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Borzalmas éhínség előtt állnak 
a jugoszláv dolgozók 

„Az Internacionalizmus Zászlaja 
Alatt4', a jugoszláv politikai emi-
gránsok bukaresti folyóirata írja: 

Jugoszlávia fokozódó kirablása a i 
imperialisták által ós a Tito-fasisz-
ták állandóan növekvő háborús elő-
készületei a dolpozó tömegek gyors , 
iitemü elszeigfoyedését, nyomorát és 
éhezését vonjálk maguk u'án-

Tengerentúli ga/.dáik parancsára 
Titóék háborús vágányra állították 
át az ország termelésiét. A békeipar 
részben v a g y teljesen beszüntette 
működését, vagy átállt a háborús 
termelésre. í g y például ebben az 
esztendőben 50 százalékkal csökkent 
a cukor- és az olajipar termelése, 
30 százalékkal pedig a konzerv-
iparé. A vállalatok vezetői 'és tu-
lajdonosai ezrével bocsájtják el a 
munkából a dolgozóitat. 

A kizsákmányolás fokozása ér-
dekében Titóék ,,új f izetési rend-
szer'- vezettek be, s ezzel még 
alacsonyabbra nyomták az 
amúgyis alacsony munkabért. 

Egyedül Szlovéniában 244 tizem 
munkása nem kapja m e g a beígért 
alacsony munkabért sem. A belgrádi 
„Iszkra" nevű vasöntödében pedig 
a munkások nem kapták meg az 
amúgyis alacsony júliusi munkabé-
rüket, sőt ,.az új f izetési rendszel" 
értelmében még ők maradtak „adó-
sak -' a vállalatnak 270.000 dinárral. 
A f iumei „Primorka" vállalat dol-
gozói naponta 12—14 órát dolgoz-
nak és enmek ellenére a tényleges 
bérösszegnek csak 60 százalékát 
kapják meg. Az ilyen eljárásokat a 
Tito-banda hírhedt „új f izetési 
rendszere" teszi leheiövó. 

A belgrádi fas i sz ta klikk népeide-
nes politikája következtében 

az országban állandóan emelke-
dik a közszükségleti cikkek, a 
villany, a víz, n házbér, a köz-
lekedés, az üzemi étkezde, s l b. 

ára. 
Szabadkán az üzemi étkezdék és az 
éttermek előfizetési díja eléri a 
havi 4—5000 dinárt. A „Trgovinsiki 
üregí-eá" című fasiszta lap beval-
lotta hogy a közszükségleti cikkek 
árai huszonötszörösre errveDcidtek a 
háború előttiekhez viszonyítva. Hor-
vátországban az év első hat hónap-
jában a dolgozó tömegek vásárló, 
képessége 20 százalékkal csökkent 
ez előző év azonos időszakához vi-
szonyítva. 

Hogy a valódi okokat a dolgozók 
•lőtt, eltitkolják, 

a Tito-fasiszták már hosszabb 
* ideje n szárazságot okolják az 

f előállott helyzet miatt. 

Ezzel szemben közismert dolog, 
hogy Titóék idén hadikiadásokra a 
költségvetés 77 százalékát irányoz-
ták elő, ezzel szemben évek óta már 
jóformán semmit sem fordítottak a 
mezőgazdaság é s a békeip3r fej -
lesztésére. 

A Tito-klikk politikája a mező-
gazdasági termeilés állandó csökke-
néséhez vezetett és vezet, Titóék be-
vallása szerint 

a mull esztendőben nagymér-
tékben csökkent a bevetett föld 

területe: 
a búzáé 18 százalékkal, a kukoricáé 
16 százalékkal, a többi gabonáké 
pedig 14 százalékkal. Ebben az esz-
tendőben a helyzet még rosszabb. 
A mezőgazdasági terméshozama 30 
százalékkal csökkent a mult évihez 
viszonyítva. 

Titóék lcgszemérmellenebb ha-
zugsága az a mese, hogy a foko-
zódó nyomor é s éhínség egyedüli 
oka a szárazság- Közismert tény, 
hogy Titóék — akár van szárazság, 
akár nincs — nagy mennyiségű 'élel-
miszert exportálnak. 

Az utóbb) négy esztendőben 
több mint 5 milliárd kilogramm 
búzát és kukoricát exportáltak a 
kapitalista országokba, amelyet 
a dolgozó parasztoktól rabol, 

tak el. 
Csak ez év januárjától júniusáig 
463 ezer tonna kukoricát vittek ki 
az országbél. 

Ezek a tények azt mutatják, hogy 
Jugoszlávia dolgozóit még nagyobb 
éhínség é s nyomor fenyegeti . Titóék 
csökkentik a munkások munkabérét 
és politikájukkal még nagyobb 
nyomorba taszítják a dolgozó pa-
rasztságot és a többi dolgozókat. 
Állandóan nő a munkanélküliek 
száma. Az infláció szüntelenül 
emelkedik. A közszükségleti cikkek 
árai állandóan nőnek, a dolgozók 
reálbére pedig állandóan csökken-
A mezőgazdasági termékekből m>nd 
kevesebb van ®z országban, Titóék 
pedig állandóan fokozzák a kivitelt. 
A tél a küszöbön van és milliók jár-
nak rongyosan. Egyre kevesebb a 
tüzelő és ami van, az a magas árak 
miatt megfizethetetlen. 

Jugoszlávia dolgozó tömegei tud-
ják. hogy összes bajaikért egyedül 
a fasiszta rendszer a bűnös. Ezért 
a jugoszláv hazafias erők, élükön a 
munkásosztállyal az internaciona-
lista-kommunisták vezetése alatt, 
mind elszántabb harcot folytatnak a 
fas iszta Tito klikk gyűlölt rendsze-
rének megsemmisítéséért és az or-
szágnak az imperialista ;ga alélj 
felszabadításáért. 

Harc Jugoszlávia marxi-lenini kommunista pártjáért 
A Moszkvában élő jugoszláv po-1 

lltikal emigránsok ,,Za socialislicku 
Jugoslaviju" című lapja vezércikk-
ben foglnlkozik az uj marxi.lenin' 
kommunista párt megteremtésével 
Jugoszláviában. A lap a többi kö-
zölt a következőket írj®: 

Jugoszlávia népeinek a Tito-fa-
e'szla rendszer és az amerikai-an-
gol lcigázók ellen v ívott felszaba-
dító harcában elsőrendű szerepet 
íölt be az új, marxi-lenini Jugo-
szláv Kommunista Pár4 megterem? 
Ié6e. A marxizmus-leniniimushoz 
hü jugoszláv kommunisták a leg-
kegyetlenebb fasiszla lerror köze-
pette harcolnak az iiiegális párt. 
szervezetek megleremtcséért. 

Az elmúlt négy esztendő alatt 
a jugoszláv forradalmárok nagy és 
értékes tapasztalatokat szereztek, 
megtanulták, hogyan kell harcolni 
a Tito-rendszer ellen. 

Illegális pártszervezetek alakul-
rak a gyárakban, az skolákban és 
Intézményekben, a hadseregen be-
lül és a tömegszervezetekben, a 
lalvakban. 

Maguk Titóék is kénytelenek el-
ismerni. hogy az illegális szerve-
zetek tevékenysége megnövekcóe'f. 

A Titc-klikk azt a feladatot tüz,;e 
maga elé. hogy mindenáron meg-
akadályozza az új Jugoszláv Kom-
munista Párt me í'.ere i.tcöét. kin. 
kovics UDB-szeivezele letartóztatja, 
meggyilkolja a hazafiakét, provo-
kátorokat igyekszik körükbe csem-
pészni, terrorizálja meglélemlili a 
letartóztatottakat, meghamisítja 
vallomásaikat és kijelentéseiket. 
Hiába való azonban a Tito-fasisz-
ták erőlködése. Semmiféle eszköz-
zel sem tudják megakadályozni az 
új Jugoszláv Kommunista Párt 
megteremtését. A jugoszláv for-
radalmárok teljesíteni fogják fel-
adatukat — megalakítják azt az 
új Jugoszláv Kommunista Párlo'4, 
amelynek vezetésével Jugoszlávia 
népei levet ik magukról Tito fa-
siszta zsarnokságát, kivívják sza-
badságukat és függetlenségüket — 
írja a lap. 

* Pár t hirek 

Felhívjuk a P B szervezést 
osztály instruktor elvtársait, 
hogy a mai napon délután 5 
órakor részükre igen fontos 
megbeszélést tartunk a Kál-
vin-téri székházban. Kérjük, 
hogy az elvtársak feltétlenül 
és pontosén jelenjenek meg. 

Szervezési Osztály 

Teljesítsük a sitózási tervet! 
A Népgazdasági Tanács előírja, 

hogy az egyénileg dolgozó parasz-
toknak, termelőszövetkezeteknek, 
Iszcsknek az 1952 es évben állaton-
ként hány köbméter stlótakarmányt 
kell készíteni, hogy az állatok szá-
mára biztosítani tudják a lalcar-

| mányt. Nagyon sok egyénileg dol-
gozó paraszt van, aki kötelességé-
nek nem telt eleget. 

Azok a dolgozó paraszlok. akik 
még nem biztosították silózásra a 
takarmányt, gátolják a silózási terv 
teljesítését. A silózás tervét azon-
ban nemcsak az egyénileg dolgozó 

parasztok késleltetik, hanem k űo-
rozsmai gépállomás is. Igazolja ezt. 
hogy majdnem minden nap 4—5 
óra hosszát áll a silózó gép é s a 
mellé beosztott 8—10 dolgozó ideje 
is kárbavész. A siúózás tervteljesíté-
sét minden dolgozó paraszt te-
kintse közös ügynek. A még nem 
leljesílök minél hamarabb biztosít-
sák állatállományuk részére a ta-
karmányt. Emellett a gépáljást a 
dorozsmai gépállomás minél hama-
rabb szüntesse meg, vizsgálja k', 
ml a hibák oka. 

Értesítjük a Párttörténeti szak 
második évfolyam hallgatóit, va-
lamint a Sztálin elviére életrajz 
konferencia vezetőit, bogy részükre 
új irodalom érkezett. Kérjük mi- Járási sportköreink nagyobb gondot fordítsanak 
nél előbb vegyék át a Pártoktatás , . , , - , , , , , 
Házában. i valamennyi sportág fcjlesztesere 

Értesítjük az elvtársakat, hogy a j A S z e g e d J á r á s t T S B v n í f á r n a p Já_ 
part- és tömegszervezeti funkció-, rási kisgolyós minősítő tekeversenyt 
náriusok részére október 24-én, a ! rendezett Á verseny ünnepélyes ke-
Pártoktalás Házában Ajtai Miklós " ^ . ^ s í 8 J £ e " Jói 

. . . . J , i sikerü.t, bar a résztvevők szama a 
elvtárs „A szociáldemOKratizmus ]eigazoit versenyzőkhöz viszonyítva 
elleni harc" címmel előadást tart- t öbb is lehetett volna. A versenyt 

Értesítjük a Párttörténet I. évfo- pályán rendezték; az egyiken a 
lyamáuak propagandistáit, hogy ré-
sziikre október 25-én délután 2 óra-
kor a Radnóti gimnáziumban a z 
első anyagból konferenciát tartunk. 
Kérjük a pontos megjelenést. 

Értesítjük a Politikai gazdaságtan 
szak II. évfolyamának hallgatóit, 
hogy részükre a meghívóban írt he-
lyeken és időpontban konferenciát 
tartunk. Kérjük a feltétlen és pon. 
tos megjelenést. 

telibedobást, a) másikon a tarolást 
tartották. A JTSB a versenyen ki-
alakulj eredményeik alapján 16 te . 
kézőt minősített, és az öi első he-
Cyezettet könyv- és ok'evé'.díjazásban 
részesítette. A 23 induló közül az. 
első Palotai József (Öszeniiváni SK) 
76 fával: 2. Vörös András (UJszent. 
iváni SK) 73 fa ; 3. Hegyközi Mihály 
(ószentlván) 73; 4 Ferenczi József 
(ószentlván) 72: 5. Gavrán János 
(Tápéi SK) 69 fával. 

Annak elíenére, hogy a JTSB a 
, versenykiírást Idejében kiadta és két 

H B I pályát biztosított a versenyekre, 
Ér tes í t jük a Pa r t tö r t éne t i Szak II i mégis a 80 nevező közül rsak 23-an 

évfolyamának hallgató:', hogy ré 
szűkre október 25-én, szombaton 
délután 2 órakor az Építőipari 
Technikumban konferenciát tar-
tónk. Kérjük az elvtársak pontoe 
megjelenésé*. 

Felhívjuk a Párttörténeti hallga-
tók II. évfolyam hallgatóinak f i -
gyelmét. hogy október 25-ig m é g 
az első konferencia előtt vegyék fe l 
a kapcsolatot a konferenciavezető-
jükkel. mert a konferenciákra való 
Ifiértékeléshez külön meghívót 
nem fogunk küldeni. Pártszerveze-
teink ellenőrizzék és segítsék elő a 
kapcsolaj felvételét-

Értesítjük a Sztálin életrajz kon-
ferencia vezető elvtársakat, hogy 
részükre október 25 én szombaton 
délután 2 órakor a Pártoktatás Há-
zában konferenciát tartunk. Kérjük 
a pontos megjelenést. 

Aglt . Prop. Osztály 

jelentek meg A JTSB elsősorban a 
sportkörök vezetőségénél látja a hi-
bát., mert nem törődnek eleget fej-

JTSB a versenyek rendezésével e r r e 
módot és lehetőséget biztosít. Nern 
foglalkoznak te teke, röplabda, sakk 
és az asztalitenisz sporttal, nem tö-
rődnek a sportokat kedvelő ver-
senyzőik fejlődésévet. egyedül csak 
a labdarúgással törődnek. Például 
Szőreg termelőszövetkezeti község 
sportköre 34 Indulót Jelentett, eb-
ből egy sem Jött el a versenyre. A 
falusi sportkörűk munkája egyolda-
lú. Versenyzőiket nem részesitik 
többirányú kiképzésben, mely erejü-
ket, ügyességüket és állóképességü-
ket egyaránt növelné Nem foglal-
koznak a közösségi szettem kialakí-
tásával, nem tudatosítják a verseny-
zőkkel, hogy győzelmeikkel, egy-egy 
versenyen való részvételükkel köz-
ségüknek, sportkörüknek szereznek 
dicsőséget. 

Községeink sportköreinek feladata, 
hogy a szovjet ko'hozok példája nyo-
mán foglalkozzanak a sportolókkal, 
fejlesszék a különböző sportágakat , 
biztosítsák a dolgozók részvételét a 
sportversenyeken, ellenőrizzék mun« 

lesztésl tervük teljesítésével, bá r a 1 kájukaf, segítsék fejlődésüket. 
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Moszkvában október 22-én meg-
kezdődött a nemzetközi női sakk-
verseny. 

A verseny színhelye, a Szovjet 
Hadsereg Központi Házának hang-
versenyterme zsúfolásig megtelt. A 
szépen feldíszített színpadon 8 táb-
lán Indult meg a verseny 

A Játszmák elején már igen ke-
mény, szívós küzdelem született, 

Az Sz. Haladás úszók sikere ózdon 
Vasárnap országos Jellegű sport , 

köri úszóversenyt rendeztek Ózdon, 
melyen a Szegedi Haladás úszói ki-
tűnően szerepeltek. A szegedlek 
eredményei: 100 m női, hátúszásban 
első Juhász 1:34: 3. Bánkúti 1:45; 
100 női gyorsúszásban 1. Lábdi I. 
1:25; 2. Bánkúti 1:27; 100 női sere 
dü'ö mellúszásbn e'ső Fenyvesi 1:30, 
100 női pillangóban 2. Lábdi II. 
1:41; 3x50 méteres, női vegyesvál-
tóban 2 a Haladás csapata. 100 IDŐ JÁRÁSJELENTÉS 

Várható i s s i í r á - tóban 2 a Haladás csapa-.a. iuu 
. . . i v l í férfi mellúszásban harmadik Banka 

péntek esjkj : Erő. j : 2 f i , 0 0 f é r f , pillangóban második 

PÉNTEK 

( ö a i á r n a p d é l e l ő t t 10 é r a k o r n y í l i k m e y 

a Q l e m z e t k ő z i Q y e r n i e k r a j z OCiáUítás 

A vasmegyei bélcebizoltság össze-
gyűjtötte kilenc ország békeharco-
sainak gyermekrajzait. Ezt a tó ál 
lítáai anyagól mosf Szegeden is, a 
III, BékekongTcsszusra való készü-
lés során bemutatják. A kiállítás 
bizonyságtétel a beketábor igaza 
mellott: a Szovjetunió, Magyaror-
szág, Lengyelország, Románia, 
Csehszlovákia, Német I)emiokra>-ikus 
Köztársaság, Olaszország, Svédor-
szág; Anglia gyermekednek rajzai, 
festményed a békeakaratot tükrözik 
vissza. 

A kiállítást a Horváth Mihály-
utcal kiállítás-csarnokban rendezik 
meg. Vasárnap délelőtt 10 órakor 
Nagy István elvtárs, tamácselirabk-
helyettss, a Városi BékebizoFteág 
tagja nyitja meg ünnepélyesen a 
kiállítást. A Dózsa-iskola úttörő wv 
noka ráoak és a gywkortó iskola" 

énekkarának közreműködése teszi 
ünnepélyessé a megnyitót. A kiállí-
tás egész nap nyitva, a dolgozók 
iminden nap megtekinthetik. 

Keresse fel 
a Le«iln-u. 13. szám alatt a 

Sportfogadási Osztály sze . 

gedi kirendeltségé; A kiren-

deltség jeligéjéve; minden 9-

es találat nyer. A kirendeltség 

szakszerű felvilágosítással 

útmutatásnál szolgái. 

sen felhős idő, sok-
Q 4 KS felé eső. helyen. 

fid ként zivatar . Mér. 
.sékelt, időnként 
élénk délnyugati, 
nyugati szél. Az 
enyheség tovább 
tart. 

Várható hőmérsékleti értékek az 
ország területére: Pénteken regqel 
8—11, délben 12—15 fok között A 
várható népi középhőmérséklet ok-
tóber 24-én, pénteken tíz fok felett 
lesz. 

MOZI 
Szabadság: Szerelmi bájital (októ-

ber 29-ig), 
Vörös Csillag: Falusi orvos (októ-

ber 29ig). 
Fáklya: Harcokban edződött (októ-

ber 26-ig!). 
Az előadások ír mozikban 6 és 8 

ólakor kezdődnek. 
SZÍNHÁZ 

Este 7 óra: Luxemburg qrófja. 
Katona József bérlet (2). 

KIÁLLÍTÁS 
Arany János-emlékkiállítás a Somo. 

gyl Könyvtárban. 
MUZEUM 

Kossuth-emlékklállttás, Móra Ferenc, 
kiállítás, fejlődéstörténeti és terme, 
szeirajzi kiállítások: hétfő kivételé-
vel napon|a 9 órától délután 18 
óiálg, szombaton 9 órától délután 17 
óiaig, vasárnap 9-től 13 óráig. 

KÖNYVTAR 
Az Egyetem) Könyvtár nyitvatartási 

Ideje hétköznapokon: Olvasóterem dél-
előtt tO.től este B-ig, hétrőn 2-től es-
te 9-lg. Kölcsönzés 12-tőt este 8-ig, 
hétrőn 2-től este 8 lg. 

Somogyi: Délelőtt 10-től este 7-Ig, 
(Könyvkölcsönzés: délután 2-től este 
6 óráig.) 

Gorkll (Horváth M-u. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-től 
2-lg: délután 3 tói 7-ig. Könyvköl-
csönzés. 

Llebmann 1:19; 100 férfi gyorsúszás-
ban 3. Lombos 1:09; 100 fér f i hát-
úszásban 2. Benkő 1:18: 3x50 mé-
teres férfi vegyesváltóban első a 
Haladás csapata. A keskeny uszoda 
mia'tt ötös létszámú vízilabda csapat 
(Banka, Tombácz, Csapó, Lombos és 
Llebmann) szép küzdelem után 8:7 
arányban legyőzte a tavaly még NB 
I.es Budapesti Előre csapatát. 

A szegedi kerékpárosok ló szerep-
lése 

Vasárnap tartották meg Budapesten 
az országos kerékpáros Spariakiád 
döntőit, amelyen a megye vá loga -
tottját Bazsik, Faragó és Babarczi 
Rózsa képviselték. A versenyek so-
rán 25 induló közül második Faragó, 
ötödik Bazsik lett a férfiak verse-
nyében. Babarczi Rózsa 21 induló 
közül a nők versenyében az ötödik 
helyen végzeit. 

úgyhogy az első négy óra nem ho-
zott eredményt. Elsőnek a S. Chaude 
de Slliams (Franciaország)—F. Heems-
kerk (Hollandia) Játszma é r t véget 
döntetlen eredménnyel. 

I-ánigos Józsa (Magyarország) kttű. 
nő támadást indított királyszárnyon 
és győzelmet aratott Olga Rubcova 
(Szovjetunió) ellen. 

Három város tekebajnoksiqa 
A három város férf t tekebajnok-

ságának eredményei: VL Sz Kender, 
fonó—Ceglédi Lok 2896:2883, Ceg-
Cédi Fáklya—Kecskeméti Dózsa 2849: 
2840; Szegedi Honyéd—Ceglédi Épí-
tők 3159:3147: Kecskeméti L o k -
Kecskeméti Vörös Meteor 2894:2780: 
Szegedi Postás—Kecskeméti Lok 3307: 
3073. A bajnokságban a Kecskémé'i 
Gépgyár vezet a Szegedi Honvéd és 
a Kecskeméti Lokomotív előtL 

Az Sz. Postás nyerte a női röplabda 
rangadót 

A városi női röptebda bajnokság 
rangadó mérkőzését az Sz Postás 
nyerte 3:2 arányban a VL Sz Ken-
derfonó ollen. 

Labdarugó fegyelmi ítélet 
A Társadalmi Labdarugó Szövet-

ség fegyelmi bizottsága október 
22-i ütésén az alábbi ítéletet, hozta: 

Király Árpád (Szegedi Petőfi) két 
bajnoki mérkőzésen nem Játszhat. 

A megyei labdarugóbajnokság 
végeredménye 

1. Makói Lok. 26 113:22 46 
2 Szeg. Honv. II 26 136:32 45 
3. Szegedi Dózsa 26 70:24 41 
4. Hmv Dózsa 26 76:17 39 
5. Űjszegedi VL 26 57:38 34 
6. Szemes 26 56:68 28 
7 Szeg. Postás 26 57:61 27 
8. Hmv. Petőfi 26 47:52 25 
9. Mindszent 26 38:58 13 

10. Szeg. Kinizsi 
11. Kistei'ek 

26 35:90 15 10. Szeg. Kinizsi 
11. Kistei'ek 26 34:101 12 
12. Csongrád 26 23:65 12 
13. Sz. VL Kender 26 22:72 12 
14. Szőreg 26 18:82 8 

SZAKSZERVEZETI HIREK 
A MAV nyugdíjasok okjóber 25-én 

délután 2 órakor Tolbuchm sugárú t 
14 szám a'att bizalmi ülést tarta-
nak 

MNDSZ HIREK 
Rókus MNDSZ csoportnál tanács-

beszúmoló lesz Ma este 6 óraikor 
Belváros V. csoport orvosi előadási, 
Hámán Kató csoport és Felsőváros 
II. taggyűlést. Postás csoport nő-
napot tar t . A városi titkárságon es-
te 6 órakor a Szülői Munkaközösség 
elnökei részére értekezlet lesz. 
amelyre pontos megjelenést kér a 
titkárság 

BŐRKABÁTJÁT most festesse, Javft. 
tassa Csordás bürruhakészftő mes-
ternél Szent Miklós u. 7. 
EGY szép rekamié eladó. Hétvezér 
u. 60 szám. 
TÜKRÖS hármasszekrény, vörösréz 
fürdőkád melegítő, biedermayer, ka-
napé székkel eladó Párizst krt . 45. 
AGYSODRONY, tükör eladó. Szűcs u. 
11. emelet, déli órákban. 
ELVESZTETTEM egy igazolványtartót. 
A becsületes megtaláló adja le Sza. 
badsajtó u 60. szám alá 
GÁZREZSÓ, Csepel, 2 lángú eladó. 
Kossuth Lajos sgt- 23. 
ELADÖ 4 fiókos sublót, jó állapot-
ban Felhő u. 18. Wéber. 
VIDÉKI leány elmenne háztartásba 
dolgozni. Bakai Nándor u. 15. 
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Felelős szerkesztő é* kiadót 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged Lenin-u. I I 

Teieroni 35—35 és 40—30 
Kiadóhivatal: Szeged. Lentn-u. t , 

Telefon: 81—1B éa 35—00. 
Csongrádmegyei Nyomdaipart 

_ Vállalat. Szeged 
»!*!*» i - w t l • - - -

HIRDETMÉNY 
Közhírré teszem, hogy a földműve-

lésügyi minisztérium rendelete alap-
ján Szeged Város Tanácsának terü-
letén levő 6 hónaposai ál Idősebb ko-
sokat 1952. október hó 25.én r eg . 
pel 8 órakor a Szeged-Rókusi vásár , 
tér re : ugyanaznap 11 órakor a bak . 
tói Felszabadulás tszcs tanyája előtti 
térre; ugyanaznap 15 órakor a Vad. 
kerti téri (a'sóvárasi bikaistálló előtt 
elterülő térre) vezessék elő. 

Egyben felhívom a kan apaállat 
tulajdonosokat és gondozókat, hogv 
a fenti időben és Jelzett helyre a 
kiselejtezésre váró kanokat is ve-
zessék elő. 

VB.-elnök 

FELHÍVÁS 
Felhívom a hdzmegblzottl Intéz-

mény kerületi és körzeti vexyjőit, 
valamint a házmegbizottakat, hogy SS 
Október 20 határ időre kézbesítésre 
átadott kötelező biztosításra vonat-
kozó bizonylatok kézbesítést Ivett 
azonnal adják le a tanácsháza 106-os 
szobájába. 

Felhívom fenti Intézmény szerveit, 
hogy a gyámügyi hatóság áttaí ki. 
adott környezettanulmányokat szin-
tén fenti helyre azonnali adják le. 

VB.-elnök 

HIRDETMÉNY 
Felhívom mindazokat, akik sflóta-

kormány tárolására kötelezettek 
'akik értesítést kaptak és azok. akik 
értesítést nem kaptak, de szarvas , 
marhaállományuk vagv 10 sertésnél, 
vagy 14 juhnál nagyobb állatállo-
mányuk van), hogy a silónak való 
takarmányt azonnal szállítsák * 
Csongrádi sugárút végén lévő sY.ó-
gödnökhöz. 

AzokkáI szemben, akik' ezen felhí-
vásnak nem teáznék eleget, a tört 
vény s rgo ráva l fogok eljárni. 

v*. - t . s * j 


