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Kossuth emlékünnepség 

a Magyar-Szovjet Társaság székházában 

Pénteken este a Magyar Szovjet 
Társaság székhazának nagytermé-
ben jöttek össze a város dolgozói, 
hogy megemlékezzenek Kossuth La-
jos születése 150. évfordulójáról. 
Az ünnepi est elnökségében helyet-
foglaK Zombori János elvtárs, a 
Városi Pártbizotsitág titkára, Pa-
muk István elvtárs, a Városi Párt-

bizottság agit. prop. osztályának 
vezetője. Lacsón Mihályné a Váro-
si Békebizottság titkára, Dénes 
Leó a Városi Tanács Vb. elnöke 
és Nagy Sándor Sztálin díjjal ki-
tüntetett Kossuth díjas író. Lacsán 
Mihályné bevezető szavai után Er-
dei Ferenc földművelésügyi minisz-
ter mondotta et ünnepi előadását. 

Erdei Ferenc beszéde 
Az első amire tanít bennünket 

a Kossuthra való emlékezés — 
mondotta a többi között — a sza-
badság és a függetlenség soha nem 
csökkenő szeretete és n meg nem 
alkuvó bátor harc a nemzeti füg-
getlenségért, a kivivott népszabad-
ságért. 

Kossuth Lajos felismerte és a 
gyakorlatban politikája alapjává 
tette azt, hogy nem lehet kivívni a 
haza függetlenségét, ha nem enge-
dik be a népet az alkotmány sán-
cai közé. ha nem törlik el a job-
bágyságot. 

1848—49-es szabadságharcunkat 
a reakció túlereje győzte le. De 
belső gyöngesége volf- népünk ak-
kori hafcának, hogy Kossuth, a 
nemesi politikus, bár következete-
sen és egész szívvel harcolt a nép 
szabadságáért osztálya, a földibirto-
kos nemesség csak félszívvel követ-
te, elzárkózott a néptömegek köve-
teléseinek őszinte és becsületes tel-
jesítésétől és ezzel fékezte, bénítot-
ta a nemzet erejét. Az emlékezés 
Kossuth Lajosra arra tanít ben-
nünket. hogy minden engedékeny-
Bég a reakcióval szemben, minden 
megalkuvás a dolgozó rép jogait 
illetően, csökkenti a nemzet erejét 
aláássa a nemze'-i függetlenség 
ügyét, 

ötéves tervünk megvalósításának 
harmadik évében, amikor már egy-
re inkább fejlett mezőgazdasággal 
rendelkező ipari országgá lettünk, 
egész mélységében megérthetjük 
Kossuth Lajos messzetekintó poli-
tikáját és joggal elmondhatjuk, 

1932 

SZEPTEMBER § 
20 

SZOMBAT 1 

hogy amit Kossuth álmodott nem-
zetünk jövőjéről, amiért akkor még 
eredménytelenül harcolt, azt a mi 
nemzedékünk megvalósította és ez-
zel megdönthetetlen, sziklaszilárd 
alapját teremtette meg nemzeti 
függetlenségünknek. 

Nagyrészt beteljesült valóság 
számunkra mindaz, amiért Kossuth 
harcolt, de mindezek kivívása után 
nem kevesebb a feladat, ami előt-
tünk áll. Országunk szocialista épí-
tése. nemzeti függetlenségünk és I 
békénk megvédése éppúgy dolgozó 
népünk erejének teljes egyesítését 
és megsokszorozását kövefeli, mint 
a szabadságharc idején. 

Kossuth Lajosnak és az általa 
vezetett népnek kevés reménye volt 
ahhoz, hogy kivívja a végső dia-
dalt és olyan országnak az alapjait 
rakja le. amelyet ..a pokol kapui 
sem dönthetnek meg.'" Nekünk nem 
kevés a reményünk a végső győze-
lemre. hanem minden feltétele meg. 
van szocialista építésünk végső győ-
zelmének. Van olyan pártunk, a 
magyar munkásosztály pártja, 
amely harcban edzett vezet ója 
egész népünknek és van olyan ve-
zére népünknek, akit a magyar 
dolgozó nép híven követ és szeret 
Rákosi Mátyás. És van olyan zász-
lóvivője a n'épek szabadságának, 
mint a mi felszabaditónk, a mi né-
pünk legjobb barátja, a nagy Sztá-
lin 

Á beszéd után a Szeged- Kender-
fonógyár énekkara nyegyven,nyolcas 
dalokat adott elö, majd a Nemzeti 
Színház művészei szerepelek. 

A Kossuth-emlékkiál l í tás megnyitása 

A Klauzál-téri Kossuth szobornál 
gyűltek össze pénteken délután a 
szegedi dolgozók, a város tanuló-
ifjúsága, hogy méltóképpen emlé-
kezzék meg a 43-as szabadságharc 
dicső szervezője, Kossuth I.ajos 
ezületésének 150. évfordulójáról. 

Tombácz Imre, a városi tanács 
vb. elnökhelyettesének beszéd*-
után a városi pártbizottság, a ta-
nács, a fegyveres alakulatok, tö-
nregszervezetek, üzemek képviselőt 
elhelyezték koszorúikat a szobor 
talapzatánál. 

Az ünnepi közönség innen a 
Móra Ferenc múzeumba ment, ahol 
H múzeum a Váro3' Levéltár, a So-
mogyi Könyvtár Kossuth emlékki-
állítást rendezett. A Magyar Tör-
ténelmi Társulat délalföldi csoport-
ja nevében Bónis György egyete-
mi tanár nyitotta meg a kiállítást. 

„Szeged dolgozóinak különösen oka 
van az ünnepre — mondotta — 
Kossuth Lajos és városunk között 
erős szálak szövődtek éppen a for-
radalom sorsdöntő napjaiban." 

A kiállítás ezeknek a napoknak 
emléklét eleveníti fel. Bemutatja 
a htres szegedi „fehér kakastolla-
sok" 3. honvédzászlóaljának 61 !ö-
zetét, fegyverzetét. Roskovics Tg-
nácz hatalmas Kossuth portréja 
mellett láthattok Kossuth szegedi 
harcostársait — Korda Jánost, 
Földvári Sándort. Klauzál Gábort 
•— megörökító festményeket. 

Kossuth századik születésnapja 
ünnepnek, a Kossu'-h szobor lelep-
lezésének kiállítóit koszorú szalag-
jai félévszázad távinlából is arról 
beszélnek, hogy a dolgozó magyar 
nép mindig milyen szeretettel ál-
dozott Kossuth emlékének. 

IDOJARASJELENTÉS 

Várható Időjárás 
szombat estig: Fel. 
hős Idő, sokfelé esd. 
Mérsékel;, majd 
élénkebb északi, 
északnyugati szél. 
A hőmérséklet 
csökken. 
Várható hőmérsék-
leti értékek az 

ország területére: szombaton reggel 
nyugaton és északon 8—11, másutt 
10—13, délben nyugaton és északon 
14—17, másul| 16—19 fok között 

MOZI 
Szabadsáqi Trubadúr (szeptember 

24-1?). 
Vörös Csillag, Késik a vonat (szep-

tember 24-lg) 
Fáklya: Indiai filmkOldöttség a Szov-

leiunióban. — Krakkói Jura (szeptem. 
ber 21-ig). / 

Az előadások 8 és 8 őraker kezdőd. 
nek-

SZÍNHÁZ 
Este Tél 8: Ludas Matyi. Vasvári 

bérlet (1). 
A délutánra hirdetett ifjúsági elö. 

adás elmarad. 

A ZENEKONZERVATÓRIUM HÍREI 
Az AHaml Zeneiskola tanévnyitó (In. 

nepélyét 1952 szeptember hó 20-án 
délután fél 6 órakor (ártják meg ai 
Zenekonzervatórium nagytermében. 

KIÁLL ÍTÁS 

Kossuth Lajos-emlékkiállítás. Meg-
nyitó ma délután. 

MÚZEUM 
Móra Ferenc-kiállltás, fejlődéstörté-

neti és természetrajzi kiállítások: hét. 
fö kivételével naponta 9 tői délután 
18 óráig, szombaton 9-töl délután 17 
óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. 

KÖNYVTAR 
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 

ideje hétköznapokon: Olvasóterem déL 
előtt 10—től este 9-fg, hétfőn 2-töl es-
te 9-tg. Kölcsönzés 12-töl este 8 lg, 
hétfőn 2-töl este 8 lg. 

Somogyi: Délelőtt 10-töl este 7-lg. 
(Könyvkölcsönzés: délután 2-töl este 
6 óráig.) 

Gorkli (Horváth M.-u. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-töl 
2-lg: délután 3 tói 7-lg. Könyvköl-
csönzés. 

Domaszék község tanácsának éa pártaxervexetének 

kat- A pártszervezet sem teljesíti 

kötelességét, mert ha a tanács meg. 

Domaszéken a kulákok minden 
terménybeadásból hátralékban van-
nak. Van olyan termény, amiből 
még egyáltalán nem adtak be. En-
nek oka, hogy a domaszckl tenács 
megalkuvó, nem ellenőrzi a kuláko. 

alkuszik az osztályellenséggel, a 

pártszervezetnek ez ellen fel kell 

vennie a harcot 

Doroxama tanácsának 

Kiskundorozsma tanácsa hanya-
gul végzi a munkáját, ennek követ-
keztében, Domaszékhez hasonlóan 
a kulákok elmulasztották beadási 
kötelességük teljesítését. Például 
kukoricából körülbelül egy száza-

lékot adtak be, de elmaradtak más 
termények beadásával is, legtöbb 
terményből még nem adtak be 
semmit. Ez azt eredményezte, hogy 
Kiskundorozsma a járás községei 
közül a begyűjtésben hátul kullog. 

NE FELEDJÜK 
Délntnnyarormvág 1933 **ep1emher 27-én irjat 

Négyszáz városi tisztviselő fizetését letiltotta 
a városi adóhivatal a z adóhátralékok miatt 

A MAGYAR RÁDIÓ helyszíni köz-
vetítést ad .szombaton Ps(e a Bernben 
lejátszásra kerülő Svájc—Magyaror-
szág Európa kupa labdarugó mérkő 
zésről. Az első félidőt 19.30 órálől 
20.30 óráig a Petőfi rádió, a máso 
dlk félidőt pedig 20-30 órától 21.20 
óráig a Kossuth rádió közvetíti. 

A cikk elejéin beszámol a 'ap, 
hogy igen sok városi tisztviselő a 
különféle illetékekkel hátralékban 
maradt, nem fizette ki a vízdíjat 
•és sok más illetéket. Ezért a tör-
vények értelmében a városi adó-
hivatal a fizetés egy részét letil-
totta. Majd így folytatja: 

„ . . Azok a tisztviselők és al-
kalmazottak, akiknek adóhátralé-
kuk van, október elsején már csak 
a törvényesen megállapított létmi. 

nimumot kapják meg, a többletet 
a városnak be kell fizetnie az adó-
hivatal pénztárába az érdekelt al-
kalmazott adóhátralékának törlesz-
tésére. 

A „fekete listán szerepel néhány 
olyan alkalmazott is, akiknek flze. 
tése nem éri el a létminimumot. 
Aránylag ezek még a legszerencsé. 
sebbek... tötök nem lehet semmit 
sem levonni." 

Csuda nagy szerencse! 

Ax Sx. Postás országos atlétikai versenye 

Új rendelet a m u n k a k ö n y v e k kiá l l í tásával 

és kezelésével kapcsolatban 

•' A Magyar Népköztársaság Mi. 
nisztertanácsának 79/1952 számú 
szeptember 16 i rendelete értelmé-
ben a munkakönyvet igénylő dolgo-
zó a munkakönyv kiállításáért 10 
forint illetéket köteles okmánybé-
lyegben leróni. Az eiső munkakönyv 
másodlat kiállításáért 50 forint, a 
második és minden további munka-
könyv másodlat kiállításáért 100 
forint kiállítási díjat kell illeték-
bélyegben leróni. Az illetékbélyeget 

a munkakönyv igényléséhez szüksé-
ges kérdőívre kell ráragasztani és 
azt a munkakönyvkiáliító hatáság 
felülbéíiyegzi. 

A munkakönyv igényléséhez szük-
séges okmánybélyeget a dolgozó a 
munkakönyv igénylése előtt kö'eles 
megvásárolni. Az illetéket lehetöl<V 
egy drb bélyegben kell leróni. 10 
forintosnál kisebb címletű bélyeget 
a munkakönyvkiálltítö hatóság nem 
fogad el. (MTI). 

MSZT HIREK 

Felsőváros I. MSZT szervezet szep-
tember 20-án este 7 órakor rendkí-
vüli taggyűlést tart, melyre minden 
tagot elvár a vezetőség. 

Tehéntartók figyelmébe! 

A kötelező sllózásra a kivetett ten-
geri szárat, takarmányszénát a Cson-
grádi sugárút végén lévő silógödör-

| höz reggel 7 órától délután 4 lg 
azonnal szállítsák be, felelősség ter-
he mellet(. (x) 

Munkás- és p a r a s z t l e á n y o k ! 
Jelentkezzetek a szegedi és hód-

mezővásárhelyi szakérettségis tan-
folyamra! Történelem-földrajzsza-
kos és oroszszakos pedagógusoknak 
és jogászoknak mehettek a tanfo-
lyam sikeres elvégzése ulán. Teljes 
ellátást, lakást és ösztöndíjat kap-
tok. A tanfolyamra való felvétel 
fellétele legalább 6 általános isko-
lai előképzettség. A jelentkezők ad. 
janak le részletes önéletrajzot, eh-
hez csatolni kell az üzem, vagy ál-
lami gazdaság pártszervezetének, 
vagy személyzeti osztályának javas-
latát. Az önéletrajzot és a javasla-
tot juttassák el a Megyetanács VB 
Oktalási Osztályához Hódmezővá-
sárhelyre. 

Az osztrák dolgozók tiltakozása 
a fasiszta spanyol filmek bemutatása ellen 

Az utóbbi időben Ausztria szá-
mce filmszínházáha.1 mulattak be 
fasiszta spanyol filmeket, amelyek 
Franco diktátoré iát dicsőitik. A 
6panyol fllinek ve'ltés* része annak 
« propagandahndjáratonk, amelyet 
'Ausztria uralkodó körei a háboiús 
Atlanti Tömb politikájának népsze-
rűsítése érdekében folytatnak. Az 
osztrák dolgozók azonban nem kér-
nek a háborúból, nz Atlanti Szö-
vetség áldásaiból, mint ahogy nem 
kérnek a rosszera'ickú fasiszta fii-
mikből sem. Ausztria fővároséban, 
Bécsben a dolgozok ilven röpcédu-
lákat terjesztettek: „A világ dol-
gozói gyűlölik Francot, Spanyolor-
szág véres diktátorát. Az osztiák 
munkásosztály sem akar tudni n 
spanyol nép hóhérjáról. Nem tűr-
jük tehát, hogy fővárosunkban 
Franco Spanyolországénak filmjeit 
mutassák be." 

Az ausztriai dolgozók Franco-el-
lenes mozgalma nötiön nő. Hiába 
adott, Hellmer, szociáldemokrata 
belügyminiszter parancsot a filmek 
bemutatása ellen tűntető tömeg fel-
oszlatására. A rendőri terror és 

megtorlás ellenére városszerte tün-

tetések zajlanak le. A Tuchlauben-

Kino előtt például számos fiatal 

diák követelte a M'.mek bemutatá-

sának azonnali betiltását Másutt 

a tüntetők táblákkal vonultak a 

fasiszta filmeke4 jálszó mozikhoz 

„Elég' a fasiszta filmekböll, Nem 

akarunk látni Francot dicsőítő fii 

mekefl" 

k ü l ö n v o n a t 

Budapestre szept. 28 án. Rész. 
vételi Jegy ára 59 Ft. Jelent-
kezni lehet 23-án 16 óráig. 

IBUSZ-nál Klauzál tér 2. 

A D é l m a g y a r o r s z á g Áramszo l -
gáltató Vá l la la t gyakor la t ta l ren-

delkező 

autószerelöt 
keres azonnali belépésre. Je-
lentkezni Szeged Klauzál tér 9, 

Munkaügyi osztály. 

ELADÓ: Gyümölcshordó féderes ko-
csi, szőlőprés és daráló. Bokor u. 6. 
A SZEGEDI Konzervgyár kézi bon-
szivattyúf vásárol a Bizományi Áru-
házon keresztül. 
FÉRFI ruhák, női bunda. eladő. 
Pálfy-telep 4. vasárnap 11—1-lg. 
37es félcipő, nagy kézimunka füg-
göny, rádió, teüháló, politúros eladó. 
Atlila-u. 11. I. em. 3. 
JOALLÁPOTRAN levő cseresznyefa 
bármasszekrény eladó.* Megtekinthető : 
Horváth, Tolbuchin sgt. 21. Ugyanott 
különböző ládák kaphatók. 
El CSERÉLNÉM dorozsmai szoba, 
konyha, spelzos lakásomat szegedi 
hasonlóért. Érdeklődni: Dorozsmán, 
Sztálin u. 16 
EI ADö nagyobb méretű fabódé, egész-
ben is e'vlhe|ő. Újszeged, Hatház, 
Stefán Jakobné. 
KERESÜNK zongorát, ahol iehet gya. 
koro'nl. Gutenberg u. 28. magasföld-
szint 2 
KÉT libát (aláltak. Tudakozódni az 
alsóvárosi rendőrörsnél. Dobó u. 
KUKORICASZÁR és rtrpaszalma eladó. 
Ilr.mán Kató u. 24. Nagyáillomásnát. 
FI.ADO ngy beadásra valő 130 kg-os 
disznó. Közép u. 8. 
Ktt'OC.ASTAIAN opozon gallért vennék 
férfi kabátra Vasasszentnéfer it. 1/b. 
8 HONAPOS süldő eladó Újszeged, 
I-lállav fasor 12. 
LEALUTASRA kerülő vaigv leállított, 
személyautót keres megvételre a Sze-
gedi Ser(éshfz'.aló. Személyes bemuta-
tás Dorozsmai ú t 23. alatt. Telefon-
n.egkerpsések 46—84 alatt. 

A' Szeged) Postás SK atlétikai szak-
osztálya vasárnap délután két órai 
kezdettel az Ady téri pályán orszá-
gos női. férfi, serdülő, ifjúsági és 
felnőtt atlétikai versenyt rendez. A 
nagyszabásúnak Ígérkező atlétikai 

A mai labdarugó mérkőzések 

A Honvéd külső pályán fél 4 órakor 
Munkaerőtartalék—Épületlakatos II. o. 
városi bajnoki. 

Szabadság-tér: Délután 4 órakor 
OMSÉG—Szeged-állomás várort I I . o. 
bajnoki. 

Lokomotív külső pályán: Délután 4 
órakor Szegedi Konzervgyár-Bp Kon-
zervgyár barátságos. 

Ma az Sz. Építők SK kézilabdapálya 
avatása 

Ma délután fél 4 órakor avatja az 
Sz. Építők SK új pályáját a Kálvin 
téren ünnepélyes keretek között. 

VASARNAPI SPORTMOSOR 

Labdaruqás 

Lokomotív sportpályán délután fél 
4 órakor Sz Lokomotív—Ceglédi Lo-
komotív NB Il-es mérkőzés. Előtte fél 
2-kor Sz Honvéd II—Újszeged! VL. 
megvei I. o. bajnoki. Fél 11 órakor 
Sz Postás II—Sz Lokomotív II. vá-
rosi bajnoki, 8 óna: Sz Lokomotív ifi 
—Sz Postás ifi bajnoki. 

Lokomotív külső pályán: 9 órakor 
Ruhagyár—Spartakus városi I. o. baj-
noki; 11 órakor: Jutagyár—Lendület 
városi I. o. bajnoki, 4 órakor Előre— 
Vasas városi í . o. bajnoki. 

Hunyadi tért Dózsa pálya. Fél 9-kor 
VL Sz Kender—Sz Postás megyei I. 
o. bajnoki. Fél 11 órakor: Sz. Dózsa 
II—Sz Lendület I I . városi II. o. baj-
noki. 

Cserepessor: 8 óra Sz Kinizsi ifi— 
Makói Lok. ifi bajnoki. 10 óra: Sz 
Kinizsi—Makói Lokomotív megyei I. 
o. bajnoki; 12 óra: KenyérgyáfoMAV 
I®. városi I I . o. bajnoki-

Ady (ér, 8 óra Haladás—Lemezgyár 
városi I. o. bajnoki. 12 óra: Fáklya 
—Bőrösök városi II. o. bajnoki. 

Honvéd pálya: 8 óra Sz Honvéd ifi 
—Újszegedi VL ifi bajnoki. 

Honvéd külső pálya, 10 óra Délma-
gyarország Nyomda—Távírda városi 
I I . o. bajnoki. 

Ujszeqedl Textiles pálya: g óra: Új-
szeged: Vürös Lobogó—Haladás II. 
városi I I . o. bajnoki. 

versenyre eddig 15 sportkör, köztük 

a B*P- Honvéd. Rákospalotai Lokomo-

tív, Pécsi Lokomotív, Ceglédi Loko-

motív nevezett be számos élvonalbeli 

atlétával. 

Járási labdaruqó bajnokság -, 

Algyő Kisteleken Játszik délután 3 
ólakor. Kübekháza öszentivánon dél-
után fél 4 órakor. Tápé Sándorfalván 
délután fél 4 órakor. Asotthalom Sző-
regen délután 3-kor." Szentmihálytelek 
Mórahirlmán délután 4 órakor. Szaty. 
maz UJszentivánon délután 4 órakor. 

Salakpálya motorosverseny 

Az ú j Honvéd stadionban vasárnap 
délután 2 órakor az Sz Honvéd SE 
országos meghívásos salakpálya mo-
torosversenye, az ország legjobb ver-
senyzőinek részvételével. A nagysza-
básúnak Ígérkező országos motoros 
versenyre az Anna Kútfői külön vil-
lamos és autóbusz Járat közlekedik. 

MHK úszóverseny 
Vasárnap délelőtt fél 11 órai kez-

dettel az újszegedi versenyuszodá-
ban MHK Jellegű úszóversenyt ren-
deznek. A versenyen részt vehet min-
denki, akt I I o. szintnél még Jobb 
eredményt nem ért el. A résztvevők 
MHK Igazolást kapnak. Nevezni 1 
helyszínen lehet délelőtt 9—10 óráig. 

Az MHK verseny után a aeegedt 
sportkörök minősítő úszóversenyt tar-
tanak. 

Szeged orszáqúll kerékpáros baj. 
noksáqa 

Vasárnap tart ják meg Szeged város 
országúti kerékpáros bajnokságalt a 
budapesti országúton. A versenyek 
rajtja és célja a tűzoltó laktanya előtt 
íesz. A raj) reggel 8 órakor, a be-
érkezések 9—11 óráig várhatók. 

A járási labdarugó bajnokság 
állása 

T. Mórahalom 18 42:16 26 
2. Tápé 15 57:17 24 
3. Deszk 16 39:22 23 
4. Algyő 16 39:26 21 
5. Öszentiván 15 43:29 19 
e. Sándorfalva 14 34:23 17 
7 Kistelek 11. 16 29:21 15 
8." Kübekháza 16 34:37 15 
9. Asotthalom 15 23:32 9 

10. Szatymaz 5 9:17 4 
11. SzPn|mIhályte!ek 5 6:22 4 
12. Szőreg II . 14 8.38 3 
13. UJszentlván 16 9:63 — 

Szatymaz és Szentmihálytelek az őszt 
fordulóban nevezett be. 

DÉLMAGYARORSZAG 

Dolliikat napilap 

Felelős szerkesztő é9 kladői 

ZOMBORI JÁNOS 
Szerkeszti! a szerkesztőbizottság 

Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11 
Telefon: 35—35 és 40—80 

Ktadi* hivatalt Szeged. Lenln-u. f . 
Telefoni 81—18 é 9 35—OO. 

Ceongrádmegyet Nyomdaipari 
Válialat Szeged 

Felelős vezetői VLucza GT&TCV 

500 KÉVE kukoricaszár a dorozsmai 
állomásnál, egy férfi kerékpár, mély 
gyermekkocsi eladó. Répás u. 13. 
BÚTOROZOTT szobát keresünk. Címe-
ket: Délmagyarország kiadóhivatalá-
ba: kérjük leadni. 
125-ös CSEPEL motor eladó Szómba 
ton 7—4-ig Feltámadás u. 11. 
UÓRKABATJAT most festesse, Javít-
tassa Csordás bőrruhnkészl|ő mester-
nél. Szent Miklós u. 7. 
KONZERVGYÁR vesz használt abroncs-
köpenyt. mérete 5.50x16 
SEGÉDMUNKASOK azonnal Jelentkez. 
hetnek MAV Hídépítő Üzemi Vállalat 
Szegedi Fűtőház, napi fél liter te| 
díjmentesen, üzemi koryha ebéd ol-
csó áron. 
HALÖSZOBABUTOR dlófunéros, fénye-
zett, új , eladó. Párisi kr(. 6. 
ELADÓ a'lg haszná't szép mély gyér. 
mekkocst női kerékpár. Attila u 8. 
házfelügyelőnél délután 3—8-lg. 
EI.ADQ egy 250 N. S. U. négyütemű. 
Francia u 24. 
ELADÓ kályha szénnel és koksszal 
füthejő, ládák, egy ágy madrac. Saj-
ka u. 12. 
BEADÁSRA egv 140 kg-os sertés eladó. 
Bőhm (eleo. Vág u. 9. 
JOALLAPOTBAN lévő mély gyermek, 
kocsi eladó Kígyó u. 1. II. em. 5. 
SINGER karika'hajós női varrógép el-
adó. Feltámadás u. 17. I. em. 1. 
ELADÓ bontásból ajtók, ablakok tok-
kal együtt. Koncz, Újszeged. Főfasor 
4LL 

JÓIÍARBAN lévő nagy Samottos és 
egy kis 6.os vaskályha eladó. Csll-
'lag (ér 15 Dobónál. 
GYÜMÖLCSTAROLASRA hűvös, szel-
lőztethető pince vagy raktárhelyisé-
get keresek bérbe. Levélbeli értesí-
tést Püspök u. U / b alá kérek. 
KOMBTNALTSZEKRÉNY. rekamféálL 
vány. konyhaberendezés Spltzer asz-
ta'osnál készen kapható. Attila: u. 16. 
MODERN politúros hálószoba eiladó, 
asztalosnál, Fe'sőtlszapart 23. 
EI ADó (ele ajtók, egy ólajtó. Párisi 
krt 10. 
40 FOLYÓMÉTER colos, 24 széles 
df.szka eladó. Petőfi Sándor sgt. 84. 
KERTES lakás bútorral és 3 q szén 
átadó. Maros u. 14. 
KÉT fiatal Í6 eladó Pásztor u. 74. 
EI.ADÖ szép íróasztal, szőnyeg 250X 
35C. Kossuth Lajos sgt. 19. I. em. 1. 
HASZNÁLT tégla eladó Reptéri ú(ör 
ház. 
2 VAGY 3 szobás összkomfortos la-
kást veszek. Címem Békéscsaba, Sztá-
lin út 45. 
ELVESZETT kedden 10—11 között egy 
fé' gyermekkabát. Április 4-útján. 
Kérem a megtalálót, Jutalom ellenében 
adja le Somogyi u. 17. alá 
ELVESZETT egy hosszúorrú szőke ma-
'lacom, csütörtökön. 18-án 11 és 12 
közölt. Kérem a becsületes megtalálót 
értesítsen Április 4-útJa 12. Kurucz 
László. 
AGY, varrógép, szekrény, egyéb bú-
tor eladő, Batthyány u , 12, 


