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Kitüntetés, hogy az orosz nyelvet taníthatom 
Szüleim napszámosok voltak. 

Hagy szegénységben éltünk hat test-
véremmel együtt. Mikor iskolába 
kerültem, minden vágyam az volt, 
hogy tanulhassak. Sokat küzdöttünk' 
amíg elvégeztem a négy polgárit.' 
Nehéz volt tanulni otíhon a kicsi 
lakásban. Jelesre kellett végeznem, 
hogy tovább tanulhassak. Szüleim 
azonban nem tudlak tovább tanlt-
lattil, apáin keveset keresett, nekem 

lattanai boldog voltam, amikor kö-
zölték veleim, hogy mehetek egye-
temre, az Orosz Intézetbe tanulni. 

Boldogan fogtaim hozzá tanulni s 
jelesen, kilűnően végeztem az első 
éret. Munkám eredményét máris Já-
tom. Az a kitünielés ér t , hogy a 
Magyar-Szovjet Társaság oda kül-
dött oro»z nyelvet tanítani, ahol 
nyolc éven át dotgozlain. Voll mun-
katársaimnak taníthatom Lenin és 

IDOJARASJELF.NTE 
Várha.ó időjárás 

csütörtök esnq: 
Ati-r.enetileq szára-
zabb idő, ho.nap 
sokfelé havazás, 
havaseső. eső. 

Ütegé ónk ülő 
északnyuqai szél, 
az é|szakai lehűlés 
kissé gyengül, a 

nappali hőmérséklet aliq változik. | 
Várhaló hőmérsékleti értékek az 

ország területére: Csütörtökén reg-
qei 0—mínusz 3, délben 1—4 fok kö-
zölt A fűtés alapjául szo qáló var-j 
haté középhömérsék'et 4 fok alatt, i 

MOZI 
Szabadság: Hajnal a haza felett j 

(december 10-ig). I 
Vörös Csillag: Viborqí városrész • 

(december 7-ig). 'Á 
Fáklya: Párttagsági könyv (ma : 

utoljára). 
Az előadások fél 0 és fél 8 kor 

kezdődnek 
SZÍNHÁZ 

Este 7 óra: Összeomlás. ICalOna Jó-
zsef bérlet (4). 

KIÁLLÍTÁS 
„Rákosi elvtárs harcos élete'1 —' 

MSZT székházban. (Horváth Mihuly 
u 3.) 

„A Izékeharc úja'bb Irodalma"1. CA 
Somogvt-könvvtnrban) 

József Attila kiállítás (uz Egyetemi 
könyvtárban). 

* Párthirek 

Kálmán Gáborné orosz nyelvet tanít. 

5S dolgozni keltett. így kerültem az 
Üjszegedi Kendergyárba, ahol uyolc 
éven át dolgoztaim. 

A felszabadulás után a dolgozók 
elölt megnyíllak az iskolák kapui és 
1951-ben én is elhalároZ nm, ú j r a 
tanulni fogok. Jelen'.kczlem felvé-
telre. Izgatottan vártam az értesí-
tést vájjon felvcsznek-c. Kimondha-

Szlálin nyelvét. Szívesen tanul niiii-
den elvlárs. Érzi. hogy n Szovjet-
unió iránll há lá juk egyik megnyil-
vánulása az, hogyan sa já t í t ják el a 
szovjet nép nyelvét. 

Kálmán Gáborné, 
az Üjszegedi Kenderszövőgyár 
orosz nyelvi tanfolyamának 

oktatója. 

A Szegedi Tudományegyetem dolgozói és hallgatói 
megemlékeztek József Attila halálának 

15. évfordulójáról 
'A Szegedi Tudományegyetem 

Magyar Irodalomtörténeti Intézete 
szerdán délben bensőséges ünnep-
séget rendezett az egye'em Ady-
téri épületének nagytermében. Az 
ünnepségen az egyetem professzo-
rai, dolgozói és hallgntóí megemlé-
keztek az egyetemnek a Horthy 
fasizmus idején „eltanácsolt" hall-

gatója. a protetáríáju* nagy köl-
tője, József Attila halálának 15. 
évfordulójáról. 

Sipka Sándor, a Magyar Iroda-
lom' örténeti Intézet adjunktusa 
mondott ünnepi beszédet, utána kul-
túrműsor következett. Az egyetem 
hallgatói József Att i la legszebb, 
jegharcosabb költeményeit adták 
elő. 

Fehérlő éleff címmel kiállítás nyílik 
a Móra Ferenc Múzeumban 

MUZEUM 

Kossuth-emlékldftllttás, Móra Fe renc , 
kiállítás, fejlődéstörténeti é s te rme-
Bzeirajzi kiál l í tások: hé t fő kivétele-
vei napon | a 9 órától délután 1B 
órá ig , szombaton 9 órától dé lu tán 17 
óráig , v a s á r n a p 9-től 13 órá ig . 

KÖNYVTAR 

Az Egyetemi Könyvtár nyi tvatar tás i 
ideje hé tköznapokon: Olvasóterem déL 
előtt to-től este B-ig. hétfőn 2-tól es-
te »-lg. Kölcsönzés 12-tűC este 0-ig. 
hétfőn 2-től este 8 lg. 

Somogyi: Délelőtt 10-től es te 7 lg, 
(Könyvkölcsönzés! délután 3-től este 
6 óráig.) 

Gor-kll (Horváth M.-U. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-től 
2-lg; délután 3 tói 7- 'g. Könyvleöl. 
csönzés. 

A BÉKEIR0DA HÍREI 

Ma' délután 6 órakor a Római kör-
úti MSZT helyiségében Dudás Deme-
terné fél 8-kor a Sándor utcai MSZT-
hen Szabó Jánosné 6 órakor a Haj-
nal utcában (volt LÜlom-vendéglő) 
Ho.kaity Vera, 0 órakor a Petőfi 111. 
iskolában kacsén Mihú'.yné, 8 órakor 
a Kossuth Latos sugárúti és Franciul 
uteul sarki MSZT-ben Dudovics Já-
nosné kongresszust beszámolót tart. 

MNDSZ HÍREK 

Ma délután 5 órakor egészségügyi 
értekezlet a városi titkárságon. Bel-
város 1IT. 6 órakor taggyűlést, 
Szendééi Júlia és Belváros II. cso-
port nőnapot tart. A Szendrel Juha 
csoportban 5 órakor irodaJml előadás. 

Felhívjuk pártbizottságaink figyel-
mét, hogy a Bolsevik Bárt törté-
nete II, évfolyam és Politikai gaz-
daságtan II, évfolyama megyei pro. 
pagandis'.a konferenciáit december 
6-án, szombaton délután 2 órakor 
tartjuk a Megyei Pártoktatás Házá. 
ban. 

Ugyanebben az időben tartjuk a 
Bolsevik Párt története első évfo. 
lynm propagandistái részére a kon. 
ferenciákat Bolsevik Párt törté-
nete II. évfolyam. Politikái gazda-
ságtan II. évfolyam hallgatói ré-
szére a konferenciákat a párthí. 
zoUságoknál-

MB aglt. prop. osztály 
Értesíjük a Pántör téne t I. évfo-

lyam propagandistáit, hogy folyó hó 
fi-án délután 2 órakor a Ra \nM\ 
gimnáziumiban konferenciát 1 ár tunk. 
Kérjük az elvtársak feltétlen és 
pontos megjelenését. 

Értesítjük a Páfl lör ténet 1T. ©FJ 
folyamának hallgatóit, hogy folyó 
hó 6-áh, szombatéi délután 2 órai-
kor (az üzemek a megszokott he-
lyen) az Építőipart Technikumban 
konferenciát tarlünk. Kér jük a pon-
tos megjelenést. 

Értesít jük a Politikai GazdeságJ 
tan szak első évfolyamának liallga-
tóit, hogy folyó hó 6-án, szombaton 
délután 2 órakor a soronlévő anyag-
ból a Pitrtoktatás Házában konfe. 
renclái tartunk. Kér jük a feltétlen 
é j pontos megjelenést. 

Értesí t jük a Politikai Gazdaság* 
tan II- évfolyamának hallgatóit , 
hogy folyó hó 6-án délután 2 óra-
kor (üzemekben a megszokott helyen 
és időben) az Építőipari Technikum-
ban konferenciát tar tunk. Kér jük 
az- elvtársak feltétlen és pontos 
megjelenését. 

Szép eredményeket értek el a Petőfi úszók 
ebben az évben 

Ériékes kiállítás nyílik meg va-
sárnap n szegedi Móra Ferenc Mú-
zeumban, melynek címe: Fehértó 
élete. A kiállítás korszerű rendezés-
ben mutat ja be Fehér ó madarainak, 
állatállományának gyűjteményét. A 
látogatok közelebbről megismer-
kedhetnek a Vadvízország című 

filmből már jólismert vízimadarak-
kal, érdekes növényekkel. A kiállí-
tást ünnepélyes keretek között va-
sárnap délután 5 órakor nyit ják 
meg. A megnyitó beszédet Pogány 
O. Gábor, a Múzeumok és Műcmle-
kek Országos Központjának elnök-
helyettese mondja. 

A MÁV Igazgatóság kult úr vonala Békés megyében 
A szegedi MAV Igazgatóság dol-

gozói november 30-án, vasárnap 
béke kultúrvonalot Indítottak Oros-
házára, Nagyszénás, Kondoros, 
Szarvas és Mezőtúr állomásokra. A 
béke kult úr vonat és kuttúresoport 
oé j a az voll hogy a bécsi Béke-
világkongresszus jelentőségét, amely 
december 12-én lesz, a dolgozók kö-
rében tudalosí'.sa, a szovjet-magyar 
barátságot még jobban megszilár-

dítsa, a kommunizmus nagy épít-
kezéseit és terveit a dolgozókkal is-
mertesse. 

A kullúrvona! a béke kuliúrcso-
porton kivül két ú jonnan felszerelt 
kiállítást kocsit is vitt, amelyet a 
dolgozók nagy érdeklődéssel keres-
tek fel. A nagy sikerre] játszó kul-
túraoportnt nemcsiuik a vasutasok, 
hanem a községek dolgozói ls nagy 
lelkesedéssel fogadták. 

Eltávolították állásukból a diósdi fö!dmüvess?öyetkezet 
h nyag, súlyos károkat okozó vezetőit 

Egy éber dolgozó felhívta az Ál-
lami Ellenőrző Központ közérdekű 
bejelentések hivatalának figyelmét, 
hogy a diósdi földmüvesszövetkezel 
ügyvezetője ahelyett, hogy lelkiis-
meretes, jó munkával segítené a vá-
ros és a falu közötll kapcsola' erő-
sítését, hanyagul kezeli a szövetke-
zel ügyeit. Emiatt a leltározásnál 
többezer forintos hiány mutatkozott. 
Ezt nagymértékben az okozta, hogy 
» földmű vesszővel kezeiben és a hoz-
zátartozó ital mérésben a vásárlások 
összegéről nem adtak blokkot, mivel 
nz ügyveze'ö ezt „szükségtelennek" 
tartolta. Az ügyvezető ugyanakkor 
több rokonát helyezte el a boltok-

ban. ami visszaéléseit elkövetésére 
vezetett. 

Az Állami Ellenőrző Központ 
közérdekű bejelentések hivatalának 
felkérésére a Szövetkezetek Orszá-
gos Szövet 9ége vizsgálatot tartolt, 
amely bebizonyította, hogy a beje-
lentő helyesen látta meg a hibákat. 
Szönyi Pálnénál. a földművesszövel-
kezet bol(kezelőjénél eddig 13 ezer 
forint hiányt állapítottak meg. Ez-
ért őt állásából leváltották és bün-
tető e l já rás t indítottak ellene. Az 
•ügyvezetőt és a szövetkezeti italmé-
rés kezelőjét, aikl az ügyvezetővel 
rokoni kapcsolatban áll, szintén le-
váltották állásából-

A Szegedi Kinizsi SK hírei 

A Szegedi Kinizsi Sportkör szombir. 
fon Jóls'kcrütt sportköri napot tur-
fott, amelyen több mint 80 sporto'ó-
Ja vett részt. If i értékelték uz egyea 
szakoszályok munká|át A verseny-
ben nz „SK legjobban működő szak. 
osztálya" elmet a súlyemelő, a „Leg-
jobban működő üzem" címet a Sznlá. 
ml'gyár nyerte. A nyertesek szép 
zászlókat kaplak Az érfekezeten a 
Sportorvosi Intézd részéről Dudás 
Lajos elvtárs az MHK le'vények meg-

érzéséhez szükséges köfetezó 
portorvosi vizsgálatról (arto|t eI<5. 

adást. 

Vasárnap a sportkör tagjai egész-
napos sportműsorral azórakoztaitéjt 

ír paironá-lt honvédalskulat tagjait. 
Délelőtt cé'lövjverscny vol|, ame-
lyet Lovászi hdgy nyert, 2. I-nbos 
6rm., 3. Jancsik (Kinizsi) Délután 
ökölvívó bemutatóval kezdődött a 
műsor, majd súlyemelő bemuiatót 
tartottak. A bemutatón Frank István, 
Szoboszlal Sándor, Lőcsei Dezső és 
Tar! Ferenc ifjúsági versenyzők 
egyént csúcsokat értek e! Ezután 
asztalitenisz verseny következeit 

amelyen e'.ső lett az alakulat. 2. a 
Kinizsi. Egyénileg J. Lovászi hdgy, 
2 Mészáros ezkv, 3 Gazdag iKin'i-
zel) 

Habot. Miklós. 
a z öz. Kinizsi SE elnöke 

NAGIB TÁBORNOK egyiptomi mi-
niszterelnököt meghívták, hogy utaz-
zon az Egyesült Államokba, miután 
Eisenhower tábornok átveszi hivata-
lát. 

ANGLIÁBAN kedden délután három 
katonai repülőgép zuhant le — Je-
lenti az „AFP". összesen hét ember 
esett áldozatuk 

A PAKISZTANI KORMÁNY gazdasá-
gi tanácsadás céljából meghívta 
Schachtot. Hitler volt pénzügymi-

I díszterét. 
| CH. T. BLAKE AMERIKAI KATONA 
Xeve'.et intézett, á Német Demokrati-
kus Köztársaság kormányához « töb. 
bek között, ezeket irjű: Nem akarom 
életemet á'dozni az amerikai iiz'et-
einberek profilja érdekében és nem 
akarom teljesíteni az amerikai tisz-
tek különböző parancsait és megbí-
zásait Egyszermlnden korra felbon 
tom kapcsolatomat az amerikai had. 
sereggel kiválók a katonai azo'gélat-
brtl, átallok a Német Demokratikus 
Köztársaság oldalára, hogy é'etomet 
új szellemben építsem tovább. Ké-
rem a Német Demokrtikus Köztársa-
ság kormányát, nyújtson nekem se-
gítséget és politikai menedékjogot. 

A „ZAFER" CIMÜ TOROK LAP 
közli, hogy a helyettes vezérkari fö-
rük vezetésével pénteken nvolctagú 
kúton a, i küldöttség utazik PárizsbiO 
A török küldöttség az a: ftriti lömb-
hőz tartozó országok vez'—kűri fő ö-
Ueivel fo'ytat tárgyalásokat. Ankarai 
sajtójelentések szerint december 10-én 
lerök katonai küldöttség utazik Bel-
grádba. 

A SPANYOL KOMMUNISTA PART 
Központi Bizottsága nyilatkozatot 
adott ki, amelyben felháborodottan 
tiltakozik az ellen. hogy ;r franc'a 
rendőrség az utóbbi időben kiszol-
gáltatott Franco hóhérainak több 
olyan, Franciaországban lakó spanyol 
emigránst, aki a menedékjog védel-
me alatt áHoV A franda rendőrség 
ezenkívül bebörtönözve tart több 
Franco-eMenes spanyol hazafit és 
őket szintén ugyanez a tragikus 
sors fenyegeti „Ezek a. bűnös üzel-
mek — mondja a nyilatkozat — le-
leplezik a francia és frnncoistt 
rendőrség szoros és teljes együtt-
működését. melyet közös főnökük, nz 
amerikai FBI irányításával folytat-
nák. 

A TUNISZI katonai lörvényszék 
kedden egv tuniszit halálra, öt má-
sikat pedig két évi börtöntől húsz 
év; kényszermunkáig terjedő bünte-
tésre ítélt — Je'entl sz „ÁFP". — Az 
elítélteket nzzai vádolták, ho-gy részt 
vettek a gyarmati hatóságok elleni 
mozgalmakban-

Az tf nagy fejlődés, amely az utób-
bi években a magyar úszósportban 
megmutatkoaott, változást hozott, a 
szegedi úszóéletben is Néhány évvel 
ezelőtt csupán egvetten úszószakosz-
tály működött Szegeden: az SzMTF,. 
amely ugyan natgylétszámű verseny 
zőffárdávut rendé, kezelt, de egészsé-
ges fejlődés még nem mutatkozott, 
mert nem volt a városban kellő ve-
télkedés, amely pedig nagymérték 
ben befolyásolta az eredményeket, 

I Az egységes, ü| sportrendszer étet. 
belépése óta számos sportkör, szak-

•osztélv létesült c.q így lehetőséig adó-
dott az egymás közötti versenyre, 
ugynnakkor mind szélesebb tömegek 
kapcsolódtak be az úszósportba. Az 
1952-es év eredményei azt bizonyít-
ják, hogy az MHK, a tömegsport és 
a m'nöségi sport elválaszthatatlan 
egymástól ós csak ennek a szoros 
együttműködésnek eredményé az a 
sok győzelem, amelyet n szegedi Pe. 
tőn úszói ezévbon elértek. Többéves 
komoly munka eredménye ez: 

I versenyzők télen-nyáron megszakítás 
nélkül készültek arra, bogv a Jóhírú 
magyar úszósport utánpótlásának él-
gárdáiéba kerüljenek 

Versenyzőink nz Idén a következő 
kivá'ó eredményeket érjék el: « Sze-
gedi Petőfi fiatul versenyzői Szeged 
város bajnokságán a 13 számból ti-
zenegyet. Csongrád megye ifjúsági 
bajnokságán a 13 bajnoki számból 
tizenkettőt, az országos Petőfi baj-
nokságon 20 bajnoki számból 17- et 

* 
NB II. déli csoportja 

I. Vasas Izzó 
2 Szegedi Petőfi 
3- Békéscsaba 
4. Bp Előre 
öl Gyulai Építők 
6. Szolnoki Lok 
7. Kecskeméti K. 
8. Ceglédi Lok. 
9 Orosházi K. 

10 Kőbánvai Lok. 
11. Bp. Szikra 
12. Bp Épttilk 
13. Kiskunfélegyh. 
14 Szegedi Lok. 
15' VL. Kel te x 
16l Pénzügyőrök 

: 17. VL. Iilstext 
10. Szóin. Sz'kra 

és számos helyezési hozlak el eztfle1 

osztályúnk versenyzői. 
A Szolnokon megtartott. országon 

Hiúsági bajnokságon Reök Andor * 
Magyar- Népköztársaság Bajnoka el-
met érte cl a százméteres pillangó-
úszásban és a 200 méteres pillangó-
úszásban csak néhány másodpercen 
múlott a második bajnoki cim. Nem 
kevésbé értékes a IC éves Vájtat Ist-
ván eredménye, aki idősebb korosa-
tálvfcmu harmadik helyezést ért el rt 
100 méteres mellúszásban az ország 
legjobbját között. Szép teljesítmény 
Peterdi Lilla harmadik lie'yezéee a 
100 méteres női mellúszásban Hcr-
nvák Imru negyedik és Dobni Miklós 
hatodik helyezése l.s azt bizonyltja, 
hogy a szegedi úszósport állandóan 
fejlődik. 

Az utánpótlási gárdánk a közeljö-
vőben kezdi meg komoly munkáját. 
Köztük Nzalai, Dobni II.. Szendrel 
IT.. Varga-, a lányok közül Kiss T, 
Kiss II., Nemesszegi és még sokan 
ígérete] a Jövendő magyar úszó. 
sportnak. 

AZ. úszók munkája sok türelmet, 
alapos felkészülést igénvei, ami nem 
hiányzik a Szegedi Petőfi verseny-
zőiből, akik megfogadták. hogy fá-
radhatat.'enul" küzdenek azért, hogy 
a szegedi úszósport „ színeit győze-
lemre vigyék. 

Faragó Sándor. 
'} a Szegedi Petőfi úszószakosí* 
ITj tályénak edzője 

34 107:25 56 
34 66:27 49 
34 69:35 48 
34 84:48 44 
33 66:50 39 
34 53:39 3(1 
34 44:60 35 
34 48:53 34 
.34 47:60 33 
34 44:61 33 
34 45:72 30 
34 54:58 29 
34 50:51 28 
34 30:51 28 
34 39:54 25 
34 41:62 23 
33 39:65 20 
34 27:62 20 

Befejeződött *z ú t tö rő l abdarugó-
ba jnokséq 

Az úttörők részére Szegeden ké*> 
,(niwah*n tahOí, T-„ffóbajnokságot ren-

részvételével 12 csapat X 
Az egyik 

csoport -győztese a Dózsa, a más iké 
a Petőf i c sapa ta let t . 

A Szegedi Báztya vezef a megyei 
osztályozóban 

A megyei I osztályba jutásért fo-
lyó küzdé'mek során a Szegedi Bás-
tya- Mindszenten 2:1 arányban győ-
zött a Derekewvházi Traktor e'len. A 
körmérkőzés állása a harmadik for-
duló után: 1. Sz Bástya 6 pont; 2. 
Mórahalmi SK 4 pont; 3. Hmvbe'yi 

A RÁDIÓ MAI MÜSORAt 
December 4, csütörtök l 

KOSSUTH RADIO 
5 Reggeli zene 5.30 Illrek 0 Falu- ' 

rádió. 845 Igipszemte, 7 Hangleme-
zek, 7.45 Itevelezők Jelentik. 8.05 
Hanglemezek. 11.30 Eibeszé'és. 12 
Hírek, 12.30 Hangverseny, 13 Zene-
kar] muzsika. 14.15 Gyermekújság, 
14.50 Zenekari számok, 15.30 E ö-

j adás, 16 Békedalok. 10 30 Előadás, 
I 16.45 Hanglemezek. 17 Válasz külpo-
litikai kérdésekre 17.15 Ifjúság 
hnngjir. 17.35 JutaJomműsor, 18 Nép-
hadsereg híradója, 19 Hangos újság, 

• 20 Hírek, 20.10 Opera! Don Juun. 21 
. óra 45 Hírek, 23.36 Szórakoztató 
zene. 

PETŐFI RADIO 
8 Operettdalok, 0.45 Torna. 7 

Hanglemezek, 7.35 Da'ok, 8.30 Bő-
adás. 8 40 Daljáték, 9.20 Gyermek-
rádió. 10 Hírek, 10.10 Magyar kama. 
ruzene. 10.50 Zenekar — énekszá-
mokkal, 15 Ifjúsági műsor. 15.20 
Szonáta. 15.40 Fiatalok zenei újság-
ja. 10 10 Rádlóegyü tes. 16.40 Ver-
sek, 16,53 Hanglemez, 17 Zongora-
számok. 17.30 Hírek 17.40 Előadás, 
17.55 Ének, 18.10 E'öadás, 18.45 
Szív küldi, 19.05 Filmzene, 19.35 
Tánczene, 20.15 Sport, 22 Szomszó. 
dalnk zenéléből. 

DÉLMAGYARORSZAG 

politikai napilap 
Felelős szerkesztő és kiadó: 

ZOMBORl JANOS 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: 8zeged. Lenin u. 11 

Telefon: 35—35 és 40—80 
Kiadóhivatal: Szeged, Itenln-u «. 

Telefon: 31—10 és 35—00 

Csongrád megyei Nyomdaipari 
Vállalat . Szeged 

Felelős vezetp: V'inoze György 

KOMPLETT háló. politúros, sötét tölgy 
ebédlő, egyéb bútorok eladók. Szlí-
lőri sgt 28. 
DOROZSMAN, Sztálin út 50. beköltöz-
hető kertes, jó csailádlház eladó. 
Borbély Károly. 
SZOBABÚTOR, szekrények, ágy, sez-
lon. asztal, székek eladó. Takarók-
tar u 8. III. 24. ajtó 
REKAMIÉ e'adó. Széchenyi tér 8, I. 
em. 14. ajtó 
EGY 9 hónapos Javított, sertés, lo-
vábbtartásra eladó. Vásárhelyi sgt. 
71. szeri: 
EGY gyermek mólykocsl eladó. Sán-
dor u. 42 Király Mlhályné. 
UO-es VILLANYPÁRNAT veszek Vá-
sárhelyi sgf. 2. FodráS7.(lz:ci, 
KEVESET használt Ká'Iai.féle fehér, 
mély gyermekkocsi eladó. Puicz u. 
13 szárn. 
ELADÓ egy 130—135 kg-os hízott-
sertfts Hunyadi tér 20 
KOMBINALTSZEKRÉNY.' rokamléáll-
vány Spitzer asztalosnál készen kap-
ható. Attilái u. 16. 
FÉLSERTÉS e'adó. Tabán u. 23 
HÍZÓSERTÉS eladó Szent Alttal U 9. 
170 kg-os HIZOTTSERTÉ8 eladó. Új-
szeged, Tárogató u. 8 
MÚLT hétfőn elveszett Újszegeden. 
Láda-gyár környéken fekete pulikti-
tva, hosszú lánccal. Kérem teadni ,M<-
zőgtrzdá.-jágl Kísérleti Intézetbe, * UJ 
szegeden. 

GYÓGYSZERTANI tn'ézej nugv macs 
Itákat vesz. Beloiannisz tér 12 
CHISZAR Szilveszter névre KZÓ'Ó ha. 
társüv igazo'ványomat evesztettem 
A becsüio'os megtaláló Szeged, Ilajl 
bál tt 49'a szám alá adla le 
HÉTÉVES, naiv. pötejű telién, három 
ltot mu 'va e'ik. elack) vagy rejore 
kiadó, i'iszeged. Brassó: u. 41 
MEZÓKER szegedi le -enne tságe. 
Deák Ferenc nlen. megvéte're kervfl 
U Jó után való ífTáfkocalt, l 

KIS ezflstvilláJc. zománcos bödön, 
vnsbotgrács, k a r á c s o n y f a díszek el-
adók . Délutáni ó r á k b a n Kelemen u . 
11. L 1. 

, l t umLl 

ö^t 
T E D D T A K A R É K B E T É T B E . . 

Előnyös 
kényelmes 

biztonságos 


