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H I R E l í 
Több francia közéleti személyi-

ség, köztük Duhamel és Mauriac, a 

Francia Akadémia tagjai, azzal a 

kéréssel fordultak Vincent Auriol 

elnökhöz, hogy adjon amnesztiát a 

gyarmati területekről származó po-

litikai foglyok számára. "Tekintve, 

hogy az ö n elnöksége alatt sok 

olyan foglyot szabadlábra helyez-

tek, akiket az ellenséggel folyta-

tott együttműködés miatt ítéltek 

el, arra kér jük ön t , hogy fordítson 

figyelmet azok sorsára, ak ik ne-

mes indítóokokból követték el cse-

lekedeteiket* — ír ják az elnökhöz 

Intézett levelükben. 

Amint a *Reuter» Kairóból Je-

lenti, az Arab Liga most ülésező 

politikai bizottsága Jóváhagyta Jor-

dánia ál láspontját arról, hogy el-

utasítja az ENSZ ú jabb felhívását. 

Az ENSZ arra szólította fel Jordá-

niát, hogy közvetlen tárgyalásokat 

folytasson Izraellel a köztük lévő 

vitás kérdések megoldására. Az 

Arab Liga politikai bizottságának 

ülésén résztvevő egyik l ibanoni 

küldött, Fuad A m m u n közölte, 

hogy *az egyik albizottság ülésén 

elítélték' a Jordán folyó vizének 

kihasználására vonatkozó amerikai 

tervet is." 

Joszida japán miniszterelnök át-
alakította kormányát. A kormány-
átalakítás során három tárca cse-
rélt gazdát. Az " INS* hírügynök-
ség január 9-i tudósításában i, zt 
írja, hogy Joszida a kormányátala-
kítással meg akar ja erősíteni a "ta-
karékossági programmot* és "gyor-
sítani akarja J apán újrafelfegyver-
zését*. 

A belga sajtó közli, hogy a bur-
zsoá pártok politikusai körében ko-
moly nézeteltérések merültek fel 
az "európai védelmi közösségről* 
szóló szerződés ratif ikálásával kap-
csolatban. A kormányt támogató 
Keresztény Szocialista Párt tekin-
télyes tagjai szintén ellenzik ezt a 
szerződést, amely a német "Wehr-
macht* feltámasztására vezet. 
Struye, a szenátus elnöke kijelen-
tette, hogy továbbra is ellenzi a 
szerződést, amely ellenkezik az al-
kotmánnyal és a belga á l lam szu-
verénitásával. Pholien szenátor, 
volt miniszterelnök kijelentette, 
hogy azelőtt támogatta ezt a szer-
ződést, de most megváltoztatta ál-
láspontját, mert az "európai védel-
mi közösség* megteremtése nem 
segítené elő a nemzetközi helyzet 
javulását. 

Egerben lesz az 1953 december 
31-ig váltott és forgalomban lévő 
nyeremény takarékbetétkönyvek 
sorsolása szombaton, 16-án. 

Ezévben a Seprögyár dolgozói 

nyolc újítást adtak be az újítási bi-

zottsághoz. Ezek nagyrésze egész-

' ségvédelmi szempontból hasznos, a 

többi pedig lényegesen növeli a 

termelékenységet. 

A szakszervezetek, valamint a 
tőkések szervezetei és a kormány 
között folytatott hosszú tárgyalá-
sok után megegyezésVJött létre a 
firenzei Pignone-gépgyár ügyében. 
Bitossi, a C G I L titkára rámutatott 
arra, hogy ez a megegyezés kézzel 
fogható bizonyítéka annak, milyen 
eredményeket tud az egységbe tö-
mörül t munkásság elérni. A Pig-
none-gépgyár üzemei továbbra is 
fennmaradnak és termelnek. Ez az 
első eredmény. Egyetlen munkás 
sem kerül az utcára, ez a második 
eredmény. A firenzei dolgozók 
büszkék lehetnek arra — mon-
dotta Bitossi —, hogy csaknem két 
hónapig tartó harcukkal egy ú jabb 
oldalt írtak az olasz munkásmoz-
galom történetében. 

A Szőrme- és Bőrruhakészítö 

Vállalat kultúrcsoportja hetenként 

kétszer tart próbát. Szorgalmasan 

készülnek a kultúrversenyre külö-

nösen a színjátszó csoport tagjai, 

akik a Li l iomfi c ímű darabbal sze-

repelnek ma jd a versenyen. 
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V i z s g á k a z e g y e t e m e n 

A tifob és UUts &<z?.qtdi pariikátti 

Egyre több szegedvidéki termelőszövetkezet 
és egyéni gazda köt fűszerpaprika termelési szerződést 

A január 7-i szegedi paprikater-
melési ankét u tán ú jabb termelő-
szövetkezetek és egyéni gazdák 
kötöttek termelési szerződést a 
Paprikafeldolgozó Vál lalattal . Az 
újabban szerződőst kötő szegedvl-
déki termelőszövetkezetek és 
egyéni gazdák elmondották: „A 
puprika-nnkét foglalkozott mind-
azokkal a fontos kérdésekkel is. 
amelyek a termelőket érdeklik. 
Tudjuk, hogy most már különösen 
érdemes fűszerpaprika termelés-
sel foglalkozni'*. 

Eddig több, mint hetven szegedi 
és szegodkörnyékl termelőszövet-
kezet és több mint hétezer egyé 
nileg dolgozó paraszt kötött paprl-
katermelési szerződést. A gyála-
rétl Komszomol tsz a paprikaankét 
előtt csupán öt hold papr ikát akart 
termelni. Az értekezlet u tán a tsz 
tagjai elhatározták, hogy tíz, tizen-
öt holdon (ermoszlenok fűszerpap-
rikát. Módosította fűszerpaprika 
termelési tervét a szegedi Táncsics 
lormolősHövotkeBct is. A paprika-

ankéton a Táncsics tsz-ből részt 
vett Csúcs Mihály elvtárs, az el-
nök is. Hazamonve, megbeszélte a 
kérdést a tagsággal, s Így megszü-
letett a határozat: huszonöt holdra 
emolik fol a füszaryaprika terüle-
tét. A ' röszkei Lenin termelőszö 
vetkezet 30 holdon, a dorozsmai 
József Att i la tsz és a kübekházi 
Sarló Kalapács tsz 10—10 holdon, 
nz ószentiváni Ujtérvári tsz 12.5 hol-
don szándékozik fűszerpaprikát 
termelni. 

Egyéni gazdák ls számosan ke-
resték fel a Paprikafeldolgozó Vál-
lalatot, s kötöttek tormelési szer-
ződést. A fűszerpaprika termelésre 
szerződóst kötött szegodvidéki ter-
melőszövetkezetek és egyéni gaz-
dák eddigi szép száma is mutatója 
annak: megkezdtük vidékünk 
adottságának jobb kihasználását. 
Ez egyben lépést jelent előre azon 
nz úton, amely a mezőgazdaság 
fejlesztéséről 6ZÓ1Ó határozat meg-
valósításához vezet. , 

FOLYÖ hó 19-ár 9 órakor a vágóhíd 
mögötti sertés piactéren a Szegedi 
Vágóhíd selejtezett igásiovalt a teg 
'öbbel Ígérőnek szabadkézből eladja. 
KÉT kovács ós két. épületlakatos szak-
munkáét felvesz a 65/8. Segédipari 
Vállalat. Jelentkezés 8—12 között, 
ösz utca 4. 
FÉL disznóra társ ler.nék Dugonics 
tér 3. Házfelügyelő. 
A SZEGEDI Kerámit Téglagyárban 
trágya kapható szalmáért. Telefon: 
22—39. 
AUTÓSZERELŐKET kerw» azonnali be. 
lépésre Au ó é« Gépjavító Vállalat 
Hódmezővásárhely, Zrlr.-yi u 50. 
A SZEGEDI Cipőgyár szakmunkásé, 
kai (szabászt. aJJarrmnkást. tűzönét) 
azonnal felvesz. Cím: Szeged Ró-
mai kr'. 21. 
TANCTANITAS f. hó 19 én. befraíás 
e-te 8 tói Petőfi Sándor egt 9. Bu_ 
gadasiáné P. O. 
.'OALLA POTHAN lévő fehérneműi 
vagy iratszekrényt megvételre kere 
n'lnk. AJánla okat postafiók 127. alá 
térlílk. 
GYAKORLOTT stattmsllkurt fe've-zür.k 
Alánlalokat postariók 15.ro kérjük. 
ÍRÓASZTALOKAT megvé o|re kere-
sünk. Bs'sped. BaJcsy.Zs. u. 
BEJAHONOT déie'ftt'i órákra keresek. 
Jelentkezés dólulán 4*tél. Vasaeszent 
Péter u. 2'b I. emelet 
CSERESZNYEFA politúros háló, kombt. 
nád szobabútor eladó. Valéria tér 12. 
Bori asztalos. 
FÉRFI bunda új opozón gallérral r*V" 
rofix bé'éoel köaéplormetre eladó. 
Felsőt iszapart 23. 
2+ l„es RADIÖ ondó. ösz utca 33. 
ELADOK első. hátsó toleszkopoe mir 
torkerékpár 3+1 os v'lágvevő rádió 
Julányok áron. (volt Korona u ) Haj. 
nóczi u. 8. Házfelügyelőnél. 

HASZNALT féderen kocsit. roncsot 
vagy leál-itott fiákkei-t veszek. Szent 
Ar tni utca 9. 
BEJÁRÓNŐT a reggeli órákra felve-
szek. Dózsái György u. 9. szám fldsz. 
1. Jelentkezni 9—11 ig. 
BÉRELSZÁMOLÓI vagy más adminisz. 
trativ munkakörben állást keresek. 
Gyakorta ta l i-endelkezem. Ajánlatokat 
Tiszai Magda, 1 posta. Pf. 124. c(m 
re kérek. 
BORKABAT alakítás Javítás vfzhat. 
lat.' festéssel C'ordás bőrruhakészltő" 
né« fizont Miki|ós utca 7. Feleőváro6. 
FOTELAGY eladó, r.em használt, a 
legmodernebb, esetleg disznóért cse. 
rélhető. Kígyó u. 1. n i em. 14. 
PITVAROST haraskoca, éves mangoli 
ea ártánsüldö eladó. Földműves u. 
15. szám. 
KONYHABÚTOR e'adó. Partizán u. 0. 
Házfeé ügyelőnél érdeklédnl. 
EGY pár ú.l 43 ae bércsizma eladó, 
Ko euth La jos sg'. 97. 
ORAS esziorga padot veszek. Kelemet' 
hnngsrerész. Kö'csey u. 3. 
ELADÓ egv hízott sertés ée egy vns-
kályhai. Bécsi krt. 12. 
ZONGORA etvene+iúixt", eladó. Jó 
rik,n u. 31. Telefon: 40—06. 
SINGER női. varrógép, príma állapot-
ban eladó vary hízóért cserélhető, 
memgyezée szerint. Damjanlcs u. 7/ai. 
fidezé. 
TANYARA Idősebb magányos fejni, 
tudó férfil Jószággondozónak kere. 
eek, érdoklődn! vasárnap Hámán Ka 
tó u. 6. (vol Szt. Ferer.c u.1 
1,0 után váró szánkó és egv nagyobb 
Kn'ór-kályha e'adó Malom u. 3. 
SZOBA, konyhás, speizos me'lélhelyl 
fétrekből ált'ó lakásom kö!t»*gme tó 
rl'éseel sflrgőren átadnám Érdeklődni 
Petőfi te-cp VII u. 373. szám, dél" 
u'ár.' 3.tói. 

A Komlói Szénbányászati Tröszt 
üzemeihez nagy számban felvesz dolgozókat. A szorgalmas, Jó dolgo-
zókból 3 hónap alatt betnnltot: munkásokat, egy éven belül szakmun-
kásokat. vá'árokat képezünk ki. 
Kereset a bányász kollektív szerint. Földalatti munkánál ehhez min. 
den do|go»ónnk 20—30 százalék földalatti pótlék Jár. Minden komlói 
dolgozó ehhez külön kü'ón fizetésének 10 százalékát ,kom|6i pót. 
|ék'' elmén kapja A nő* és család o« do gozik, családfenntartók évi 40 
q ingyen i«]otménysz6nbpn részesü'nek. A hiánv nélkül dergozók min-
den év el elte után egy te'Jes rend „hüsé-gruhát" és földalatti pót-
lékkal növe l aiapkprese'ének 3—5 saáza'ékig terjedi összegben hü- ég* 
Juta'mat kapnak. N: pt 8.70 Ft ért háromszori bőséges kosztot biztost, 
tunk. Legénvszápás dblaJar'. 
A nem önkónvesen kilépetlek és nPm elbocsátottak — orvosi vizsgá-
lat után - nvomban szerződéül köthetnek és 600 Ft toborzási lu ál-
mát kapnak. A bevá't rio'gozők jelentkezhetnek vájár tanfolyamra és 
letehetik n válái-vlz-fát Az újonnan fe;ve t vájároknak az év I. ne"ye. 
dében, mlg a 'öbbl földalatti családos dolgozóknak — amennyiben 
megfelelően do'go'r al: — az év második felében biztosítunk jakáitt. 
Az M T. határozata rzpr'n Komlóra; munkára Jeentkezíket az üzent, 
vezetők kötelesek e'engedr.l. 
Je'enlke-ni lehet Kom'ón « Szénbányászai Trösztnél, vagy a budapesti 
lilrer deltségen (Bp V. Tanács krt 10.) 
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fokozódik. 

N A P I R E N D 
IDÖJARASJELENTÉS 

Várható időjárás 
izombat estig: Erő. 
sen felhas idő, több 
helyen még hava-
iét havaseső. A 
stélvéde t helyeken 
köd. mérsékel! |éq-
áramlás Az éjsza 
kai lehűlés fő'.eg 
délen és keleten 

_ nappali hőmérséklet 
északnyugaton eme kedlk. 

Várható hőmérsékleti értékek az 
ország területére: Szombaton reggel 
nyugaton mínusz 5—minusz 8 másutt 
mínusz 10—minusz 13. délben nyuga-
ton 0—mínusz 3 másutt mínusz 2— 
mínusz 5 fok körött. 

• 
A fűtés aiapjául szolgáló várható 

középhCmérrékiet szombaton a Tiszán, 
túlon minusz 5 fok alatt, az orszáq 
többi részén minusz egy—mínusz 4 
fok között lesz. 

MOZI 
Szabadság: Tavasz a Jégen (Január 

20Jg). 
Vcrös Csillag: Tavasz a légen (Ja-

nuár 17-ig). 
Fáklya: Kíváncsi vőlegény — Osz. 

itrák.magyhr labdarugó mérkőzés (Ja-
nuár 17 ig). 

Az előadások a Szabadság és Fák-
lya. móriban fé| 8, fél 8, a Vörös 
Csillag moziban 5 és 7 órakor kez-
dődnek. 

SZÍNHÁZ 

E to 7 Ármány és szerelem. Petőfi 
bérlet (6). Bem u a tó előadás. 

A ma estére hirdetett Vándordiák 
előadás az MSZT_rzékházban elmarad. 

A színházi e|őadá<ok kezde'e msq 
változott! A színházlátogatók figyel-

jék a kezdési időpontokat. 

MUZEUM 
Fejlődéstörténeti kiállítás. Mőra Fe 

renc Emlékkiállítás, Fehértó élővi'ága 
Hántás (Kultúrpalota, Rooeeweit tér) 
hétfő kivételével mindennap délelőtt 
10 órától 8 óráig. A Múzeumi Kép-
tár (Horváth Mihály utcai Ovegcsar. 
nokl hétfő kivételével mindennap 
délután 2 órától 6 óráig. 

KÖNYVTAR 
Somogyi: Délelőtt 10 órától este 

7 ig. (könyvkölcsönzés: délután 2_től 
este 8 óráig). 

Járási Kör yvtár (Sztálin krt. 54 
ez.): Kölcsönzés felnőtteknek ezerda 
kivé elévet minden hétköznap d. u. 
4'től este 7 óráig. Vasárnap délelőtt 
9—12 óráig. 

Gorkit Könyvtár: Nyitvatartási Ide-
je: hétfő, kedd, szerda, pér.-'ek reg-
gel 8 órától 12.1g, délután l.'ós fél 
4 ig csütörtökön, szombaton délolőtt 
lO.töl 2Jg délután 3 tói 7 óráig. 

A Szegedi Egyetemi Könyvtár tan. 
tő től 24-lg be'só rendezési, !|le ve 
takarítási murkálatok miatt zárva 
van. 

E napokon aiz olvasótermek zárva 
vannak, a kő'csönzós i« szünetel. 

ELADÓ lólbarban olcsón fehér gyér. 
írekkocri, dunnahuzat, székek. Ko 
loz-várl ér 8. 
CIPÉSZ iparengedéllyel rendelkező 
özvegy arezony társat keres, lakást 
kaphat Jókai u. 9. 
EGY Jóálrapotban lévő fehér mély 
gyermekkocsi e-adó. Szécsi u 3. 
BÚTOROZOTT szoba, nem kü'örbelá" 
ratú, kiadó; 30 literes zománcos bő. 
dön eladó. Zsótér u. 3/b. föVI-z 
ELADÓ út vasú anbunda középtermet 
re Alföldi u. 44. 
ELADÓ: Kin családi ház gyümölcsös 
kerttel. U!ceged Ká-taiy fasor 51. 
NAGY ebéd'őa szitál kis má'sa 50 
kg ig 43 as csizma, négykerekű kézi. 
kocsi eladó. Szent Gy5rgy u. 10. I. 
em 1. 
RUH ő eS7E"Rit-NY, ."8 as leányka ma. 
gasszá.rü cipő ©-adó. Dugonics utca 
38. (ablakon kopogni) 

DÉt MAGYAR0RSZA5 
politikai napilap 

|S©lelAc szerkesztő ás kiadói 
ZOMBORt 1ANOS 

szerkeszti a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség Szeged Lenin u 11 

Telefon- 35 -35 és 4(1 fin 
Kiadóhivatal tzpged Klati'ái fér 3. 

Telefon- 31-18 és 35-00 

Csongrádmecve' Nvomdatparl 
Vállalat Szeged 

Felelős vezetői Vtncze György 

Az Orvostudományi Karon Gellért Albert"" professzor 
vizsgáztatja a hallgatókat. 

szövettanból 

Pólay Elemér professzor a Jogi Egy etemen polgári jogból vizsgáztatja 
a hal lgatókat 

SPORT 

Uj vezetőségválasztással javítsák meg a járási sportkörök 
munkájukat 

Most, hogy az 1953-ae esztendőt le-
zártuk, döntően fontos minden sport 
körben a vezetőség újraválasztása ée 
felfrissítése. A régi vese (eégnok be 
kell számolni a a tagság előtt, meny. 
nyiben feleltek meg annak a biza. 
lomnak nme.lyel 1953 bar- a spor. 
oiók ós a. spoi-tkSr tagjai őket meg. 
válasMtot-ták. A szegedi Járás terille. 
tén igen kevés azoknak a sport kö 
röiknek a azáma ahot a vezetőség a 
sportfeltwz éa vonalán 16 mur kát 
végzett Tápé és ószenttván átlagon 
felüli. Ki-steíek Szőreg Baíástya, 
Kübekháza. Deszk. Sándorfalva közer 
pes, Algyő, Móra hatóm gyengébb 
mur kát végze t Röezke, Bzatymaz, 
Pusztamérges, Coorva Ullés és Bor. 
dánv sportköreinek vezetősége sem-
miféle tevékenysége' nem fejtett ki 
a közeég sportfeillesZtésében. 

A rportkörök tagsága bizonyára lAt 
ta. azokat a hibákat, eime'yeket a ve-
zetőség elikövetefc és éppen ezért dör.' 
töen fontos a vezetőségválasztó tag. 
gyüjés Jó megszervezé'e és előkész! 
tóe. ahol az 1954-es esendőre olyan 
vezetőséget kel vá'asztani, akik va"ö_ 
ban a községi sport érőbbre vlleiéért 
dolgo-r.aik és nem önérdekből vállalják 
a spór l.rányütlását a községben. 

Az 1954.es esztendő az eddigiek 
néi sokkén nagyobb feladatok elö ár 
litfa a falusi sportkörök vezetőségét is. 

ezért a sportolóknak és spor köri ta_ 
gokna.k ai-ra kell törekedr.iök. hogy 
a sportkör irányítására olyanokat vá, 
laswzanak meg, akik ezt a feladatot 
maradéktalanul teljesítik. Ahhoz, hogy 
egy falusi sportkör eredményeket ér. 
Jen o], elsősorbalr.' szükséges, hogy a 
vezetőség a szervezésben és Irányi" 
íásban példamutatóan úgy nevelje » 
sportoló ifjúságot hogy azok. min. 
dig Jobb és jobb eredmécyek elérésé, 
vei, sportszerű és fegyelmezett maga. 
tartásai a sportpályán és a lermelo 
munkában szerezzenek elismerést ée 
megbecsülést községüknek és sport-
körüknek A sportolóknak és eport. 
kör tagoknak kötelessége ezért a ve. 
zetőségválasztó gyűléseken teljes 
számban meglelenni és olyan vezet", 
réget választani, akik időt. fáradt'á" 
go nem kímélve mlr.titg azon mun. 
kárkodnak, hogy a sportkör m'nd a 
tporteredményekben, mtnd a tervtel 
lesitésben az élet' haladva, teljesítse 
az4> a híva ását, amely a falusi fport. 
feileaztéssen a . magyar eport számára 
az utánpótlást biztosítja 

A spor körökben a vezeéőfégváfasz-
tó taggyűléseket űgv kelj megszer. 
verni, hogv március 1 ig a járás te. 
rületén minden sportkörber/ megtör-
ténjók a vezetőségvála—tás. 

Dr.nl Imre 
Szeged Járást TSB 

Ma Jégkorongmérkőzés Szegeden 

A rókusi tornacaarrok udvarán ma 
délután pontoean 3 örail kezde'e- az 
úttörő Jégpályán a belvárosi úttörő 
válogatciti Jégkorongcsapat méri ösz 
f-zo erejét a rókusi pa'tásokból álló 
úttörő változatot al. A mérkőző re az 
Úttörő Jégkorongotok szorgarmsnr 
'•éerü'nek ós a> összecsapás iránt 
igen nagy az érdeklődés. 

Szegeden megkezdik 

a párbajtőrvívás tanítását. 

A Szegedi Postás Vívószakosztá-

• oArb-ijtűr talál s.t jelző készü-
léket kapott és megkezdi a párbai-
' 'vívás tsnításét. Debrecen és 
Pécs mellett, Szeged a harmadik 
vidéki város, ahol a fiatal vívók 
ebbe a sportágba is bekapcsolód-
hatnak. 

Az Sz. Lokomotív iportb-Mia 
A S-egedi Lokomotív SK naa este 

fél 8 órai kezdettel sporibá-a' rendez 
a MAV alsóvárosi kultúrházában. 

Az Sz. Lokomotív síelők 

készülődése 

A Szegedi Lokomotív síszakosz 

tálya január 21-től egyhetes edző-

táborozásra utazik a. Bükkbe. Az 

Sz. Lokomotív síelők az edzőtá-

borban készülnek fel a február 16-

án a Mátrában megrendezésre ke-

rülő országos portyaversonyre. 

Kitüntették a Chilében ki'űnően 
szerepelt öttusázókat 

A Népköz ársa-á« E'nöki Tanácna Be-
nedek Gáborrak, aki kiváló telleelt 
ményévei megszerezte az öttuia vi. 
lágh'jnoki elmet a ,Munka Érdem, 
rend". 

Szondi Istvánrak, aki az öttusa vl" 
lágbainokságon II- helvezéet ért el. a 
, Skoc'a ísta Munkáért Érdemírem'' kt 
tün'o éri; 

Tarnádi Káro'ynak a csapatbajnok, 
ságban való ezerepíéréért és 

Lendvai Pá'nak. o csapit technikai 
vezető'ekónt kifeltet murikálár.ak ©'. 
Ismeréréül a „Magyar Népkö"társa«ág 
Sportérdemérem1' az'anyfokozat át adó-
mányozPa. 

Ma értekezle'et tart az Sz. Petőfi 
úszószakosztálya 

Az Sz. Petőfi SK úszószakoeztálvá-
nak vezetősége értesíti a szakosztály 
aglatt hogy ma eete fél 6 órai 
det.tel értokeze'et tárt, melyre mlq. 
der.- versenvzi'it fel ét'enüi elvár 

VASARNAPI SPORTMŰSOR 

Országos tzab dfogású birkósáve-seny 

A ró'-uri torrocamokban vn ámim 
d. e. 10 órai kezdettel a VTSB ren. 
dezóóber oi-s-ágos szabadfogású, fel 
nőtt, egyéni btrkö-óvcrsenvt tartanak 
kiváló eső- és má.q-doez ályú ver. 
sonyzők részvéteiével. 

Fedattpá'ya at'étlk&l verseny 
A Lokómo'-fy eport"á'ya torna er. 

inéber. vasárnap délelőtt 10 órai kez 
dettel fedet pá- ya Atlétikai versenyt 
tartanak az Sz. Lokomoálv rendezé. 

eében. 


