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Az Egyetemi 
Könyviárat, ahol dol-
gozom, nap, mint nap 
elöntik a világ min. 
den részéből össze, 
futó prospektusok, 

folyóiraircklá mik, 
mulattá ny számok. 

Megnézegetem őket, 
azután szépen elra. 
kom a fiókomba. Né-
ha el is gondolkodom 
fölöttük. 

Van köztük minden, 
fajta ajánlat. Aján. 
lanak művészi folyó, 
iratokat, amelyekben 
fejeilen emberek szob. 
rai, görcsberántolt fi-
gurák, ezerfejű szőr-
nyek — háromdimen. 
ziós kastély festmények 
ablakain , kukucskáló 
többtestű csodalények 
és más efféle érdc. 
kcsségek csodállatják 
magukat és hirdetik a 
burzsoá-művésset ál. 
Utólagos páratlan, 
szabad, fönséges ere-
jét. Tudornán nos 
szaklapokból is ér. 
keztek olykor mutat, 
vány számok; cmlélc. 

fri&spcUtusfilc 
szem egy délnémelor. 
szági tudományos 

<1 négyszer észlapra, 
mely lényeges gyógy, 
szrrtudományi felada-
tának tartja a bajor 
falvak poétikus hajla. 
mű patikusai versei, 
wk állandó közlését. 

Vannak ilyen fu'r. 
csaságok! 

A napokban me-
gint jött egy kat aló. 
gus. Lange, Makxvell 
and Springer cég kül. 
di Londonból. Híres 
kapitalista cég, a 
kozmopolita tudomá. 
nyos üzlet egyik fel. 
légvára. Közli a Ju. 
goszláviából általa 
megrendelhető, általa 
finanszírozott tudo. 
múnyos lapok jegyzé. 
két, 

A nyomtatott olda. 
Ion, szép merített pa. 
piron tanúskodik ma. 
ga a prospektus Tito 
rendszerének szocia. 
lista szelleméről. 

Orvosi munkáik, 

tech nikai, irodalmi és 
pedagógiai folyóira. 
tok tanúskodnak egy. 
m&sután arról, hogy 
Tito következetes em. 
ber. Eladta a tudo. 
mányi is; népe legki-
válóbb szellemeinek 
munkája a londoni 
kapitalista cég tulaj, 
donosainak profitját 
növeli. A jugoszláv 
réz, a jugoszláv bú. 
za, a jugoszláv dolgo. 
zók verejtéke ulán a 
jugoszláv gondofko. 
dás, a tudomány is 
áruba került. 

— Dobra vele! 
Dobra vele! — Kiál-
tozik a fazismus új 
„egyénisége" s az 
angol.amerikai nagy. 
töke soványan csorgó 
csapja alá tartja ala. 
mizsnáért könyörgő 
tenyerét. 

Jugoszlávia tudó. 
sai, művészei a dollár, 
présben! 

íme, igy fest Tito 
rendszerében a mű. 
veszet és tudomány 
szabadsága. 

( szabolcsi,) 

Másfélmillió forintos beruházással bővítik 
a Szegedi Paprikabeváltó és Feldolgozó Telepet 

Csongrád megye dolgozó paraszt-
sága uz elmúlt évben 4100 holdon 
termelt paprikát. Az átlagtermés a 
rossz időjárás ellenére 14.5 mázsa 
volt. A röszkei Uj étct-tszcs 28 hol-
don holdanként 21 mázsát termelt. 
Ezért több mint 70 ezer forint jö-
vedelemben részesült. Idén a cso-
port hatvan holdra, a község egyé-
nileg dolgozó parasztsága pedig 
több mint kilencszáz holdra kötött 
szerződést. Megkezdik n paprika 
termesztését olyan vidékeken is, 
ahol eddig nem foglalkoztak vele. 
Csongrádon 40, Szenlesen 47. Hód-
mezővásárhelyen 40, a megyében 
össze-en 1053 holdra kötöttek szer-
ződési. 

Idén az időjárás igen kedvező. A 

várható rekordtermésre már ké-
szülnek a Szegedi Paprikabeváltó 
és Feldolgozó Telepen is. Az üze-
met állandóan bővítik. Az clniult 
esztendőben több mint egymillió 
forinlos beruházással ú j feldolgozó 
termet, négy negyvenkét méter 
bosszú, bárom emelet magas lég-
szárító vasbelonpajlát. két műszá-
ríló gépet állítottak tizembe. 

Most háromszázezer forintos be-

ruházással újabb munkatermet, 

még két pajtát építenek. A papri-

ka őrlését jelenleg még több ki-

sebb malomban végzik. Az ötéves 

terv során a telepen korszerű pap-

rikamalmot építenek, amely a me-

gye egész paprikailermését megőrli. 

« Párthirek 
Felhívjuk az anyagfelelősök fi-

gyelmél hogy az alapfokú és a kö. 
zépfokú politikai iskolákra a bizo-
nyítványok megérkeztek. Ára dara. 
bonként 20 fillér. Átvehető a Pá l t . 
oktatás Házában. 

Értesítjük a középkáderképző 
egyéni tanulóit, hogy akik a konfe-
rencián nem kapták meg az össze, 
foglaló konferencia kérdéseit, azok 
a Párloktatás Házában vegyék át. 

Agit, prop. osztály. 

Értesítjük a középfokú politikai 
iskola egyéni tanulóit, hogy részük-
re június 23.án délután 5 órakor 
a nemzetközi kérdések című anyag, 
ból tanulókört tartunk, június 30.án 
délután 5 órakor pedig konferen-
ciát az iparostanuló iskolában. Az 
elvtársak megjelenésére feltétlenül 
számítunk^ 

Agit. prop, osztály, 

N A P I R E N D 
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MOZI 

Szabadság: fél 5, fél 7, "fél 9 
„Verseny a tengeren" (június 22-
<«)• 

Vörös Csillag: fél 5, fél 7, fél 
9 „Az új tanító" (június 20-ig). 

Fáklya: 4, 6, 8 „Moszkva, a 
Szovjetunió fővárosa" (június 17-
17-ig). Június 18—21-ig: „Az uzso-
rás". 

Fáklya-moziban vasárnap délelőtt 
fél II órai kezdettel filmmaliné, 
bemutatásra kerül: Kalózok kin-
cse cimű film-

• 
SZÍNHÁZ 
Szünet. 

• 
A Múzeum nyitva keddtől pén-

tekig délelőtt 9-től délután S-ig, 
szombat és vasárnap délelőtt 9-töl 
1 óráig. 

* 

ARAMSZÜNET. Az AVESZ sze. 
gedi üzemvezetősége közli, hogyva. 
sárnap reggel 6—14 óráig Gyula 
és Béketelep, Dorozsma. Mórahalom, 
Szentmihálytelek, Röszke és Gyála 
községekben szünetel az áramszol-
gáltatás. 

Mai sportműsor 

Úszás 

3-l~I.es Orion kéthullámos rádió 
eladó. Imre-utca 3/a. 
ELVESZTETTEM igazolványai, 
mat tokkal együll pénteken dél. 
után. A becsületes megtaláló illő 
jutalomban rcszesill, adje le Csiszár 
Károlyné, Szeged, Faragó.utca 21. 
szám alá, vagy a kiadóban, 
EGY süllyesztős Singer varrógép 
eladó. Makkoserdő-scr 44. 
F E H É R sportkocsi ealdó. Tömör, 
kényi.utca 8 , földszint. 
F IATAL dolgozó házaspár bútoro-
zott szobát keres július l .re, kony-
hahasználat lal. Cím: Délmagyar 
nyomda, Vigh. 

E G Y Telefunken rádió eladó. A l . 
lila.utca 4. Barcza János, kapu 
nlatl 
R E K A M I É , kétszemélyes sürgősen 
eladó. Jósika-ulca 23. I. emelet. 
E L A D Ó tiszta, politúros rekamié, 
keményfa ruhaszekrény, feslett 
konyhakredenc. Petőfi.telcp, 1I-U. 
21. szám, 
BOROTVAPENGE élesítés meg. 
bízhalóan Szecsődi drogériában, 
Bajcsy Zsilinszky.utca 20 
ARATÓT keresek 1 hold búzavelés 
levágásához. Kecskés.telep, Adai . 
sor 4 szám. 
ELVÉSZETT egy halársávi iga-
zolvány Csiszár Imróné névre. Ke. 
rem a megtalálói, küldje el a benne, 
lévő iratokkal az igazolvány címére. 
RÁDIÓ , 3 + 1, Super eladó. Kos. 
suth Laios-sugárút 19. I I I e. t . 
J Ó K A R R A N lévő egyajtós jégszek. 
vény eladó. Cím: Mátyás.tér 13,a. 
RÉZÁGY príma sodronnyal, kerti 
fürdőkád, polcdeszkák, jégszekrény 
nagv ebédlőasztal és üzemnek 3 
nagv fregoli rozsdamentes huzalnk-
kal eladó Érdeklődni: naponta déi-
ulán 4—Iévi Mátyásdér 4/b. nlatl 

Vegyen takarékbélyeget, 

vagy legye pénzéi 

takarékbetétkönyvbe.'.. 

EGY új kihúzható asztal eladó. 
Horváth Mihály-utca 9. I. em. 2. 
730 BNV jókarban eladó, vagy ki-
sebbért elcserélném. Guttcnberg-u. 
22/a. 
FEHÉR hálószobabútor sodrony-
betéttel 1200 Ft-ért eladó. Dohány-
ulon 5. szám, a hídfőnél. 
EVOLUT Kálisz 51-es könyvelési 
taanfolyaniot most végzett. Épület-
fa és vaskcreskedclmi szakmában 
jártas. Bármilyen munkában elhe-
lyezkedést keres. Mojzes László 
Szeged, Nemestakács-ulca 27. 
EI.ADÓ kétajtós ruhaszekrény., csa-
ládi varrógép kifogástalanok. Zsó-
tér-utca 3b. emelel, Bőrgyárnál. 
KOMBIN ALTSZEKRÉNY diófesfelt 
eladó, hétfőtől Bankov asztalos 
Hajnóczi-utca 15. 
TÜKÖRREFLEX 6x6-os fényké-
pezőgép, 6x6-os nagyítógép. Corex 
liivólank és állvány csak egyült el-
adó. Alföldi utca 8. 
GYERMEK-sportkocsi eladó. Attila-
utca 18. II. em. 6 
3x4 m-es SZŐNYEG eladó Somogyi 
ulca 14. 
ELADÓ fehér gyermek mélykocsi 
női Singer varrógép. Újszeged, Li-
ga-utca 3. 
GYÜMÖLCSSZEDÉSHEZ 4 m.-es 
létra eladó. Madách-u. 11. asztalos-
nál. 
HÁZ eladó. Petőfi-folrp Xl.-es utca 
713. Érdeklődni: Lengyel-u. 30. 
Ugyanott fehér gyermekcipők 23-as 
24-es és 25, 26 oladók. 
EGY szoba-konyhás esetleg fürdő-
szobás száraz, féregmentes lakást 
keresek. Zollán-u. 1 l/a. Mile János. 
KUI.ÖNBEJÁRATÚ bútorozott szo-
ba kiadó fürdőszobával 2 személy-
nek is azonnalra. Vadász-u. 4/a, II. 
em. 6. 

ELADÓ egy pár kocsitengely 20 
tárcsákkal, Szatymazi-u. 29. 
FÖLDMŰVES Szövelkezetnek al-
kalmas kiszolgáló puli fiókkal, fel-
húzható redőnyökkel eladó. Mik-
szálh K.-u. 4. Noel szabó. 
ELADÓ egy 10 q mérleg. Meg-
tekinthető Apáca-utca 11. 
EGYSZOBA fáskamrából álló laká-
som elcserélném szoba-konyhásért, 
költségmegtérítéssel. Katona József 
utca 44. 
PRÉMES férfi rövid félikabáfot, 
vngv csak bundabélést megvételre 
keresek. Konkoly. Április 4 utja 23. 
KERESÜNK megvétellre jókarban 
lévő Íróasztalokat ármegjelöléssel. 
Postafiók 22. 
EGY langóharibonika sürgősen el-
adó. alkalmi vétel. Szeged, Brüsz-
szeli-körtit 20 szám 8341 
MODERN konyha és hálószobabú-
tor asztalosnál eladó. Szilléri-sug. 
25/a. 8236 
KOMBINÁLT szoba, kétajtós szek-
rény. használt kombináltszekrénv 
eladó. Mátyás-tér 23. 8234 
RUHASZEKRÉNY, asztalok, kanapé-
2 fotellel, virágállványok eladók. 
Érdeklődni; Bálvány.utca 6. 835S 

ELVESZETT egy fekete tacsi ku-
tya. Ismerctetőjel sárga folt van a 
szemei felelt. A megtaláló értesít-
sen. Petőfi-telep II. utca 22. 8181 
VASIIORODÓT, félfenekűt is vá-
sárolok. Hat személyes alpacca 
evőeszköz eladó. Nemcstakács-u. 4. 
szám. 8335 
VILANY-meghajtású kártoló és fo-
nó, cérnázógép jutányosán eladó. 
Érdeklődni: Makó, Móra Ferenc u. 
24. szám, Ballai Ferenc. 8282 
3 + 2 RÁDIÓ eladó, öthalom-u. 22/b 
EGY hét éves belga igásló eladó. 
Csonka-utca 6. 8296 
TELJESEN új fehér mély gyer-
mekkocsi eladó. Berena, Apponyi-
utea 23 

KÜLÖNVONAT G.vopárnsra 
június 24-én, vasárnap. Rész-
vételi jegy 6 Ft. Jelentkezni 
szerda délig az IBUSZ-nál. 

ELADÓ: faesztergapad, gyaluk, re-
dőnyök, férfi cugoscipők. 43, 44-es 
vaságy, tükör, zsírsütő. bogrács, 
Zerge-utca 26. Alsó csengő. 
HASZNÁLT faanyag, állványos le-
mezvágóolló, kézifúrógép, egy nyul-
ketrec és egy modern fehér mély 
gyermekkocsi eladó. Relek-ulca 4. 

8293 

EGY Singer bobinos varrógép el-
adó. Árva-u. 23. 
SINGER nagy sz.abógép eladó. Tú-
li Ica 14. (Felsővárosi. 8203 
ELADÓK: Összecsukható faigy, 
nagy asztal, márvány mosdó, szék, 
ágyba sodronybetét. Petőfi Sándor-
sugárút 20. szám. 
EGY kétajtós jeges eladó. Polgár-u 
7. szám. 

AWH 
J ^ ^ m e r t v a l t 

nyereméj iybeté tkőnyvezn! 

Ujszegedi versenyuszoda. Fél 4 
órai kezdettel a Szovjetunióban 
járt magyar válogatott úszók ver_ 
senye. Utána Bp. Haladás—Sz. 
Petőfi vizi'abdamérkőzés. 

Reggel 8 órától MHK-úszópró-
bák. 

Labdarúgás 

Lokomotlv-pálya: fél 4 órakor 
Sz. Dózsa ifi—Sz. Postás ifi. ifi 
bajnoki. Fél 6 órakor Sz. Dózsa— 
Sz. Postás. Megyei bajnoki, totó. 
mérkőzés. 

Cserepessor: Reggel 8 órakor 

Ruházati Meteor—Tiszamenli Épí-

tők. Városi bajnoki. 

Hunyadi-tér: 9 órakor KIOSZ— 
Lenfonó VL. Városi bajnoki. Fél 5 
• órakor Közkórház—Vendéglátóipar 
barátságos mérkőzés a koreai 
gyermekek megsegítésére. 

A Honvéd I I . Szőregen, a Ki-
nizsi Szentesen, a Petőfi I I . Kis. 
teleken, a VL. Sz. Kender C?on_ 
grádon játszik megyei bajnok, 
mérkőzést. Az Sz. Petőfi a K. Ki-
nizsi ellen Kecskeméten játszik ba-
rátságos mérkőzést. 

ökölvívás 

Rókusi tornacsarnok: 11 órakoií 

Szegedi Dózsa—Békéscsabai Loko_ 

motiv ökölvívómérkőzés. 

Atlétika. 

Lokomotlv-pálya: reggel 8 órai 
kezdettel Szeged város ifjúsági at^ 
létikai bajnokságai. 

Széchenyi-tér: délelőtt 10 óra: 
30 kilométeres országos országúti 
futóverseny startja. Beérkezések 
ugyanitt 12 óra körül. 

A Szegedi Honvéd NB I.es lab_ 
dnrugói. ökö'vívói. motorosai, röp-
labdázói és kosárlabdázói Baján a 
honvédségi nap kereíében szere-
pelnek. 

A Szegedi Lokomotiv I. osztályú 
női tekéző csapata Makón megyei 
bajnokságért küzd. A Sz. Loko. 
motiv tekéző csapata Békéscsabán! 

vasutas bajnokságért küzd. 
* 

A Szovjelunióhan járt magyal* 
ú-szógárda és vfzipólócsapat vasár-
napi, szegedi mérkőzésére jegyelő-
vétel n Petőfi SK klubhelyiségben. 
Elővételi jegyár 4 Ft. Egyesülell 
tagoknak 3 Fi. 

A Szovjetunióban járt úszóink beszámolója 
Ma délelőtt 11 órai kezdclte! a 

városháza közgyűlési termében Ta. 
polczaj Jenő elvtárs, az OTSB el. 
nökhelyettese és Temes Judit válo. 
gatott úszóbajnoknő beszámolnak a 

Szovjetunióban Szerzett tapaszta-

lataikról. A beszámoló iránt a; 

sportolók és a dolgozók körében 

nagy érdeklődés nyilvánul meg. 

Felhívás 
a békebizottsági titkárokhoz! 

Június 17-től 24-ig tartsanak 
beszámoló békegyűléseket, amelyen 
foglalkozni kell az eddigi mun-
kákkal és a következő feladatok-
kal. Ehhez beszédvázlatot kaphat, 
nak a városi békeirodán reggel 8-
tól este 6 óráig. 

Városi Békebtzottság 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Kereskedelmi és Pénzügyi Dol-
gozók Szakszervezte helyi csoport-
ja értesiti tagjait, hogy a tag-
könyvcsere folytán beszedett régi 
tagkönyvek visszaadása megkezdő-
dött. 

Régi tagkönyvek átvehetők min/ 
den délután 4—7-ig. 

A Kereskedelmi és Pénzügyi 
Dolgozók Szakszervezete helyi cso-
portja június 19_én, kedden este 6 
órai kezdettel szakszervezeti szék-
házunk kistermében, Kálvária.utoa 
10. szám alatt „Ember származása" 
címmel természettudományi előadást 
tart. melyre a kartársakat és min-
den érdeklődőt meghív a vezetőség* 

MSZT-HIREK. 

MSZT kultúrpropagandisták, fi-
gy elem! 

A Magyar-Szovjet Társaság 
szegedi tilkárságán 19_én, kedden. 
6 órai kezdettel kultúrpropagandaj 
értekezletet tartunk. 

Megjelenésre számítunk. 

A VÁROSI TANÁCS HÍREI 
Kötelező patkányirtás az egész 

város területén 

A városi tanács végrehajtó bízott, 
sága az egészségügyi miniszteri 
rendelet alapján a város egész te. 
rületére általános patkányirtást 
rendelt el. A rendelet részletesen a 
hangos híradóban és kedden falra-
gaszokon teljes egészében olvasható. 

V T. 
Közlöm az érdekelt gazdálkodók-

kal, hogy a tanács begyűjtési cso-
portja június 17.én. vasárnap reg. 
gel 8 órától délután 5 óráig a ter-
ménybeadási kötelezettség egyezte, 
tése végett minden gazdálkodónak 
rendelkezésére áll. 

Ismételten felhívom az éredkel. 
teket, hogy a szérűkből a szalmát és 
polyvát haladáklalanul takarítsák 
ki. Aki a hordás megkezdéséig a 
szérűt nem takarítja ki, az ellen a 
büntető rendelkezések figyelembevé. 
tele mellett a kihágás! eljárást 
megindítjuk. A szérűcsősz minden 
szérűnél megmutatja, hogy a szé. 
rűből kihordott szalmafelesleget 
hova lehet lerakni * ' 

Felhívom az érdekelt gazdálkodó, 
kial a mákgubó beadásának fontos, 
ságára A mákgubó fontos gyógy-
szert tartalmazó növény, melynek 
elégetése, vagy eldobálása nemzet. 

gazdasági szempontból káros. A! 
gazdálkodók saját fogatukon be-
szállított mákgubó szállítási költsé-
gét is megkapják. Átvételi ár má-
zsánként 60 forint. Minden gazdál-
kodó, akinek mákgubója van, j ú . 
lius.augusztus folyamán a földmű-
vesszövetkezet gyüjtőtelepein ad-
ja át. 

Felhívom a baromfitenyésztő gazw 
dák figyelmét, hogy a tojáskelletés. 
nél a jobb kelési százalék elérése 
érdekében minden 10 tyúkra 1 ka . 
kast kötelesek tartani és csak a fe-
lesleget adhatják el piacon. A ren-
delet betartását ellenőriztetni fo-
gom. 

Vásártartási hirdetmény 

Szeged városban júl ius 7-én. 
(szombaton) sertés, juh, kecske, 
S.án (vasárnap) állat- és. kirakodó-
vásár lesz. 

Vészmentes helyről, szabályszerű 
marhalevéllel mindenféle állal fel-
hajtható. Minden sertésről, juhról 
és kecskéről külön-külön marhalé, 
velet kell kiállítani. 

Iparosok és kereskedők ipariga-
zolványaikat hozzák magukkal, 
mert a vásár alkalmával a ható-
sági közeg felhívására azt fel kell 
mutatniok. 

Városi Tanács VB-elnökc* 

A r á d i ó m a i m ű s o r a 
Június 17, vasárnap 

Kossuth-rádió 
7.00: Zenés vasárnap reggel. 

Hanglemezek. 7.55: Színházak és 
mozik műsora. 8.00: Hírek. Lap 
szemle Műsorismertetés. 8.30: 
Alapfokú politikai iskola (falusi). 
9.00: Egy falu — egy nóta. 9.30: 
Háry János legújabb kalandjai, 
30.30: Béke és szabadság. 11.00: 
Az aratás. 11.25: Zenekari hang-
verseny. 13.00: Zenés posta. 13.30-
Hangos Újság. 14.00: Időjárás és 
vízállásjelenlés. 14.10: Szórakoz-
tató zene. 14.55: Hanglemezek 
15.30: Külügyi negyedóra. 16.30: 
Rádióénekkar. 17,20: Tánczene. 
17.40: Kincses Kalendárium 19.00: 
A magyar rádió zenés műsora. 
20.20: Francia nép büszkesége. 
21.15: Hangképek a vasárnap 
sportjáról, 22,10: Rádió tánczene-
kara. 23.15: Hanglemezek. 

Petőfi.rádió 

8.00: Falurádió. 8.30: Magyar 

népdalok. 9.30: Budapest.zenekar 

10.15: Tanuljunk énekszóra oro-

szul. 10.35: Részletek a Cigány-

báró operettből. 11.00; Miska bácsi 

lemezesládája. 11.35: Világiroda-
lom nagyjai. 12.05: Színes mu . 
zsika. 13.00: Részletek Havasi 
kürt című nagy operettből. 14.05: 
Budapest hangversenytermeiből-
15.00: Kérdezz — felelek! 15.20: 
Tömegdalok. 15.45: Rádió gyer_ 
mekszínházának műsora. 16.40: 
Szív küldi szívnek. 17.00: Maxim 
Gorkij barangolásai, az első elbe-
szélés. 17.30: Zongora. Hangleme. 
zek. 18.30: Hírek szlovénul. 18.40: 
Noé bárkája. 19.40: Koloratur ke_ 
ringok. 20.10: Tánczene. 21.30: 
Szív küldi szívnek. 22.10: Zon. 
gora. 22.35: Operarészletek. Hang-
lemezek. 
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