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A T E X T I L M Ü V E K B E N M E G K E Z D Ő D Ö T T 

A Z Ü J P Á R T O K T A T Á S I É V 

A Textilművek pártszervezete, sietve mentek műszak után az öl-
okulva az elmúlt oktatási év hibái-j tözőbe, nehogy akár csak egy per-
ből az 1952—53-as oktatási év elő- cet is késsenek a z első oktatási na-
készítését sokkal előbb s nagyobb! pon. Az üzemőrség földszinti szo-
körülteklntéssel végezte. Gondosan 
felmérte az alapszervezet vezetősége 
a tanév beindításának előfeltételeit, 
amelyet általában véve pártsaerve. 
zeteink, mint lényegtelent elmulasz. 
tsnak. A pártszervezet előtt az elő-
készítés legfontosabb feladataként 
az oktatási év politikai előkészítése 
állt. Elsősorban a hallgatók gondos 
kiválasztásával biztosították a megin-
duló oktatási év magasabb színvona-
lát. Nagy gondo-t fordítottak arra, 
hogy megismertessék az összes dol-
gozókkal az elmélet jelentőségét, a 
politikai, társadalmi és gazdasági 
élet minden, területén. Ezt részben a 
taggyűléseken, részben pedig párt-
csoportértekezlelen és népnevelő 
munkával érték el. 

Gondoskodtak arról, hogy egy tan. 
folyamhoz tartozó hallgatók ugyan, 
azon műszakban "dolgozzanak. A 
tanfolyam kezdete előtt megindult 
a hallgatók és propagandisták meg. 
ismerkedése. Megismerkedtek egy-
más munkájával, képzettségével, 
elvtársi kapcsolat létesült közöttük 
és mielőtt a tanfolyam megindult 
volna, már a kialakuló munkakö-
zösség esö jelenségei láthatókká vál-
tak. A pártszervezet vezetősége az 
üzem vezetőségével együtt gondos-
kodott arról, hogy a szemináriumi 
foglalkozások számára kijelölt he-
lyiség megfelelő díszítéssel és ké-
nyelmes berendezéssel (asztalokkal, 

bája fél három előtt jónéhány perc-
cel már megtelt hallgatóval. Ott 
voltak már mind a húszan, akiket 
a pártszervezet méltónak talált ar-
ra, hogy az oktatásban résztvegye-
nek. A falakon feliratok fogadták 
az érkezőket „Jótanulással harco-
lunk a békéért", „Üdvözö l jük az 
1952—53. évi pártoktatásban részt-
vevő elvtársakat". A piros terítővel 
bevont asztalon virágok díszlettek, 
amikor Thébesz Antal elvtárs, az 
a'apszervezet titkára megnyitotta az 
idéí oktatási évet. Megnyí lójában 
r.z kérte a hallgatóktól, hogy a 
párt szervezeti szabá lyzatnak meg-
felelően alaposan képezzék magu-
kat és legyenek méltók a párt bi-
zalmára. A felszólalók ezt meg is 
fogadták. A titkár elvtárs felsorolta 
a múlt év oktatásában előfordult 
hibákat. A felszólalók válaszukban 
hangsúlyozták, hogy pontosan meg-
jelennek a foglalkozósokon és gon-
dosabban jegvzetelnek. mint az el-
múlt évben. Ezután megválasztották 
a szemináriumbizalmi elvtársat is. 

A középfokú politikai iskola he-
lyisége énekszótói volt hangos. Az 
iskola hallgatói mozgalmi indulók 
énekiése közben várták, míg vala-
mennyien egybe gyűlnek. Itt sem 
volt egyetlenegy hiányzó vagy el-
késő sem. Pé f e r Szilveszter elvtárs 
megnyitójában méltatta az ú j ok-
tatás" év jelentőségét és rámute-

stb.) otthonosan fogadja a hallga- h ézidén még sokkal job. 
tókat. _ Gondoskodtak m e g f e l e l ő ^ ' k e , j - , a m , l n l 

A résztvevők egv-
könyvtárról is. amelyben a szukse- j h a ü , határozták el, hogy a sze-
ges irodalom a tanfolyam ha.lgatoi- j m m á r i „ m r ő l soha t*em lesz tóazo-nak rendelkezésére áll. Természete, 
sort fűtésről és világításról is tör-
tént gondoskodás. Ilyen előzmények 
Után az üzem területén még az ok. 
tatási év megindulása e'őtt megtar. 
tották az első szemináriumi foglal-
kozást, azzal a céllal, hogy ennek 
tapasztalatait leszűrve az általános 
oktatás megindulásakor felhasználni 
tudják. 

Az első szemináriumi foglalko-
zás csütörtökön délután zajlott 1® 
ünnepélyes külsőségek között. Az 
alapfokú politikai iskola hallgatói 

* Párthirek 

Felhívjuk a titkár elvtársak f i -
gyelmét, hogy az alsófokú oklatás 
(alapfokú, alapismereti, középfokú) 
tanévnyitóját egybekötve az e'sö 
foglalkozás megtartásával, folyó hó 
l?-ún. hétfőn közvetlen a műszak 
idő befejezése után kell mindenütt 
megtartani. Az oktatási nap ebben 
az évben is hétfő lesz. A megnyitó 
ünnepélyesen, a pártszervezet tit-
kárának részvételével kell, hogy 
megtörténjen. Az előkészítéshez már 
most hozzá kell kezdeni. 

Külön felhívjuk a tilkár elviár. 
sak figyelmét, hogy amennyiben a 
területén dolgozó propagandisták a 
folyó hó 8-án megtartott foglalkozó, 
son nem veitek részt, úgy folyó 
hó 10-én, pénteken déluián 5 órára 
küldje el őket a Pátoktatás Házá-
ba, mert ezek részére pótfoglalko-
zást tartunk. Aki nem vett részt az 
előkészítő foglalkozáson, az a 13-i 
foglalkozást megtartani nem tudja. 

Városi Pártbizottság 
Agit.-Prop osztálya. 

A nemzeti kisebbségek harcolnak 
a Tito-fasizmus ellen 
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IDŐJÁRÁS-JELENTÉS 
várhat- '(•íö'a*'is 

péntek estig: Ke-
vés felhő. egyes 
helyeken éjszakai 

ködképződés, 
gyenge szél. Az 
éjszakai lehűlés 
erős marad, a 
nappali hőmér-
séklet kissé emel-

kedik 
Várható hőmérsékleti értékek az 

ország területére péntek reggel; 2 
—5, délben 13—16 fok között. 

MOZI 
Szabadság: Orsal csomópont (októ-

ber xs-isr). 
Vörös Csillag: Semmelweis (október 

U'-'g). 
Fáklya: A kínai nép Koreáért (ok-

tóber 12-ig) 
Az előadások a Szabadság- és Vö-

latlan hiányzó és Besenvei Jánor.-
né, Savnnva Ilona, valamint Halut-
ka" Béla elvtársak azt is vállalták, B , . „ „ - i - . - zrópké vós Csillag-moziban 6 es 8 órakor, hogy a pontos megjelenés érdeke- I F á k , : y a . m o z l b a n 6 ű r á t ó l f o i y t a t ó . 
ben minden egyes összeinvetel al- . lagosan kezdődnek. 
kz 'mával hatos csoportokban nien- | SZÍNHÁZ 
nek a politika) iskolára. Szögei!i j Etek; 7 óra: Figaró házassága. Dé-
Zoltánné arra hívta fel a f igyelmet, ryné bérlet (2). Bemujató előadás. 
hocv a tanulás során gyengébbek- KIÁLLÍTÁS 
nek mutatkozó elvtársakat segíteni 
kell, hiszen valamennyien 
kedvvel tanulnak. 

Jugoszláviában nagy számban 
é'nek magyarok, albánok, bolgárok, 
románok és má« egyéb nemzetisé-
gek is, — a legszörnyűbb elnyo-
más alatt. Még a második világhá-
ború előtti jugoszláv királyságban 
sem dühöngött annyira a nemzeti 
kisebbségek elnyomása, mint most, 
a Titc-Iasizmus alctt. 

Az e lnyomct l és jogfosztott ju-
goszláviai nemzeti kisebbségek 
mindig is harcot folytattak a nem-
zeti és szociális e lnyomás ellen. 
JugOiSzlávia többi népével együtt 
lelkesen vettek részt a második v i -
lágháború felszabadító hadjáratai-
ban a hitlerista megszállók ellen. 
Hősi harcaival tette magát ismertté 
a magyar „ P e t ő f i " partizánbrigád, 
az albán partizánbrigád és a sz 'ovák 

j Janosik-brigád. A Szovjetunió se-
! gitségével folytatott harcban a nem-
zeti kisebbségek óriási áldozatokat 
hoztak. 

A Tito-fasiszta banda azonban 
azt«a ,sok áldozatot, amelyet a nem-
zeti kisebbségek Jugoszlávia fel-
szabadítása érdekében hoztak, sem-
mibe sem veszi. Ezek a banditák 

'elsikkasztották a nép vívmányait 
és szörnyű körülmények közé ta-
szították a nemzeti kisebbségeket. 
A nemzeti kisebbségek képviselőit 

| elmozdították hivatali állásukból, 
1 igen sokat letartóztatlak és meg-
J öltek közülük. A nemzeti kisebb-
ségek vállára tokozott adókat és 

| más terheket raknak, megtiltották, 
I hogy nemzeti érzésüket kinyilvá-
' nitsák. Egy magyar embernek nem 
szabad rokonszenvét nyilvánítania 
a magyar népi demokrácia iránt, 
nem szabad ezt tennie a románnak 
és a bolgárnak sem, ha nem akar. 
ja megkockáztatni, hogy letartóz-
tassák vagy éppen megöljék. Erre 
az elnyomásra a legkiválóbb példa 
az az újvidéki eset, amikor egy 
magyar nemzeti kisebbségi cso-

. A felszabadulásnak kosaönheíem 
nyugodt, boldog étetem 

nagy klubban. Nyitva délelőtt 10-tői este 
| 8 óráig. 

MUZEUM 
j Kossuth-emlékkiállítás, Móra Ferenc-
| kiállítás, fejlődéstörténeti és termé-
szetrajzi kiállítások: hétfő kivételé-

' vei naponta 9 órától délután 18 
i ór áig, szombaton 9 órától délután 17 
óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. 

1944 október 11-én 
lett szabad Szeged 
dolgozó népe. Ezen a 
napon kúszott fel a 
városháza tornyára 
először a vörösszínű 
zászló, az a zászló, 
amely erőt adott azok-
nak a dolgozóknak, 
akik pincében, vagy 
lakásukban meghú-
zódva várták a német 
rablók elvonulását s 
bíztak abban, hogy el-
jön a felszabadulás 
napja, 

Nem csalódtak Sze-
ged dolgozói. Október 
elején már hallatszott 
a Szovjet Hadsereg 
tüzérségének hangja, 
amely kiűzte hazánk-
ból a fasiszta bandát. 
Este volt, mikor Új-
szeged felé nézlek va-
lamennyien. Látták a 
láthatár peremén fel-

felvillanó ágyúk vö-
rös lángját, melyben 
érezték; hogy közele-
dik a felszabadulás 
napja. Szép volt, mert 
az ágyúk tüzének vö-
rös lángjában látták 
a Kreml tornyának 
ötágú csillagát, mely 
erőt adott és erőt ad 
műiden békét akaró 
embernek. 

Emelt fővel gondo-
lunk vissza azokra az 
időkre és hősökre, 
akik életüket áldozták 
hazánkért, szabadsá-
gunkért. így gondol 
vissza Börcsök János, 
a Dózsa-tszcs tagja is 
a felszabadulás ün-
nepe előtt azokra az 
időkre, amikor meg-
változott a dolgozó 
parasztság élete is. 

— Tizennégy évi 
kubikolás, tizennégy 

évi zsákolás nyomta a KÖNYVTAR 
vállam és feleségem- ' Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 

i.Ai miprrripkem- ideje hétköznapokon: Olvasóterem déL mei kci gyermekem eIőtt 10_tfi| este 9 tg, ,létf5n 2.t61 es. 
mel csak tengődtem a ^ g_,g Kölcsönzés 12-tői. este 6-ig, 
múltban. Akkor nem hétfőn 2-től este 8 lg. 
voltam megbecsült doU , , . s °m 0*Y; : Délelőtt 10-W1 este 7-ig, 

...7 7 • 7 : , (Könyvjtolcsönzes: délután 2-től este 
gozo, a többi dolgozó• 6 ör-átg.) 
társammal együtt. Gorklt (Horváth M.-u. 3. MSZT szék-
Pór fillérért kellett ház): Hétköznapokon délelőtt 10-től 
reggeltől-estig dolgoz-1 délután 3-tól 7-ig. Könyvköl. 
nom, megalázkodnom. ... 
Megváltozott már az 
az idő. A felszabadít.] MNDSZ H.REK 
lás után jobbá fordult: Felsőváros X. pénteken délután 6 
777 életem Most értem órakor nőnapot, Belváros V 6 óra-
az e.etem Most eii-m k o r t e r m é s z e l tudományi előadást, Rc-
meg csak igazan, mit kus 6 órakor taggyűlést tar t 
jelent a szabadság, I • 
amelyben boldogan él- MSZJ H|REK 

hetek- es dolgozhatok. -
A felszabadulásnak és MSZT Alsóváros I. és II. szervező, 

, , .. .. » október 11-én este 6 órai kezdettel 
partomnak koszonhe- taggyűlést tart Földműves utca 7. 
tem azt, hogy mint szám ala-tf lévő helyiségében Kér-
tszcs-t-K7 olyan éle- Jük a tagság minél nagyobb szám-
tem vön, , K í m való megjelenését. vendégeket 
nyugodtan, 
tekinthetek 
felé. 

portot, azért mert az olimpiai via-
dalok alkalmával a jogoszláv fui. 
ballcsapat ellen győztes magyar 
csapat melletti rokonszenvüket 
nyilvánították, letartóztatlak. A 
Tito-banda egyre-másra rendezi a 
pereket, amelyeken halálra és líz. 
húszesztendős börtönbüntetésre ítéli 
a nemzeti kisebbségekhez tartozó 
hazafiakat. Ilyen ítéleteket tucat-
szám hoztak Zentán, Veliki Trnyán, 
Tctovon, Pri-stinán, Skopljón és 
más helyeken a legutóbbi időben 
is 

| A titóisták mesterkedéseíkkei 
megpróbálják megbontani a nem-
zetiségek egységes sorát. Ez a 
törekvésük azonban nem Sok siket, 
rel jár. Jugoszlávi a minden nem-
zetiségi dolgoeója egységesen, 
vállvetve harcol a TÜo-fasiszta 
rendszer ellen, így is kifejezve Ju-
goszlávia népei testvéri eg"üttinű-

I ködését. Ez a harc a legkülónbö-
| zőbb formákban nyilvánul meg. 
így például a magyar nemzetis.', 
güek Zentán megszervezték a 
Szovjetunióban és a népi demo-
kráciákbin tartózkodó jugoszláv 
forradalmi emigránsok sajtójának 

, terjesztését, valamint rádiójának 
| hallgatását. Debra községben, Ba-
: nistan és más községekben a bol-
gár és az albán nemzeti kisebbség 
tagjai elszabotálják az adófizetést, 
s hevesen ellenállnak az amerikai 
háborús gyújtogatok terveinek. 

A Jugoszláviában élő nemzeti 
kisebbségek tudják, hogy a nem-
zetiségi egyenlőtlenség megszünte-
tésének egyetlen útja van csupán, 
és ez a demokratikus szabadság-
harc fokozása a Titó—Rankovics. 
banda rendszerének megdöntéséért, 
Jugoszlávia népei a nemzeti ki-
sebbségekhez tartozókat saját test-
véreiknek és barátjuknak tekintik, 
akikkel együtt harcolnak a közös, 
nagy cél eléréséért 

Díjtalanok a ma kezdődő röplabda bajnokság középdöntői 
Ma kezdődnek az országos röpiab-

d i bajnokságok középdöntő mérkő-
zései reggel 9 és délután fél 3 órai 
kezdette', a Honvéd-stadionban. A 
döntőbe jutásért a Bp Dózsa, Bács-
Kiskun megye bajnoka, Békés megye 
brjnoka és a Szegedi Honvéd fér f i 

csapatai, a Bp Postás, Bács-Kiskun 
megye bajnoka. Békés megye bajr.o. 
ka és a Szegedi Postás női csapa-
tai küzdenek. A három napon át 
folyó küzdelmeket a szegedi dolgo-
zók díjtalanul tekinthetik meg. 

A% ejtőernyősök késxőlnek 
a vasárnapi bemutatóra 

amelyben j 
boldogan' 
a jövő 

szívesen lát a vezetőség. 

Műszaki könyvkiállítás nyílt meg Szegeden 
A Műszaki és Természettudomá- j nyos dolgozó melleit az üzemek 

nyi Egyesületek Szövetsége Szege- legkiválóbb szfahánovistái közül is 
cíen műszaki könyvkiállítást rendé- I többen megjelentek. 
ze'-t. 

A kiállítás megnyitásán közel 
bzáz mérnök technikus é3 tudomá-

f f * W**&faWMaf.' 

Piukovich Sándor, a Műszaki és 
Természettudományi Egyesületek 
Szövetségének főtitkárhelyettese 
megnyitó beszédében hangsúlyozta, 
államunk a könyvkiadás terén is 
hatalma® segítséget nyújt a mű-
szaki dolgozóknak, a különböző tu-
dományok művelőinek ahhoz, hogy 
szakmai tudásukat állandóan növel-
jék. Elmondotta, hogy smig 1936-
tóí 1938-ig mindössze 81 műszaki 
könyvet aditak ki. addig a felszaba-
dulás után csak 1950-ben ennek 
tizenötszöröse került kiadásra. 

A műszaki könyvkiadás hatalmas 
arányú fejlődésére jellemző az is, 
hogy amíg pl. az Akadémia Könyv-
kiadó 1930-tól 1945-ig 159 könyvet 
adott ki 238.000 példányban, addig 
1951 ben egy év alatt 147 féle mű-
szaki könyvet 269-700 példányban 
adtak ki. Ebben az évben mintegy 
SOO műszaki könyv Kerül kiadásra. 

Ennek a kiállításnak egyik célja 
az, hogy a tudományos szakembe-
rek minél nagyobb számban ismer-
jék meg, hogy csak az utóbbi évek-
ben megjelent szovjet és magyar 
természettudományos és műszaki 
szakkönyvek milyen hatalmas tár-
házából meríthetnek újabb ismere. 
leket tudásuk urtveláiúhes-

H1RDETMÉNY 
Szegedi szennyvizátemelő telep en-

gedélyezése ügyében kiadott végha 
fározat megtekinthető október 22-ig 
Bérházban a kapu alatt lévő hirde-
tőtáblán. 

Városi Tanács VB elnSke 

HIRDETMÉNY 
Difteria elleni kötelező védőoltás 

időpontja és helye: Reggel 8 órai 
kezdetlel Szilléri iskoíai. Rókusi is-
kola, Belvárosi fiúiskola, Mérey u. 
leányiskola Reggel 9 órai kezdette: 
Újszeged Tanítóképző, Móravárost is-
kola. Reggei 10 órai kezdettel AL 
sóvárosi gondozási kör, Petőfi telep 
templomtéri iskola. 

Difteria I. oltásban részesülnek a 
IJ. féléves (6-tól 12 hóig), difteria I j . 
oltásban részesülnek a IV féléves 
(18-tól 24 hóig) gyermekek. 

VB.-einök 

AZ ÚTFENNTARTÓ VÁLLALAT KÖZ-
LEMÉNYE 

Az IzabeFa-híd útburkolása miatt a 
Ri'dapest—Belgrádi 5. számú főközle-
kedési út átkelési forgalmát október 
14-től kb. 6 héire a következőképpen 
változtatják meg: A Budapestre irá-
nyuló forgalom a Kossuth Lajos su-
gárútról kiindulva a Nagykörúton. 
To-'buchin sugárúton és Gyepiéri 
úton lesz. Az elterelést forga'om 
irányító táblákkal jelzik 

OÉLMAGYARORSZAG 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
ZOMBORI JÁNOS 

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

Telefon: 85—35 és 40—80 
Kiadóhivatal: Szeged. Lenln-u. » . 

Telefon: S l - 1 6 é 9 35-00. 

Csongrádmegyei Nyomdaipari 
Válialat. Szeged 

_ .TalsUb yazarűu y i n c * » Ccyfirex 

A vasárnapi ejtőernyős bemutatóra 
készülnek azok a lelkes szabadság-
harcos fiatalok, akik ezzel a bátor 
sporttal ezúton is bizonyságát teszik 
forró hazaszeretetüknek. Lázas mun-
kában vannak ejtőernyőseink. A tor-
natermekben, gyakorlótéren izzik a 
forró hangulat. Különösen az új elv-
társak érdeklődnek különös lelkese-
déssel és akik már többször végez-
tek ejtőernyős ugrást, azok segjfe-

Ma a VL Sz Kender minősítő atléti-
kai versenye 

A Vörös Lobogó Szegedi Kender 
SK ma délután fél 4 órai kezdettel 
minősítő MHK atlétikai versenyt 
rerdez az Sz. Dózsa, Hunyadi téri 
sportpályán. A versenyen 100, 500 
és 1000 méteres síkfutás, távolug-
rás és magasugrás, torna, 10 és 20 
l'm-es kerékpározás, súlylökés, grá-
nátvetés és 8 km es gyorsított me-
net versenyszámok szerepelnek A 
sportkör elnöksége a legjobb öt ver-
senyzőnek tiszteletdíjat tűzött ki. 

A VL Sz Kender sporthírei 
Befejeződtek a megyei labdarugó-

bajnokság küzdelmei. A VL Sz Ken 
óer labdarugó csapatai a 13. helyen 
végzett. 

A VTSB melíett működő Labdarugó 
Társadalmi Szövetség a VL Sz Ken-
der II. csapatét beosztotta a városi 
tartalékbajnokságba. 

Az elnökség Sándor Lajost meg-
bízta a II., az i f júsági és a mezítlá-
bas labdarugó csapatok edzésével. 
Az újonnan alakult kézilabda szak-
osztály edzője Fehér István eívfárs, 
a móravárosi általános Iskola test-
nevelő tanára lett. 

nek nekik, mesélnek a bátrak sport-
járói. 

Több mint ,száz fiatal fog most 
vasárnap 800 méter magasból ejtő-
ernyős uqrást végezni. Szegeden 9-
föl 12 óráig és Hódmezővásárhelyen 
9 órakor lesz az ejtőernyős bemu-
tató, ahol új ugrók, továbbképzésük, 
zuhanóugrók, műugrók szerepelnek. 
Mindenkit szeretettel várunk. 

Sárvári Sándor 

A tekézők sikeresen szerepeljek, 
amelyet bizonyítanak az eredmények 
Sz Kender—Sz Lok. 3200:2974, Sz 
Kender-Szentesi Lok. 3076:2856, Sz 
Kendet—Ujszegedi Kender női I o. 
bajnoki 2073:1884. A fenti mérkőzé-
sen Kalmár Mártonná 405 fát ütött 
és ezzel megszerezte első osztályú 
minősítését. Vas Andrásné 375 fá-
val ] I . o. versenyző lett, 

Salqótarjáni Bányász—Bp. Bástya 1:1 
(0,0) 

Szerdán Játszották le Salgótarján-
ban az elmaradt NB l-es mérkőzést, 
amely nagy küzdelem után döntet-
lentE végződött. Góllövők: Opova, Il-
letve Palotás. 

Ma csúcsjavító kísérleti at'éllkíl 
verseny 

A Szegedi Postás SK ma délután 
4 órai kezdettel csúcsjavító kísérteti 
atlétikai versenyt rendez a Hunyadi 
téri Dózsa sportpályán a következő 
számokból: 300 m-es női ifjúság: 
síkfutás, 1500 m-es serdülő férf i sík-
futás, 2000 m-es fér f i ifjúsági sík-
futás. A versenyen az első három 
helyezeit éremdíjazásban részesül. 

JŐÁLLAPOTBAN levő páncélszekré-
nyeket és páncélládákat keresünk 
megvételre. Cím: MÁV Igazgatóság 
Anyagosztály. Kossuth Lajos ,sgt. 8. 
KISEBB méretű páncélszekrényt ve-
szünk. MEZŐKER. Deák Ferenc u 20. 
350 cm3 MODERN Royai Enfield mo-
torkerékpár eladó. Szeged. Bajcsy 
Zs. u. 20. 
BESZOLGALTATASRA alkalmas sertés 
eladó Másikra! társat keresek. Kele-
men u 7. I. em. 6 
SZÖVETKEZETÜNK Kossuh Lajos sgt-
25. szám alatt pékséghez szükséges 
2 drb hasznáét fűtőtestet vásárol. 
Ajanlatokat fenfi címre kérünk. Sze-
gedi Földművesszövetkezet 
JÖIÍARBAN lévő 125-ös Csepel mo-
torkerékpárt veszünk, ajánlatokat 
postafiók 142. számra kérünk. 
ELVESZETT egy 4 hónapos farkas-
kutya, Rex névre hallgat, színe szür-
ke, háta fekete. hegyes, nagy fül. 
A megtaláló 300 Ft jutalomban ré-
szesül Rendőrkapitányság. 
SZÁNTÁST vállatok, ugyanott asztali 
mángorló, 2 méteres cgllos deszkák 
eladók Pulcz u. 14. 

ZOMÁNCOS, príma, nagy tűzhely el-
adó. Kecskeméti u 18. 
ELVESZTETTEM csütörtök reggel * 
Dugonics tér és Lenin utcán női kar-
órámat, melyhez nagyon kedves em-
üékem fűződik. Megtalálónak teljes 
értékét kifizetem. Lenin u. 16. II. 
7 ajtó. 
ELADÓ használt, lő ponyva 2.60 
.széles, 6 méter hosszú. Pankotainal, 
Oroszlán u. látható. 
KOVÁCSOKAT felveszünk, gépen dol-
gozók előnyben. Szegedi Késárűgyúr. 
BÖRKABATJÁT most festesse, javít-
tassa Csordás bőrruhakészítő mes-
ternél, Szent Miklós u. 7. 

Lehetőleg közgazdasági isko. 
lát végzett könyvtlönöket 

a z o n n a l i 
belépéssel felveszünk. Bor-
forgalmi i Vállalat. Szeged, 

Hajnóczy-u. 8. 

N A G Y AZ É R D E K L Ő D É S 

a totó iránt 
Az elmúlt héten ismét ugrás-
szerűen emelkedett a bekül-
dött tippszöivények száma. 
Ennek következménye, hogy 
a nyertes szelvények nagy 
száma ellenére is jelentős 
nyeremények kerülnek kios-z. 
lásra 12 találat = 2825 Ft, 
11 találat = 175 Ft, 10 ta-
lálat = 27 Ft Góltotó = 

1045 Ft 


