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K o l h o z s z a n a t ó r i u m 
.4 Szovjetunió 1951. évi állami 

tervének teljesítésénél újabb halaXű 

mas eredményeket ért el a kultúra 

és közegészségügy fejlesztése leién 

is. 1951-ben 887 főiskolán 1,856.000 

hallgató tanult. 108.000-rel több, 

mint 1950-ben. 1951-ben a Szovjet-! 

unióban SIÍO.OOO különféle könyv, 
tár működéül, ezelmek könyvállomá-
nya több mint hétszázmillió pél-
dány. 1951 nyarán több mint öt-
•ríiülió gyermek és serdülő fiatat 
üdült táboroicban, gyermekssanató • 
rirxmokban. 

HtM.ri.fa.lwm fa Ö* helyen nyílik dolgozók általános iskolája 
" SZEGEDEN 

A „Vörös Október" kolhoz szanafórlumában a Z üdülő kplhozparasztok 
a rádió adását hallgatják. 

sek termelése 1950 »ez viszonyítva 
36 százalékkal növekedett, ami le-
hetővé teszi az egészségügyi intéz-

Az elmúlt évben tovább bővítet, 
lék a kórházak gondozóintézetek, 
üdülSolthnnok hálózatát *». A sza-
vatóriumokban és üdülőotthonokban 
18.000.rcl emelkedett a férőhelyek 
száma. A gyógyszerek, orvosi cé-
lokra használt gépek és berendezé-

mények legújabb felszereléssel és 

orvosi célokat szolgáli gépekkel 

való ellátását. 

An*sztaszije Zlhina kolhozparasztsszony gyógykezelésben részesül „ 
„Vörös Október" kolhoz szanatóriumának fiziotherápiás rendelőjében. 

A Kirov területi „Vörös Október 

kolhoz erdei szanatóriumában té-

len a kolhozparaszlok, nyáron a 

gyermekek üdülnek. A tágas, ké-

nyelmes szobákban mindig friss új-

ságok. folyóiratok várják az üdülő 
kel. Á rádió a moszkvai adáson kí-

vül a , Vörös Októberkolhoz sa. 
ját rádióállomása adásait 'is közve-
títi. 

A kezelésre szoruló kolhozparasz. 
lok számára minden gyóyyszeköz 
rendelkezésre áll, hogy egészségüket 
helyreállíthassák. 

MNDSZ HÍREK 

A Postás MNDSZ csoport ma dél-
után 6 érakor ünnepélyes nőnapot 
tart. 

SZABADSAGHARCOS HÍREK 

A Magyar Szabadságharcos Szövet-
ség szegedi városi bizottsága O-én. 
dé u án 6 órakor Petőfi Sándor-
sugárút 6. szám alatti székházában 
Zrlnyl-estet rendez, melyre kérjük a 
ragok feltétlen megjelenését. 

MSZT HÍREK 

Az MSZT székházban (Horváth Mi-

hály u 3. sz.) február 3-án megnyílt 

a Gorkij-könyvtár. A szovjet szép-

'roda'om és klasszikus müvek mint-

egy 6 ezer kötete várja az érdeklő-

dő dolgozókat. Könyvtáróra minden 

hétköznap délután 4 órától 8-lg. 

B É K E I R O D A H Í R E I 

Felhívás a békebizotlsáqok titkáraihozl 

Ér esltem a béke titkárokat. hogy a 
legújabb beszédvázlat, a klsgyű ések 
anyaga megérkezeti, me'yeket sürgő-
sen a Tanácsháza portáján át lehet 
venni. 

A VÁROSI T A N A C S H Í R E I 
FELHÍVÁS 

Értesítőm a lótulajdonosokat. hogy 
a Szeged-Rókusi Mesterséges Megler-
mékenyi ö Állomáson a fedeztetés 
megkezdődött. 

Fe hívom a lótulajdonosokat, hogy 
kancáikat a fedeztetésre vezessék elő. 
A fedeztetés időpontja mindennap 

I délelőtt 9 óra 
| A fedeztetésre elő nem vezetett 

1
kancák tulajdonosai ellen, a 2 éves 
állattenyésztési terv veszélyeztetése 
miatt az eljárást meglndlttatom. 

VB.-elnök 

HASZNÁLT deszkák és két tetőkibúvó 
abiak eladó Veresács-u. 1. 
1IALÖSZ0BABUT0R eladó Oroszlán-u. 
4 I. 5. I 
KETTŐ ikorablak eladő. Pálfl-u 54. I 
KLADÓ Jókarban lévő itarlkahajös 
v j r róg íp . Érdeklődni Vass Mihály ko-
vá-snál Feketeszélen 
UJ tanfolyam kezdődik 15-én dr. 
l l jsenhergné gyorsíró- és gépirólsko-
ajábun. Sz.álm-sétány I . (Múzeum-
ma. szemben). 
MEGBÍZHATÓ, komoly munkaerőt ke-
resünk, 3 személyes háztartásba Le-
véclm: Makó. Dózsa György-u 14. 
Személyesen Sztálin krt, 12 . I. 4. | 
LLADó egv Jóállapotban lévő könv-
nyü parasz. kocsi. Tombácz Antal. 
Rüszke. tanva 7B4 
MAJOR Ákos gyorsíróiskolájában. 
Bocskay-u. 4. február 12-én ÚJ tan-
folyamot Indít. 
BŐRKABÁTJÁT most festesse. Javít-
tassa Csordás börruhakészílő mester-
nél. Szent Miklós-u. 7. 
PLADO. erkélyre, eresz alá. udvarra 
való 3 drb fém virágtartó. Láncon 
függ. Clm a: k'adöban 
ELADÓ vadonatúj színes. 12 szemé-
lyes damaszt- abrosz, 12 szalvétával. 
Clm a kiadóban. 
ELADÓ nagy, modern íróasztal kis 
kerek festett asztalka. Iratszekrény, 
kihúzható íróasztal-lappal, székek. 
Cím a kiadóban 
A SZEGEDI Kel'előállomás értesíti a 
közönséget, hogy a naposcsibéi gény-
'és megkezdődött. Csibe,ár 2.50 Ft . 
előleg darabonként 1 forint. Te'ep 
Kossu'h Lajos-sugárüt l l l . Telefon: 
12—49. 
OLDALKOCSIS bérmotorost keresünk 
napi Szeged-vásárhelyi útra. Jelont- i 
Itezés: a Dólmagyarország kladóhl- , 
va'alábati. I 

MEGBÍZHATÓ főzőmindenest felveszek. 
Jelentkezés: déleté.t 9-10 között, dr. 
Kiss Arpádné. Menhely-u. 7. 
SZÁMTANT és helyesírást tanltok. 
ugyanott gépírást vállalok. Arany 
János-u. 5. 1 4; délu án 3—5 
KÖZTISZTASÁGI Vállalat. Pacsirta-u. 
1. szám, útt iszttó dolgozókat alkal-
maz. 
44 -es ú j CSIZMA, sodrony, betétes 
csöágy eladó Timár-u 8/a 
KETTŐ drb új fl'éfüggöny, férfi fe-
kete öl öny. 1 leli aj.ú ap eladó. Cser-
zv Mlháíy-u. 19. 
EGY Jókarban lévő suba eladó. Klau-
zál-tér 3. Házfelügyelő 
WERTHEIM-szekrény eladő Oltványi-
u. 4. szám. 
130 kilós SERTÉS eladő. vagy Jó fe-
jőstehénnel elcserélhető. Rókusi ff. 
74 (Béke-telep). 

TAKARMANYRÉPA. szalma, polyva, 
kukoricaszár eladó Érdeklődni Ho-
mok-u. o. 
HAROMLANGU Csepel gáztűzhelyet 
megvételre keresek. Sajka-u. 11. Jed-
licska. 
NŐI bunda férfinadrág öt részből 
álló függöny megbízásból e'adó Va-
léria- ér 4 . fldszt- 1. (udvarban). 
3+2 PHILIPS varázsszemes vtlágve-
vő. alig használt. ú| csövekkel, el-
adó. Dugonics-tér 1. Rádiós. 
ELCSERÉLNÉM 2 szoba, konvhás la-
kásomat. jószágtartás van. Kálvária 
körnvékl 1 szoba, konvliásérl. Cse-
repes-sor VII/2. 

MÉLY gyermekkocsi, kályha, kályha-
csövek nagy faajtó eladók. Április 
4 útja 56. 

EGY sezlón. sportkocsi, vashordó, 10 
üres méhkaptár, 6 személyes por-
cellán étkészlet eladó Gutenberg-u. 
19. szám. 

Értesítjük a politikai gazdaság-
tan-szakon taniuló középkáder egyé-
ni tanulóinkat, hogy részükre feb-
ruár 9-én, szombaton délután fél 5 
órai kezdettel az Iparostanuló is-
kolában tanulókört tarjunk. Kérjük 
az elvtársak ponlos megjelenését. 

Értesítjük a Bolsevik Párt törté-
netét tanulmányozó középkadpr 
egyéni tanulóinkat, hogy részükre 
február 10-én. vasárnap délelőtt 8 
órai kezdeltei konferenciát tartunk 
a IV. témakör 3 heti anyagából. A 
konferencia helye I.től X-ig Rad-
nóti-gimnázium. Xl-től XVII. ig az 
Építőipari Technikum. Kérjük az 
elvtársak pontos megjelenését. 

Agit. prop. osztály. 

Értesítjük a Sztálin elvtárs élet. 
rajzát tanulmányozó elvtársakat, 
hogy részükre megérkezett a IV. 
számú anyag. Átvehető a Pártokta-
tás Házában. 

Aglt.-prop. osztály 
Folyó hó 9-ón, szombaton délután 

2 óraikor Kálvin-tér 6. szánt alatta 
pártnapi előadók részére értekezle-
tei tartunk. Kérjük az elvtársait 
megjelenését. 

Agit. prop. osztály. 

Értesítjük a Szlálin elvlárs élet-
rajzát tanulmányozó középkáder 
egyéni- tanulóinkat, hogy részükre 
február l l .én, hétfőn déíután 5 
órai kezdette] a I I I . témáikor 2 heii 
anyagából sze nináriumot tartunk 
az Építőipari Technikumiban. Kér. 
jük a feltétlen megjelenést. 

Agit. prop. osztály-

N A P I R F N D 
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MOZI 
Szabadsáq, 6 és 8: Nyugat! Övezet 

(február 14 ig). 
Vörös Cslllaq: 6 és 8: Nincs béka 

az olajfák alatt (február 14-ig). 
Fáklya: 5 órától folytatólagost®: 

Bakony. — Séta Varsóban. — Budu-
llnek, a gonosz madarász (február 
10-ig). 

SZÍNHÁZ 
Délután fél 4: H a r m i n c ezüstpénz 

Honvéd előadás. 
Este fél 8: Harminc ezüstpénz, Jó-

zsef Attila bérlet (8). 
TAJ SZÍNHÁZ 

Este fél 8: Riqolettó (Hódmezővá-
sárhely). 

MUZEUM I 

Fejlődéstörténeti .ep tómű vésze ti és 
népi cserepesség kiállítás/ délelőtt 
9 órától délután 3.fg szombat és 
vasárnap délelőtt 9.től l . lg . 

KÖNYVTÁR 
Egyetemi. Délelőtt 10 órától este 

9 óráig (Könyvkölcsönzés: 12-tő, 
6.1 g) 

Somogyi: Köznapokon délelőtt ll) 
órától délután 5 lg. 

IDÖJARASJELENTÉS 

Várható időjárás szombaton estig: 
Felhőátvonulások, többfe é havazás, 
nava.es/, es— mersexeii, idonxent 
élénk déli, délnyugati, maid nyugaíi-
é1sza:<nyug;\ti szét A I őmérséklet át-
rr.ene i eme l'.edés után süllyed. 

Fcbr.ár l-:n, szombaton a várható 
na.;l középhőmérséklet az ország 
egész területén 4 fok alatt lesz. 

Ma mutatkozik he 

a Pataki-énekegyüttes 

A Szegedi Nemzeti Színház öt 
tagja: Kollár Lívia, Miklóssy 
György, Olgyai Magda, Pataki Béla 
és Váradi Árpád vokál-kvinlcttet 
alakítottak. Az együttes műsorát a 
legkedveltebb szovjet és magyar 
könnyűzenei számokból állította 
össze, ezenkívül ők maguk több hu-
moros számot írlak. Az énekegyüt-
tes műsorát a jövőben ki akarja bő-
víteni Szeged életéből feldolgozott 
jellegzetes, humoros. szatirikus da-
lokkal. Bemutatkozásukat ma, 
szombaton este 11 órai kezdetlel ren-
dezik meg a Hungáriában. Terveik 
szerint műsorukkal sorralátogatják 
majd a szegedi üzemeket. 

BRIKETTET, szenet. vagy kokszot 
! vennék. Csanádi. Sztálln-krt 47. rö-

vidáru üzlet. 
KERESÜNK lakásokat, minden mi-
re ben vál la'a'ok részére, készpénz-
fizetés ellenében. Vidékiek Iakás-

I ügyét soronkivül "n ézzük Csongrád-
! megyei Ingatlanközvetítő Vállalat, 

Széchenyi-tér. 
h a R ü i c j / o s a S (szegedi) modern la 
kásomat elcserélném hasonló, vaqy 
Xetlöszobás budapestivel. „Gáz" feli 
qére a kiadóba 

A dolgozók általános tanfolyamai 
jelentős mértékben segítik e|ő aa 
általános művel Iség megszerzését. 
A nagyobb tudás nagyobb munka-
teljesítmény elérését is lehetővé te-
szi, ezért a szegedi áltaíános isko. 
Iák felkészültek arra, hogy a na-
gyobb műveltség és iskolai végzett-
ség megszerzését minden dolgozó 
számára lehetővé tegyék. Február-
ban Szegeden a következő iskolák-
ban nyílik meg a dolgozók általá-
nos iskolai tanfolyama: Csongrádi, 
sugárúti iskola, Gutenberg-utcai is-
kola, Dózsa György általános is-
kola, Rókusi és a Földműves-utcai 
általános iskolákban. A dolgozók 
általános iskolai tanfolyama IV. 
osztály elvégzése után veszi fel a 
hallgatókat és lehetővé teszi, hogy 
15 hónaip alant az általános iskola 
V—VIII. osztályú bizonyítványát 
minden dolgozó megszerezze. A bi-

zonyítvány bármély középiskolában 
való továbbtanulásra jogosít. 

A párt és kormányzatunk nagy 
gondol fordít arra, hogy a legszük-
ségesebb általános műveltség meg-
szerzését minden dolgozó számára 
lehetővé tegye, ezért a Városi Ta-
nács Oktatási Osztálya felhívással 
fordul a szegedi üzemek és válla, 
latok vezetőihez, hogy a maguk ré-
széről is segítsék és támogassák as 
iskolák szervező munkáját. Az ér-
dekeli dolgozókkal való személyes 
elbeszélgetés végett a pedagógusok 
felkeresik az egyes üzemeket ér 
vállalatokat. 

Felhívja a Városi Tanács az ér-
dekelt dolgozókat, hogy a megjelölt 
iskolákban mielőbb jelentkezzenek 
felvételre, az üzemek vezetőit pedig 
kéri. hogy a dolgozók jelentkezését, 
valominl a tanfolyamom való meg-
jelenését segítsék elő. 

Az ország egyik legmodernebb 
téglagyára lesz a szőregi kettes telep 

A csongrádmegyei téglagyárak-
ban megkezdték az előkészületeket 
a termelés folyamatos biztosítására. 
A megye 11 telepe közül háromban 
már január közepe óla folyik a 
termelés. A telepek valemennyi gé-
pén generál javítást végeznek. A 
szárítók befogadóképességét 40 szá-
zalékkal növelik. Az üzemek kis-
vasút sínhálózatát átépítik. 

Új gépek, új üzemrészek biztosít-
ják a termelés folyamatos emelke-
dését. így például a csongrádi te. 
lepet új gépekkel szerelik fel. A 
szegedi egyes tielep 50 ezer darab 
napi teljesítményű tégferpréselőgé-
pet kap. A dolgozók szociális ellátá-
sának biztosítására öt telepen léte-
sítenek fürdőt és üzemi konyhát. 

A szovjet téglagyárak min Iájára 
három és félmilliós költséggel át-
építik a szóregi kentes telepet. Az 
üzemet modern gépekkel szerelik 
fel. A Kelier.féle szárítóban lépcső-

zetesen rakjak a téglát, ezáltal job-
ban éri a levegő és gyorsabban szá-
rad. Az eddigi szárítóknál állag há-
romszor kellett egyik helyről a má-
sikra szállítani a nyers téglát. Ez 
sok munkaerőt vett igénybe éa 
gyakran eltörölt, vagy el nyomoro-
don a tégla. A Keller.szárílásná] « 
tégla azokon a léceken szárad ki, 
amelyekre először rakják. A tégla 
minősége javul és jelentős munka-
erő szobádul fel. A telep kapadtása 

az 1951. évihez viszonyítva 300 szá-
zalékkal növekedik. Ötven szemé, 
lyes munkásszálló. 200 dolgozói be. 
fogadó kultúrterem és modern für-
dő biztosítja a dolgozók kényeknél. 

A megye tégl-'~""írenban a közel 
8 millió forintos uházással és a 
Duvatnov.féle gyorségetés bevezeté-
sével az idén 25 százalékkal emelke-
dik a termelés az elmúlt évihez vi-
szonyítva. 

Magyarország—Svédország vegyesválogatott 14:6 

A magyar válogatott győzelmeit 
Kárpáti, Erdei Horváth, Farkas. Bu-
dai. Papp s Fazekas szerezték. Ju-
hász. Plahl és Kapocsi vereséget 
szenvedett A mérkőzést ötezer néző 
előtt, hatalma® érdeklődés mellett 
rendezték meg. A magyar együttes 
m'nden tag|a szívvel-lélekkel küzdőt', 
különösen ltárpá'i Horváth, Farkas. 
Papp és Fazekas küzdött Igen lói. A 
svéd lapok nagy elismeréssel írnak 
a magyar csapat te!|esítményéről és 
egyhangúlag megá'lapí Ják, hogv 
mgyar válogatott ökölvívó együttes 
Jelenleg Európa legjobbjai között 
foga i helyet A lapok részletesen 
fog'alkoznak tíz egves találkozók le-
folyásával s megemlítik, hogy a leg-

nagyobb kúzde'em az EurópábaJnolc 
cjölin es Plahl között í o ' a magyar 
vezetők véleménye szerint csapatunk 
még ebben az arányban is rászol-
gált a győzelemre s ez annál ls ér-
tékesebb mert. ellenfelünk a leg-
erősebb svéd válogatott, amelyét • 
svédek kl tudnak állítani. 

• 
G E R V A I N É . F A R K A S G IZ I 

B E J U T O T T A L E G J O B B NÉGY KÖZÉ 

Bombay. Pénteken délután az asz-
ta'ltenisz vllágbalnoksá 'on a női 
egyes negyeddöntője során Farkas 
Gizi legyőzte a Japán Nlshtmurát s 
bejutott a legjobb négy közé. 

K i t ű n ő e r e d m é n y e k az úszóversenyen 

Csütörtökön tartották meg az úszók 
pontversenyének harmadik rész:, 
Városi Fürdőben. A versenyen több 
kiváló eredmény szü'eeM. melynek 
magyarázata az úszók tó formáján 
kívül az uszoda' rövidsége is Ered-
mények: 100 férfi, gyors 1. Kemén-
dl (Dózsa) 1:03.8: 100 hát 1. Benkő 
(Haladás) 1:13: 100 Ifi. gyors 1. 
Szen'k'árai (Dózsa) 1:06 4. 100 pil-
langó 1. Lombos (Haladás) 1:10, 100 
ifjúsági, hát 1 Csapó II. (Haladás) 
1:23.8; 100 ifjúsági, mell 1. Farkas 

! (Haladás) 1:23.8; 100 hát 1. Törzsi 
(Dózsa) 1:21: 100 Ifjúsági, pi'langó 
1 Reök (Petőfi) 1:15; 100 serdülő, 
gyors 1. Tő'gyes (Petőfi) 1:31.4: 100 
•serdülő, hát 1 Vajía! (Pe'őfH 1:23; 
100 serdülő, gyors 1 Szendrei II. 

, (Pe'öfi) 1:14.2: 50 serdülő, gyors 1. 
. 1 Vajtal (Petőfi) 36: 50 úttörő mell 
j 1. Horváth (Dózsa) 42.6. 50 úttörő, 
gyors 1 Szálai (Petőfi) 34.2 A ponti-
verseny á'lása: 1. Petőfi 647. 2. Ha-
ladás 294. 3. Dózsa 230 ponttal. 

A Kerékpáros Szövetség áj vezetősége 

A Szegedi Kerékpáros Társadalmi . edzőtanács: Noel Zoltán és Kopasz 
| Szövetség alakuló gyűlésén a' követ- György, szervező bizottság: Joachim 

kező vezetőséget választottak meg: Brúnó és Bognár János, fegyelmi bi-
, J ó z a e f ' helyettes Csá- z o t t s á g . K o p a s z György. Bognár Já-

nyi Antal, titkár Kopasz Sándor, he- f 
lyotles Farkas Ferenc. MHK relelös és n o s- Joachim Brúnó. Tanai János és 
sa'Jtó-propaganda-felelős Elek László. I Farkas Ferenc. 

R Ö P L A B D A 
A téli terem röplabdaba'lnokság va-

sé'napi fordulójának műsora: Róku-4 
tornacsarnok: 13: Honvéd—Postás (I 
•> férfi); 13.45: Postás—Dózsa (1 o. 
női). 14.30: Makó—Lendület (1. o. női); 
15.15: Lendü'et— Makó (I. o. férfi). 

Radnóti-gimnáziumban: 10: Loko-
motív—Meteor (II o. férfi); 10.45: 
OKTSz—Dózsa (II. o. női); 11.30: Len-

1 szövő—Textilművek (II o női). 12 15: 

Áramszünet 
A Délmagvarországi Áram-

szolgáltató Vállalat szegedi 
üzemvezetősége közti, hogy 
Móravárosban, a Kálvária, 
utcától a Cserepessorig be-
zárólag. 7 órától 11 óráig, 
Vasárnap de.előtt szünetel az 
áramszolgáltatás. 

Szegedi Kender II—Juta ÚTI. o női); 
12.50: lenszövő—Haladás (II o. női); 
13.35: Haladás—Szegedi Kender I (II 
o. nő!); 14 25: Postás—Lenszövő (IIL 
o. férfi); 15: DÉMA—Mórahatom (III. 
o. férfi); 15.35: Lenszövő—Mórahalom 
(III. o. férfi); 16.10: Honvéd II.—Mó-

j ráhatom (III. o női). 16.50: Fáklya— 
1 Mórahalom (III. o. női). 

b i r k ó z á s 

OLDALKOCSIS 
BÉRMOTOROST 

keresünk napi Szeged-Vásár-
helyi útra. Jelentkezés: a 
Délmagyarország kiadóhiva-
talában-

Vasárnap dé'e'őtt 9 órakor orszá-
gos Jellegű egyéni, kötöttfogású, if-
júsági birkózóversenyt rendeznek 
Szegeden, a Lokomo' ív-stadion torna-
termében az ország legjobb verseny-
zőinek részvételével. Eddig több mint 
180 versenyző nevezett be a ver-
senyre amelynek során 14 város b'r-
kózói mérik össze erejüket, A szege-
di versenyzők részéről több első hc-

Szeqedi Petőfi Játékosok figyelem I 

Fe'kéri a veze'őség az 1 és II 
csanat tagjait, hogv vasárnap 10 én 
délelőtt fél 1 1 órakor Jelentkezzenek 
a klubhe'vlségben. Mindkét csaoat 
társasgépkocsin megy át Hódmezővá-
sárhelyre barátságos mérkőzésre. 

Vezetőség 

Ms Szeged férfi törbajnoksága 

Az Sz. Postás vívótermében ma 
délután 4 órai kezdetlel bonyolítják 
ie Szeged város 1952-es évi tfúsági 
tőrvívó bajnokságait 

Válogatott űkölvlvómérkőzés 
vasárnap Szegeden 

A rókusi tornacsarnokban vasár-
nap reggel 9 órai kezdettel rendezik 

1 lyezés várható. A Lokomotív Martit, 
Gregusst, Endrődit és Hűhnt. a Sz. 
Honvéd Kecskemétit és BaranyiL a 
Pe őfl Kormányost és Tóthot nevezte 
be. Eddig a Szombathelyi Lokomotív 
9. a Debreceni Dózsa 8. a Székesfo-
hérvArl Lokomotív 15 versenyzőt ne-
vezett be, újabb nevezések még vár-
hatók 

meg Szeged válogatott—Délvidéki 
Munkaerő arta'ék válogatott ökölvívó 
mérkőzést. A szegedi csapat ellen-
felét négy megye legjobbjaiből állí-
tották össze. 

d é l m a g y a h o r s z A q 
oo'ttikai naolkjp. 

Felelős szerkesztő és klotfős 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti; e szerkesz'íbPofliőg 
Szerkesztősig: Szeg-d. lenin-u. tf. 

telefon; 3S-3S és 40-80. — Ejtszokoi szerkesztőié̂  
leléfon esté 8 tői 34-38 

Kiadóhivatal: Szeged lemn-u. 4. 
telefon: 31-14 és 3S-00. 

Oélmogyar-nxőg Nyomda. Szeged. 
F tféWí ygjető: Prlskm bandáé 


