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Közel három mázsa lisztet rejt egetett és mégis vásárolta a kenyeret 
Ötvös lslvá\i ásotthalmi kulák 

Nem mindenki isirierte eddig 
Asotthnlmán ü'víis István kulákol, 
de most bkölbeszorul a. i község, 
bell dolgozó parasztok keze e név 
hallatára. . 

Mindenü't azt hallani a -.község-
ben: 

— A gyalázatos megkcHroiítolt 
bennünket azzal, hogy nagy meny-
nyiségü zsírt, lisztet, iparvlkket. 
ruhaneműt és motorkerékpár* rej-
tegetett, közben azt híresefe/te, 
hogy ő a legszegényebb ember... 

Érthető a becsületes ásotthalmi 
dolgozó parasztok felháborodása, 
ötvös Istvánnál, akinek földje, 
szőleje, füszerüzlete és korlátolt 
borkimérése vott, 

230 féle árucikket találtak. 

amelyeket elrejtett n közfogyasztás 
elöl olymódon, hogy ezek az áruk 
idővel tönkrfcmen jenek. Nedves 
ólpadlásra s különböző helyekre 
dugta a ruhaneműt, a gyufát, a 
»ót és az árucikkek felsorolhatet-
lan sokaságát A hivatalos megál-
lapítás szerint ötvös István töb-
bek közt 287 kilogramm tisztel, 70 
kilogramm zsírt, 10 kilogramm zd-
rolt szeget, 12 kilogramm szappant, 
126 doboz gyulái, 280 csomag ci-
garettapapírt. 30 pár harisnyát, 22 
kilogramm sót rejtett el. Az a 
legfelháborilóbb, hogy a nagy-
mennyiségű liszt mellett állandóan 
vette a kenyeret, ezzel akarva 
zavart kelteni a kenyérellátásunk, 
ban. Hat kocsi értékes lucemaszé-

Kétévi börtönre ítélte a bíróság 
na fs lekerült a padlásról, amit 
azért dugóit <el, hogy „most a ta. 
karmányszük időben segítse a 
megszorult do\gozó parasztokat ta„ 
karmánnyal." Ugyanakkor takar, 
mányb&adási kötelezettségét nem 
teljesítette. 

— Jöjjön miiHlenki hozzám vá-
sárolni, nálam hitelbe lehet kapni 
mindent — ezt Hangoztatta a dol-
gozók elöt', amikkor még megvolt a 
bojtja. Természetesen becsapta 
ötvös István a tdolgozó paraszto-
kat. Anrlkor fizetésre került a sor, 
kétszer-háromszor nagyobb árat f -
zetteCett mindenkivel, mint ameny-
nyit valójában vkásároltak nála. 
Ipai engedélyének bevonása után 
ls folytatta a z árucikkek össze-
vásárlását. Az eldugott áruk nagy-
része már romlásnak indult; a szö-
vetek egyrésze úgy mállott széj-
jel. mint a megsárgulj, molyrágta 
könyv lapja. Az eldugott szappan 
i,s a felismerhetetlenségig piszkos, 
földes volt. 

Többtlízezer forint értékű áru és 
pénzkészlete ellenére rossz ruhába 
járt ö tvös István kulák és folyton 
azt hangoztatta, hogy egy flllésrje 

I sincs. A tavasszal is „szegénysé. 
I gével" akarta elodázni borbeadást 

kötelezettségének teljesítését. A 
tanácsnál ítzf mondotta, hogy s.egy 

! deci bor az nem sok. de. apny 'á se 
lehet pincéjébe találni." Amikor 
azonban az állam emberei ellen-
őrizték. ezzel fogadta őket; 

— Milyen bot tetszik kedve-

seiéi, fehér vagy piros, óbor, vagy 
új? Kerüljenek beljebb, mindjárt 
hozok egy kancsóval. 

Volt tehát bora a kuláknak, nem 
kevesebb, mint 

hateaer liter, 
csak a kötelezettség teljesítését 
akarta szabotálni. Mosl a házku-
tatás során pedig olyan takarék-
könyvet találtak nála, amiben a 
nevére írva 7000 forint volt. amit 
bármelyik pillanatban kivehetett, 
mint saját kézpénzkészletét. Ilyen 
hát ötvös István ásotthalmi kulák, 
aki „szegénynek" tüntette fel. ma-
ga.1. De rokonai 6e különbek ná-
la. Sógora, Beesik Mátyás, voít 
cséplőgéptulajdonos, 40 holdas ku-
lák, arról nevezetes, hogy rendsze-
resen szabotálja a beadást. 

Amikor leleplezték az árurejte-
gttó kulákot, fia. ifj. ötvös István, 
aki a Betonútépítő Vállalathoz fu-
rakodott be gépkocsivezetőnek, el-
lopva a vállalat kocsiját, mag 
akarta szöktetni apját a községből. 
De ez nem sikerült a leleplezett 
kulákoknak. 

Az árurejtegető ötvös István ku-
lákot a dolgozó nép bíróság ' elé 
álltíotta. A község lakossága meg. 
elégedéssel vet le tudomásul, hogy 
két évi börtönt, 2000 forint pénz-
büntetést és 2000 forint vagyonel-
kobzást szabott ki rá a nép bíró-
sága. 

Megnyílt „a 150 éves 
M a g y a r Nemzeti Múzeum" kiállítás 

A Magyar Nemzeti Múzeum 150 
éves fennállása alkalmából hétfőn 
délben a Nemzeti Múzeum ünnepé-
lyesen feldíszített dísztermében 
megnyílt „A 150 éves Magyar Nem-
zet} Múzeum" című kiállítás. 

Pogány Ö. Gábor bevezető sza-
vai után Jánosi Ferenc, a népmű-
velési miniszter e'ső helyettese 
mondott ünnepi beszédet. 

Jelentős ünneppé avatja a mai na-
pot egyfelől az, hogy egyik fontos 
kulturális intézményünk alapvetésé-
ről emlékezünk meg, másfelől pedig 
az, hogy másfélszázados munka 
sok komoly eredményét tárhatjuk 
összegyűjtve népünk el'é — mon-
dotta. 

A továbbiakban János} Ferenc 
Idézte a Nemzeti Múzoum fkapító-
inak emlékét, majd beszámolt ar-
ról, hogy a felszabadulás után a 
párt segítségével múzeum-ügyünk 
is megindult a felemelkedés útján. 

A 150. évforduló alkalmából nem 
elég a nagy múltra emlékezni — 

folytatta —. világosan látni kell a 
még nagyobb jövő feladatait. 

Ezek: szorosan kapcsolódni öl-
éves terveink legfoniosabb politi-
kai, gazdasági, kulturális feladata 
hoz, szocializmust építő, békét védő 
népünk égeté kérdéseihez, a szovjet 
tapasztalatok rendszeres, mélyreható 
felhasználásával kialakítani és ki-
szélesíteni az ideológiailag szilár-
dan megalapozott tudományos mun-
kát, ennek alapján biztosítani mú-
zeumaink eleven, harcos, a felvető-
dő kérdésekre gyorsan reagáló agi-
tációs, népművelési munkáját. 

Népünk érdeklődése, szex-etet., 
támogatása ma megvan. Az szüksé-
ges, hogy múzeumaink, múzeum-
ügyünk dolgozói forrjanak egészen 
egybe népünkkel, szolgálják teljes 
hűséggel érdekeit — fejezte be be-
szédét Jánosi Ferenc. 

Ezután Fülep Lajos, az Orszá-
gos Magyar Történeti Múzeum fő-
igazgatója tartott előadást, majd 
a megjelentek megtekintették a ki-
állítást. 

A SZOT I. nyerte az országos kötöttfogású 
birkózó csapatbajnokságot 

Hogyan segíti az Egyetemi Könyvhar 

az iftúságoT tanulmányi munkájában? 
Ciocialls 'a kuHúrpolilikánk 

újabb sikerét jelenti az <i 
30.000 forin', melyet uz Egyetemi 
Könyvtárnak utalt ki a Közoktatás-
ügyi Minisztérium a rendes évi 
előirányzaton felül tankönyvvásár-
lás céljaira. 

A rendelkezés a felhasználás 
módjá' i« szabályozza. Ennek ér-
telmében a Tanulmányi Osztályok-
kal való megállapodás u*án a 
könyvtár kb. 400 darab tankönyv-
vel segíti pár'unknak azt az álta-
lános célkitűzéséi, hogy az egye-
lem szocialista társadalmunk épí-
téséhez szakmailag jól felkészült 
kádereket adjon. A tankönyvekot 
a Tanulmányi Osztály javaslata 
alapján osztja szét u könyvtár, az 
arra rászorultak közt, egészen,cse-
kély használati díj ellenében. 

A tankönyvek kölcsönzésének 
oz a módja igén alkalmas eszköz 
lesz a szocialista tulajdon meg-
óvásának és gondos kezelésének 
nevelésére. Az elgondolás az, hogy 
egy«így tankönyv 4 éven át ma-
radjon olyan állapotban, hogy azl 
zökkenés mentesen lehessen hasz-
nálni tanulás céljaira. Igy már 
kezdetben megállapítható lesz az, 
hogy egyetemi hallgatóink közül, 
ki az, akinek szívügye a magyar 
nép vagyonának gondos ápolása, 
épségben tartása. Nyilvánvaló, 
hogy nz, aki napi. munkájának 
egy fontos „szerszámát" használ-
hatatlanná teszt, avagy épségben 
megőrzi, a® egyéves használaté 
után tanújelét adta annak, hogy az 
Illető hogyan viszonyul a szocia-
lizmust épi'ő problémáinkhoz. m'« 
lyen tagja lesz szocialista társa-
dalmunknak, mit várhatnak télé a 
jövőben, mert hiszen egy év ma-
gatartásának, munkájának egész 
egyéniségének fényképet fogja 
H könyvre — ismertető bélyegző-
ként rányomni. 

A könyvtár ezen téltnenöleg 
ts foglalkozik nz ifjúság tanulási 
problémáival. December 5-én ol-
vasói ankétét. rendezett, melynek 
központi kérdése, a vizsgaidőszak 
alatti segítségnyújtás módozata'-
nak megbeszélése volt. — Sajnos 

sem a DlSZ-szervezetek, sem egyes 
Tanulmányi OSzíályok az ankét 
előkészítéséhez n maguk xéazéröl 
nem járultak hozzá a megfelelő 
mértékben. Mindezek ellenére az 
ankéton jó ötleteket és sok segít-
séget kapott a könyvtár munkájá-
hoz. 

A vasárnapi . nyi'vatartás már 
az ősz folyamán bevezette az 
Egyetemi Könyvtár. — A vizsga-
időszak alatt újabb olvasóhelyisé-
gei nyit és a napi nyitvatartási 
időt is meghosszabbítja a könyv-
tár. 

f e lve tődö t t a kari olvasóter-
mek problémája, amelynek 

megvalósítása a közeljövő egy:k' 
komoly feladata lesz. 

A látogatók jobb kiszolgálása ér-
dekében készítette el a könyvtár, 
a mintegy 10.000 müvet felölelő ol-
vasói katalógust, mely a feldolgo-
zott korszerű é 3 köveítelmények-
uek magfelelő műveket szak és abc 
elrendezésé' tartalmazza. Az ajánló-
ka la lógushoz készült Ulmutetc-
táblázat szövege ée. képel szem-
léltető módon mutaMják be az ol-
vasónak a katalógusok rendszerét. 
A keresést könnyíti meg az „in.. 
dex"~katalógus is. 

December végére készíti el n 
könyvtár a marxista müvek tárgyi 
és címszavas katalógusát, — mely 
mintegy 8000 cédulán tárja fel a 
marxizmuá-teninizmus egyes mű-
veinek tartalmi ismertetését. Az 
SZKP XIX. kongresszusa anyagát 
tanulmányozók részére adjd közre 
a könyvtár „közoktatásügy, irc. 
dalom és művészet" cimü ajánló-
jegyzékét. 

\ könyvtárak rua mindenütt, 
de különösen egyetemeir-

ken a fejlődés, az önképzés je-
lentős tényezőivé váltak. Azon-
túl, hogy igénybevesszük az Egye-
temi Könyvtár segítségét nap' fel-
adataink jobb elvégzéséhez, viszon-
zásul segítsük építő kritikánkkal, 
akár előszóval, személyes közlés 
útján, akár pedig a könyvtár fo-
lyosóján elhelyezett „kívánság 
láda" közvetítésével. 

Alolnár István 

* Párthirek 

Értesítjük az alapismereti, alap-
fokú és középfokú propagandista 
szeminárium vezetőit, hogy részük-
re a soronlévo anyaghoz az útmu. 
taté megérkezett. Kérjük, hogy 
vegyék át a Pártoklatás Házóban. 

Agit. Prop Osztály 

IDÖJARASJELENTÉS 
Várható idűlárás 

kedd estig Váltó, 
zó felhőzet, né-
hány helyen, in-
kább csak észa-
kon és keleten fu-
tó eső vagy futó 
havazás Az 

északnyugati, 
északi szól lassan 

mérséklődik. Az éjszakai lehűlés kis-
sé erősödik, a napnál! hőmérséklet 
alig változik. 

Várható hőmérsékleti értékek a z 
ország területére: Kedd reggel 0— 
mínusz 3. délben 3—6 fok között A 
várható napi középhőmérséklet de. 
cembeK 23-án, 
alatt lesz 

kedden négy fok 

MOZI 

S z a b a d s á g : Cirkusz po ondján (de-
cember 24-ig). 

Vörös Csillag: Az acélt mtgedzik 
(december 24-ig). 

Táklya: Májusban történt ( decem-
ber 24.fg) 

Az előadások fél 6 ée fél 8 órakor 
kezdődnek. 

SZ ÍNHÁZ 
Este 7 órakor: Állami áruház. Tol-

sztoj bérlet (5). 
MUZEUM 

Fejlődéstörténeti kiállítás; Móra Fe-
renc: emlékkiállítás, Fehértó élővilága 
kiállítás: hétfő kivételével minden-
nap 10 órától este 6 óráig. 

KÖNYVTAR 
Somogyi: Délelőtt,. 10-től este 7-tg, 

(Künyvkölcsönzés: délután 2-től este 
ti óráig.) 

Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 
Ideje hétköznapokon: Olvasóterem dék 
előtt to-iől este ö-ig, hétfőn 2-től es-
te 0-tg. Kölcsönzés 12-165 este B-ig, 
hétfőn 2-től este 3-ig. Vasárnap nyíl-
va 9-t öl l'l óráig 

üorklt (llorváth M.-u. 3. MSZT szék-
ház); Hétköznapokon délelőtt 10-töl 
2-tg; délután 3-tói 7-ig. Könyvköl. 
csönzés. 

EGY drb 250x80 cm-es fehér, egy-
ér árnyú ajtó tokkal eladó Tóthné, 
Április 4-útja 14. 
200 kg-os P R Í M A zsír-sertés etadő. 
lehel u. 18. 
El.ADO egy női kerékpár, vagy rá-
fi „ í r t elcsei-élhető Gogoly ü IS. 
fte-ék 

I 2 drb 1 SZÁRNYAS 100x200-as al-
tét tokkal együtt vesz Délrost. Sze-
geti. Lenin u. 0. 
ÍRÓGÉPET, asztalt vesz Délrwt. Sze-
gei. T,enin u. 8. 
KÉPEIT keretez1 e.se és lavlttassa 
li'árpállnénáJ, Sztálin krt 53 

•,i altraAi.-
kl ULWkfWvtsBonok 

. ÉRTESÍTÉS 
Fűszer- és Édességkereskedel 
mi Vállalat szegedi fiókja 1952 

december 29—30—3! -én 

leltár miatt zárva. 
Kcrjük a Kiskereskedelmi szer. 
vek valamint a Földmüvesszö-
vetkezetek és közületek vásár, 
lásaikat december hó 27-ig 

tegyék mag 

Elméleti színvonolunW emelését 
sl segíti elő az 

AD1TMLGÁLTATAS 

GÁZREZSÓ, takarékégöo. fűrészporos 
k ' ' \ hiik kisebb és nagyobb, r'adók. 
hV-suih Lajc« sgt. 23, fldszt. 10 ajtó. 
SERTÉS, 170 kg, eladó. Szivárvány 
U. 4/n 
5 HÓNAPOS süldő. fejőstehén eladó. 
t:J Petőfi telep, Herczeg tanya. 
RÉSZLETFIZETÉSRE kombinált és 
hátészobát készítek. Kossuth L. ogt. 
5 ezám. 

DÉLMAG YARORSZAG 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
ZOMBORI JANOS 

Szerkeszti; a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin it. 11. 

Telefon: 35—35 és 40-80 
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin-u ». 

Telefon: 31—16 és 35-00 

Csongradmegye! Nyomdalpari 
Vállalat, Szeged 

Fe'elös vezető: Vincza György -

Az országos kötöttfogású birkózó 
csapatba,luokság döntő mérkőzéseit 
szombaton és vasárnap tartották 
meg a rókuói tornacsarnokban nagy 
érdeklődés mellett. Az. 1952. évi or. 
szagos kötöttfogású birkózó csapat-
bajnokságot nagy küzde'em után a 
SZOT 1. csapata nverte, 10 ponttal. 
Második Honvéd SE 8 nont, 3. Dó-
zsa SE 6 pont, 4. SZOT H. 4 pont, 5. 
Bástya SE 1 pont; 6. Haladás SE 1 
pont. A bajnokságért a második na-
pon ie naigy küzdelem folyt. A Hon-

véd 7:l .re győzött a Haladás ellen: 
Dózsa 5:3~ra győzte le a SZOT ILŐt. 
A SZOT I. 6:2 arányban győzött a 
Bástya ellen. A Dózsa 8:0-rui a Ha 
Indás ellen. A Honvéd 5:3 ra a Bé-
tya ellen s végül a 8ZOT I 7:0 
arányban győzte le a SZOT II caa. 
patát. A nagyszabású sportműsor sí. 
mán, zavartalanul zajlott le. a vet -
.'fenybírók és a zsűri egy mérkőzés-
től eltekintve, klfogásta/lanul működ-
tek. A szombati SZOT I.—Honvéd 
0:2-es mérkőzésen a bírók többszőr 
tévedtek a Honvéd osapat kárára. 

Jó eredmények az ünnepi sportmérkőzéseken 
Sztálin elvtárs születésnapja tiszte-

letére rendezett ünnepi rpórimérkő-
zeneken sportolóink kitűnő ered-
tnéryt drlek el. A 100 méteres női 
hátúszásban Hunyadit Magda 1:16.8 
kitűnő idővel új Ifjúsági csúcsot 
úszott. A 100 méteres gyorsúszásban 
Kádas 58 mp-es jó időt ért el. A 
200 m-es férfi mellúszást Kunsági 
nyerte 2:48-al A 100 m-es női 
gyorsúszásban első Szőke tető 
1:07.8. A 200 m e« női pillangó, 
úszást Székely Éva nyerte 2:55 ki-
váló Idővel. A 200 m-es női mell-
úszás győztese Nóvák Éva 2:58.6; 
200 m-es férfi pillangóúszást Tum-

pek nyerte 2:41.9. A vízilabda kupa 
döntőjén a Bp. Dózsa 4:2 (2:1) arány, 
ban győzött a Bp. Bástya: ellen. 

Az ünnepi céUövűversenyen" ver-
senyzőink két országos csúcsot ér-
tek el KIsz György Lajosné Bp. Hon-
véd 557-el, az ötös csapatversenyben 
a P Vasas 300/2814-el értek el or. 
szágos csúcsot. 

Dosztály János (Bp. Zalka Máté) 
60/572-vol beállította a® országos 
csúcsot. 

Korcsolyázóén 1? kitűnően sikerüli 
Jégsport bemutatóval íinnepeKélc 
Sztálin elvtárs 73. születésnapját. 

Szfáíinváros csapata és a VL Sortex az NB I-ben 
A másodosztály négy csoportbajno-

Icának osztá'yozó mérkőzéséből a 
Sztálini Vasmű Építők került ki 
győztesként négy ponttal, 2. a Vörös 
Lobogó Sortext 3 ponttal, (7:4) gfté 
•airúny, 3. a Vasas Izizó 3 ponttal, 
(5:5); 4. a Miskolci Honvéd 2 pont-
tal. A vasárnapi mérkőzések hoztál? 

• 
Magyar Népköztársasági Kupa lab-

darugó mérkőzések: Gyulai Építők-
Szegedi Lokomotív 10:0 (5:0). A ki-
tűnő formában játszó gyulaiak le. 
hengerelték a gyengén Játszó Szege-
di I okomotivot. Oro-házi Kinizsi—Sze-
gedi Dózsa 3:1, (2:1). Az NB 11-es 
orosházi csapat nagy küzdelem utan 
győzött a Szegedi Dózt-a ellen. Az 
Sz. Lokomotív és az Sz Dózsa' ki-
estek a Magyar Népköztársasági Ku-
pa további küzdelmedbűi 

A VTSB FELH IVASA 

A VTSB felhívja a sportköri és te-
rületi elnököket, hogy az 1952. év-
végi tervje!entés nyomtatványainak 
helyes kitöltése megtanulása céljá-
ból. feltétlen Jelenjenek meg kedden 
eote 6 órakor a VTSB ben. 

TENISZ 

A tenisz szakosztály elnökség tag-
jai szerdán este 6 órakor fontos ér-
tekezleten jelenjenek meg a VFSB-
bcn. 

még a döntést Debrecenben Vasas 
Izzó—Miskolci Honvéd 2:2. (0:0) 
aranyban döntetlenül mérkőzött. 
Cegléden ugvancsak döntetlenül vég-
ződött 2:2 (1:1) a: Sztá+'ni Vasmű 
Építők—Vörös Lobogó Sortext Épí-
tők. Az NB I-be, tehát a Sztálin Vas-
mű Építők cs a. Vörös Lobogó Ser, 
text csapata Jutott, 

R 0 P L A B D 

A röplabda Intézők a Játékod iga. • 
zolványatkat, felülvizsgálatra adják 
be a szövetségbe. A felülbélyegzec -
nél szükséges az MHK és a sportor-
vosi igazolvány is A felülvizsgálás 
december 23—30.a között este 8 - 8 
óra között történik 

Nemhivatalos totóeredmények 
12 találatoe szelvény nem akadt. 

11 tató-latot 28 pályázó ért eJ. A 
nyeremény egyenkint kb. 1625 ft. 
288 pályázó ért el 10 találatot, ezek 
egyenkint kb- 157.50 ft-t nyernek A 
9 találatos szelvények száma 1840 
drb Ebben a nyerőosztálvbfln kb. 
32 ft 50 fillér Jut egy-egy nyerőszc'-
vényre. 

* 
A góltotó 17. fordulójában 14 pá- . 

lyazó ért el 3 találatot. A nyereménv 
egyenkint kb. 100 forint. 

Totóeredmények 
x, x, 1, x, 1. x, 1, 1, 2, 2, l, 2 

A RÁDIÓ MAI MCSORA: 
December 23, kedd 

KOSSUTH RADIO 
5 Reggeli zene, 5.30 Hírek. 6 Fa. 

lurádló. 7 Hanglemezek, 7.45 Leve-
lezők jelentik, 8 Hanglemezek, 11 30 
Asszonyrovat, 11.50 Nvitány, 12 Hí-
rek, 12.30 Dalok. 13 Magyar muzsi-
ka 13.30 Zenekari szám, 1415 Hang-
versenyzenekar, 15.30 Gvennckzene, 
15.50 Ének — zongora. 18 20 Aján-
dékműsor, 18.45 Orosz nvelvlecke 17 
Hírek, 17.15 Egy falu — egv nóta, 
17.45 Termelési híradó, ÍR Diákln 
duló, 18.20 Előadás, 19 Hangos új-
ság, 20 Hirek, 20.10 Régi karácso-
nyok. 20 40 Szomszédaink t.-ínczené-
Je. 21.20 Hang 'emezek , 22 Hírek. 22 
óra 20 Hangverseny, 23.20 Operett-
részletek 

PETŐFI RADIO 
6 Szórakoztató zene, 6.45 Kórus-

művek. 6.55 Torna. 7 Sportindu'ók, 
7.35 Népda'ok. 8.30 Zenekari muzsi-
ka, 9.20 Gyermekrádió, 0 40 Zenélő 

doboz, 10 Hírek. 10.10 Filmzene, 10 
óra 25 Zongora, 10.40 Zenekari mü. 
vek, 15 Ének — hegedű. 15 25 R.-
dióegyütteő 16.10 Délutáni muzufka, 
17 10 Klasszikus orosz muzsika, 13 
óra 10 Előadás, 18.45 Szív küldi, 19 
óra 05 Előadás. 19.35 Szlrrifónikus 
zene, 20.15 Sportnegyedóra, 22 Nép-
zene. 

M i n d e n 

DÉ LM A G Y A R O R S Z A G 
ÉS V I H A R S A R O K 
előfizető 1953-as évre 

falinaptárt kap 
A iadóliívatal 

t i 


