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Kitár! IskoSakapuk
Alapvetően különbözött
az
klei nyári iskolaszünet az etőzö
ívekéitől. Mig azelőtt juniustót
szeptemberig az iskolák bezárt
kapui mögött pókhálósodtak a
tanszerek, csendesen korhadozlak a padok és ablakok, —addig idóh egész nyáron át nyitva
álltak az ajtók, üzemi munkások, parasztok és értelmiségiek
hordták a maltert és a téglát,
telkes MNDSz asszonyok meszelték a faiakat. Ez a
nagy
sürgés, az önkéntes roliambrlgádok, az üzemi csoportok sürgése bebizonyította azt, hogy a
Magyar
Dolgozók
Pártjának
programja valóban behatolt a
tömegek közé és anyag! erővé
vált.

Szened. 1348 augusztus 29. Szerda

öt óra

hosszat

tárgyalt Sztálin a
„Lényeges

haladási
értek el a
RoberÉs
angol

Moszkva, augusztus 24. A
moszkvai rádió jelentette,
hogy augusztus 23-án a
Szovjetunió minisztertanácsának elnöke, I. V. Sztálin
fogadta Smithet, az USA
•nagyköve ét, Chaía'gneaut.
Fra noiaorszátg nagyköve' ót
és Roberíset, Anglia külügy»Az általános
műveltség,
miniszterének, Sevinnek szeSzaktudás, a haladó nemzeti és mélyes képviselőiét A fogaIemberi kultúra kincseit hozzá- dáson V j M. MqIoIov.ís jelen
férhetővé l-ell tenni a dolgozó volt.
nép legszélesebb rétegei száA kihallgatás este 9 óratnára, megszüntetve a vagyonos
kor kezdődött és hajnali 1
osztályok
műveltségi
monopo.
óra 40 perckor fejeződölt
'huniát.'í
be. A nyugati képviselőknek
Az Iskolákat rövidesen helyez volt a második kihallgareállítják az önkéntes munkátása Sztálin
generalisszisok és ezzel megteremtik "az
musznál.
A
tanácskozás
után
alapját annak, hogy az emberi
Roberts
angol
kiküldött
kikultura kincseihez a legszélesebb rétegek férjenek
hozzá. jelentette, hogy
e megbeszélés nem voUaz
Munkájuk azonl>an nem fejezőutolsó és hogv lényeges
dött be, hanem u j szakaszba léhatadást
értek ei.
pett. És ahogy az események
nagykövei
Igazolják, ebben az u j szakasz- Sniiith amerikai
ban ugyanolyan lelkesen
d ő l * kijelentette, hogy némi előgoznak és ugyanugy
átérzik rehaladás' történt és ngv
pártunk programjának Jelentő- gondolja, ujabb megbeszélésre kerül sor.
ségét.
A három nyugati kikülTegnapelőtt
megkezdődtek

dött a Kremlből az .amerikai
nagykövetségre ment, hogy
elkészítse rádiójeleatését.
Osztrák hadianyagszáhifmány Amerikának
Bécs, aug. 24. Osztrák lapjelenlések szerint a Marshall-terv
keretében Ausztria és az Egye-

Több mint 20 ország küldöttséged gyülekeznek WrocIawban a bt?r e ügyéért rendezett értelmi égi kongresszusra. Résztvesz a kongresszuson
a canterburyi érseki helynötk,

A romániai

Ujabb

hogy hazaérkezésük ulán
üldözik őket, mert Tito
embere! igy járnak cl mindenkivel szemben,
akik
helyeslik a tájékoztató irodának a! jugoszláv közpon.
K vezetőség poülikájáró J
elhang/ott bírálatát.

A wroc'avi kongresszus a békéért

^Szegeden a szülői értekezletek.
Tulajdonképpen
ugvanazok
voltak ott; akllc p á r napja az Iskola falait tapasztottál:, a tetőt
javították és. a padlót súrolták.
Ugv mente" az
értekezletre,
mintha haza mennének, ismeGolukovlcs, Jugoszlávia le- képe volt a kommunista berős falak és bútorok közé.
mondott romániai nagykö- csülciességnekk szerénység»Az iskola minden fokozatá- vete nyilatkozatában
kije- nek és áldozatkészségnek.
népköz
társaságnak: — a népiskolától az álfa lentette,
Jovanovíics
IWIIVII^, hogy
iiu^y
..
W » HilV7 > l , ., A i romián
. 4V.J1ICU.
uv^aw^ww
lános iskolától a f "Iskoláig —
meggyilkolása szerves része ban élő szlávok demokraüaz egész magyar né.p, de elsóannak a letartóztatása és kus
kuUuregyesülelének
sorf>an a fövő nemzedék demo- gyilkolási hadiárainak, mely központi bizottsága határokratikus szellemű és munkára ft marxista és leninista esz- zatot fogadott el, amelyben
való nevelését, a reakciós köz- mékhez h ü jugoszláv k,om- súlyosan elitéli Jovanovics
szellem és előtétetek
marad- muniisták elíen indult. Jo- meggyilkolását és leszögezi,
vángalnak leküzdését kelt szol- vanovíics, aki a német meg- hogy ez a gyilkosság igazi
gálnia.rohanás első pillanatától a fényt vet az árul ók'terrorisA szülők a reakciós k<? (szel- fegyveres ellenállás
leg- ta módszereire,
lem leküzdését m á r akkor szol- eLo soraiban állott, példagálták — és Jót szolgálták, —
amikor önként vállalkoztak az
elhanyagolt iskolaépületek
és
Iskolaszerek kijavítására. Most
a szülői értekezleteken a demokratikus szellemű és munkára
való nevelés legapróbb és legnagyol>b kérdéseit
egyaránt
Budapest,, augusztus 24. A kocsivezető, Paüal Lajos
megvitatiák.
A
tisztázatlan
kérdéseket napokban letartóztatott Si- gazdasági felügyelő, Marton
tisztázzák — azokat az esetleges mányi Richárd számvevősé- Gyuia jószág: edigyelő, Kentévedéseket és helytelen elgon- gi igazgatón, dr. Gurka (Már- di Elemér miniszteri tanádolásokat ls, amelyek egyes szü- ton újságírón, Poőr Mihály csos, Téglási Lajos miniszlőkre a klerikális' reakció pro- s/akokta ási igazgatón ésdr. íreri segédtilkár, Rékai AnSzentgáli Géza gazdasági fel- tal számvevőségi főtanácsos,
paaanrlakészletéből ragadtak.
A fogalmak és
problémák ügyeión kivül a népügyész- dr. Bnrtlió János miniszteri
ilyen tisztázásával megszűnik a ség ujabb tiz gyanúsítottat segédtitkár és Machovi 8 J óreakciós közszellem visszatéré- vett őrizetbe a földmüvelés- zsef papírkereskedő.
ügyi miniszmtériumi összesének utolsó lehetősége fs.
Ezzel a földmüvelésügyi
kapcsolatban,
Azelőtt, szeptember eleje kö- esküvéssel
rük azt Írták az újságok, hogy akik olyan súlyos bűncse- minisztériumi szabotázs és
gyanusithatók, össze.s mési bü-ü^yben Je» kitárulnak az isko'ák kapui*. lekménnyel
Idén egész nyáron át tárva vol- amelyre a törvény 5 évnél zárult az eljárásnak az a rétak — és az iskolaépítő szülők- súlyosabb szabadságvesztés sze, amely az előze es letarkel együtt, a Magyar Dolgozók büntetést ir elő. Almost őri- tóztatásba helyezendő gyaPártja gondoskodik arról, hogy zetbe vettek a következők: núsítottak személyét íllapife1- tolta meg. Az ü«yet»lőre'*Sta dolgozók fiai előtt ezután so- Bán Dezső gazdasági
ha többé be ne záruljanak
a ügvelő, Örkényi Géza mi- ha'óan s ep'e uber máodik
igaz- fe ében tiárgyálja a népbirótudás és a szellemi felemelke- niszteri segédhivatali
gató. Takács Vilmos gépdés kapui.

Tito terrorista

tfoifto*
sült
Államok között létrejött zetői egviÜUnilUdVe
kétoldalú egyezmény
értelmé- hatnak * békáért tekintet m iben Ausztria növekvő mennyi- MSI arra, hogy m i l y e n t w i
ségben szállít hadászatilag fon- szerben élnek.
tos nyersanyagokat az Egyesült
Amerikai
dehkÁllamoknak. A közel jövőben
lő.OOO tonna nyersanyagot külmunkások látogatása
denek a Ruhr-vJdékre, ami kétOroszországban
Bzerese a tavaly szállított menynyíségnek.
Az amerikai dokkmunkás

Meghosszabbították
a trieszti KP kongresszusát
A triesztiiitkommuuista párt
rendkívüli kong esszug tt valószínűleg csak szerdán fejezik be. A trieszti szabad területnek a jugoszláv hadsereg által megszállolt részéből érkező kongresszusi
kiküldötteknek komoly aggodalmuk van amiatt^

szlávok

politikája

ellen

letartóztatások

a íoffJgnii¥eié$iigyi imníszlériumí
összeesKavas ifeyéKea

mondotta

megbeszélések
kiküldőit

ve ? árHuxley, az UNESCO
Uja
Ehrenhurg.
igazgatója,
M i h a ' l Szolwiíóv szovjet őrit
Curfe asszony. Az értekezlet
célja megkeresni az
alapot,
amelyen a Világ szellemi* ve-

szakszervezet vezetői a moszkvai rádióban beszámoltak
a Szovjetunióban
szerzett
tapasztaltaikról. Elmondat*
iák, hogy megtekintették m
üzemek szociális c's kulturális berendezéseit, amelyek
kiállják az összehasonlítást
a nagyratartott
amerikai
üzemekkel nemcsak Íeiszc-E
retés, de a munka megszer^
vezése tekintetében is.
Elmondták, hogy sem fi
Szovjolun'óban, sem máfl
keleteurópá!
ors/ágbart
nyomát sem laláHák a itáborús hantfulatuafc, még
hevéd b* olyan háborúi
írsz"? árnak, amely az
sült Ál ainok népe ettea
Irányulna.

A M y s z í ü f n sz'tr kinevezte
a volt plar'sla és a zárda
a

M'ndszenty demokráciaellenes politikája az államosított iskolák ügyében is csúfosan megbukott. A folytonos kiiátkozással fenyegetőző prímás J egulolsó ténykedése. az volt, hogy eltiltotta
a tanitószerzetesek és apácák állásválialását az államosított iskolákban. A demokrácia minden készsége
és békülékenysége ellenére
Mhidszenty leparancsolta a
továbbra is tanítani óhajtó
paptanárokat és apácákat a
katedráról, akiknek L.l .ét
most a kiutuszkormányzat
az egész országban betöUötte. A szegedi tankerület ben
mindössze két olyan iskoia
volt, nmelyben paptanárok
és apácák tanítottak:* az
egyik a Dugonics András
gimnázium, a másik az apácák vezetése alatt ál;ó alsóvárosi
leánygimnázium.
Ezekbe az iskolákba dr. tOrtutay Gyula kultuszminiszter a következő tanárokat
nevezte ki:
*
A volt piarista gimnáziumba kerúhiék dr. Reindl Gézáné Vass Gizella a békési
gimná kunból, dr. Aczél János, Kovácsi1 Péter és dr. Für

István a Klauzál gimnázi*
umból, dr. Ambrus Erzsébet a Szent Erzsébet leánygimnáziumból és Várhelyi
Irén.
A volt rém. kat. leány
gimnáziumba kerülnek Pánit i GáspáróRózsa Peslszenterzsébelről, Rácz Rozália é©
dr. Moldvay Klára a ICIau-.
zál-ginnváziumból,
Singé©
Lászióné Helt«ch Ágnes és
Pongrácz Irén a szegedi illetőleg szentesi állami gimnáziumból, Horváth Józsefné Pákli Erzsébet a SzentErzsébet leánygimnáziumból, azonkívül Szabó Ilona«
dr. Schilling Gáborné Keresztes Sarolta é© aíhadifogságból moslifhazatért Vozáry
Pál.
Ezekkei a* áthelyezések*
kel az államosított iskolák
tanári kara teljes kiegészítést nyert. A Klauzál-gimná*
ziumbói Bihary Imre tanárt
a téidapesti volt cisztercita
gimnáziumba helyezték á t
Teheránból jelenük, hogy
az ottani jugoszláv követség
tagjai s e m befordul lak Tito
po i'ikájával és megszakították az érintkezési Jugoszláviával.

OEIJ« AI.* AHOBSSAG

Társfiiríell falsásmepsilá m
a naiflaliáselc m
Mint isiíiereles, a Magyar
Ko iöny 1.88. weírmAban' kö261! repdetet intézkedik a
táiKjrprieti lakások megosztásáról. A rendelet végrehajtására most a
szegedi
ípi! és-ügyí főigazgatóság bá«oltságo't szervezett, « amely
minden társbérlettel Öss efüggő vitás ügyben dönt A
bizoüRíg tagjai az épifcésJüigyi főigazgató, a péhzügyfguzgafó, a polgármester és
a la'-áshivala-i vezetője. Végiét s adatok még nem állatin re; teí'cezésre. de hozzá etői.-gcs számítás szerint
Töt és 260 között van azoknak a lakásoknak a száma,
mnolyéket értálló társbérletre átalakíthatnak.
Egyéb-

S i O ő l értefestefeif

jól

btlsoííe

(cirkusz

ként az építésügyi miniszter
elismerését fejezte ki n polgármesternek azért a kezdeményező lépésért, amivé1 a
fenti rendeletet megelőzté.
Ezzel kapcsolatban
a
mérnöki hivatal azzal a tervvei foglalkozik, hogy fia a
társbérleti lakások ügyét lezárják, foglalkozni kelt a
szegedi elavult lakások — és
ilyenek szép számmal vannak Szegeden — korszerűsítésével Természetesen csak
olyan lakások rendbehozásáról febei szó,
amelyek
közművesített területen fekszenek és ezt "a szemnontót
igyekszenek
érvényeiteni
majd a házhelyek osztásánál is.

kígyóját

Nmjenes,

a

Czája

„kigyóMomitója"

A nemrégen Szegeden szere- teste köré csavarta.
Az óriáskígyó azonban nem
pelt Czáfa-cirkusz most Makón
ütötte fel sátrát is egyik esti tartotta be a tmfísorU is a kelcsavarodott
előadásán műsoron kívüli meg' leténél erősekben
Vöbbentő eseményt szolgáltatott gazdájára. -Naganas segítségért
X közönségnek. Wtolső szám- kiáltott is a hatalmas szorításként Naga nos az ríndiait M- tól a földre rogyott, eíáfulc, ortjfyöbávólŐ is kit
parinernője rán száján önxlótl a vér. A kílépet.' a porondra.
Naganas gyót csak nagy nehézségek árún
tgg tői- éves, 70 kilós és 5 mé- tudták lefejteni e Mvées testéter hosszú óriáskígyót zbüvöl- ről, aM sulgos, de nem életvegefetln, majd a hatalmas hüllői szélyes séraléseltet szenvedett.

•V^kTfSk

f & u d a t p e & t

?z Ssii ¥ásár vMMH Mfesaféit
A szeptember 2—13 között megtartandó Gszi Vásár vi-

tték! látogatóit, akik már augusztus '31-tői féláron- utazhat-

pak Budapestre, a vásáron klvöi fs rendkívül érdeltes Látványosságok és események várják a fővárosban. Szebb és
'nagyobb a Margtl-Md,
mint volt a felrobbantott és díjtalan a belépés a Margit'-szigeire. amely uj pompájában naponíg b'zeaersalmra voriza a fővárosiakat. Páratlanul szép
« Szabadságfiegycn épült • «Utőrőfe vasutjao, amelyet
naponta szintén sófc-sokezer fővárosi ember csodál meg. A vélian ívdreenvek meghallgatására nyib'k alkalom. A város:
tekintésére autóbaSa sétautakat és feörrepülésekset rendez
e vásárlátogatók részére, a hajókon pedig olcsón lehet kirándulásokat tenni. A pályaudvarokon az IBUSz és a Főváros Idegenforgalmi Hivatalának SfmnteTtségef gwnttbs&odnak a hozzáfordulók efszáltósotá'-írói

Dtisun

Selszes'&U

délutén 6 órákor az áll. Szt,
Erzsébet- és Szt. Imre ált. iskolákban, K Dugonics-gn/mSKtambam, R nuŐravárost
és
aignertelepi áH. W- SfW*®*bnn. a mórávárosi áll. ált. ískolábau. — 25-én, Csütörtökön délntón 6 érakor m alsóvárosi áll. Szt. Margit, Madách-utcai, az ujsnegwS ^(volt
községi) és R Józseftelepi áll
általános iskolákban, valmrtlnt
82 njszegedi tfezaparS Iskolában. '
. /

|fízeilóiést

Ifj'. Ábrahám József
műszerész, Párisi-körút 45.
Bálint János műszerész, Kossuth Lajos-suflárut 21
Balogh I. László tnüszerósz,
C^ongrádi-sugárut 25.
Déry Ede műszerész,
Kissutca 3.
Fekete György műszerész. Újszegen, Csanádi-utca 10.
Fodor Sándor műszerész, Mifcszálh Kálmán-utca C.
Fitáter Sándor műszerész, Róka-utca 2.
Galiba Józsei műszerész, Mérey-utca 5.
Joachim Brúnó
műszerész,
Vidra-utca 7.
Dzv. Kántor Fereucné mfisserész, Tisza L.-körút 3.

^i^^Bígiigffnirfnfiú^

közleménye*

A H . efRHást rsaporfisa (itt
Ft-ost soroltak részére az 1948.
ssfepíember hónapi élelmlszer-

jegyek kiosztása a kővetkező

napokon történik:
sufjnsztus
26-én: A B C D E f e F betűvei kezdődő nevüek, 27-én; G
H I T és K betűvel kezdődő
nevfieik, 28-én: L M N O P
és R betűvel kezdődő nevüek,
30-án: S Sz T U' V W és Z
t*?íüvei kezdődő nevűek, 31-Sn:
az elmaradottak résziére. A kiosztás helye: Széchenyi-tér 9.
(Ztólör-ház) astím ttiatt, II.
emelet 2. a». (I ja. fcőrzeU heiyíséaófien — W feli öntetett
napokon — 8 ónálól 14 óiláfg.
A személyenként fizetendő 10
Ft Sridfe^ésritfct dijon kívül
a jegyek nyomdát költsége is
térítendő. Torlódás elkerülés©
végett a fenti beosztás !>etartandó. Kcrendehsés vezetője.

Lemezgyár Szeged.
Női csapatverseny: 1. Winter
A), 2. Fások Budapest. 3. Winter B) Női egyéni: I. Solti
(Wllnter), 2 Pórdi (Winter).
•férfi egyes: 1. Peltórdi Faipari lg., 2. Püspök Fás Bp.
3. Klein (Winter).
A Mviianfgőt oraít « Lemez-

1. Kiskuxihatas
30:16 12
2. Kecsk. MTB
22:19 1.2
S. Kiskuni. TK
17:18 11
4. Keesk. AO
!25:17 10
5.UTC
122:17 10
6. Csongrád *
i22:23 10
Tltoáoó
>17:12 9
e
Í.Szeg.MTB
127:24 8
tt.Siíaates
12.40 4
Itt. H ó a m , TVE
6:19 4
Az utolsó tordoló során Halas K KMTE-t 7:2 (2:2), a
KAC xx MVSE-t 3:2
(1:1)
ssányban verte.
A rt^rieatszB-aJntfksá^
mai
műsorén « Tűzoltó I.—Üdülő
mérkőzés azierepe! Gulyás Gy.
vezetésével. A játéit cíéíntán
4 órakor kszdötfik a íüzottóMfíanyábWx.
Szegeit-68:48

Makón rendezték meg a SzeíJSd—-Mifliiő városközi atlétikai
vi«fa!t, amelyből szép küzdefem után R szegedi Vasutas
versenyzői kérőitek k i megérlíemeít győztesként. A szegedtek erodin iénvet a kővetkezők:
i®: 10Ö m r 1. Znrándi, 4.
400 m.: 1. Monostori,
3. Doba. 1000 m.: 1. Bárkányi, 2. Doíw. 2000 m . : 1. R5rkánvf. Magasugrás: 1. Zarándi,.
3. iPJoíiostori. Távolugrás: 1.
/.ajántíi, 3 Ordögh. Súlylökés:
L Lnttács. 4X100 m. váltó:
1. SzVSE A) csapata, 3. SzVSE
B). Felnőtt: 1000 m.? 1. Tor-

nai. Tyvolográs:

1. Tornai.

Magasugrás: 2. Kakuszi. 100

m.: 2. CsaanangÓ. Női: 10Ü
x Softftriskota előkészít sze- m.: 1. Suták, 3. Topei-czetné.
mély- és teherautó, motorke- Magasegrls: 2. Topercrelní, 3.
rékpár vizsgára felelősség mel- Csonka.
lett. MúHer Béta, Vár-utca 4.
'Formáné (VAOSz)
Főposta mettett Telefon- 648

országos fio fnoir

tiegyvtmháfnméve

kapható
(viztgamenles)

n Siepthr űéHi Mflszakl Síivefk^ze}

A szakszervezeti sport nagv
sikerét hozta a háromnapos
fás
szakszervezeti sportverseny. Az asztalitenisz versenyben a következő
eredmény
alakult ki: Férfi csapatverseny:

gyár nyerte jobb gólaránnyal
az ugyancsak 4 pontos lappal
és a budapesti Famunkások
előtt, 4. Ládagyár 2. 5. Winter
2 ponntai, 6. Faipar. A labdarugómérközései
eredményei:
Láda—Lippas 4:3 (3:2), 'Famttnliás—Winter 5:3 (2:1), íaimez—Faipari
lg. 9:0 (1:0),
Winter—Faipari lg. 3:2 (3:1),
Lippai—Lemez 4:2 (1:2), Fam u n k á s - L á d a 1:0 (0:0), Lippai—Winter 5:0 (1:0), Famunkás—Lemez 1:1 (1:1), ez utóbbi a pesti csaoat févonufása
fojytán főtnoszákadt, így a 2
pontot s Lemezgyár 'csapata
kapta.

A Nyári Kupa
A másaá'ik helye a végeztek
őiéf! e«.<pertí:Snak véeweaisé- uszábik a t®iSIetk&zit v : aüaSsn
»ve
Augusztus 25-én, szerdán d-ftlGyőrött bonyolították le K

részletfizetésre
100 c m 3 . S s e b e s s é g g e l

Nagy érdeklődés kísérfa a Sz&kszerveseil
Sportnapokat

Allalrtam T<k©lákii»?i:

jé hifii
üzletében
T ' s s a L»fos-5tö?ut

vevőit esz

1 2 havi

Augusztus
27-én,
pénteken délután 5 érakor a zárdában az- ált. szt. Margit-gimnázium, «z áll. tanítóképző és
az ipari leány középiskolák
számára.
- * 27-én,
pénteken délután 5 órakor az áll.
Szt, "Eresébe t-gimná zi umban. —
28-án, szombatom détután 6 órakor az áll Szt. István 'kereskedelmi fiúiskolában. — 30-án,
hétfőn délután 6 órakor az
élt. h ő i kereskedelmi Isk ólában. — 28-ln. szombatén délután 6 érakor ng. éti. Baross
Gábor-gSmná ziuml >sn. — 27-én,
pénteken dáiután
5 órakor
az
élt.
tani tó képzőben. - —
26-án, csütörtökön d. u. 6 órakor az áll. felsőipart és vegyipari középiskolákban. (A fcls'öiparisikolában.)

*

rahíitrávai

vnrm

JL art
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154 éves ériáskkiyé ölelése
Nem

ózöfda, 1948 augusztus 25.

Bodapesten rendezték meg
8 Magyarország 1948. évi női
teftíe egyéni bajnokságát. Ama;?var ba jnoki ctimet a több mint
fétszéz résztvevő közül Tormáné, a szegedi VAOSz tagja
nyerte meg 567 fa teljesítményével. De jói szerepeltek a
VAOSz többi hölgy tagjai is,
Vagyné 539 fával a 4., Barnáné 525 fával a 7. helyen
végzett, 20. Bonomé. 21. Szabadosné.

vidéki kerületek közötti uszóviadKtt. A nagy küzdelemben
hat
vidéki kerület
legjobb
úszói veitek részt, amelyből
igen szép eredményeivel kerületünk, Közép a második helyen végzett Különösen
jól
szerepeit az SzMTE két fiatal
aszóm, a 16 éves Csapó é t
Aradi.
Kerületünk úszóinak eredményei: Férflssámók: 1500 m,
gyors: 3. Lavner 23.04. 400
rn. gyors: 2 Csapó 5:15.4.
100 m. gyors: 2. Hasznos I :
074 100 m. hát: 3. Berkő
1.20. 200 m. mell: 1. Aradi
3:04.6 4X200 m. gyors váltó:
2. Közép 10 36.4. Női'számok:
200 m. m e l l : 1. Timothity 3.21.
100 m. hát: 3. Juhász 1:46.4.
100 ni. gvorá: 2. Timothity
1:22.6 400 m. gyors: 3. Lábdy
7:19.4] 3X100 m. vegyesválto:
2. Közép 4:55.2 idővel. A kerületek közötti
pontversenyt
Észak nverte 143. 2. Közép
102, 3. "Nyugat 74. 4. Kelet
83, 5—0. Dél és Pestvidék
23—23 ponttal.
Az SzMTE úszót nagy stkerrel
szerepeltek B'ácsatmáseii
A Szakszervezeti MTE vízilabda B) csapata és uszógárdája hírverő verseny keretében szerepelt
Bácsalmáson.
Vizispertiolióinkat meleg vendégseeretettel fogadták a bácskai nagyközségben. A verseny,
keretében négy úszószámot és
egy vMíabdamérkőzd-st
bot
nvolilottak lé, amelyék eredménvei ezek- 80 m. m e l l : í<
Wehner (SzMTE), 2. RóniA
fBSF/j. 80 m. hát: 1. Nagy,
2. Juhász. 80 m. gyors:
t
Csanádi, 2. Bánáti. 3. Nagy.
5x40 m. gvorsváltó: 1. SzMTE
AV 2. SzMTE B) csapata. Az
SzMTE—BSF vizitabdain érkezést a szegediek nyerték meg
7:4 74:1) arányban.

Rortettösy' István, az SzMTE
szertái«osa és palyagondnoka'
várattanul elhunyt. A »Sicc«.
néven ismert népszerű szertáros váratlan halálát
mély
megrendüléssel fogadta a szegedi labdarngótársadalom TeHárom e!s® helyei nyertek metése ma délután fi órakor
1
a sveged ? tcii'szeriík
tesz a róknsí temető ' halottasA SzVSE négynapos IV. osz- házából
tályú országos teniszversenye
S«lyni»s" János lett a DKMTE
vasárnap este ért véget. A hat edzője. Solymosl korábban a
részbői íWiő viadalból a sze- Szegedben "Havas sportnéven,
gedtek "kerültek ki győztesként, illetve »Sűnd!« becenéven mint
mert ttáiom első helyet és a haíszélső szerepelt éveken át.
legtöbb
helyezést
szerezték J ó kézbe kerültek a dorozsmeg A vogyespárost nem tud- mai labdarugók, Sűndinét.
ták befejezni, azi a közeljövőben játszák te. Eredménvek:
Férfi
égvén i • 1.
Ábrahám D U G A S Z
rSzEAC), 2. Büchelbauer 'Sz. tizem
VSEV Női egyéni: 1. Maár ötlet:' v f f i i a i f e s ^ t ' s z f ü
Sva (Csongrád), 2 dr. Fódásné
'DM) Férfi páros: 1. Rücheibauer—Veesernvés (SzVSE), 2.
p
Ábrahám—dr Mára: (SzEAC).
Női rtáros- 1
Szefes—Maár
és karbantartása, iroda'SzVSE), 3. Gáli Margit—Barin
gép kellékek
'SzVSE). Ifl egyéniben: 1. Sev
MDAC), 2. Rundzsák (Gsongrtia.

K á r á s x - u . 5.
(fel.: 3—OS.)
Király József műszerész, Ké- Sárost
Vilmos
műszerész,
rolyi-utca 3.
Brússzelí-körut 27.
Kovács Testvérek műszerész, Sáö János műszerész, SzenfPetőfi Sándor-sugárut 69.
István-tér 6..
Kovács Béta műszerész, PetőSzabó fmre műszerész, Jerfi Sándor-sugiárut.
ney-báz, Melegkutnát.
Kovács ítászló műszerész, ApSzántó Sándor müszenész, Kiss
port yi-utca 15.
utca 1.
Lehotay
műszerész,
enotay István
S zen thá rom ság-u tea 14.
Szmka Gyula (Turu!) műszeLukács János műszerész, Bajrész, Klebelsberg-tér 3
csy-Zsilinszky-ulca 22.
Trebitsch Lajos
műszerész.
Masá Gyula műszerész, MéKlauzál-tér 5
rey-ulca 2
Molnár József műszerész, Kos- Wolf Péter műszerész, Hidutca 1.
sntli Lajos-sugánit 85
Zsótér
Sándor műszerész, HidRácz Géza mflszei-ész, Kálváutca 2.
ria-tör 6.
Rácz Gyula műszerész, Pász- Palócz István műszerész, KteA Postás II. osztálya sulylor-utca 44.
kundorozsma, Petőfi-u. 7.
emető ujuncversenyt
rendéz
Szegeden szeptember 5-én.
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URBáNesCSONTOS
Ke emen-ii. 8.
(Volt Keller-céte
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Aztthadságáérf,

egyenlSségéért

ÉeSefeat©
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munltáfát
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IflffíHififiH "
len, amely a nemzetek köBudapest, augusztus 24. A
pedagógus
világszervezet
zötti egyenetlenségei sziíja
kongresszusa kedden tartotA politikai éa társadalmi
ta utolsó ülését.
szálládságjogok védelméről
A kongresszus résztvevői a elfogadott határozati javasspanyol kiküldött feiszóló- latban a konferencia erőtellá-a után egyhangú határo- jesen tiltakozik az,ok ellen
zatban kimondp'íiák. hogy
az üldözések ellen, amelyek
a leMierí-Iyesebfcen eTl&Jk különösen
Franco rendszeréi
Snanyolfsrs-ágban és Göés meleg üdvözletüket külrögországban a szervezett
dik azoknak, akik Spanyoldökte ó al és a demokraországban harcolnak a diktákat sújtják.
tál ura éden. A határozati,{JaA l e g h í v e b b együttérzévaslat tillakozik Franco tef- sét fejezi ki a kongresszus
roriszlikus intézkedései el- tatrtda/ok felé, akik a világ
len. A kongresszus iívenér- különböző részeiben
telmű táviratot intézőit az
hősiesen harcolnak a néEgyesült Nemzetek szervepek szabadságáért?*" yalareiéhez is. A kongresszus ezmüot a poMlísi és társaután a francia kiküldőt teelő* tfalrai' egyenlőtlenség megterjesztésére
elhal ározta.
KBÜfníeléséért.
hogy kiáltványban hívja fel
A határozást javaslatokat
a viliig összes pedagógu- a kongresszus egyhangú lelsé!. hogy támogassák mindea erejükkel a viláits/er- kesedéssel elfogadta, majd
vezetei a pedagógus dk filét. megválasztotta a világszerST-invona'áiafc eme'ésérc, vezet uj iga'ga l ó' anácsának
a demokratikus
oklalás lagjait, A»figazgatótanács főo egteremfésére és' a világ- titkára továbbra te Gavallér
Iga zgatótanácsban
béke b'zfosi á t é r a irányu- lett. Az
Magyarországot Béki Ernő,
ló küzdelme'ben.
A kongresszus eztUántöbb a mag var pedagógusi szakhalárbzatí javaslatot foga- szervezet f ő i l M r a képviseli.
iclol t el. A munkabérekre vo- A legközelebbi kongresszus
raü-o 'ó Javaslat hangsúlyoz- helyéről és idejéről az 'igazza, hogy a
kongresszus gatótanács Intézkedik.
együttérzését fejezi ki az
Schevencls, a szakszerveéte' színvonaluk megjavításl- zeti vi-'áigszövelség helyettes
ért harcoló
pedagógusok főtitkára beszédében hangIránt s erélyesen tiltakozik súlyozta, hog-y a kongreszminden olyan politika ellen, fiZus kitűnő munkát végzett
rmety egyes országok pénz- és jelentőségében
minden
ügyí nehézséged! a közalkal- eddigi kongresszust
felülűinzotlak életszínvonalának
csökkentésével akarja meg- múlt.
A záróbeszéd elhangzása
oldani. A béke kérdésében
elfogadott határozati Javas- Hilán a kongresszus résztvetat a legerélvesebben tilta- vői elénekelték az fnternaoionálét és ezzel a. pedagókozik
*
minden olyan poBtlka el- gus Világszervezet harmadik kongresszusa Véget ért.

Olcsó ha! a Féhértáhát
Szegednek
Néhány héten beiül mec&estfik a halállomány
kEkssxaálását
A Fehértó halállománya
az idén elég szép hozammal
kecsegtet és a közeü hetekben megkezdik a tavak lehalászását. 200—250 méteranázsára becsülik a piacra
kerülhető mennyiséget.
A
szegedi fogyasztók
eddig
ínegiehetős magas Arakat fizettek a halért és bizony
ttiem sok dolgozó engedhette meg magának a'halászlét.
Somogyi Imre
tanácsnok
kedden bejelentette a tHmácsnak, hogy a fehértói halak átvételére az Antalffyés
Bitó halászüzem kö^ös ajánlatot tett, amelv szerint a
60—100 dekás sulvuakat kilogramonkint 6 forintos, a
120--150 delcás sulyuakat 7
forint 50 filléres? a 150 dekán felülieket 9
forintos
áron hajlandók átvenni a
várostól és kötelezik magukat arra, hogy az
átvett
mennyiséget fenti suly szerint 8.50. 10, illetve 12 forintos kllogramonkinti árban ho'zák forgalomba. Kö-
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erébpár,
varrógép,
rádió

teierik magukat arra te/bogy
a mástói átvett
halakat
ugyanilyen árakon bocsátják a fogyasztók rendelkezésére. A tanács Somogyi tanácsnok javasfa' áí elfogadja
és igy a dolgozók most már
megfizethetőbb árakon juthatnak e népszerű, de eddig
sokszor nélkülözött táplálékhoz.
KÖZELLÁTÁSI JEGYEKET LOPOTT. Ismert bűnöző
VásArhalykutason Horváth Ferenc tanyai napszámos, aki
nemrég töltötte fcí 15 hónanős büntetését. Legutóbb betörte & közellátás! hivatal ablakát hogy közellátási jegyeket fopfon, de az arraíárók
rendőrkézre futtatták. Kihalígnlása során hét betöréses ío'*íst Ismert be, de a károsulak nevét nem tudta megmondani, csupán annyit, hpgv Makón, Solymáron. Kiskunhalason tört be A lopott holmit
•részben Szlovákiában, részben
Magyarországon értékesítette.
A betörőt az ügyészség letartóztatta.

B e f í e i l J s I e a i e R i a m p r Onm^QásialK i s t l s z i v l s ^ l ü l n e l c oszloHahí
a b 8 f e ! e p B ! l l i f i a ^ á á l ¥B!ümagiá3c
„ silávfa! értékelt
Kétévi fegyhásra IféftéH Platihy Gyula
Az illetékes mluiszfériurairiszierl os^láiyfanácsost
'mokban hosszas tárgyalások

eredményeként elkészült a
"inagyar állampolgárokiJugoszláviában maradt vagyontárgy a'rn ak
bejelen léséről
szoio rendelettervezet. A térvezet szerint a Jugoszláviában lévő összes magyar Vagyont, Jogokat és érdhkekef
a rendelet
megjeienésétő1
számított harmind napon beiül be kell Jelenteni,' tekintet nélkül arra, hogy azokat
elkoboz Iák, vagy valamilyen
kényszerinté^cenés alá kerüllek, Ugyancsak bejeleniendők a .jugoszláv kibocsátású érlékppnirok is, akár
bes'zolgállaiták azokat, ákár
nem. A bejelentési kötelezettség természetes és jogi
személyekre, örtkorm ányzati
szervekre és intézményekre
'vonatkozik. A'bejelen t és ugy
tőríénik, mint a csehszlovákiai magyar vagyonok bejelentés-e. A rendel eltepvézét
közeljövőben a miniszter tanács elé kerül.

Sagy énfelsfSáés nftyáüa!
meg a szepdi
Hlpsiavs-napsli lián!
Hírt adtunk, hogy augusztus 29-én a szabad szakszerrezelek központi lapjának, a
Népszavának
népszerűsítésére Szegeden Népszava-napokat rendeznék. A rendezés
iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg az üzemekben, de városszerte is. Különösen a kultúrműsor* vonzza az. érdeklődőket, mert a kulturmüsor keretébén szegedi szülészeken
ldvfu neves ' budapesti színészek vendégj áléfcár a ís számítanak.

Meshó
horogkeresztes
pártját szervezte
be
Kisteleken
ét.
Tóth
István
kereskedő
A tdsleteja községházát ZÍUfolásig • megtöltö tték az érdeklődők a Vörös Pétéi- és dr.
Tóth István közötti bűnügy
helyszáni tárgyalására. Az ü.gy
előzményei. a
felszabadulás
utáni időkre nyúlnak vissza. A
szovjet csapa foknál szolgálattételre jelentkezett annakidején di-. Tóth István volt nyilas vezető. A nyilas mult kiderült és Tóthot elbocsátották. Ezt Vörös Péternek tulajdonította és feljelentette a bíróságnál, Az ügyet Vörössel
szemben megszüntették
és
most elégtételt kért a bíróságon keresztül Tóth tói. Tóth a
•tárgyaláson tanukéut hallgattatta (ri Sinóros Szabó letartóztatott
fasiszta
ügyvédet.
Budai Jánost és Panp Kálmánt
Sövényházáról, akik azonban
nem tudták Igazolni, hogy' Vörös jelentette fel Tóthot. Tóth
viszont a tárgyaláson
beismerte, hogy a Meskó-féle horogkeresztes pártot ő alakította meg Kisteleken és annak
vezetője is volt, azoniian később lemondott erről- a b'szt• égéről.

Platthy Gyula budapesti nök kérdéséretbeismerlo bü«
mjiniszteri osztálytanácsost, nősségéL de azzal védekea Pitvaroson működő bete- zett n magasá'lásu minisztélepi ést
kormánybiztossá^ riumá tisztviselő, liog)' nem
kirendeltség ve etó;ét vonta ismerte a rendeletekét, igy
kedden felelősségre a sze- liem tudta, hogy a Földbirgedi munkásbiróság.
tokrendező Alap búzájából
A miniszteri tanácsos hi- nem veheti el. a saját és
vatali hatalmát arra hasz- iiiszivi.- e'-öi fejadagfez üikséglJnálta fel/hogy aiFöjdhirtok- tét. Ezt a védekezést azonrendező Alap btizáiából, mit ban a munkásbiróság nem
a betelepített uj gazdák fei- hitte el, de a törvény nemi
adag és vq : őin agszük sógle: é- tudása egyébként sem menre tároltak, három mázsát tesít a felelősségrevojtás elől,
Székács Ilonának, hét má- A biróság megállapította a
zsát pedig Gulyás Istvánnak fölényesen- viseli e l ő vádlott
ntalt kii. Azonkívül 14 má- bűnösségét és kétévi fegyzsa búzát engedély nélkül házra, ötévi jogvesztés re,
őröltetett meg ebből a kész- Pitvaros községből háromletből,, részben a saját, rész- havi kitiltásra itélle és az
ilélet hírlapi. közzétételére
ben tisztviselői részére.
!
Platthy Gyula a tanácse1- kötelezte.

we
m

liffétff

gfafcsrla!

út,

i e r s e t i F e r e i i e v e l f MüME t ü l á r f

Hosszú huza-vona
után
végre ponfot telt a néphiróság dr. Kerscli Ferenc ügyvéd, a fasiszta idők MÜNE
titkárának igazolási ügyére.
A több, -mint két éve húzódó ügvljen az Igazoló bizottság annakidején" örökre! eltiltottá az ügyvédi gyakorlat
folytatásától és az jgazóiási
iratokat áttette a nép bíróságra .A szegedi népbiróságon az! ügyet dr.jKiiss Dezső
tanácselnökre osztották, de
Kerscb "jógkarói elvették az
ügyet, és egv másik tanácscsat tárgvaltatták le,' ahol
több népbírót ís kicseréltek
Kerseh érdekében. Igy a
MÜNE titkárt annakidején

foivtafásSléi

felmentetlék. A
titokzatos
kezek egészen a NOT-ig
nyúllak, de még az akkori
NOT is megállapította bünősségét és liathónapi börtönbüntelésro litiélte.
II en
előzmények után került az
üg" az iigazolóbizotlsűg fel-'
tebbezési fórumához, a népbirósághoz, ahol
Kerseh;
több mentőtanut vonultatott
fel az érdekében. A néphiróság azonban a tanuk ki'hallgaiását nem rendelte el
ás az igazolóbiz.ottság határozatát helybenhagyva, déj
Kerseh Ferencet jogerősen
öiDkre el'il'otta az ügyvétK
gyakorlat folytatásától,

s^eralvéüf
Közöljük
a szegedi
és
volt hadifoglyok
Már amarosszifte lye befutott
v/, 56. ós 57. hadifoyoIyszereIvény. A szerelvényen az alábbi
szegedi és szeged-környéki volt
hadifoglyok érkeztek: Ancsin
Pár Csorvás, Annus Béla Mindszent. Bo-nony István Mákó,
Bozsák Kátmán Kis'íundörozsma-Göbői yjárás, Czirok András A Igy 6, Dózsí József Csanádapáca.
Domanics Mihály
Kistelek? Elekfalvi Vilmos Szeged, ííiiszór-utca 1., Fekete
József Pitvaros, Farkas István
Magyarcsanád, Gácsór Dávid
Szeged-Fehérló,
Gyöngyösi
Imre Hódmezővásárhely, rTegediüs István Szeged, Jórgi István Csongrád, Juhász Lajos
Múitlszenf, Kovács János Szegvár, Kovács Ferenc Mindszent.
Kiss Sándor Makó,
Kristóf
Bálint Hínvá&árhfily, Kiss Mihály Szeged, Török-utca 8.,
Lakatos Béta Szeged, Béesákörut 2., Lantos Antal Csengele, Lendvai Márton Szőreg,
Major János Csongrád, Magost
Péter Szeged,Pacsirta-utca 12.
Németh Miklós Pitvaros, Ottafik György Kkdorozsma, PoIvoka Sándor Csongrád, Rádiós Ferenc Hmvásárheíy.Tarcsi Lajos Hmvásárhely, Veres

szegedkörnyéhi
névsorát

Pál Kkdorozsma, Zombori Mi.-'
hály Sövényháza, Barna Kálmán Szeged, Csikós János Szeged, Bártfai-utca. Csóü Illési
Újszeged, Gercsó György Algyő,
Gőg László Pitvaros*,'
Horváth Géza Szatymaz, Harangozó János Csanádapáca',Juhász Sándor
Ivkdoro/.sma,
Kiss István Csongrád, Uj-u.
16., Karakas János Makó. Kecs-,
kés János Szeged, Feltámadásutca 17., Iüri Ferenc Atok'házá
1169., Lele Lajos Tápé, Mol-l
nár Liiszló Szegjed. Somogyile.-;
len VIII. utca 413., Miskolci
István Szőreg, Nyári 'Antal Tápé, Oláh Jenő Somogyi-utea
24., Pépás András Tömörkény-,
utca', Pusztai József Szegvár.'
Péter András Szered, Fnrllasutcn IS., Palotás Péter Szőreg.
Szabó Sándor Szöged-, Felsőközpont-Balástya, Tahi József
Csongrád. Rácz Sándor Földeák, Ráöz József Szeged, ösz*utea 30., Rummet Tibor1 Kakas.izék'fürdő, Simon Siíndop
Kkdorozsma, Szűcs Imre Ki-,
rá ívhatom, Szalma Antal Királvhalom, Szántó György Arpádfalva, Tóth Imre Szeged?

- NEMSTKERÜLTA SZTTRK4LAS, MEGPOFOZTA A RENDŐRT. Versegi József csongrádi földműves ittas állapotban
dülöngélt az utcán s belekötött
a Járókelőkbe. Előtte haladt egy
házaspár és Vérségi fejbeötőtte
a férjet, aki elesett, de látva a
mögötte haladó részegembert.
Somogyitelep 542., Zákány Lősző nélküt- továbbment. Vérségi
rinc Pusztaszer.
erre előkapta a bicskáját és
felészurt; de öz asszony elrántotta férjét*és rendőrt hívott.
f
Az ittas ember az őt igazoltató
rendőrnek esett és arculfltö'te,
háztartás cikket olcsón vásároljon
Szakszerű ja vitások, gumik I mire őrizetbe vették és átadták
Dolgozóknak 5 »/o engedmény! ft szegedü ügyészségnek.
\Károlyi-Utca 3.
' C s a k a
Gyuláitól

ÖV8§et

pufceláiif, zom^cedsnyf,

»£

s d r d a , 1948 augusztus 25,

lmauyahokszati

X Kért * Mntaaé* p. Ser— A VÁROSI L0F0GATU
Nem akart
senki
gius, a népszerű
grafológus
KOCSIK
HASZNALATI
DIJA.
kimaradni...
maradását. Már hírt adtunk
*
A keddi tanácsülésen újból megSzerkesztőségünkhöz az utol- állapították a két lovas teherfo- róla, hogv Sei^ius mester röMELEGEBB LESZ
só hónapokban beérkezett le- gat igénybevételének diját. Ez vüdesep elutazik Szegedről, do
több oldalról fölkérték, hogy
" M é r s á ' e l t i s r a k n y u g a t k n y u g a t ! s/él, felhíí&'vonu'ft- vetek igen nagy százaléka az
egy napra 78, félnapra 52, ne- hosszabbítsa meg tartóricodlAIsulí, liehreeMut, Rtte* északon
fe!s«bl>
A hőinérsék- iskolák kérdésével foglalkozik.
gyednapra 34 forint. A köztisz- sát, mert sokan voftalc eddig,
ribt
wnffjff^flf,
A levetek írói, — szülők, taná- tasági telep jelentéséből látüut, akác ínég hosszabb rérakoréa
rok é s feltűnően sok diák — az hogy a kétlovas kocsi fenntar- u l t n sem tudlak bejutni hozzá,;
A T I S Z A 29 F O K
" A TESia Toka} éa Ttaíafttrod k ö / ö l ! á r a d , m á s h o l iskola kérdést a legkülönbözőbb tása egyébként a rérosnak ha- tor « mester ezúton értesíti a»
oldalakról tárgyalják, de mind- vonta 2300 forintjába kerül é: érdeklődőket, Iiogy tartózkodáftna<L Vl/étiok hvwérsélil t * S z e r i n é l 20.5 f o k . M a ! vizegyik levélből kiolvasható az, miután a város két ilyen kocsi sát 8 nappai meghosszabbiá i tárok: Csongrád! 30 (25),,Szeged 03 (25).
hogy az iskolákat a levélírók fefett rendelkezik, fenntartásuk toltff. Ezen idő alatt még akt
gy
i —
magokénak tudják és a jobb, havonta 4G00 forintot emészt kíváncsi srz ételkórülmcnyeí
kíalakulására, Takaréktár-utea
— A MAGYAR VÖRÖSRE- a szebb és tisztább
NAPIREND
iskoláért
C. száin alatt! lakásán bárRF^ZT szegedi szervezete Cson- nem kímélik a munkát és fá- fel.
Szerda, auguwtus 25.
mely időiien felkeresheti.
grád-Csanádmegye
területén
12
radságot. Az itt között részlet
— A VAOSz SZEGEDI szerBelvárosi Mozi fél 5. fél 7,
x Értesíte.n a t. .közönséget,
léi 0 ój-akor: Hamar egy gye- elsősegélynyújtó ládát helyezett egy lemezgyár! munkásnő leve- vezete vasárnap Csengelén jótel. A budai-u(i vámná', a rósz- léből valóreket
sikerfltt műsoros estet rendezett. hogy a »Minialüc«-féuykép és
a reklámfényfcénezés oíesóhb
Korzó Mozi Tét 5, íéi 7. félkeft-uti vámnál, a rőszkeí h a t á r
étikor megkérdeztél tőlünk,
x Uyorsiaó- és eéptrót.Mifo- lett, 4 darab 3 forint, r.cvcie10 órakor: Három nemzedék. állomáson, S reged—Fehértó orhogy kinek van kedve fakadta• lyainok kezdők és haladók ré- zőlapnngyitás 6 forint darabra.
Széchenyi Mozi fél 5. félszágúton, Makóm a szegedi rémmenni szére dr. Rosenbergné Grün- Gyermekekről gyönyörű szén
í , fél í) órakor: I . Hárman nél, Hódmezővásárhelyen aKu- ni-az iskolát, mindenki
jelentkezett wrsíd Klára 2338/1941-45. sz. sorozatiét véletek
készülnek.
nz Igazságért. I I . Utolsó lo- tasi-uti vámnál, Vásárlielykuta- akart. Egyszerre
vaglás.
nem főig. ena. gyorsíró- és cép- Próhá'ja meg és állandó megson, Csanádapácán, Makó-pusz- mindenki, a bizalminö
Muzeum (képtár és ösrégétudta kiválasztani, hogy kimen- iróiskolájáhan, Dé>zsa György- rendelő marad Brnnner fénya
rókusi
sre h osztálv nvitvs 8—14-Ig. tán a Maros mellett, Alsókőz- jen az iskolához. Nem akadok utca 2., földszint. (Kultúrpalo- képészmeslernél,
tánál.)
tainpfom mögött.
Somogyi-Könyvtár nyitva 8 ponlon és Kisteleken.
megérteni, hogy nem
kellünk
—14 óráig.
- KERÉKPÁRT
LOrOTT,
— AZ ORSZÁGOS TERV- mindnyájan,
mert nincs is
X Részletre tist DolgozókFgvelemt könyvtár
nyitva
HIVATAL jóváhagyta a vá- olyan sok meszelő, hogy min- RÉGI BŰNEI IS KIDERÜL- nak kerékpárkőnetiyek é , tömkedden és pénteken 10—12-ig
TEK.
Motorkerékpárlopás
miatt
ros öthónapos költségvetésé- denki meszeljen. Nagy volt a
lők, villnnyfőzők és villanvben felvett beruházási tétele- vitatkozás, mert nem alcart sen- házkutatást tartott a rendőr- vasfttók, pélrólpumfőzők. kanSxolgálatos ávógvszerlóralit
ség Szóles István Feisőtisza- hatók: Markoviéi níüszatd üzket, amelyeket annakidején a ki kimaradni. Boldogok va- part 22, szám alatti kovácsBarcsay Káról v: Tisza LaDélmagyarország már részle- gyunk, hogy megengedte a de- seg&lnól s a lakásban számos let, "ljsza Lajos-körut 41
tos-köm t 82. Bulésu Barna
Kálvária-tér 7. Dr. LBbI örök.
tesen ismertetett. A beruhásá- mokrácia nekünk, hogy saját kerékpáralkatrósz, kerékpár é3
x
Csepel
motorkerékpár,
B. I.ázár Jenő: Klehelstarg-tér
sok összege az öthónapra 1
motor'kei-ékpár mellett félkész férfi- és női piros Csoda ke'4. Selmeezy Béla: Sonvogyl- millió 200 ezer forintot tesz ki. iskoláinkat, a nép iskoláit gyer- loSs- és fémárut is találtak. rékpár (5 havi részletfizetésre
mekeink részére ugy
hozzuk
letep IX. ut«m 480.
taszcrezhptők
Mntdovics inü- TIZENHÉT KILŐ GABO- rendbe, ahogy mi jónak tátiuk. Kiderült. hogv Szélest annak- bzald üzletétan, Tisza Lajosidején a Deák József fcé»NÁT csépelt feketén Fődli Jő- Nyugodtan viszem a gyermeke- üzemből
sorozatos
lopások körut 44. NlK-ntzömánvos
- HÍDSZEMLE. Varga Lajos zsefné szentmihálylctekl föld- met az iskolába, mert tudom, miatt bocsátották el, bár akX Nyai-aljan KakasszékfúrIcórtekedésftgvl államtitkár és műves. Az uzsorabiróság jog- hogy rendes, tiszta az iskola, kor tagadta a tolvaj tárokat.
Bzécliv Károly miniszteri osz- erősen egy havi fogházra és 100 •— saját kezemmel meszeltem. Most nemcsak ezek kerültek dőn114melegfüi-dő vagy iszappakolás a legmakacsabb reiiyfőnök, Kossulh-dfijas hid- forint pénzbüntetésre ilélfe.
Minden munkatársamnak és az «Iő, de különleges szerszámo- matiku* öetegséget is megg.yóx fp'tkezéseire! Bombázok egész magyar népnek kívánom. kat ís tahi Rak, amelyek segít- gyítjn. Társasikirándulóik kelItő pénteken Szegedre érkez- helyrcá11 itáréra, átalakításokra hogy mindig olyan boldog le- ségévei a topott kerékpárokba lemes szórakozóhelye.
« « * a hídépítési
munkálatok tervet, költségvetést a Délma- gyen, mtnt amilyenek mink vol- uj számot tudott verni'. \ notóx Mayer Ln)z« gyorsíró- és/
megtekintésére és hogy nz épü- gvarorszégt Tervező irodában tunk. amikor meszeltük az is- rius tolvajt — akinek Nagykezdők
széksóson is volt bejelentett répárészakisikotójáhán
l ő feljá'ókrőr a város illetékes készíttessen. Pillér Sándor kő- kolát.« ABRAHAM
LAJOSNlt.
lakása — az ügyészség letar- ós haladók részére szeptemlier
fényezőivel megtaszéiést foly- művesmester. építési terv. Fel- temezgyárt munkásnő.
hatodikán kezdődik az u j istámadás-utca 20.. Rókus.
tóztatta
tassanak.
kolai tanév. Beiratkozás: Ipar- A VAOSZ A 7 ALLAMOSIlestülef, Horváth Mihály-u. 3.
TOTT ISKOLÁKÉRT.
I.ukics
At állam) kereskedelmi'
A S 7 8 p 3 í iskolaAndor tanácsnok l>ejclenlette a
letbaykö^énLVkniálHin a javitó,város hatóságának,
hogy a
pafrönizsbizei'gág
vizsgélaloik 30-án reggel 8 óraNAOSz tagjai
rohammunkával
kor kezdődnek. A toiralAsole
Siofaafi
fl'ésl
íajri
helyreállítják a csorvai államoA kultuszminisztérium irányítása mellett a magyar nyom- szeptember 1-én és 2-án 8—
sított iskolát és azt is, hogy
Az éskola pabo íá-sb'zottsá- daipar a kitűzött határidő alatt elkészítette az uj Iskolai tan- 13 óráig lesznek, az ünnepét ves
tanévnyitó® 3-án régmindazokat a VAOSz tagokat, ->»'!< vezető' csütörtökön este
könyveket és a tanítás megkezdésekor az 'ország valamennyi gel" fél 8 órakor. A követlakik az építési munkában résztiskoláját/dn már éhből a tankönyvekből oktatnak a tanítók. kező tanévben az állami iskovesznek. a gazdasági vasút díj- 7 érakor a Belkereskedelmi:
Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter
közvetlen lák alacsonyabb tandija lesz
mentesen szállítja a helyszínre. Igaigatóság köztyüfésí lentiémnnkalársaL valamint a pedagógus szakszervezet és a nyom• érvénytan. Kérjük a szülőket
ben
értekezletet
tartanak.
HozA város1 alkalmazottak egyébdászüzem képviselőinek társaságában kedden reggel felkeres- augusztus 30rán délután 6 óraként az államosított
iskolák zanak magukkal jelentési arte Rákosi Mátyás miniszterclnőkhelyettesl és mint a magyar kor szíveskedjenek az isko'a
hclyreálfflási céljaira havi fi ról, h(!«'y melyük üzem vagy
ifjúság nagy példaképének, az Úttörők legnagyobb
barátjá- Mére.y-utca 3. szám alattiépü4*
zetésüknek fél százalékát aján- szervezet
létében megbeszélésre összemelyik
ssbolón-í! nak átadta neki az uj tanköngvek egy-egy példányát.
lották fei, sürgősen követendő menny,) iiinnkuérát dolgozott,
jönni.
Rákosi
Mátyás
miniszterelnökhelyeltes
meleg
szavakkal
például mindazoknak, aldk
meiriiv'i anyagot használt fel, köszönte meg & szép könyveket és örömét fejezte ki, hagy a
— A SZENT m a r g i t a l nemes cél érdemien
eddig
TALANOS ISKOLA (alsóvámenny) készpénz! költöttek.
magyar demokrácia a kulturális téren vjabb haladást ért el.
Szűkkeblűknek mutatkoztak
rosi zárda, Szenthároninág- A MAGYAR KIÁLLÍTÁS
utaa 64.) a dolgozóik áltanagy sikere az Izmirt nemzetlános iskoláját
megnyitja:
I
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- A SZENT MARGIT általáközi vásáron. Ünnepélyes kereTeljesen díjtalanul "végez— AZ ALLAM1 KLUZAL nelc azon nők és férfiak, akik nos iskoláiban fAlsóvárost Zárheti lanulmánvnit mindenki,
tek között nwto'lák meg az izakinek négy középiskolánál
miri nemzetközi vásárt ame- GÁBOR és a Szt. György-téri 1G évesek elmultak, a gimnázi- da, Szent három ság-u. 61. sz.)
alacsonyabb
végzettségei
lyen Anglia, Olaszország, Gö- egyesilett állami általános fiú- um. a polgárt iskola négy osz- 26-án, csütörtökön
délufán
8
van. Jelenfkerés délelőtlönrögország és Jugoszlávia melletl iskolák Igazgatósága értesiti a tályát nem végezték el, a nép- órakor szülői értekezletet tarszülőket, hogy augusztus 29-én
Idnt » igazgatói irodában.
Mogt/űrország Is résztvett. A vasárnap oéiúlán 0 órakor szí- iskola nyolc, vagy annál kevetörök miniszterek fél órát töl- veskedjenek megjelenni a gim- sebb osztályáról van bizonyít- tunk. A kedves szülőket szerex Szülő: értekezlet. A Da*gon'fsiilea'
álta-nff
úttalanon
töltek a magyar pavitlonhan és názium II. emeleti fizikai elfl- ványuk. Megnyitjuk a dolgozók tettel várjuk.
inúnyüskala va'íatósáéa nse^o legnagyobb elismerés hangján adólermétan. tartandó . tanév- iskolájának V—Vlll. osztályát.
- A DUGONICS-UTCAI ál. h'vja ax érdekelt szülőket anszóltak a magyar
kiállításról, nyitó szülőt értekezleten. Az A tanítás esti órákban folyik lami általános
leányiskolában
amelyről a Tiearet elmü lap értekezlet tárgya: a szülői és teljesen ingyenes. Beiratko- szeptember hóntioban megnyt- •insiiiss 27-én délután 0 áraIker tartana'* szülő: értekezmunkaközösséggel,
a
diákönz'ís augusztus 26., 27. és 28-án
három hasáifos részletes hes:á
és a fanév- reggel 8-tól 12-ig, délután 5—7 lik a dolgozók általános Iskolá- letre. Igazgatóságmólót kőzöl, kiemelve cikkében kormányzattal
ja fV.—VI. osztály.) A felvételnyi tJssm
kapcsolatos
folyó óráig az irodában
a hároméves terv nagy sikerét,
re jelentkezők hozzák magukimiiu t .
r-t.. ,
ügveK megbeszélése. Előadást
— AZ ÁLLAMI KLAUZÁL kai az üzemi értesítő könyvecsx liatalorés. F á j d a l o m m a l - , - , R Z M l ) p , k i k f ő t t j e .
tudatjuk, hogy szeretett férGÁBOR és a Szent György- kéjüket. Az érdeklődőknek frl- SZEGET)-A LSÓVÁROSI
TŰZHELY,
jégszekrény,
jem, Hortobágyi István autéri egyesített áll. általános
éFöId'mives-utcai)
általános
isedény, kerékpár,
gazdagusztus 23-án elhunyt Temefmi-tkoíí'k igazgatósága ér- vUágositást ad az iskola igazgasági gépeit, vasártik, olcsó
tése 25-én lesz a rókusi te- kolában a do'gozók általános
tesiti az érdekelteket, hogy tója mindennap 9—12 óra köárak
mető ravatalozójából. A gyá- iskolája szeptember 1-én meg- szeptember hónapban meg- zött. Igazgatóság,
nyílik. Felvételre jelentkezhetszoló Csatád.
nyitja a dolgozók általános
iskoláját (V-VIIL oszt.). A
felvételre jelentkezők hoz- Nehézipari kBzpont megbízottra
Cse 'd IKI'41 as bárom sebesságváltós moiorkerékpár 6 havi
zák magukkai az üzemi biréaztetre beszerezhítő. Csepel akciós kerékpárok. — Rakíáron
zottság, vagy a szakszerveviiáemárkás kerékpárok a legújabb golyós-csapágyas — torzet hozzájárulását és az isSZENT ISTVÁN TAR?ULAT k5*vvVtrt>i.«déa«tM>ii Kárász-n.lál
radTimi nji ás nézze meg. mielőtt vásárol — Gyári nj rádiók
kolai értesítő könyvecskéjüket. Az érdeklődőknek felvikedvező részletre. Csepel varrógépek raktáron. — írógépek
Ü z e m e k , k ö z a l k a l m a z o t t a k , m a g á n a katmazotlágosítást az iskola igazgagyors és pontos javitata Nagy gumi és alkatrészek raktára.
tója ad szeptember 1-tg <ié[tak ó s v á l l a l a t o k
. előtt 8—10 óráig a Szebl
dolgozói
György-téri Iskola igazgatói
Kelemen-utca 11 Telefon: 11—»2. — N a g y J a v í t ó m ű h e l y .
S h ó n a p o s részletfizetésre
megrendelhetik HANGYA
Szövetkezet
irodájaban
központi irodájában: Tisza Lajos körút 34 és fateep-n: Becsi körút 34
Jegyeztesse elO '
flziparvásárszenzáctóiovoU
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Az ul tankönyvek eho
áinvm^aUáh
Rákosi

példányait
elvtársnak

BrucknerTestvérekRt

tankönyvei!

K E L E M E N

A parasztság szövetkezeti bizlositója a

Gazdák Biztosító

Szövetkezete

Képviselet az ország egész területén.

bzeles kárpitosmester
SZERENCSEKETTOS
recamiéja. üzlet: Attilautca 2. szám.
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G w v

volt Szent István társ. vezető

könyvkereskedésében, Klgyó-u. 1. sz

tmlbm A• *

*»4»ft**h«

Uf szellemben, tó lendülettel,
tó feladatokat old meg

a Magyar

Csj/k neoivégtböi alakali u|já
n magyar táriadaiom
legnagyobb szoctáfis szervezete a Yflroskeresrt. A nép, a dolgozók
•rétes föraegcf képviseletet kópi á k központi és helyi erervezcWber) és ennek körei.kertében a
YöröCnnsszt munkája
most
már valóban az m a i tósroruSSk én&Mben folyik. A Yóröstere«let zn-üst m i r * nép tart-

ja fenn ésteca népért dolgozik.
A wegedí Jtterveuet aSg egykét i é n a p p e l ezeiőtt tartotta
meg ujJáftLilroíó
köxgyüteíót,
amely irányi arabott Jövőjére
nézve és márSs nagyon
nép
eredményeket rmrtatí»t fal.

Ötven

pácai
gyceeh

bdayóax-

két héten Kt vendége vott iiMC
gödi szervraclizek. Erek la gyerekek a tárnákban hősi betett
halt vájárok gyosmekei voltak.
l)e akadtak közöltéit ékiunktáKok gyermekkil te. Kát boMog
helel töHöttek Szegedlen
kornyékén. bmierkeittefc ar AJfötta tfewí Mf>*L
Á
ftiwtów
riesrttjfttiek
nemcsak
Üenjnörae, hanem
pártfogásra, védelemre fe szüksége van. Ezért

patnsaxirodákaf
áttetanak fel Szegeden.
Jogi
lí/empontböt tanácsokat ttfo&k,
o Vőrösteresríhei fontoló sreg.'uyember £u>yéi>en
eijimak,
közbelépnek. Párhuzamosan orvosi rendelőt te létesítenek Uyen
helyeken, ogyhoey egőszröfpétíelnií szempontból Ss segítségéfe skthetaek a r issorulóknsik.

Befegfáfogeíő

azolgátaiot

szerveznek meg rövidtseai. Tapasztalat aacrtnt a üinlklbtivi,
kórházakban nagyon sok
u
olyan beteg, fikfcielc wgy nincs
hozzátartozója, vagy nem tórődmek vele. Ezeket a Vörösfceresxt veswi a fövöbea pártfoIgértKl.

Orazágmtí

amgASyáUomósf

KXisgáxik

Vöröskereszt

megtalálták SfSt «%ou gyeftnek mrny mutaífcotáfc
Ezért
szOteít. aiíkiiek e&»k *
• I f m t l u . és M t o t e s '
uwét Ismertéle,
áptMnSképzést
Az l a k o h t ó é r t
—
aíanokwi fttóatve — uiáYöa'örteereszl.
te dolgozik a
Yőrfcrfseréé*!, gém vá Halja •
minden sregedi é* környéki tem- Ar o r n á g tólönWiZŐ lészeibon
tei-mn neszét® egészségügyi fei tanfolyamok: Énduhiak. Erre a
szerelést, moadótálat, törülkö- «fgedá swwerct is összegyűjti
zőt, mosttóeszközókef. poixare- és trtínvJtJa a jrfcntkcrtőket.
Ahogy látjuk, ez m ujjéBlaItat, elsősegély ládácskát stb.
kalt szotiátts sBerveoeé edóig
Juttat. Megszervezik a
arfia sem tapasztalt mértékhan
vem kt a n&seét •
hwhaóIss
eéftft'ó
ítözponto'taf,
íiittűkáirdl. A feotf programot
* tiWárf
akol afcErasrfujfasnmtejrlen ré- a szegetM wörweaet
szébőt vért gyűjtenek a súlyos szervezetek te
betegek részéne. A népjóléti
mmnhaveraonnyel
mMsztérhnn véradó krtéaetet
tüSt feT, Itt « vért kowerváljAif, vaSörftják meg.
preparáljálr. A Vóröakerexztfete
A szervezetek tegai, veaetől,
« 4 M j a se öswwgyüjtött vért. azsradiyzete vei'staig egyitt&ssal,
A hároméves terv keretében hogy • feteetbadott or«aásban
aenyí
egész&gvétfekm Intéz- Byesn szemponthő! fs enveíkadményt Mtesifenet hag?
scak- Jék az éteistánvomd,
fpv®*)
képicü betegápoló Kban
nagy épüljön aetanokníeSa

A

Népszava-sportnapok
programja

A mtMí
Staksze-vozofeík
fcteponti topjának, a Népeseváiiak naépszerásiitése éíJfik;,'.
beo — mint semerotes — mz
ország mindem részében nwrtnapoknt te rendéinek Ert®
Saegedea v a s i m i m fcerttí sor,
Iceivttémai két NB Q . méztíltcőzés és nagysznbása uvzóverseDvök terülnek JebonyoKtás!rtf. Az nsaáver^nyete I
három részben, booyohttjftk ís.
A megnyitóra szombatóu este
8 órakor kenfa sor « njsav:awfi uszodában.. Ekkor bonyoiítják te a Pécs—Szeged—Ddkrewait városok közötti úszóverseny Bs vizítóbdavíadai első
részéi, valamint a műugró bemutolóimt. Vasárnap dételőtt
10 órakor terűi sor See+ví
véres ü4Kínl b&zótkijnrokságsíí-

va és m előaó évtt vbiWxbvtoraa vferateaeiorfc mérköás&wőro. Délután 4 ÖnaSiór folytatják H városközi uszóviSííaft és
jdtsBák te s> v M I a M n (Kniőtét, K nuratfrílfl döntSrle fe űMutito terúi sor.
A tetnteraqöinífirtoőzéstitef »
Wanyidí-téren • Jfttezák te. Afc
itteni műsor tevéret® ffofens
B fél 2 érakor tassMdő StíWTE
SzMTE fllf barálságüE
játék. Est köveit a föl 4 óraírcsr tezdődő MKUMTE—KMTE
N B II. idénynyitó mérkőzés.
A föi 6 órákor tewdődő főmérkőzésen pedig Ke Sz. SzMTE
terül
zscinbe a békóscsahlai
szaksacarezetS
taapattaf,
a
BSzS E-vei az NB H. bajitóki
pontjaiért
fotyő
edkteyijvító
kttedeím© során.

Megkezdődön
esz országos termelési
versenyhen
résztvevő geszdák
kiértékelése

*

kismotorom

Pufogásből kitűnő, a fékezés jó,
mentőszekrényböl elégtelen
Az
munka
után
mindenkinek' igen jót e ^ k az
alvás. De nhicsoi rosszabb a
megkavart áfemitáí, a njojjtalanut léltött éjlszak'AníJÁ
Itópp, ropp, puff, puff, sziguM ei éktelen lAratávw egy
öbi»";ngös motorkerékftár
aj
ember aMaka alatt. A legtöbb
alvó felétocsJ erre a pofpVny
termán). A tabásokbaa itt ls,
ott b Mgyul Íaítoafc- a támpstk s
ólmos fizetnek, nézik meg m
Oknw-ron feefj-egő 'ór®at.

Az

alvók Atka

— Három órát alhátok még
morogja, szöile naigfuiak a
w f r a felriadt alvó — s át kólón
azór a motorkerékpár szegény
gazdájára. Szerencse, hogy ez
az átok nem fog, nvrtt akltoi
már nem lenne ép hoponyacsonttal és hét lábbal rendelkező motorosunk.
Lettet, hogy a uiegKAWt ab
vök dlHca is fog uéha, de más
í« kőerejttltaüt a jwfnlc naponta
•Kiforduló ftsotarkelékpár h«l•ArtekDól.
,
Pufogvö rohan g motor,
A
ftartem kocsi tenyta-odtk eiéje.
Wnwcnek Is ehwn KU b t a i
OgyináshoK. Nyáioro^utk a fétek,
cB*k eeyMíeníl tudják:
az ŐMWfttWiwfe erejét. Nagy
reccsenek, csődület támad és *
pötfuiátok álfitt megérkező mentők c®' halottat, vagy Joléj
eaeitefli egy nilyos wbísfiTtet
SsltíetneA'« honS^vra.

A

szerencsétlen,okai

* vizsgán, k á .szwény. és iwra
hivjt fel magúra egy' egész vóro-megyod. fgyehnét A menlőszekrénynek fe reiuH/ea
keh
tenni Nem elég az, h a van rá
esetleg ujsáftiejriroxvü van kitömve, hogy ne zörógjón.

A rendőrpalota udvarán
folyik már hetek óta a szegedi
és környéldleli motorosjái-niüvek vizsgáztatása. A nagy udvaron «Wg lehet mozogni a sok
Jártadtól. legtöbb a motorkerékpár. KüJüiiősm
kismotort
látni sokat. Olcsó, vezetéséhez
nem heli különös rizsga és kevés benzfcf fogyaszt. A motorosok tréfásan u jövő trollerjefe nevezik.
A vtesgóztatók
'
inüvel tüzetesen Ifíkéivieznek. a
•ödwlólí. aera Indulnak,
de
«mi61 Jobban retteg spapájuks
• boldog ítuló, vagy motorkarebpár tutaJdooKK;. Az egyik kis
"záras Csepel egészen jól kezdi a vizsgát Magaviselete, uzee
kipuffyg.lsa, csfiides. A fékkel
i*o)iLím ntár ldsebb
bajok
w n m k . Ert i»eg kel! jav*tani*
A többi követeluaiuvnck fe megfetet a Itfe gép. Egy .tantárgyból. a
régén
e.Umkik.
Üres a mentÖSBckrény* A vizsgáztatók E®rehnét pxiig nem
H rí egy mulasztás són. A
kismotort pólvizsgibu utalják a
addig n«m hup >Mhonyitv%iyt«,
acae u j remlszámtábláf, an^g
nem lesz rendben a nicnlőszekléryc.

rosszak a fékek. Az üyen szeMinden
motornak
wncsétlMirögek pedig
es^vre
szaporodnak. Nem árért, mert
le kell
vizsgáznia
a fékek' lesznek egyre feopottabbak. Azért sem, mert f:Aía Nem uiaimlhat az országban
táőiigyóxfttla.nahbak • motoro- egyetíeia egy .analfabéta, mosok, vagy Johbun fog r*j<wt£ m torosjármű sem. A kípuff-jgó-'
ifitek, Öe napról-napra
tóbb csö nem fogja felverni az at-i
sókat » <U is megbarátkozik
inotojposjármü seabúigát az utA molorberéttpfbml, aki eddig
cákon. Ezzel természetesen *
lesok (bkoztíi. Keves«bb tesz,
balesetek ij&iva. fe egyre több
bate seték fizAma fe. Még hrMjy
Ie«z.
J a \n kevesebb fogy e! a jő?
szemzőére bándeneu swuö vSótn. A vtasgáítatáson u®atwe
Affittcnl. A wotoröwrtKtnÓsmu jis oart fe alaposan megvizsgál-*
Bfik fiem ofetHieaül
fontos, Ják, hogv milyen
.tilapotixu*
Jjogy mindenkit fdhuti jiem
van a motor, mennyi LénsnC
irfl $ a í75«trtöknek sem 'iwtí ái. fogyAWL Előfortlul aa Is, ho®k
IfljmJóan munkát adni, mert e valanoltyen hiba mfctt
dán-'
föfcp.kte! ísreiKÜbéJilehrt turteó.idóaii Wcpett a henzin a gépből, vagy túlságosan sokat foÉppen énért gyaszt. Egy kis javítással ezen
mbjfyöronwftgon mkvfen wwtnr • fe tehet változtatni. A motorkerékpárnak és námfen más tutajóonosnak i« ctönyérc váoki toros jármifook fc» »tmuí- lik ez, mert olcsóbban ulazUtf
nóttx, IHelve vizsgáznia JcelL A és as m á m n a k Es, mert a 1j«j»:
•tanulás« magányt oa iftriéidk. zfin^, a nyersolajat más célokw.
Igen sok • tantárgy, van, de Wi te fel tehet husznábif.
ttsteíten motorosnak elsösorhae . Es egj-ro több benzinre fe
saját értteke fe, hogy Jól ita- van ezükségüuk. A hárotnévesi
tauljoti* kétkéuekü, vagy nftgf- terv sorón enerszárnra készül-''
kerekü jármüve. RendS>en Vdt Bek « olcsó kismotorok. Mim-'
leniá a lámpának. A vizsgára kSsök, parasztok, hivatalnokok?
a
csak »jóí készült, fékekkel ér- ezroi Jutnak bozzá ehhez
demes elmenni, mért a .bukás, kis piiffogó, kevés benzint foés a .pótvizsga, igest gyako- gyasztó ördöngös masJ,náhoJ«<
ri. A ktpuffogőcső — ez kü- amely percek alatt nópi'ti őkrtlönösen a kéllaereküdfcre vonat-« rauniabelyükre.

ttUiI«nak tel hogy az agyi® fokozódó forgatom
töröttjeinek
elsősegélyt,
orvod
Veretest
nyújthassanak. A asegertt szervezet az 5 azrtmu, Budapest— EgyoJőre n Íc«nyérsi3l»on3hosntnofta< éríéfeefík k i
BzegedS-ut mentén mervee ilyen
ftltomásolait.
A z orszAjjoa owzőgíizdasáújszeged
beírna d e u ő ,
^ versenyii-oda rendelkezéB á l i n t L a j o s , özv. M o i n ö r
Iletlilogfyaink
sére a gazdasági fetügyetóPéternél, Atokliáza H o r v á t
egyne inkább érkemeA. Syoi*- ség'ik nuist gyűjtik
eesae
Mnos.
Szatymaz-Fehérbó
segélyt, taállósfitégi kőicrönt azoknak a'Razziá k n a k a(«évT ó t h J á n o s 347^
Nagjorvosi kezelést, a rokkantak- (MM&t; a k i k haza-, vagyroasJ é n o s n é , T é p n i Antal.
nak művégtagokat h&tostt
a í e n n é s ü k k e i a l e g j o b b eredRozs, Cseangele Magony
Vöröskereszt. A még hazanmi ményeket é r t é k el. A'kiértéitnre, L i p p i i i Mihály, Maérkezett hadifoglyok felkutatá- kelés pontozás a l a p i á n törgony L a ^ A . Csórva F o d o r
sát rtkíó és levelezés utján vál- ténik és a terniielt kenyörFerenc,
Mányi
István,
lalja. Ezzel kapcsolatban fctala- gabonAuak hekt.olitersulyáL
Atokháza R á c z György és
kulóban van a
az aaaálykár mérvét, g(vetőKrisztán
Ülés. Felsőkőzm a g minőségét veszik töbj n t Szalai József. J ó j á r t
nemzethSzl
szociális
bek kőzött fügyelemjbel.
Az
á n d o r , Szó>
Istvánné.
szolgálat,
eddig beérkezett jelentések
Szatytnaz F o d o r S á n d o r ,
amely a háború alatt ssáts«a- a l a p j á n a következő gazdáHajas G y ö r ^ / K o n n á t i y o s
kailt esnládS kapcsolatok hely- kat terjesztet te fel a gazdáJózsef,
kőzik — csak akkor megy 411
s
fP >
reállítását segíti eI8. A Vörös- sági felügyelőrög:
A Jó ponjokat elért és a
Buza.
S/enlmihéyteiek
kereszt átveszi! a külföldről érgazSzekeres I m r e , ö k r ö s Jó- versenyben résztvevő
kezett megkereséseket és
tomét, F a r k a s I m r e . Csen- dái; listája m é g n e m véglevábbítja az érdeklődéseket Mafelügyelőség ujabbye:te Győvsú József,
ifj. ges.
Szeged vároa
gyarországról a világ minden
agy Antal, PetrAs József. lentések befutását várja.
iájára. Okmányok beszerzését
te váltatja mér." EnneSc a szolgátetaak eddig Is kitűnő eredméA N e h é z Ipari Kézponf aEfdSdi
lerakata
a legszebb kivitelben és legelőnyösebb feltételei
mellett j
nyei
mutatkoztak. Legutóbb
vállal minden igényt kielégítő dteztemcüst, egyszerű temetést, ravatalozást és hullászáUttdst. Intézetek és intéz-1
minyek, klinikák, kórházak részére külön
kedvezmény. J
s s v e s f i n o m ^ ^ e ^ z
minden monyiségben kapható
Községi Teoielhecé«l Intézet
Szetted, Híd-tttca.
Telelőn s 2 - 5 3 -
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VsrSS ISZSi

K o v á c s Lásziáoá!
Zrínyi nioa 2.

Kőznéüi

Temetkezési

Intézete

f8SkeresMH

Rewfetu.r* írs áll tz Bsszss míruk,fcarg;tn«rof{áru, zaaiánceáéRf, itt. kátzlrtíu) • t. viszsataladA keresksáfiiiBek.

Szeged, Széchenyi-tér 9. f ZsótérJt&z.) j

WEI.M A G Y A W O R S Z A G
A fodrász munkaidőit: és fodrász munkások értesIHk tagjaiOsütórtókfia délután 6 óra. kat, hogy a fodrászok hívatákor H re mi fs szakmai propa- sos bizottsága határozata alapján csak szakszervezeti tagságganda értekezlet lesz a tea
satrvezeli székházban.
Kérjük gal rendelkező munkást alkaldt üzemi is szakmai propagan- maznak.
A magánalkalmazottak szak1ajelölő*ékei. hon tartsák kötelességüknek az
értekezleten •zervezete felhívja az ügyvédi és
közjegyzői Irodákban dolgomé
oató pontos waegjelenést.
Péntekre (Miután fel S ára- magánalkalmazottakat (gépíró,
kor tartja ST. épdtőmunkAnok gyorsíró, levelező stb.), hogy
*rakw,ervezrt« MfiMOS* rrades 27-én, délután 5 érakor tartanjelenjenek
'élért közgyűlését a szakszorre- dó megbeszélésen
zetí
székházban. Kérjük
a meg a szakszervezetben.
MÉMOSz tagjait • pontos
é»
Értesítjük az össvflreml bifeltétlen megjelenésre.
zottsági
elnököket,
hogy a
Feihfvfuk az üzemi propa- Dolgozók az Iskoláért* végzett
lUndafelelósóket. hogy a 29-tk't munkáról a kimerítő és részta
Népszava agitációs csoport név- tes jolentést, legkésőbb csütörsorát ald még nem adta le, ha- tök détufáu 6 óráig a megyei
ladéktalanul adja le a Szakma- titkárságon plesz György (neleadni
közi Titkárság propagandaosz- gyei titkárhe!yette«»ck
Heveskedjenek.
tátgára.
A mérnökök és technikusok
Nagy kétnapos uszóprogram
szakszervezete 26-áu, csütörtö- az újszeged szakszervezeti MTE
kön délulán 6 órni kezdettel a ussodláben.
szakszervezeti saélHuSjcbsn tsgSzombaton este 8
órakor:
p,ülést, uténa vezetőség gyü- villanyfényes úszóverseny, pó1 st tart. ty&jtá ,.,u'o kötelező lóntőrkőzések, műugró leírni' Jiií-nsíniunkAsok vezetősé- tató,
Pécs—Debrecen— Szeged
RS ért kai tóték vizsgálata alap- uszóvtolal első része.
ján értesíti tagjait, hogy aki 6
Yasáraap délelőtt 10 órakor
lieti tagdíjjal el van maradva, Szeged város üzemi tiseóbojkizárja tagjai sorából
noksrtgrt az összes sstegedf üzeÜzen A, szakunk és váftalMi mek részvételével.
SirertfeWöw.k n « d e s havi akVasárnap délután 4 órakor
t vdja
27-ém,
péntefaea 0A1- Pécs—Debracen-Szeged
u&nö,
ti.'Jn 6 érakor a srakaeenneeetí rtzipöW éa
möugtómárközéa
k 'éWtdzhiiA. Pontos
mogjele- döntői.
i.ást kérünk.
ösvoeok tagsági lapot * cenSattannkórf Nőbúvtettrttei Méz ténél** Orvost NagyMtra,
a
I W a (Mintám Kárakor a vwds- snegedt azakssevv'r/etljwi k»pinaközí titkárságon, r
hatrek.

Szahzrarvezmti

A

p

r

f-zó. órakőn y ve lést te vAUa'«*. «Mértep!répes« Jeligére.
8 utavlcá

ó

h

280

hoptzu L s S C Í S ö a

órás .és ékszerész.
Kárásr.sutca 14.

a sesetergapadd a l és teljes keresek kar- ís zrebárákat (veekerép javító műhelyemmel kózre- 6rát 14), ezüstöt, brlHáiisékszereket
nikódéssei Szegeden vagy » magas áron, Ora- es ékazerjavltást
l.örnyóbén. Bővebbet Joó 'fstvállalok.

í n gé'vész-kovács Kiswzmbor.
ílhDÓ.MKlATITBS, redőnvjarttás Redőnytpertói. Reformáus-*>aIota, nictefffoiTáskutnál.
FAZONMITNKAT,
fordSIást.
lavHAst vállalok. Csíkos linre
urlszabó. Szent István-tér 6.
ISKOLATÁSKÁT,
re tikölt
pönztárcókat szaksxcorüen ja-

vát Szcgszárdy bóiándói, Ká-

AZ ÖSSZES éllafános Iskolai
könyvei kaphatók. Grűnwald
könyvkereskedésben,
Dózsa"
Gvörgy-utca 2., Kulturpalotá-

nát.

ANUöRAGYAPJUT magas áro^
veszünk: 2—3-lg Csereriessor 9
IftOO íor-os mázán éfndó.
Ff:NVKÉPK//H: P! VéteL Csere, eladás! Ltebmann, Kelemen-utca 12.
ANGOL nversgimilragnsztó a
,VIdra-ulcában Aaphatól
Üveget tessék hozni! Vidra-utcai
keréknárosnál!
CSEPEL 100-as motor eladó,

vász-utc'a.
GYAPJÚFONÁST géppel váitolok, toronldU szönvegek eiadók, szövést vél latok. Alföldlulca 7.
IPARRNGEDÉI. VEMMEL nwv©íórö jömeneterü péküzemhea
lársulnők vidékre ia. Érdek- vagy feidserífhetö. Mreglekintlődni: Üstökös-utca
Fe- helő Bóta Sándor müszerÓsK,
mte.
Szeged, Szent György-tér.
MrVDENFKLn
liAzlffrlásl VASBöL és kiváló minőségű
munkát vállalok ül van család- acélból készült tLimársás tolónál. álKX ni unkámírt kosztot, sut vos mérleg eladó. Somogyitelté st kapok és Családtagnak utca 26 . fldsz. 9.
hokintenefc. Jelige; a 18 éves MOTOROK! Rendkívüli olCső
•éMrva*.áron eladók, 100-as, 125-ös,
PLF.THü müfogak, foglömés. 250-es, 350-cs. 500-as. Arany-

loghnzás felelősséggel, olcsó kerék motor- és kerékpár üzem
árban Rácz Géza fogás*, Mik- Kazáneri-utea 11. szóm.
száth Kálm4n-utca 12.
JóKAKRAN levő sütővel stfzsparherdtet keresek. Ajánlatokat »Jó * je ligére a kJadiVba
kéreíjc.
REK A MIÉ, 6 darab szék, "zöld SZÉP hálószoba 7 drb és aszhozott asztal eladó. Talmréx- tal, 6 szék eladó. Gyerivámos-

^ZAlBHTZIEEZ?*

Wr-ulca 8., II. 7.

Hivatala

Htre*

—Wi«*n i.mtn imiumium. iuiiíw
IMSURGEOEN ltlOO Q-öics I»ereföld, a városl/an pevtig Kál17 öres leány kisznígáhví vjagy várJdnái 1060 HJ-öJ-es vetejuémás hrtsonló állásivá
nves és gyüiu&Itísös eladó SrTtáűBiékiái-iitca s., irr, Uj.
defclödés ItoWe-wk Pá íné, .TrtnafGBIZfIATö mindnitelrt tel- íri3sa-úKa 28 - 28.. i. em . dédvíUizek.
Aorajr János-w. 10, ofött 11-löt délután 4-ia
'
iteprikaűzíet.
GÜR2VAWU.H V. oszt
hifewÓGYES MsJe-íny gjeaiiek.mel- nált tanköuyvterél magas árun
lé felvételik. 7 u - 4 f f > W Ko- veszek. Loykó könyVkéresHeoSzappáuósTÜttía í '
dSs. Aranv János-utca 5.
« Vt)KM és .géplröbir állást kó- MACSKÁKAT idomités céljárh
ros. »Hn«V4ípndbzótt« ieí4«eveszek 10 forintért.
Bekkor
ivfrfskp.dbliml
é r e t t s ^ v e i László irtacbkafnimos, 9—12
< [helyezkedne könyvelő, leve- óráig. Bajcsy-Zsíliíos/ky-u. 13.
'.lETAHSULNf.K

Krsián,

Bül.VKGFKKT veszeti, eiaaoK.
Fnhis bélyegkeireskodés, a fogadalmi lem(doinaiai szemben.
Iskola-utca 20.
EGV ujRfelvárt kerékpár, 3+1
rádió. 3 matrac, damaszt ab•oszok pfadők. Zárda-utca 7.

u tea

10.

Hl'GrtT, afrikot veszek. Dózsa

György-utca

4..

Muzcumnál.

Virt festő.
RÁDIö, ujtipusu. Philips 3+2
jutányosán
ejailö.
Fecskeutca 18,

KSzlvmtnyvSk

I t W e t o é n y . Tárgy: Orsaá
gos vásár .megtartása. Szegőd
Felhívjuk a pártszervezete- tfij. városban 1948. óvl szeporirtter.s
ink figyelmét, hngg m MDP tember 4-ón, 5-én
gazdasági osrtáhján
{Arany váíAr tesz. (t-én, K o m i m o n
sftrtés, juh. kecske, 5-én, jraJános-*. 9) pártjelvény
kap. sdmap tiihrt- és
kWcSóvásár.) Vfementea hcírróí saaható.
béiy::-)ers) mariultevélfet ioí'i»A kézlgazgatáaí plrtsmrvewt deuféte állat felhajtható. Mincsütörtökön délután 6 óralrior den sertésről, iuhról és kecskéről külön-külön marhalé vetartja taggyűlését
tet kell kiálli tani. Iparosok és
kereskedők
iparigazol ványaika t hozzák magukkal, mert a
vásár alkalmával hatósági köf f c s k e r t s M d a f e R s v i t a zeg felhívására azt fcfniutitni
kötelesek. Közlóm az érdekelt
Várostangai és
álsáközpontl állattartókkal, hogy a vásárkereskedők figgelmíbet Vasár- ra csakis a vérvételen kednap, augusztus 29-én délelőtt vező eredménnyel átesett és
következményesen
szabad
10 Ójakor Alsőkőzponton a marlialevélkezelés alá eső egyBankó-féle vendéglőben
érte- palás Allatok, ló őszvér, szakezletet tart a szegedi KISOSz már hajtható fel. I. I. kftrf®.
vezetősége, mtg Várostanján 12 hatósági.
órakor a Wöltord-v< ndéglőben.
Az »Egye« vetőmagvak köAz érdekképviselet fetlűvja az
telező tisztítása* tárgyra Voalsóközponti és városianyai ke- natkozó részletes hirdetmény
reskedőket, hogy az értekezle- megtekinthető a halósági hirten mentől nagyobb számban detőtáblán, Bérház kanii alatt,
és pontosan jelenjenek meg. Az a vámhivalaloknál, valamint a
értekezleten az érdekképviselet közig, fcirend'elt.sógeknél.
Hirdetmény. Közhírré
lekiküldöttei a
kereskedőknek
szakszerű
felvilágosításokat szem, hogy a" föld ni ü ve lés ü gyí
miniszter '245.200/1948. F.M.
nyújtanak,
sü. rendelete érteimébon mtnPamutvát.áfg rdssza(élitési ké- cfeti termelő kötefes a buz«relmek beadásának határiát fe. és érpavetőmagot elve lés előtt
ma, szerdán défl 12 órakor jár ré'gáíicoldatlai vagy egvéb a
földművelésügyi ipiiiiazlcr onle. .Minden keresltedé, aki még godólye alapján forgalomban
nem adta be kérelmét, feltétte- tevő, nedves csávázasra alnfn
adja
ba. A kérelemmel kalmas higany tartalmi* öaóegyütt az érdekképviselet iro- vázószeiTei
megraóvAzaL
A
*
dájában mutassa be a befize- főfdmüveíé-ügrt miniszter
csávázási kötelezettség teijerttésről szótő (sekktapot.
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tósét eftenőrMetf. Pfgy eh nézte bem aa érdjofceltéket, hogy.
mÚMlazok elíon, aldk a tentl
rendelko/jésuek nem lesv d o gét, a lcihéjá« eljárás folv«mntbe fog tétetni, f. f.
hatóság.

nádié
aujái-. In* tó.
BUDAPEST I. 7.20: Beggr ll
zene. 8.00: J ó egészség negvedórtija. 8.15: Ói-osz Kcóra,koztató nvuzaSca. 9.00; A Bar*
lök Béta Kollégium Énekkara
énekel. 9.30: I.alo: Gordonkaverseny. 12.15: Asztali
cuc
z-'tm. 13 00: A londoni oíiitH
piász 13.15: Ctaányzeno. 14 I S
Népek zenéi®. 16.00: Gozrnányi
György és Pogány Margit sanzonokat énekel. 16.30: Századunk hangja. 17 10: Uadifogody híradó. 17.15: A Vöröskereszt kőademényei. 17.30- A
SzakszervozeH Tanács műsora,
18 00: A szabadság versei. —
18.15: A Bádiiózcnekar üzemi
hatwversenvőnek
közvetité
19.30: A Falu Hangja. 20.35?
Heti szemle. 21.00 Uj világ
dalai. 21 45: Időszerű térdért
sek. 22.25: A V ö r ö s e reszl
köasleméiuvet 22.30:
Htuigo©
heti sporíhiradó. 22.40: Totóhih'airtő. 22.15: r.e.iigyelors.zá©
szót MagymwsKAghoJ?. 23.15:.
Mesterek muztáhiá]©. 0.30; IIIrrfc eszperantó nvelveu
BUDAPEST ff. "17 00: Olóral
te*. 18 00: Hangos HirtuSó. -18.20:
- 18 3«»
• DroMlón a piacon*.
19.40/
Batettióizíetok.
21.15:
Sri©
kükif srtvrvcV s n r e s e n . 22.1 őr
táncsrene

k

«
•
r-wnmsaeto-tiaazsaksaa-axmvasammam
(RiÁNVH,FALATOMAT KálváMEGÉRKEZETT
lit
eredeti
t t s t 5 "
•nütrtulca 30. aiall megszűntei*
-India* specáai
gumiragasztó
'nyersgaini oldat) Kőrpőrve ís n t d k o i o t t szoba nm*;áno» lem.- Fektetesas-utca 10. alafi
folytatom.
••.:.,kapható a verórképviseíet köiEpont* raktárában F r f i W mü- férfinek 'kiadó. Dugonies-u. 13. IDŐSEBB urat vagy hölgye*
s'/rerósmnetiteraiál SacgWt, Bein KüLöNBEJÁR ATU hu íoro -ott teljes ellálArite vállafilAk lte.T-;
blfoornök
2. U . ' o . szobai JciadÓ. Tisza Lajösrirrb.
östed(|iHnf(Wt»s laltésb*.
kerv'íteoM-oS. varrógépek spfe- 42/á., H. em. 3. ajtó.
• 300* foíigéie.
cíátte javítása. BékcímU tüz- EGYSZERŰ üres szobát vagy MóH AYiRtfaiRAN íévő, utcártt,
kftltzománeozás, nitóíelerite, heg- szoba-konyhát 'keresek
nvift űzlciholyiségriiiVI «'cre«(
gesztésok, guuvlx és a* össwos ségtérilésscl. Arany János-utca rétom egy lós azohóért. ÉnfMtte
alkatrészek kaphatók Javitá- 5., illatszertár.
födni a ; 'Waidóban.
sokért 1 éylg teletek. Dijm<?n- BÚTOROZOTT szolid, (íongo- \7, IPARI Vásáron, kié Hiteti
tes mi'-zajci szolgálat. — K<v rahasznáfattai kiadó. HlrschJ cipőám és bilgeri
esIzniSnf
lalípárkőlcsőnrés.
Testvérek, Tisza Lajoa-körul fartráfrót meggyőzódött.
akFELSOKftKPONTON t4,
kát 73.
holdas tanyásMrlokora
rész- BELVÁROSBAN fcftlőnhejárff- kor keressen fot, mert s::Őn tűlten szó]lő és gyümólösös, min- ttt bútorozott szoba Wodó fcörbox anyagluót fnegrcndeléfil
fegolcsóbhán vál'a'oí: Megye/
den elfogadható árért — par- egyedülálló tisztviselőmbe
v.
cellázva is — eladom. Meghí- tisztviselőnőnek. >Pontost je- ai Pát ciijésnrteslcr, Moszkvai*
kórat
*
zottam Paróety Ingntlaniroda, ligére.
TISZTA hrttó- vagy kon. óin á l l
RAÍoöraá-fér.
RÓKUSI emeleti szolw-kon y- bútort vagy
bútordarabokat
10ó-*n szép
moto*' fe hás, jószágtartásos lakásom át- bérbevennék. Jelige: /Áüamte?
egy 7 lóerős 2 f 110-es vil- adom bútorral. Öthatom-n. 9 , 35 éve*, veretőállástfaii lév®
íanjonotor eladó. Molnár aa»- emelet.
tísrtviselő keresi 42 évig fügS
tarlosnái. Polgár-utca 22.
ELCSERÉLNEM Itelv&MsI szoKOMPLETT h á l ó és egy mntá- ba-konyha, speizböl álló laká- gollcu tlsztviaclőnő, há:;lartá«*
nem uj kétajtós modem JéW- som ugyanolyan árt. vagy ház- beit, valgy dolgozó nő öane*
szekrénv eladó. — Mátvás-tór mestert álláiért. Vidra-tf. 3 , relségét, hixa.vtég fehetsőges©'
Jeííj^: /Független*.
25h. S7jám.
Ujvüi-Í.
ÜZLETHFXY(S£« azonnal tte*
MOTORKF.ItfiKPAR,
2ü(V-f*s r e l v á r o j í I szoba-konyhás 1* k/»ítűzhető KossiUh I.aios-sgft'
Triunvph, uj írendszámmaL ki- teásom bútorkai, ugyanott 3+1 7S. (Tágas 4* tórákat v.m.Y
tűnő állapotban eladó. Páirisi- Telefunken rádió átadó. »Bóg- ItöRK.ARATMT most tavittoswt
köruí 30.
tön* jeligére.
bőrpuhító textécsel. Hértd fe*
ORVOSI rendelő, kttVvgásfaliw. 3 vzotrts. komfortos lakás feőlt- hosscu bőrkabátok mérték utájü
eindó. Attila-utca 3., em. -6. sé'ímegtéritésért azonnalra át- srakszerüen kfewfltack Csordá©
GÁZREZSÓK, használt
kály- adó. Cim a kiadóban.
hőrrubakészitőm estemé! Sze.r«©
hák. tűzhelyek, ftyéri t&al fPoca- BÚTOROZOTT szoln* .. diák- Miklós-utca
7..
teteővfirwÉ
trCndö, vasianuk. vaságyak és lánynak kiadó, teljes cjiátfc- tempfoxn mögött.
(íróKíertíés eladó. Topolyasor sai te. Kálmán-utca 6b.
SZABÓÜZLET tefazci elfessrtl
11. szám.
átadó Jeüge: /Bolyároa*.
2
iwobis,
ösOTkóniforloa
moVILLAMOS n t ó ^ U ó n á l kertes
dern
lakásomat
elcserélném
H szobás niag-anTiáwim aznonaH • liefcőltózésscl 25.00Ü ft>- 3 szóbásért. /Ttehclőíeg maDBLMAGYARORSZAG
idntéi-t eladom. Meghízottam: gánházlzan* jeligére.
politikai napitap.
Darócry Ingatlaniroda, Rákó- í szoba Aömfortos Takfe* kerFelelős szériresztŐ!
tes maglnháxban elcserélhető
ca-tér.
DR. ANTALFKY GYORGf
keltőszolte, cye!édv7o!>áíért. —
Felelős kiadó:
Sajka-utca 8.
OKTATTS"
DR. ZOLI) SÁNDOR
BITDAPESTI lakisik flcseitéP
GAL Ferencné gyorsíró
és néin szegedi kétszoixi.s n.szSzerkesztőség: Jókat-uica 4.
géplróiskolájában a beiratások komfortos lakásom.
Jelige: Felelős szerkesztői telefon: 493;
a szeptemberben kezdődő uj /Hasonló*.
Szeikesztőségl telefon: 103.
tanfolvamokra megkezdődtek.
KÉTSZOBÁS, előszobás belváKlauzál-tér 3.
Nyomdal szerkesztőségi telefon•
rosi
lakásom
elcserélném
ujKATONA Lós/lőné gyoráiróeste 8dói: 673.
szegedi hasonló kertesért. Érés géplröiskolájában (Kölcsey- deklődni:
Csánvi, Klgyó-u. 7. Kiadóhivatal Kárá*z-iitca 6
utca 10) az uj tanévre a beTelei m: 325.
iratások megkezdődtek.
t r t w r i t f
F E L V E T Fi!. t Míijoű Ákos ^
Az s-e! jelzett közleményei
gyorsíróiskola ;a
szeptember KÉREM az, 1918. Jeligést, lmgy dijazollak.
5-étl megnyitja u| tanévét. Be- szíveskedjék címét /Haytígrmiratás megkozdödölt. Bocskay- dozoll* jeli<jéra a
kiadóba A ífii iai kiadó Kft. nyouiasok
utca 4.^
boadni.
i
F. rezető: Konca László.
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