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Szerda, 1949 április Mt 

Óriási érdeklődés melleit, 
hilüno eredményekkel zajlott le 

a szegedi „Szabad Nép" sportnap 
Mintegy 2000 íőnyl néző előtt zajlott 

le húsvétvasárnap a szegedi »Szabad Nép« 

sportnap. A bevezető szára a kerékpáro-

sok salakpálya bemutatő versenye volt. 

Részletes eredményei a következők: Pro-

paganda verseny 2 kör: 1. Csala János, 

L Pusztai Ferenc, 3. Szekeres István, 

4. Seres Gyula, 5. Megyeri András. Ifjú-

sági vaskerekes verseny 4 kör: 1. Almási 

(Lokomotív), 2. Kopasz (Lokomotív), 3. 

Csánvi (Postás). Felnőtt vaskerekes 4 

kör: 1. Kasza, 2. Szanka, 3. Laezi, 4. 

Vőneki, va'amennyien Lokomotív verseny-

zők. Selejtverseny 8 kör: 1. Kiss, 2. 

Szűcs, 3. Almási, 4. Kopasz mindnyájan 

Lokomotív versenyzők. 

A kerékpárversenyt motorosbemutatő kö-

vette. Eredményei: 100 kcm. I. előfutam 

L Katona, 2. " Lábdi, 3. Bus, II. előfu-

tam: 1. Brukner, 2. Kovács, 3. Kasza, 

Döntő futam 1. Katona, 2. Brukner, 

3. Lábdi. Kihivásos bemutatő: 1. Ko-

vács (Spezzial OMB), 2. Brukner (Cse-

pel gép®")- Kihivásos bemutatói Katona 

—Brukner között: 1. Katona, 2. Bruk-

ner. 14 évesek kihivásos bemutatő verae-

nye: 1. Papp, 2. Kasza. Valamennyi 

bemutatő azám 4 kör volt, a résztvevők 

pedig az MSzSz tagjai. 

A labdarugó mérkőzésen a Szege® A) 

válogatott győzött a Szegcdi B) válogatott 

ellen 4:2 (2:1) arányban Kakuszi (2), 

Rózsavölgyi, Ladányi, illetve tdéger I. (2) 

góljával. A játék során a B) csapat szeb-

ben, az A) csapat erőteljesebben ját-

szott. Nagy általánosságban a válogatott-

jelöltek gyengén szerepeltek. 

MHK megnyitó Szóregen 

A Nagvszegedhez tartozó torontáli járás ünneplésben részesítette a környék fatvai-

MHK ünnepi megnyitóját vasárnap tar-

tották meg Szőregen igen nagy érdek-

lődés mcl'et. Az ünnepség keretében 

megrendezett bemutatók résztvevőit meleg 

bőt összesereglett érdeklődők tömege. A 

bemutatók után lejátszott Szőreg—Szeged 

kombinált mérkőzés jól játék után reáíls 

2:2 (1:1) arányú döntetlent hozott. 

Nagyaranya sportberuházások 

az ötéves tervben 

Szombaton délután tartották meg a 

városháza közgyűlési termében a Nagysze-

ged megvei sportkongresszust. Varga Pál 

'ivíárs, OSH sportfelügyelő ismertette az 

MDP sportterve alapján megvalósításra 

kerülő beruházásokat. Ezek keretében ké-

szül el a 25.000 nézőt befogadó nép-

stadion. Az ötéves terv során készül el a 

motoros betonpálya, a fedett uszócsar-

»o&, a műjégpálya, a mainál jővai na-

gyobb tornacsarnok, valamint a Szak-

szervezeti stadion. Korszerűen átépitik a 

móravárosi sporttelepet, a vasutas sta-

diont és a SzAK pályát. Ezenkívül tö-

kéletes sportfelszerelést kapnak az összes 

-skálák, jó ! felszerelt sporttelepet kapnak 

4 deszki és az alsdközponti traktorállo-

nások dolgozói. A beszámolót értékes 

Hozzászólások követték. 

Dél ifi válogatott—Közép ifi 

válogatott 6:2 (3:1) 

Az MLSz kupáért vasárnap Féiegyhá-

:án lejátszott mérkőzésen a végig nagysze-

'' uk I l f j í f sCÍ Ul.i fsapat m'Sg "•fSiflir ar1.' 

irányban is megérdemelten verte ellenfelét 

Csáki, Sotti, Töricska (3) és Laczi II. 

góljával. A szegediek közül Csáki és Solti 

•átszőtt kitűnően. 

A Lokomotív nyerte a viliim-

tornát 

A MINSz pályán hétfőn délután tartotta 

meg a DLASz ifibizottsága villámtorna 

kere'ében az alapfokú labdarugó bajnokság 

ünnepélyes megnyitóját. A villámtornán 

1 ifjúsági mezítlábas csapat vett részt, 

amelyet jó játékkai a Lokomotív í, csa-

•ala nyert meg. Az eredmények ezek; 

Selejtezők: SZMTE—MKUMTE 0:0, SzAK 

-Lokomotív II. 4:0 (3:0), Lokomotív !.— 

Postás II. 7:0 (4:0), Postás I.—Fodorte-

«p 6:0 (4:0). Középdöntők: SzAK-SzMTE 

iá) (2:0), Lokomotív I.—Fodortelep 8:0 

(6:0), SzAK—Feisöváros 2:0 (1:0), Döníö: 

Lokomotív I.—SzAK 7:0 (4:0). A vég-

eredmény: i . Lokomotív I,, 2. SzAK, 3. 

Feisöváros, 4. S/MTE, 5. Fodortelep, 6. 

Lokomotív II., 7. Postás IL, 8—9. 

MKl 'MTE és a Postás I. mivel mindkét 

csapatban jogosulatlan játékos szerepelt. 

A villámtorna uíáu a Felsővárosi öregek 

és fiatalok mérkőztek. Eredmény: 3:3 ( M ) . 

Kerékpáros verseny 
Vasárnap délelőtt bonyolították te a 

kerület országúti versenyét a Budapest-

Szeged betonon. Eredmények a kővet-

kezők: 120 km. lóverseny: 1. Szűcs (Lo-

komotív) 3.32 óra, 2. ökrész, 3. K in , 

4. Fekete—Szabó, 5. Deák, 6 Barna 

valamennyien Lokomotív, 7. Baráth (Pos-

tás), 8. Joachim (Lokomotív). Felnőtt 

vaskerekes 60 km. 1. Kasza (Lokomotív) 

2.01 óra, 2. Vőneki (Lokomotív), 3. 

Elek László (Postás), 4. Miskó (Lokomo-

tív). Ifi vaskerekes 30 km. 1. ifj. Kis* 

(Postás) 54 perc, 2. Kócsó (Postái), X 

ifj. Kopasz (Lokomotív), 4. Csányi (Pos-

tás), 5. Zakar (Lokomotív). Propaganda 

verseny 10 kin. 1. Hajas Illés, 2. Szekeres 

István, 3. Csala János. 

Kerületi labdarugó bajnoki 
eredmények 

'-íéto'jSüJy- üiJcrS—KtííTZ 5:2 (M/i 
Mindszent-ÍKAC 7:0 (4:0), Mezőhegyes 

—DKMTE 2:1 (1:1). 

II. osztály: KASE-öszentlván 4:2, M-

Ösóközpont—Püspökidé 9:1, Honvéd—Kis-

vasút 4:0 (lá)), Dohánygyár—Móra vároa 

4:0 (3:0), József A.—Felsőközpont 2:2, 

Húsos—Algyő 7:0 (1:0), SzAK—Po«tá« 

4:3 (3:2), FTC SzlT-SzATE 13:1 (5:1). 

Ifi: SzMTE SzIT—SzATE SzIT 4:1 (8:1) 

Asztalitenisz 
Szombaton és vasárnap rendezték m«g 

Szeged város asztalitenisz csapatbajnok-

ságát, amelyből a Poatás ifjúsági csapata 

került ki győztesként, 2. a Szegedi Ken-

der, 3. a Posiás felnőtt együttese. 

Az SzMTR II . kisteleki sikere 
Vasárnap délután hírverő mérkőzés ke-

retében Kisteleken szerepelt az SzMTE 

tartalék cgyütíese. A kerület IL osztá-

lyú listavezetője az NB itt. kisteleki csa-

pat ellen szép játék után megérdemelten 

győzött 2:1 (2:1) arányban. A műnkét 

csapatot lelkesen ünnepelte a 2000 főnyi 

közönség. 

St&tsxeroez&U tiirs 

20-án. saPrűán üzemi sport-
felehVöknek megyei sport-érte-
kezletet farinuk budapesti elő-
adóval. Tárgv: Aktuális felada-
tok az ötéves terv sporivo-
aatkozAsban. Feltétlen ós pon-
tos megjelenést kér a szakszer-
vezet megyei . sportfeleiőse. 

Ma délután 6 órakor a szakszervezeti 

székházban termelési összaktiva. 

Felhívjuk az üzemi és szakmai 
őcskavasgyiijiö felelősöket, hogy az 
összegyűjtött ócskavas mennyiséget 
jelentsék be 

TÖTH I.ASZLÖ, 

Mérei-utca 20. szám alatti ócska-

vasgyüjtőnél, hogy az összegjraiiött 

vasat a helyszinról elszállíthassa. 

SZAKMAKÖZI BIZOTTSÁG 

Szervezett aszlalrs.egédek munkába he-
lyezés végett jelentkezzenek a f,munkás 
szakszervezefben sürgősen. 

.4 házfelügyelők szakszerve-
zete április ,2l-én délután 4-kor 
a szakszervezeti székházban tag-
'vftífsf tart. 

Jé * fraOvjet sakkutánpátiAi 
A moszkvai rádió körű, hogy a Mosz-

kvában tartózkodó magyar sakkbajnokok' 

nak a moszkvai üzemi dolgozók, a szov-

jet hadsereg tisztjei és az úttörők ellen 

játszott szimultán játékai során a magyar 

sakkozók 224 játszmából 60-at megnyer-

tek, 90-et elvesztettek, 65 játszma pédfe 

döntetlenül végződött. 

Négy telitalálat a totőa 
Az embersportfogadá5olt 16. forduló-

jának nem hivatalos eredménye a követ-

kező: Beérkezett összesen 264.414 szelvény. 

Kiosztásra kerül 436.283 forint. 12 találatot 

szelvény összesen négy akadt, fejenklnt 

36.356 forint, 11 találatos 79 szelvény akadt 

tejenként 1840 forint, 10 találatos szelvény 

954, fejenkint 152 forint nyereménnyeL 

12 találatos gsetvény 

ÍREK 

Ferencváros—Sparta 1 (4* ) 
MTK—Slavia 1 (7 KI) 

Ferencváros—Slavi* 1 (8:3) 
MTK-Spart* 1 (2:1) 

Bumley—Manch. U. 2 (0:2) 
Chelsea—Derby 2 (0:3) 

:Everton—Arsenst X (1:1) 
Preston—Hudderaf. 1 (2 dl) 
Middlesb.—Liverpool 2 (0:1) 
Charlton—Aston V. 2 (0:2) 

Elektromos—Csepel X (7:7) 
KAOE-MTE 2 (3:4) 

O z K - f t l R E K 
Ifi-napok: 

Szerda: Móravároa délután I őre: Hor-

váth Endre, KAOSz délután 7 őra: Varga 

László, Villamos délután 2 őre: Révész 

Gyula. 

Ma este 6 órakor őssztükirl értekez-

let Horváth Mihály-utca 3. azám alatt. 

Propagandavezeiők részére ina este 4 

órakor mcgbeszélée Vörösmarív-utca 5. 

szám alatt. 

•Kgedi Msaii Memzeií %Mm. 
m l l » o r £ i 

\prilis 20-án, szerdán este Ifi S (kas 

Kispolgárok. Bérlctszünet. 

.prilfa 21-cn, csütörtökön este fái 8 őrs: 

Kispolgárok. »P4 bérlet 16. 

\prille 22-én, pínteban erle fél ( őre: 

Figaro házassága, Bemulatóbérlet 17. 

Április 23-án, szombaton d. u. 3 óra: 

Kispolgárok. (Ifjueági előadás.) 

Április 23-án, szombaton este i d 8 őra: 

A szabin nők elrablása. >Tc bérlet 15. 

(Rendes helyárak.) 

Április 24-én, vasárnap d. a. 3 óra: 

Csodálatos mandarin. — Tavaszi komé-

dia. — Diótörfl. *K« és »M« bérlet 

9. (Rendes helyárak.) 

Április 24-én, vasárnap este fél 8 őra: 

A szabin nők elrablása. iS« bérlet 16. 

(Rendes helyárak.) 

Április 25-én, liétíön: Nincs előadás. 

Április 26-án, kedden esie fél 8 óra: 

Figaró házastága. »A« bérlet 17. 

Ápriiis 27-én, szerdán esce fél 8 őra: 

A szabin nők elrablása. vl« bérlet lo. 

Április 28-án, csütörtökön esie (él 8 óra: 

Hovnnscsina. sT« bérlet 16. 

Árverés i hirdetmény 
Pk. 11189/1949. villanymoto-

rok, szajagfürési, körfürétz, 
makkozófej, gyalupad &» egyéb 
ingók Kiskundororaina. Batthy-
ánv-utca, 50. W. alatt 1949 áp-
rilk 20-ó.n délután 1 ómkor 
nyilvános bírói árverésen el 
: — . . — ... ...... .. ly. . - -
lesznek adva. 

Kuhn bír, végrehajtó. 

NAPIREND 

Szerda , ápri l is 26. 
Nemzett Szinház este lét ( 

Kispolgárok. (Bérletszünet) 

Belvárosi Mozi 4, 6 t» • ó n k w : 

Forró mezők. 

Korzó Mozi 4, 6 éi 8 órzfeori Fonó 

mezők. 

Széchenyi Morf 4, 4 és I frafcor; 

K a ut. 

Muzeum nyitva: hétköznap 9 UK 14 

óráig, vasár- és ünnepnap 9-től 13 őri ig. 

Somogyi könyvtár nyitva: hétköznapo-

kon reggel 8 óráiól este 7 óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva: reggel 8 

órától este 7 óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Leinzinger öröksük: Horváth Mihály-

utca 9m Pósa Balázs: Kálvária-utca 17,, 

Saigó Eva k. dr. Tichy B.: Mátyá3-tél 
4„ Selmeczi Béla: Somogyitclep EC-uies 

486. szám. 

— R SZAKMAKÖZI BIZOTT-
SÁG a szegedi szakszervezetek 
bevonásával jól sikerült műsoros 
táncestet rendezett a Hungáriá-
ban. A miisor keretében a Sze-
gedi Nemzeti Szinház néháng 
tagjai is fellépett, valamint a Ma-
gyar Kender r.étd tánccsoportja 
lés: a Melody tánczenekar. A tisz-
la bevételt, 901.66 forintot a Sza-
bad Nép székház javára fordí-
totta a szakszervezet 

x Gyászhír. Ozv. Vast Jánosai, sz6i, 

Balogh Etel életének 84. évében elhunyt. 

Temetése ma, szerdán délután 5 órakor 

az alsóvárosi temetőben. Gyászmise szer-

dán reggel 7 órakor az alsóvárosi temp-

lomban. Szécsí család. 

x Halálozás. Fájdalomtői megtört szív-

vel tudatjuk, hogy szerető férj és apa 

Hegedűs Gáspár szerelő, ápritin l?-án 

délelőtt 8 órakor rövid szenvedés után 

elhunyt. Temetése ma délután 3 órakor 

less a rókust temető ravatalozójából. A 

gyászoló család. 

X Férfikalapot, férfiinget, 
nyakkendőt, férfisnpkát, haris-
nyát, ke?ztynt, pyjamát, zseb-
kendőt Fóliák Testvérektől. 

x Carrtiíait, női, babi kő-

gépkölőipar, Margit-utca 30. 

— RABLÓTAMADAS A TOift 
PAI-UTON. Szécsi Vince alsfr 
központi lakost a tompal-utoe 
egy kerékpáros pisztollyal mep, 
támadta és kifosztotta. Szécsi 
Vincét másnap reggel találtál 
meg súlyos sebekkel. A nyomo-
zás megállapította, hogy a téti 
tes Báló József királyalmi Iako^ 
valószínűleg a jugoszláv határ 
közelében bujkál. Szécsi Vince 
állapota nem életveszélyes. 

X Osecsemőkelengyét, 
Iyem harisnyát, divatkendőt, 
esernyőt, gyermekharisnyá^ 
női fehérneműt, rövidárui 
Fóliák Testvérektől. 

L ! s z t j e g y e : s z á m o á s 

A kereskedőknek a beszedett Hírt-

szelvényekkel a kővetkező napokoa ke* 

elszámolniok: Április 21-éu 1—121-ig. Ap. 

rilis 22-éa 121-240-ig. Április 23-án 244. 

tői végtg. A tanyai körzetek bármely* 

nap elszámolhatnak. 

BCG oitás szerda n 
Újszegeden: József-telepi iskola, Tank 

tőkép/ó, Aisőtiszapartl iskola. 

Mdrarárotbam Móra iskola, Katona-utca* 

ovoda, Kecskéatelepi iskola. 

Felsővároaban: Fodortelepi Iskola, Srfk 

léri iskola, Csongrádi iskola. 

Tanyám Csorval iskola, Lapoa MraM 

Rukl iskola, Ruzsajárási iskola, AtokhM 

iskola, Kiss Ferenc iskola, Várostaayrf 

iskola, AlsóközponU iskola (Barmos), Caéo* 

grlel iskola, Erdősarki iskola. 

BCG oiiásoli Kî undorozsiái 
Klikjndorozsnián a zöldkereszt heljiső-

gében ma, szerdia és holnap csüíöf 

iökön 7 órától 11 óráig a belterületen, 

valamint a Sia-, Ipar-, Öreghegy-, Faragó-, 

N'agysrék-, Márták-, Darahalom-, Vere» 

homok- és Subasa dűlők egész ierületéai 

lakók, továbbá a Seregélyea dűlő 1-36, 

házszámok alaít lakók részére. Ugyanitt a 

dolgo.ó munkások érdekébea d.'lu'.fn Ml 

6 órától kerdva is lesznek oltások, 

Kísíemplonatanyán április 20-án és 21-á6 

7—11 óráig oltanak. 

•"finrwfchf kíiissaíaa 4* Zssmbí ja* 
ponton pedig április 22-és 7—11-ig. 

A p r ó h i r d e t é ^ e i c 

^ " F o G L I T K T T F I I ' " FR 

VÁLI/rOMd készitésheü értő nőt 
azonnalra aihairoaitolc. Dogo-
nics-tór 11., I. 8. 
B E N T X > Kő öoáiió főzőnő hoaz-
9zu bizonyítványokkal ftelvéte-
tik. Tisza Lajoá-kőmt 54., I. 
etn. balra a folyosón. Be^gsei 9 
és 11 óra között. 
UYEKMEKSZERETŐ nőt kotse-
sek. Cilin a kiadóban. 
JÓL főaő, ügyes, Iróntlakó min-
dfenesaafik azonnalra keí»3«k. — 
Munkakönyv szükséges. Dr. Be-
dő, Deák Feranc-utca 4., L 5. 

^ k D A B - V'g,i' B ÍJ » 

MAGAS ale.km drapp tavasri 
fémül töny efadé. Ja3sfi» Oyuía-
utca 33., L 4, 
K I F O G A S T A L A i t B a s á n g t o n 
irodai irőoép eladó. Juhám öya-
la-utca 33., L 4. 
REGIDIVA'IU, jő erő* ebédlő-
lőbutor, üétkrőnyek, 2x8-aa *ző. 
nveg é* egyéb íiubordarabok el-
adók. J n b i ' i Uyoia-uten 38., 
I. emelet 4. 

NAGV modem iríaazrai, álló-
lámpa, szekreter eladó. Cim a 
kiadóban. 

fest tisztit Üzlet 
_ Károlvi-stca3. Kzem: 

lápéi-utca 7 Leszállító t árak. 

F.LADö asztalosnak való anya-
got: két sublót, deszka, jég-
szekrény, sfcb. Gieszer, Marx-tér 
4. esóm. 
HASZNÁLT téglát, cserepet, fa-
anyagot vennék sürgősen. Jel-
ige:- »Bpitőanyag«. 
EGY középnagyságú jókarlvtn 
levő bőröndöt keresek. Jufaás® 
Gyula-uboa 8. 
J ő állapotban fevő 10X12 mé-
ter futószőnyegafc keresek meg-
vételre. Tavasz-utca 18/b. 
ELADÓ Singer süllyesstős var-
rógép, 100-a'» Csepel, generál-
javítóit. Szabó, Fodor-utca 21. 
HÁROM 550x15x13 vagy 15x15 
cm. gerendát és 450 nagyraé. 
retl cóerenet keresek megvé-
telre. Ajánlatokat: Vargn v«*-
kereskídés. Mérev-uba 2. 
RGY jókarban lévő Singer var-
rógép eladó. Damjanich-ti. S. 
BONTÁSBÓL 5.704-3 m meny-
nye®etgerenda és cserép eladó. 
Pásztor-utca 23. szám. 

— m r r r " > 

— Öngyilkosság, özv. Kiss Pálné 76 

éves, Kormányos-utca 13. szám alatti la-

kos, öngyilkossági szándékbóí baíkarján 

baltával felvágta ereik 

Árleszál l í tás > 

K e l m e f e s t ő — v e g y i i s x í l t ó 

íábor-ulea 4, Kaztnczí-uíca 14, Mlslielstiera-téT 3. 
(Telefon I 38-1S: (»o!l Oisotio-tóf) 

lIALóSZBBABUTOSDK, egyes 
bútordarabok tnég miiutig le-g-
olcsóbban Spitzer asztalosnái, 
Margit-utca 12. 
JÓKARBAN lévő Lt'di női ke-
rékpárt vennék. Souiog rí telep 
XI . utca G60. 
LUXÜSKIVITELÜ hálószobák 
alkalmi áron eladók. Halmaj', 
Bocskai-utca 9., földszint. 
CSINOS, ízlésese üzletberende-
zés eladó. Esetleg helyiség i3 
átvehető. Ugyanott eredeti Sin-
ger karikahajós varrógép otto-
mán, fotelek eladok, fteifjsewié, 
kézimunkaterem Aradi-u. 6. 

FELSŐVÁROSI kis lakásomat 
WHbségmegtéritésael átadnám. 
•Száraz* joligére. 
F.GY, vagy kétszobás lakást ke-
resek térítéssel. Teréz-utca 35. 
KET helyiségből álló garzon la-
kás (szoba, fürdőszoba) költség-
téritésae] átadó. »01csóbérü 80« 
KGLÖNBEJÁRATD bútorozott 
szoba ágynemű nélkül • kiadá 
Bepzaenyi-iitoa 2. 
S_?álP szobát adnék azonnalra 
kisebb szolgálatokért Ugyanott 
8 hónapos nagy dán dog eladó. 
Jelige: fUjszegedi gazdaság*. 
MAGÁNHÁZAT áladok, olct»ó 
bérű, költség-megtérítéssel. Jel-
ige: *Felsőváros«. 
SZÉP bútorozott szol-®, kiadó, 
esetleg konyhahasználattaé. Dr. 
Boross József-utca 11. 
BELVÁROSBAN lehetőleg kü-
lönbejáfatu üres szobát kerea 
dxdgozó nő: Jelige: Hatvanig*, 
MAOANYOSNA L bútorozott 
aaolia idadó. Konvéd-tór 7f%>., 
ajtó 1. 

LAKÁSOMAT elcserélném, szái 
raz, világos, olcsóbérii, hasonló, 
ért. Üzletnek alkalmon. Cim 
a kia dóban. 

ÉLETI 10 müfogak, fogtőmés, 
foghúzás felelősséggel, olcsl 
árban Rácx Géza fogási, Mi*, 
szálh Kálmán-utca ÍZ 
JÖL bevezetett hölgyfodrésm* 
üzjethet társat keresek, esetkif 
eladom. »Kimondottaa jő mnaf 
kafPröft jeligére a kiadóba. 
MONOGRAMOS Bridge öngvaf 
tó v a.-irnap délelőtt a Nagyi-öw 
nt, Kálvána-u. és Kárász-utcrfi 
utáaakaszon elveszeit. Mcgta. 
láló a Belklinika porlásánM 
adja le, aa öngyújtó értékéaf 
risgyobb jutftlomtmn résaesüL 

FŐÚTVONALON berende 
hentesüzlet megnyításáho* . 
zestársat keresek' 7—8 ezer 
Teréz-utoa 45. 

MARGIT-UTCA, Dugonics-tfc 
Tisza f®jos-körúti ujságo«| 
gombnéjküli féijAr kesrtyfi tó-
veszett.. Megtalálója illő jntitó 
lomban részesül a kiadóban. 
ELVESZETT iratokkal aktatÉtó 
kám. Becsületes megtaláíóte «J 
iratokat küldje el. A 
tartsa rneg. Farka* JÓMH*, 

roai-körnt 10. 

DÉLMAGYARORSZAŐ 
pclitifeei napilap. 

Felelős szerfcesztő é» kfacWj 

i í j . KOMÓCSIN M1HAW 

Szerkeéitő: BÓDAY PA» ! 

Síetkesitőség: Jőkal-utc 4. 

Felelős sterkesstől tekfoa: 34-«4 

STCfkesztó^gJ telefon: 39-88, 
Nvomdai srerhesstőségi frf í terf : 

est* 8-i« 35-09. 
Kiaőőfafvttai: K4,á«-uti« C \ 

Teleíoo: 31-14 é. 35-86. 
A: K /el jelzett közlemények d i jsosáty 
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