiai Intézet j e l end : J a 

n u á r 7 . én . hétfőn dé'ben 12 ó r a k o r ! 
Várható időjárás kedd estig: Fel. 

höátvonulások. néhány halyen, In. 
kább csak északon és ka: von ki-
sebb havazás, vsgy havaseső lehet. 
Többfelé köd. Mérsékelt szél. A hö. 
mérséklet kissé emolkadik Várható 
hőmérsékleti értékuk az ország te. 
rilletére kedd regge', az északi ha . 
társzélen minu3Z hét — minusz tíz, 
máshol mínusz kettő, — mínusz őt, 
délben plusz egy — plusz négy fok 
közöt t 

A FOTÉS ALAPJAUL SZOLGÁLÓ 
NAPI KÖZÉPHÖMÉRSÉKLET 

Január 8-án, kedden a várható 
napi középhőmérséklet az ország 
egész területén négy cetsius fok 
alatt lesz. 

Imperialista gonosztevők Egyiptomban 

Angol tankok és ejtőernyős csapatok a Szuezl-csa|orna öveze-
tében egymásután döntik le az arab lakósok nyomorúságos vis-
kóit, Gaynaein egyiptomi faluban, 

Ujabb baloldali győzelmek az indiai választásokon 

Kongresszus Párt jelöltje felnit 
arató'I győzelmet. 

I A Hniderabadbam lévő választó, 
kerülőiben megválasztották Ball 

. Redlil. az Egyesült Baloldali Front 
I jelöltjét. Az Indiai Nemzett Kon. 
j gregszus Párl és az Indiai Szocja. 
| lista P á r l jelöltjei elvesztették óva-
i dók-összegüket. 

Delhi. (TASZSZ). A Times Of 

India jelentése szerint az északma-

durai választókerületben megvá-

lasztották Raimamurtil, az Indiai 

Kommunista Párt egyik vezelőjél, 

aki ezidőszerint börtönben sínylő-

dik Ramamurti az Indiai Nemzeti 

Hosszabbí tás u t á n szenvedett vereséget 
a Szeged i H o n v é d 

Budapesten, a Magyar Népköztár. 1 

sasági Kupa középdöntő mérkőzésen 
a Mednyánszky nélkül látszó Szegedi 
Honvéd 4:2 (0:1, 2:2. 3:2) t.v.1n\hun 
vereséget szenvedett a Dorogi Bá 
nyásztó]. Az első félidőben » szeged' 
csapat támadott többet, a 31 perc. j 
ben Rózsavölgyi megszerezte tí veze. 
tést. A II. fél idő 6. percében Rózsa, 
völgyi góljával már 0:2 arányban 
vezetett n Szegedi Honvéd. A gólok 
után a Dorog nem adta fel n küz . 
delmet. lelkesen támadott és 10 perc 
alatt egyenlített. Az utolsó percben 
2:2.ős állásnál Rózsavölgyi nagy gól. 

helyzetet hagyott kl. A 2x15 p e r c * 
hosszabbítás során hatalmas küzde. 
lem után az állóképesebb és szeren, 
osésebb Dorogi Bányász még két gól-
lal terhelte meg a szegedi honvédek 
kapuját . 

A másik Magyar Népköztársasági 
Kupa-mérkőzésén a Bp Bástya 6:0 
(1:0) arányban biztosan gvőzött a 
Pécsi Lokomotív e'len Győrött. A 
Magyar Népköztársasági Kupa dön-
tőjében a kupáért a- Bp. Bástya és a 
Dorogi Bánvász. a harmadik helvért 
a Szegedi Honvéd és a Pécsi Loko-
motív küzdenek. 

Xlagyaiorszr," — Csehszlovákia 12. 8 

A felszabadulás utáni hetedik ma . t pat megérdeme'ten nverte. A marvar 
gyar-csehszlovák válogatott ökölvívó osapi.it taglal közül Erdei. Horváth, 
mérkőzést kemény és péfdásan sport, I., Farkas Burl.nl, platzhv pontozás, 
szerű küzdelem után a magyar csa'_ sal, Papp pedig kiütéssel győzött. 

Sz. Kinizsi—Szentesi Vörös Meteor 10:10 
A megyei csapa!bajnoki ökölvívó 

mérkőzés Izgalmas küzde cm után nz 
erőviszonyoknak megfele'öen döntet 
lenül végződött. Eredmények: Lég 
súly ILein (Sz. Kin'zsi) kemény bal-
horog ütéssé' kiütótfe Führlingei. 
Harmatsúly Frank (Sz. Kinizsi) non. 
tozással győzött Marsi ellen. Pehely-
súly Majzlk (Szentesi VM) ellen Fa. 
ragó feladta a küzde'met. Könnvú 
súly Vincze M. (Sz. Kinizsi) ponlo. 
zással győzött Hermann ellen. Her. 
mannt lepontozták, győzelmet érdra 
mett vo'na. Klsv-;'tósúly Tóth (Szen-
test VM) kiütéssel győzött Gyémánt 
ellen. Gyémánt az orvosi mecál lapt. 

A Sz. Petőfi Játékosai ma rlé'után 
3 órakor jelen lenek meg edzésen uz 

j üjszegedl pályán. 

tás szerint veseütést kapott és vere. 
sége Igazságtalan Váltósúly Lász'ó 
(Szentesi VM) győzött e'lenfél nélkül. 
Nagyváltósú'v Nagyberta (Sz. Kinizsi) 
e'lenfe'ét, Kövicsct szabálytalanság-
ért leléptettek. Közénsú'y György 
(Szentesi VM) ellen Vincze B. felad, 
ta a küzdelmet. Félnehézsú'y Gvö. 
morei (Szentesi VM) győzött ellenfél 
nélkül. Nehézsúly Pammer (Sz Kint. 
zrl) győzött e'lenfél nélkül. A nngv 
ökölvívógárdéval rendelkező Szegedi 
Kinizsi megnyerhette volnk a m é n 
kőzést, ha minden súlycsoportban kl 
tud állni a küzdelemre. 

Totóeredmények 

Az I. csoportban heten értek el 
11 találatot. A nyereményösszeg 6050 
forint. 

A II. csoportban 74_en értek el Hz 
találatot. A nyereményösszeg egyen-
kint 575 forint. 

A I I I , csoportban 626-an értek el 

9 találatot. A nyereményösszeg 

egyenkint 9 forint. 

Totó-eredmények 

A VÁROSI BÉKE'RODA FELHIVASA 

Béketltkárok részére az ü labb be 
szédváziat megérkezett a klsgyülések 
tartásához. A Békeirodán mindennap 
reggel 8 órától 1 óráig és délután 2 
órától 6 órá ig átvehetők. 

DISZ HÍREK ' 

Felhívjuk a DISZ titkár elvtársakat, 
hogy a Szabad lf.p>ág előfizetős, 
gyűjtés során előjegyzett új előfize 
tok részére a Szabad Ifjúság előfize. 
tést Január lO.lg a' szegedi főposta 
hírUposztályánál fizessék elő. 

Értesítjük üzemi, területi, egyetemi 
és középiskolai titkárokat, hogy szú. 
mukra január 8.án 6 órakor a DISZ 

' v éd hosszabbítás nélküli eredmépje 

számit), 1, t , I , 2 , 1, I . x, x. 4. 
2. 1. 

I városi titkárságon értekezletet tar . 
I tunk. 

MSZT H;REK 
Tagkönyvcsere ügyben keressék fel 

délután fél 5 és 7 c.ru kőzttt (ag. 
. társaink szervezetünket. MSZT Rókus 
1. (Feltámadás.u. 20.) 

I Az MSZT Belváros V—Vt. álapszer. 
vezet (Jókai. u. 4.) értesiu aktíváit, 
hogy 8_án este fél 7 órakor ak t fv-
ü.ést tart. 

MNDSZ.HÍREK 

I MNDSZ kerületi ügyvezetők ré . 

szére kedden délután 5 órakor ér. 

tekezletet tartunk titkárságunkon. 

0 szeged! Tüzép Válla'a! felhívása 
A Tüzép Vállalat felhívja mindazon 

dolgozók figyelmét, akik az ah.nt kö-
zölt ulcákban laknak, hogy részükre 
a mozgócsúzdu' a következő > teák. 
hoz szállítja házhoz a 'üzelőanva. 
goL Közöljük egyben, hogy s>"r.>s u t . 
cákba a. mozgócsúzd:.' nem tud Le-
menni, hanem a legközelebbi köves 
utcáig szállít 

J anuár 8_án, kedden: Fodor.tételi. 
Januar 9_én, szerdám DarnJs.'n'.ch-

utca, vele keresztutcák. Fr . i ic ia .ut . 
cától Szatymaz.u.. I.ehel.u.. Arviz u.. 
öthálom.u. , Körtöltés.ser. Puskás-u. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a ko-
csi a Damjanich.utcán á'l meg és 
az árut ott ad)a öt, mivel sáros " ' . 
cébu nem tud bemennt. 

A SZEGEDI SZOVJETJOGI Tanfolyam 
ma. kedden délutánra kitűzött elő. 
ádáza későbbi időpontban kerül sor. 
ra. A legközelebbi e'öadást január 
15-én. kedden délután 6 órakor dr. 
Halász A'kdár egyetemi tanár tart.la 
,.A szovtet polgári jog általános ré-
sze" cjmtnei, az ál lam és jogtudo 
mányi kar I számú tantermében 
(Sztálin.körút 50). ' 

Értesítjük a fürdő közönsé-
gét, hojíy a gőzfürdő f hó 
8 lói április hó 1-Jg hétköz-
napokon reggel 7 órától e.ste 

fái 7 óráig és vasárnapokon 
reggel fél 7 órától 1 őrátg 

nylfva tart. 

x HALÁLOZÁS. Vezér Ernő várat-
lanul ehuny t Temetése ma délután 
4 órakor a belvárosi kupolából . Gvá . 
szo'ó csklád. 

x HALÁLOZÁS. Berényl József ny. 
tűzéralhadnagy e'hunyt. Temetés® 
kedden délután fél 3 érakor a Gye. 
vl.temető halottasházából. _ _ _ _ _ _ 

DÉLMACíYAFCmSZAG 
Do'iölral nacllap. 

Falalés narkasiM *s kledéi 

ZOMBORI IAKOS 
lierkasiti : r> Irn'tail'ébl f cf'iőp 

5xarkasit6t*g t Szagad. tanin-u. 11. 
ralatsni 35-35 i i 40-80. — Ejtizakoi szarka u, . 

talajon as'a 8 ló' 34-38. 

KladóKiva'ol i Szegad, lanin-u é. 
lalafon: 31-15 és 35-00. 

Délmagya'gazOg Nyomda. Szagod 
FalalSs eazaló; Prlsklls Sdndaa 


