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Uf szellemben, tó lendülettel, 
tó feladatokat old meg 

a Magyar Vöröskereszt 

KXisgáxik * kismotorom 

Csj/k neoivégtböi alakali u|já 
n magyar táriadaiom legna-
gyobb szoctáfis szervezete a Yfl-
roskeresrt. A nép, a dolgozók 
•rétes föraegcf képviseletet kóp-
iák központi és helyi erervezc-
Wber) és ennek körei.kertében a 
YöröCnnsszt munkája most 
már valóban az ma i tósroru-
SSk én&Mben folyik. A Yórös-
tere«let zn-üst m i r * nép tart-
ja fenn és tec a népért dolgozik. 

A wegedí Jtterveuet aSg egy-
két iénappel ezeiőtt tartotta 
meg ujJáftLilroíó köxgyüteíót, 
amely irányi arabott Jövőjére 
nézve és márSs nagyon n é p 
eredményeket rmrtatí»t fal. 

Ötven p á c a i bdayóax-

gyceeh 

két héten Kt vendége vott iiMC 
gödi szervraclizek. Erek la gye-
rekek a tárnákban hősi betett 
halt vájárok gyosmekei voltak. 
l)e akadtak közöltéit ékiunktá-
Kok gyermekkil te. Kát boMog 
helel töHöttek Szegedlen kor-
nyékén. bmierkeittefc ar AJfött-

a tfewí Mf>*L 

Á ftiwtów riesrttjfttiek 
nemcsak Üenjnörae, hanem 
pártfogásra, védelemre fe szük-
sége van. Ezért 

patnsaxirodákaf 

áttetanak fel Szegeden. Jogi 
lí/empontböt tanácsokat ttfo&k, 
o Vőrösteresríhei fontoló sre-
g.'uyember £u>yéi>en eijimak, 

közbelépnek. Párhuzamosan or-
vosi rendelőt te létesítenek Uyen 
helyeken, ogyhoey egőszröfpé-
tíelnií szempontból Ss segítségé-
fe skthetaek a r issorulóknsik. 

Befegfáfogeíő azolgátaiot 

szerveznek meg rövidtseai. Ta-
pasztalat aacrtnt a üinlklbtivi, 
kórházakban nagyon sok u 
olyan beteg, fikfcielc wgy nincs 
hozzátartozója, vagy nem tó-
rődmek vele. Ezeket a Vörös-
fceresxt veswi a fövöbea pártfo-
IgértKl. 

Orazágmtí amgASyáUomósf 

ttUiI«nak tel hogy az agyi® fo-
kozódó forgatom töröttjeinek 
elsősegélyt, orvod Veretest 
nyújthassanak. A asegertt szer-
vezet az 5 azrtmu, Budapest— 
BzegedS-ut mentén mervee ilyen 
ftltomásolait. 

Iletlilogfyaink 

egyne inkább érkemeA. Syoi*-
segélyt, taállósfitégi kőicrönt 
orvosi kezelést, a rokkantak-
nak művégtagokat h&tostt a 
Vöröskereszt. A még hazanmi 
érkezett hadifoglyok felkutatá-
sát rtkíó és levelezés utján vál-
lalja. Ezzel kapcsolatban fctala-
kulóban van a 

nemzethSzl szociális 

szolgálat, 

amely a háború alatt ssáts«a-
kailt esnládS kapcsolatok hely-
reállítását segíti eI8. A Vörös-
kereszt átveszi! a külföldről ér-
kezett megkereséseket és to-
vábbítja az érdeklődéseket Ma-
gyarországról a világ minden 
iájára. Okmányok beszerzését 
te váltatja mér." EnneSc a szolgá-
tetaak eddig Is kitűnő eredmé-
nyei mutatkoztak. Legutóbb 

megtalálták SfSt «%ou gyeftnek 
szOteít. aiíkiiek e&»k * 
uwét Ismertéle, 

Az l a koh t ó é r t 

te dolgozik a Yőrfcrfseréé*!, 
minden sregedi é* környéki tem-
tei-mn neszét® egészségügyi fei 

szerelést, moadótálat, törülkö-
zőt, mosttóeszközókef. poixare-
Itat, elsősegély ládácskát stb. 
Juttat. Megszervezik a 

eéftft'ó ítözponto'taf, 

akol a fcErasrfujfasn mtejrlen ré-
szébőt vért gyűjtenek a súlyos 
betegek részéne. A népjóléti 
mMsztérhnn véradó krtéaetet 
tüSt feT, Itt « vért kowerváljAif, 
preparáljálr. A Vóröakerexztfete 
« 4 M j a se öswwgyüjtött vért. 

A hároméves terv keretében 
aenyí egész&gvétfekm Intéz-
ményt Mtesifenet hag? scak-
képicü betegápoló Kban nagy 

mrny mutaífcotáfc Ezért 
• I f m t l u . és M t o t e s ' 

áptMnSképzést 

— aíanokwi fttóatve — uiá-
gém vá Halja • Yöa'örteereszl. 
Ar ornág tólönWiZŐ lészeibon 
tanfolyamok: Énduhiak. Erre a 
«fgedá swwerct is összegyűjti 
és trtínvJtJa a jrfcntkcrtőket. 

Ahogy látjuk, ez m ujjéBla-
kalt szotiátts sBerveoeé edóig 
arfia sem tapasztalt mértékhan 
vem kt a n&seét • hwhaóIss 
íiittűkáirdl. A feotf programot 
a szegetM wörweaet * tiWárf 
szervezetek te 

mmnhaveraonnyel 

vaSörftják meg. 
A szervezetek tegai, veaetől, 

azsradiyzete vei'staig egyitt&ssal, 
hogy • feteetbadott or«aásban 
Byesn szemponthő! fs enveíkad-
Jék az éteistánvomd, fpv®*) 
épüljön aetanokníeSa 

A Népszava-sportnapok 
programja 

A m t M í Staksze-vozofeík 
fcteponti topjának, a Népese-
váiiak naépszerásiitése éíJfik;,'. 
beo — mint semerotes — mz 
ország mindem részében nwrt-
napoknt te rendéinek Ert® 
Saegedea vasimim fcerttí sor, 
Iceivttémai két NB Q. méztíl-
tcőzés és nagysznbása uvzóver-
seDvök terülnek JebonyoKtás!-
rtf. Az nsaáver^nyete I há-
rom részben, booyohttjftk ís. 
A megnyitóra szombatóu este 
8 órakor kenfa sor « njsav:-
awfi uszodában.. Ekkor bonyo-
iítják te a Pécs—Szeged—Ddk-
rewait városok közötti úszóver-
seny Bs vizítóbdavíadai első 
részéi, valamint a műugró be-
mutolóimt. Vasárnap dételőtt 
10 órakor terűi sor See+ví 
véres ü4Kínl b&zótkijnrokságsíí-

va és m előaó évtt vbiWxbv-
toraa vferateaeiorfc mérköás&wő-
ro. Délután 4 ÖnaSiór folytat-
ják H városközi uszóviSííaft és 
jdtsBák te s> vMIaMn (Kniő-
tét, K nuratfrílfl döntSrle fe űM-
utito 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 óra-
írcsr tezdődő MKUMTE—KMTE 
NB II. idénynyitó mérkőzés. 
A föi 6 órákor tewdődő fő-
mérkőzésen 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 
EgyoJőre n Íc«nyérsi3l»on3hosntnofta< éríéfeefík k i 

s s v e s f i n o m ^ ^ e ^ z 
minden monyiségben kapható 

K o v á c s Lásziáoá! 
Zrínyi nioa 2. 

Az orszAjjoa owzőgíizdasá-
^ versenyii-oda rendelkezé-
sére a gazdasági fetügyetó-
ség'ik nuist gyűjtik eesae 
azoknak a'Razziá knak a(«év-
(MM&t; akik haza-, vagyroas-
íennésükkei a legjobb ered-
ményeket érték el. A'kiérté-
kelés pontozás a lapián tör-
ténik és a terniielt kenyör-
gabonAuak hekt.olitersulyáL 
az aaaálykár mérvét, g(vető-
mag minőségét veszik töb-
bek kőzött fügyelemjbel. Az 
eddig beérkezett jelentések 
alapján a következő gazdá-
kat terjesztet te fel a gazdá-
sági felügyelőrög: 

Buza. S/enlmihéyteiek 
Szekeres Imre, ökrös Jó-
mét, Farkas Imre. Csen-

B:te Győvsú József, ifj. 
agy Antal, PetrAs József. 

újszeged beírna d e u ő , 
Bálint Lajos, özv. Moinör 
Péternél, Atokliáza Horvát 
Mnos . Szatymaz-Fehérbó 
Tóth János 347^ Nagj-
Jénosné, Tépni Antal. 

Rozs, Cseangele Magony 
itnre, Lippi i i Mihály, Ma-
gony La^A . Csórva Fodor 
Ferenc, Mányi István, 
Atokháza Rácz György és 
Krisztán Ülés. Felsőkőz-

Bjnt Szalai József. J ó járt 
ándor, Szó> Istvánné. 

Szatytnaz Fodor Sándor, 
Hajas G y ö r ^ / K o n n á t i y o s 
József, 

A Jó ponjokat elért és a 
versenyben résztvevő gaz-
dái; listája még nem végle-
ges. felügyelőség ujabbye-
lentések befutását várja. 

A Nehéz Ipari Kézponf aEfdSdi lerakata 

V s r S S I S Z S i f8SkeresMH 
Szetted, Híd-tttca. Telelőn s 2 -53-
Rewfetu.r* írs áll tz Bsszss míruk, fcarg;tn«rof{ áru, zaaiánc-
eáéRf, itt. kátzlrtíu) • t. viszsataladA keresksáfiiiBek. 

Pufogásből kitűnő, a fékezés jó, 
mentőszekrényböl elégtelen 

Az munka után 
mindenkinek' igen jót e^k az 
alvás. De nhicsoi rosszabb a 
megkavart áfemitáí, a njojjta-
lanut léltött éjlszak'AníJÁ 

Itópp, ropp, puff, puff, szi-
guM 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 

wfra felriadt alvó — s át kólón 
azór a motorkerékpár szegény 
gazdájára. Szerencse, hogy ez 
az átok nem fog, nvrtt akltoi 
már nem lenne ép hoponya-
csonttal és hét lábbal rendel-
kező 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 fé-
tek, cB*k eeyMíeníl tudják: 
az ŐMWfttWiwfe erejét. Nagy 
reccsenek, csődület támad és * 
pötfuiátok álfitt megérkező men-
tők c®' halottat, vagy Joléj 
eaeitefli egy nilyos wbísfiTtet 
SsltíetneA'« honS^vra. 

A szerencsétlen,okai 
rosszak a fékek. Az üyen sze-
wncsétlMirögek pedig es^vre 
szaporodnak. Nem árért, mert 
a fékek' lesznek egyre feopot-
tabbak. Azért sem, mert f:Aía 
táőiigyóxfttla.nahbak • motoro-
sok, vagy Johbun fog r*j<wt£ m 
ifitek, Öe napról-napra tóbb 
inotojposjármü seabúigát az ut-
cákon. Ezzel természetesen * 
balesetek ij&iva. fe egyre több 
Ie«z. 

szemzőére bándeneu swuö 
Affittcnl. A wotoröwrtKtnÓsmu 
Bfik fiem ofetHieaül fontos, 
Jjogy mindenkit fdhuti jiem 
irfl $ a í75«trtöknek sem 'iwtí ái. 
IfljmJóan munkát adni, mert e 
föfcp.kte! ís reiKÜbéJi lehrt turteó. 

Éppen énért 
mbjfyöronwftgon mkvfen wwtnr • 
kerékpárnak és námfen más 
oki toros jármifook fc» »tmuí-
nóttx, IHelve vizsgáznia JcelL A 
•tanulás« magányt oa iftriéidk. 
Igen sok • tantárgy, van, de 
ttsteíten motorosnak elsösorhae 
saját értteke fe, hogy Jól ita-
tauljoti* kétkéuekü, vagy nftgf-
kerekü jármüve. RendS>en Vdt 
leniá a lámpának. A vizsgára 
csak »jóí készült, fékekkel ér-
demes elmenni, mért a .bukás, 
és a .pótvizsga, igest gyako-
ri. A ktpuffogőcső — ez kü-
lönösen a kéllaereküdfcre vonat-« 
kőzik — csak akkor megy 411 

* vizsgán, ká .szwény. és iwra 
hivjt fel magúra egy' egész vó-
ro-megyod. fgyehnét A menlő-
szekrénynek fe reiuH/ea keh 
tenni Nem elég az, ha van rá 
esetleg ujsáftiejriroxvü van ki-
tömve, hogy ne zörógjón. 

A rendőrpalota udvarán 

folyik már hetek óta a szegedi 
és környéldleli motorosjái-niü-
vek vizsgáztatása. A nagy ud-
varon «Wg lehet mozogni a sok 
Jártadtól. legtöbb a motorke-
rékpár. KüJüiiősm kismotort 
látni sokat. Olcsó, vezetéséhez 
nem heli különös rizsga és ke-
vés benzfcf fogyaszt. A moto-
rosok tréfásan u jövő trollerje-

fe nevezik. 
A vtesgóztatók ' 

inüvel tüzetesen Ifíkéivieznek. a 
•ödwlólí. aera Indulnak, de 
«mi61 Jobban retteg spapájuks 

• boldog ítuló, vagy motorka-
rebpár tutaJdooKK;. Az egyik kis 
"záras Csepel egészen jól kez-
di a vizsgát Magaviselete, uzee 
kipuffyg.lsa, csfiides. A fékkel 
i*o)iLím ntár ldsebb bajok 
wnmk . Ert i»eg kel! jav*tani* 
A többi követeluaiuvnck fe meg-
fetet a Itfe gép. Egy .tantárgy-
ból. a régén e.Umkik. 
Üres a mentÖSBckrény* A vizs-
gáztatók E®rehnét pxiig nem 

H rí egy mulasztás són. A 
kismotort pólvizsgibu utalják a 
addig n«m hup >Mhonyitv%iyt«, 
acae uj remlszámtábláf, an^g 
nem lesz rendben a nicnlőszek-
léryc. 

Minden motornak 

le kell vizsgáznia 

Nem uiaimlhat az országban 
egyetíeia egy .analfabéta, mo-
torosjármű sem. A kípuff-jgó-' 
csö nem fogja felverni az at-i 
sókat » <U is megbarátkozik 
A molorberéttpfbml, aki eddig 
lesok (bkoztíi. Keves«bb tesz, 
bate seték fizAma fe. Még hrMjy 
J a \n kevesebb fogy e! a jő? 
vSótn. A vtasgáítatáson u®atwe 
jis oart fe alaposan megvizsgál-* 
Ják, hogv milyen .tilapotixu* 
van a motor, mennyi LénsnC 
fogyAWL Előfortlul aa Is, ho®k 
valanoltyen hiba mfctt dán-' 
idóaii Wcpett a henzin a gép-
ből, vagy túlságosan sokat fo-
gyaszt. Egy kis javítással ezen 
fe tehet változtatni. A motor-
tutajóonosnak i« ctönyérc vá-
lik ez, mert olcsóbban ulazUtf 
és as mámnak Es, mert a 1j«j»: 
zfin ,̂ a nyersolajat más célokw. 
Wi te fel tehet husznábif. 
. Es egj-ro több benzinre fe 
van ezükségüuk. A hárotnévesi 
terv sorón enerszárnra készül-'' 
Bek « olcsó kismotorok. Mim-' 
kSsök, parasztok, hivatalnokok? 
ezroi Jutnak bozzá ehhez a 
kis piiffogó, kevés benzint fo-
gyasztó ördöngös masJ,náhoJ«< 
amely percek alatt nópi'ti őkrt-
rauniabelyükre. 

fP
 s> 

Szeged vároa 

Kőznéüi Temetkezési Intézete 
a legszebb kivitelben és legelőnyösebb feltételei mellett j 
vállal minden igényt kielégítő dteztemcüst, egyszerű te-
metést, ravatalozást és hullászáUttdst. Intézetek és intéz-1 
minyek, klinikák, kórházak részére külön kedvezmény. J 

Községi Teoielhecé«l Intézet 
Szeged, Széchenyi-tér 9. f ZsótérJt&z.) j 


