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A sáiidorfalvi tanácsnak most a tavaszi mezőgazdasági 
munka irányítása tegyen legfőbb feladata 

DELM&GYIRORSZlG 

Háta Sándorfalvi Tanácsot 
• állandó bizottságát munká-

juk eredménye alapján rang-
sorba állítanánk, akkor — 
Öcgal József tanácstitkár elv-
társ állítása szerint —- a 
mezőgazdasági állandó bi-
zottság a második helyre ke-
rülne. 

— Ez az állandó bizottsá-
gunk igen jól dolgozik most 
— újságolta Ócsai elvtárs a 
minap. — Üléseit rendszere-
sen megtar t ja és a termelési 
bizottsággal is állandó kap-
csolata van. 

Az állandó bizottság és a 
termelési bizottság a vb. irá-
nyításával május 4-én már 
a tavaszi határszemlét is 
megtartotta. A tavaszi mun-
kák 

ellenőrzéséből 
és sürgetéséből 

különösen Farkas Sándor 
elvtárs, a mezőgazdasági elő-
adó és Ónozó elvtárs, a ta-
nács elnökhelyettese veszik 
ki a részüket. Állandóan a 
határ t já r ják felváltva vagy 
együtt, és tapasztalataikat 
megbeszélik a vb., meg a 
termelési bizottság legaktí-
vabb tagjaival. A községben 
már csak a kukoricavetés be-
fejezése van hátra. 

Mindennek ellenére sok 
hiba van a Sándorfalvi Ta-
nács munkájában. Egyik 
ilyen hiba például az, hogy 
a község 14 mezőőre semmit-
tevéséneit megszüntetésére 
csak hétfőn este hozott hatá-
rozatot a végrehajtó bizott-
ság, noha a mezőőrök már 
január elsejétől rendszere-
s á l felveszik a fizetésüket, 
amiért nem dolgoznak meg. 
Különös, hogy mindezideig 
erre nem figyelt fel a ta-
nács. 

Nagyon veszélyes a mező-
őröknek az a megnyugvása, 
hogy "úgy sincs még mit 
lopni a határban". Nekik 
nemcsak a tolvajok elleni 
védekezés a feladatuk, ha-
nem egyebek is; a jelen idő-
szakban például .szemmel 

kellene tartaniok a dűlőuta-
kat és a kátyúkat itt-ott be 
kellene temetniök egy-egj* 
kapavágással; ellenőrizniük 
kellene, hogy a tiltott utakat 
já r ják-e tovább, vannak-e 
gyalogcsapások, vagy kocsi-
utak a vetéseken; s ha éppen 
a lopásról van szó, akkor el-
lenőrizniük kellene azt is, 
hogy a dűlőutak mentén 
ahol a legeltetés tilos, meg-
szegik-e az állatartók a ti 
lalmat, 

A tanács munkájában 
meglepő az a mérhetetlen 
tájékozatlanság. amelyet 
Öcsai József elvtárs, a ta-
nácstitkár s még néhány ta-
nácstag elárult a, minap. Ar-
ra a kérdésre, hogy a sán-
dorfalvi Rózsa Ferenc TSZ-
ben a növénytermelők ho-
gyan állnak a tavaszi vetés-
és növényápolással, pontos 
választ nem tudtak adni. 
Öcsai elvtára azután be is 
vallotta: bizony a tanács és 
a csaknem közvetlen szom-
szédságában lévő Rózsa Fe-
renc TSZ vezetősége között 
szinte egyáltalán nincs kap-
csolat. Vajon a tanács 

hogyan agitál 
a tsz eredményei mellett, 

a tsz-mozgalom népszerűsíté-
séért, ha a helybeli tsz ered-
ményeiről alig • tud valamit. 
És vajon beszélhetünk-e a r -
ról: a Sándorfalvi Tanács ho-
gyan segíti a községben lé-
vő Rózsa Ferenc TSZ-t? 
Nyilvánvaló, hogy nem, 

A Rózsa Ferenc TSZ ered-
ményeiről, a közösség életé-
ről és » tagok munkájáról 
pedig lehetne beszélni; több 
tsz-tag elmondása szerint a 
tavaszi munkákkal legalább 
olyan előrehaladottak, mint 
az egyéni dolgozó parasztok. 
A tanács népszerűsíthetné 
azt is, hogy amíg Sándorfal-
ván ezideig egyáltalán nem 
ismerték a vegyszeres gyom-
irtást, most megismerhetik, 
mégpedig a tsz-berj. A Rózsa 

Ferenc Termelőszövetkezet 
az idén először 70 holdat 
tisztít meg a gyomoktól a 
magyar gyártmányú Dikonir 
vegyszerrel. Igen szép csele-
kedete volt a tsz vezetősé-
gének, hogy Erdei Lajos 5 
holdas egyéni dolgozó pa-
rasztnak kérésére megváltás 
ellenében szívesen adott fél 
kilót a Dlkonirból, hogy ki-
próbálja a hatását. Erdei La-
jos még a mult héten meg-
permetezte a gabonáját, s az 
eredmény már két nap inul-
va látható volt: az acat és a 
különböző gyomok szinte 
óráról órára fonnyadtak el 
és konyultak le. Azóta va-
lóságos búcsújárás van Erdei 
Lajos gabonájához: az egyé-
ni dolgozó parasztok és a 
tsz-tagok ie nagy érdeklő-
déssel szemlélik a vegyszer 
hatását. 

Igen szép eredmények van-
nak tehát Sándorfalván, 
azonban ezek az eredmé-
nyek 

nem elsősorban 

Hétfőn ülést tart 
a Városi Tanács 

A kerületi taraácsok ülései-
ken megtárgyalták és elfo-
gadták a kerületek 1955. évi 
költségvetését. Hétfőn dél-
után 3 órai kezdettel a Vá-
rosi Tanácsháza nagytermé-
ben vitatják meg a városi ta-
nácstagok ülésükön a Városi 
Tanács ez évi költségvetését, 
amelyet Szilágyi András elv-
társ, a végrehajtó bizottság 
titkára ismertet. 

Több éberséget! 

a tanács végrehajtó bizott-
sága aktív irányító szerepé-
nek köszönhetők. Egyrészt 
mert a tanács ilyenirányú 
munkája túlságosan egyol-
dalú (csak az egyéni terme-
lőkkel törődik), másrészt 
azért, mer t az eredmények 
jórészt csak a dolgozó pa-
rasztok spontán igyekezeté-
ből fakadnak. Ha Sándorfal-
ván a helyi tanács részre-
hajlás nélkül törődne a me-
zőgazdasági termeléssel, ha 
sürgősen megértené, hogy az 
idei tavaszi munkák sikeré-
től a jövő évi kenyerünk 
függ, akkor a mai szép 
eredmények sokkal ragyo-
góbbak lennének. Ehhez csak 
arra van szükség, hogy a 
tanácstagok ne elégedjenek 
meg a spontán eredmények-
kel és figyelmük terjedjen 
ki mindenre, ami csak előse-
gítheti a gyors ütemű, s 
mégis jóminő6égű mezei mun-
kát. 

Az asszonyok sem 
maradnak le 

. A Szegedi Kenderfonógyár 
külső kötélüzemének dolgo-
zói a második negyedév első 
hónapjában mennyiségi ter-
vüket 105 százalékra teljesí-
tették. Ez a szép eredmény 
olyan kiváló dolgozóknak az 
érdeme, mint Molnár József, 
aki 184, vagy Szekeres Péter, 
Molnár Márton és Molnár 
László, aki 170 százalékot ért 
el Az asszonyok sem marad-
nak le. Kálmán Sándorné fo-
nónő 132 százalékot és Vo-
lenszky Imréné 131 százalé-
kot teljesített. 

Puskás Mihály 

MvitfesM befejeződik 
a nagy kazán javítása 
A Szegedi Erőműben is 

harcolnak a dolgozók a má-
sodik negyedévi terv teljesí-
téséért. A második negyedév-
ben tervezett I. sz. nagylui-
zán javítási munkálatai már 
befejezéshez közelednek. En-
nél a munkánál kitűnik szép 
eredményével Bauvkó Zsivá 
és Gensztenensz Károly által 
vezetett túzrostély ki- és be-
szerelő brigád, akiknek átla-
gos eredményük 120—130 
százalék között van. 

Misán György 

Látogatás az először élüzem Tatarozó 
és Építő Vállalatnál 

A Szegedi Tatarozó és 
Építő Vállalat (eddig Ve-
gyesipari Javító Vállalat) 
életének, fejlődésének öröm-
teli, szép állomásához érke-
zett. Az ott dolgozók jó 
munká ja nyomán először ér-
demelték ki az élüzem cír 
met. A vállalat 1952 óta mű-
ködik. s azóta minden vo-
natkozásban nagyot haladt 
előre. 

Most már 15 részlege dol-
gozik a vállalatnak. Laka-
tos, bádogos, kőműves, 
asztalos, bútorfényező, víz-
vezetékszerelő, címfestő, 
üvegfes. kárpitos, tetőfedő-
munkát. bútorfényezést cs 
szobafestést i s végeznek . 

A vezetők — élükön Balla 
Sándor igazgatóval. aztán 
Gulácsi József műszaki ve-
zetővel — biztosítják a jó 
munka feltételeit. A vállalat 
a legkülönfélébb munkákat 
végzi a lakosságnak. Továb-
bi célkitűzésük • — ahogyan 
Balla Sándor Igazgató is 
megállapította —, eredmé-
nyeik megtartása és növelé-
se. Különböző módon, de a 
lényeget tekintve azonosan 
beszél erről a vállalat min-
den dolgozója. 

A termelőszövetkezeteknek 
és egyéni gazdáknak sajtáro-
kat, vödröket is készítettek. 
Rendbe hozták, rendbe hoz-
zák a különféle f a j t a bútoro-
kat, szobákat, festenek, háza-
kat javítanak, kulcsokat és 
mézesbödönöket készítenek, 
vízvezetékeket szerelnek, jég-
szekrényeket és fazekakat ja-1 

vítanak. Mindez képet ad a 
változatos és sokirányú mun-
káról, amelyet odaadóan és 
becsülettel igyekeztek mindig 
végezni — és nem ered-
ménytelenül — a vállalat 
dolgozói. 

A kommunisták, mintapél-
dául Takács Mihály szoba-
festő, Kiss Károly, a bú-
torfényező brigád vezetője, 
személyes példamutatással, 
tettekkel cs szóval segítik 
az eredmények elérését/. 
A városban sokfelé lehet 

találkozni a Tatarozó és Épí-
tő Vállalat munkásaival, A 

Lenin utca 6. szám alatt t i - | Jenő brigádvezetővel az élen, 
zenhárom lakást hoztak ' napról napra, hétről hétre jó 
rendbe, a Csongrádi sugár-
úti iskolában válaszfalat 
húztak és egyéb javítást vé-
geztek. A Pacsirta utca 19— 
21. szám alat t most dolgoz-
nak, hogy tökéletesen rendbe 
hozzanak három lakást. A 
Csongrádi sugárút 12. szám 
alatt két lakást állítanak 
helyre. A 42-es Autóközleke-
dési Vállalatnál gumidara-
boló műhelyt építenek. Tá-
pén tizenöt házra ereszcsator-
nákat készítettek. Például 
Kószó Antal tápéi lakos há-
zára is a vállalat dolgozói 
szerelték fel az ereszcsator-
nákat. Javí t ják a városi für-
dő tiszai űszóházát js. 

Fontos feladatnak tartják a 
vállalat dolgozói a gabona-
raktárak mielőbbi rendije-
hozását, hogy aratás-csép-
lés idejére azzal se legyen 
hiba-
Szép és elismerésre méltó 

munkát végez például Ká-
poszta István és Asserebren-
ner Ignác lakatos. Darázs 
István bádogos, Szabó Mihály 
és Nagy János asztalosok, 
aztán a szobafestő-bútorfé-
nyező brigád is. A kőműve-
sek brigádja Kecskeméti 
Sándor művezetővel és Tóth 

eredményeket ér el. Napi ter-
vüket messze túlteljesítik, ők 
is takarékoskodnak az anyag-
gal és őrködnek a munka mi-
nőségére. 

—* Mit tar tanak fontos fe-
ladatuknak továbbra? — k é r -
deztük Balla Sándor igazga-
tót é s Gulácsi József műsza-
ki vezetőt. Így válaszoltak: 

— Évi -tervünket az idén 
is túl akar juk teljesíteni.' 
Hogy ez így legyen, a máso-
dik negyedévben sem akar-
juk alább adni eredményein-
ket. Ezután is nagy gondot 
fordítunk az anyaggal való 
takarékosságra, az önköltség 
csökkentésére és a termelé-
kenység növelésére. Ezt segí-
tik elő a különböző műszaki 
intézkedések, a dolgozók ja-
vaslatai. Vigyázunk, hogy a 
munka minősége megfelelő 
legyen. 

A vállalat dolgozói nem bi-
zakodnak el. Az előttük ál-
ló feladatok szépek, 8 to-
vábbi jő munkára van 
szükség azok megvalósítá-
sáért. 

Az élüzem cím pedig nem-
csak megtiszteltetést, hanem 
egyben kötelezettséget is je-
lent! 

R Pedagógiai Főiskola énekkara is részivest 
az egveferci és főiskolai művészegyüttesek 

bemniatóián 

HIREK= 

A Szegedi Pedagógiai Fő-
iskola énekkara nemrég ér-
kezett haza nagysikerű hang-
verseny körútjáról, melynek 
keretében az ország különbö-
ző városaiban hét hangver-
senyt tartott. A körút sok 
szép élménye, felejthetetlen 
gazdag sikerei után az ének-
•*ar ú jabb kitüntető jutalom-
ban részesült. A DISZ Orszá-
gos Központja a Szegedi Fő-
iskola énekkarát meghívta 
május 15-re Budapestre, 
mint a vidéki egyetemi és 
•főiskolai kórusok három leg-
jobbjának egyikét, a debre-
ceni és a pécsi egyetemi 

énekkarral együtt, az if júság 
kulturális seregszemléje ke-
retében az egyetemi és főis-
kolai művészegyüttesek be-
mutatójára. A kórus szomba-
ton utazik el. 

— A mai, szombati Lata-
bár-estre, melyet ma éjjel a 
szegedi Nemzeti Színházban 
rendeznek meg. minden jegy 
elkelt. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel az előadást 
holnap, vasárnap délelőtt fél 
11 órai kezdettel megismétlik 
a Szabadság filmszínházban. 

— A MAHART tápéi ha-
jójavító üzem dolgozói a vas-
gyűjtésben szép eredménye-
ket érnek el. Eddig' már 10 
mázsa szürke nyersvasat és 
75 mázsa hulladékvasat gyűj-
töttek. 

— Üj iroda és műhelyépü-
letet létesítenek a Fémipari 
és Finommechanikai Válla-
latnál. A költségekre 700.000 
forintot irányoztak elő, ami-
ből 600.000 forintot már erre 
a célra fel is használtak. A 
belső tatarozás hiányzik még, 
de ezzel augusztusig elké-
szülnek. 

— A Felépítményi Vas-
anyagjavító Vállalatnál a ve-
gyes lakatos műhelyben Var-
ga István hajtóka-szerelő már 
második hónapja t a r t j a a 
sztahánovista szintet. 

— A D o r o z s m a i P a m u t s z ö -
\őben áprilisban 3700 forint 
béralap-megtakarítással dol-
goztak. 

— Az "Arany Dániel" kö-
zépiskolai matematikai ver-
seny megyei döntője május 
15-én, vasárnap délelőtt 10 
órakor lesz. A verseny he-
lye: Hódmezővásárhely, Beth-
len Gábor Általános Gimná-
zium. 

— Az Oktatásügyi Minisz-
térium legújabb rendelete 
szabályozta az érettségi írás-
beli vizsgák idejét. A rende-
let értelmében május hó 
16-án magyarból. május 
17-én latinból és modern 
nyelvekből, méjus 18-án 
oroszból és május 19-én 
mennyiségtanból kell írásbeli 
vizsgálatot tenni. 

Világosan kell látnunk, 
hogy a szocializmus építé-
sét nem légüres térben 
folytatjuk, hanem olyan 
országban, ahul közöltünk 
élnek még a falusi bur-
zsoázia és a régi uralkodó-
osztályok maradványai. 
Ezek és a hasonszőrű el-
lenséges, osztályidegen ele-
mek a legkülönbözőbb mó-
don gátolni, lassítani igye-
keznek előrehaladásunkat. 
Szegeden nem egy vállalat-
nál az antimarxista, káros 
jobboldali nézetek követ-
keztében és a vezetők éber-
ségének hiánya miatt fon-
tos és felelős beosztásokba 
ellenséges elemek kerül-
tek és igen elszemtelened-
tek. 

A Szegedi Hangszerké-
szítő Vállalatnál fontos 
beosztásban, mint normás, 
időelemző kapott alkalmaz-
tatást Csórja Árpád. Ami-
kor a vállalathoz került, 
egyszerű üzemir nőkként 
kezdte, s aztán nyomult 
lassan előre. Ki ez, a Csór-
ja Árpád? Tényleges 
horthysta katonatiszt, még-
pedig százados volt. Nem 
végzett időeiemző tanfolya-
mot, tehát még azzal sem 
lehet érvelni, hogy valami-
féle "szakember". A fel-
szabadulás után sem fért a 
bőrében a "százados ür-
es nyíltan izgatott a népi 
demokráca ellen. Ez is ar-
ra mutat a szólás-mondás 
ssavaival: "Kutyából nem 
lesz szalonna-. Csórja Ár-
pád 1931 májusától másfél 
esztendeig a Szegedi Csil-
lagbörtönben ült. Izgatás 
bűntette miatt. A börtön-
ből való szabadulása után 
került a Hangszerkészítő 
Vállalathoz. 

A "százados úr- szóval 
nem tett semmi különöset, 
igen szűkszavúan keveset 
beszélt. Nem egyszer azon-
ban elégedetlenséget oko-
zott egyik-másik dolgozó-
nál tevékenységével. Meg-

történt — például Papos 
Bélával kapcsolatban is —, 
hogy Csórja Árpád a dol" 
gozók tudta nélkül, "ka-
páshói- állapította meg a 
normát. Persze mit sem tö-
rődött a dolgozók újításai-
val, munkájuk elősegítése-
vek De mit is várhatunk a 
Csórja Árpád-féle emberek-
től?! 

Fontos beosztásba került 
a Hangszerkészítő Vállalat-
nál Csala Dezső Is; a volt 
szegedi fanagykereskedő 
fia. Terves és statisztikus 
lett. Elaludt hát az éber-
ség a Hangszerkészítő Vál-
lalatnál! Végre aztán esz-
méltek a vállalat új veze-
tői és így a két osztályide-
gen elem egy nap óta 
nincs már a munkásosztály 
fontos, bizalmi őrhelyén. De 
nem áltathatjuk magunkat, 
hogy most már minden 
rendjén van a szegedi vál-
lalatoknál, üzemeknél. Van-
nak még osztályidegen, el-
lenséges elemek — kicsi, 
vagy egyáltalán semmi 
szakképzettséggel nem ren-
delkezők Is — a munkás-
osztály fontos, bizalmi őr-
helyein. 

A szegedi vállalatok, üze-
mek dolgozói, vezetői, kom-
munistái vonják le a tanul-
ságokat abból, ami a 
Hangszerkészítő Vállalatnál 
történt Legyünk éberekés 
ne engedjünk teret az el-
lenséges, osztályidegen ele-
meknek, ellenséges néze-
teknek. Ezzel együtt ügyel-
jünk arra. hogy ne történ-
jenek baloldali túlzások 
sem. A vállalatoknál, üze-
mekben meg kell szívlelni 
a márciusi határozatnak 
ezt a részét Is: "Minden 
kommunista végezze példá-
san és éberen munkáját 
azon a helyen, amelyet a 
párt, a munkásosztály, a 
dolgozó nép, * népi demok-
ratikus államunk kijelölt 
számára". 

R Kenderfonógvárban terven felül 
ez évben 3,750.000 forinttá! több árui termelnek 

A Szegedi Kenderfonógyár 
dolgozói csatlakoztak a húsz 
budapesti ipari vállalat dol-
gozóinak felhívásához és vál-
lalást tettek, évi tervük ha-
táridő előtti teljesítésére. A 
Kenderfonógyárban is mun-
kálkodnak azon, hogy meg-
valósítsák mindazokat a fel-
adatokat. amelyeket az MDP 
Központi Vezetőségének már-
ciusi határozata jelölt meg. 

A gyár dolgozói vállalták, 
hogy éves tervüket de-
cember 20-ig befejezik és 
1955-ben terven felül 
3,750.000 forint értékkel 
több árut termelnek. A fel-
ajánlásban igen helyesen 
meghatározzák, hogy ígére-
tük valóraváltásáért mit 
tesznek augusztus 20 és 
november 7 tiszteletére. 
Megígérték, hogy éves ex-
porttervüket december l-ig 
befejezik. 

Augusztus 20-ig tíz tonna, 
december 31-ig ugyancsak 
tíz tonna külföldi rostot he-
lyettesítenek belföldivel úgy, 
hogy az nem megy a minő-

ség rovására. Az előírt 34.9 
százalékos gerebenezési ho-
zamot egy százalékkal növe-
lik. Ez évben terven felül 28 
tonnával több szálanyagot ad-
nak. Vállalták, hogy az elő-
írton felül 3 százalékkal nö-
velik az első osztályú áruk 
arányát s így 98 százalékban 
első osztályú árut készítenek. 
A termelékenységet az előző 
évekhez viszonyítva egy szá-
zalékkal növelik. Ez évben 
az újító-mozgalom segítségé-
vel 140 ezer forint megtaka-
rítást érnek el. A tervezetten 
felül 0.7 százalékkal csökken-
tik az önköltséget. 

A Szegedi Kenderfonő-
gyárban nagy gondot fordí-
tanak a termelésre; ezt a 
vállalásuk Is mutat ja . Meg 
kell állapítani azonban, hogy 

nagyon jó lett volna, ha a 
munkavédelemre és a 
munkakörülmények megja-
vítására is gondolnak. 

Erről sajnos nem esik szó a 
vállalásban, pedig egy pilla-
natra sem szabad elfeled-
nünk, hogy hazánkban leg-
főbb érték az ember. 

Szeaeden "a Cvrk Warszawa 
Ma tartják bemutató díszelőadásukat 

a lengyel árlisták 
A Juhász Gyula utcai általá- tongtak a szegediek a pénztár 

nos iskola úttörői tegnap reg- előtt, hogy megváltsák jegyü-

— Szeged megyei jogú vá-
ros területéhez tartozó isko-
lák az általános iskolai rajz-
oktatás eredményeinek be-
mutatása célfából Tábor ut-
ca 3. szám alatt rajzkiállítást 
rendeznek. A kiállítás meg-
szervezésével és rendezésével 
az oktatásügyi szervek Sza-
bó Miklós szakfelügyelőt bíz-
ták meg. A szépnek és érde-
kesnek ígérkező kiállítást 
Kiss László, az oktatási osz-
tály vezetője nyitja majd 
meg május 22-én. 

gel a lengyel és a magyar him-
nusszal, virágokkal köszön-
tötték a városunkba érkező 
Lengyet Népköztársaság „Var-
só" cirkusz artistáit. Mison 
Gusztáv elvtárs, a Városi Ta-

^ nács végrehajtó bizottsága ne-
J vében üdvözölte a kedves ven-
"dégeket, akik szeretettel vá-
laszoltak a baráti fogadtatásra. 

Aztán megkezdődött a fen-
gyel cirkusz Valéria térre való 
{elvonulása. A traktorok, gép-
kocsik egymás után vontatták 
a térre a gumikerekű sárga-
színű kocsikat, amelyek olda-
lán ez áll: Cvrk Warszawa. 
Néphadseregünk katonái is 
segítkeztek a hatalmas négy-
árbócos sátor felállításában. 
Nemsokára már az árbocok te-
tején lengett a magyar és a 
lengyel zászló. Szinte órák 
alatt felépítették az óriási két 

ket az előadásra. 
A nagy érdeklődéssel várt 

lengyel cirkuszt Szeged dol-
gozói örömmel fogadták. Min-
den jog megvan erre a nagy 
várakozásra: baráti országból 
jöttek az artisták, akik leg-
utóbb Kecskeméten vendégsze-
rerepeltek, ahol előadásaikat 
25 ezer ember tapsolta végig. 
Az érdeklődők a cirkusz veze-
tőitől azt is megtudhatták, 
hogy a lengyel művészek igaz-
gatója Edmond Nel Jenzsie-
winszki, aki tört magyarság-
gal konferálja maid a műsort 
és ő maga is fellép az előadá-
son. Motorozó medvék, maj-
mok, kutyák, lovak, papagájok, 
s más idomított állatok Foszlk 
változatossá az artista műsort. 

Ma este a „Varsó" cirkusz 
lengye! művészei díszelőadás 

és felezer embert befogadó cir-(keretében mutatják be mfisoru-
kusz nézőterét, szerették ' a kat. A cirkusz egv hétig tarfóz-
világítást. Délben már ott to-lkodik városunkban. 
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