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Földet bérelnek a szegedi dolgozó parasztok 
Ezekben a napokban a szokott-

nál jóval több dolgozó paraszt ke-
resi fel a Városi Tanács mezőgaz-
dasági osztályát. A város dolgozó 
parasztsága él a kormány bizto-
sította lehetőséggel és bérel az 
á l lam tartalékföldjeiből erejéhez 
mérten néhány holdat. 

Reggel 8 óra még messze van. 
de a tanácsháza előtt és fent a ta-
nácsháza második emeleti folyo-
sóján már sokan álldogálnak. Dol-
gozó parasztok, fiatalok, öregek, 
apró csoportokba verődve beszél-
getnek.. Közös ügyet tárgyalnak. 
J-.on töprengenek, hogy 

mert ősz végén odamegy lakni. Ta-
nács Ferenc, Mihálytelek, Iskola-
utca 7. szám alatti lakos a Matyé-
rentúli földeikből vesz bérbe egy 
holdat. Mitynk Zoltán a Hattyas-
telepen lakik , a Pancsovai-utca 31. 
szám alatt. Fiatal, egészséges em-
ber. Azelőtt apja kapott 8 hold 
földién segített szüleinek. Nemrég 
nősült, most földet akar bérelni. 

— Nem lesz sok az öt ho ld? — 

kérdezik tőle néhányan. 

— Miért lenne sok — mondja 
vidáman.- — Mindketten fiatalok 
vagyunk. Szeretünk dolgozni. Meg 
aztán — folytatja kis idő mú lva — 

Ü j j I Ü P ' j I M m ^ W * b6rbr- az államul Is Kapunk segítséget" 
Mennvi lenne az a terület, amelyik 
erejükhöz nem lenne sok, de nem 
lenne kevés sem. Éppen annyi hold 
kellene nekik, hogy szorgalmas 
munkával meg tudják művelni , de 
azt aztán úgy, hogy gazdag ter-
mést hozzon. 

Amikor a hivatalos idő kezdetét 
veszi, egymásnak adják át a ki-
lincset. Sorra lépnek oda az asz-
talhoz és ki egy, ki kettő, ki öt 
vagy több holdat bérel a meglévő 
földje mellé. A tanács két dolgo-
zója 

nem avftzi írni 
az igénylók nevét, címét, a föld-
területet és a városrész nevét, 
ahol a földet akarják bérelni. Kor-
mányzatunk figyelme arra is ki-
terjedt, hogy a bérelt föld ne essen 
messze a bérlő lakásától. Ezért le-
hetővé tette, hogy minden dolgozó 
paraszt maga Jelölje ki azt a he-
lyet, ahol földet akar bérelni. 

Szabó József, Kolozsvári-tér 7. 
szám alatt lakó dolgozó paraszt 
Mihálytelken kér két hold földet, 

totta meg haszonbérleti szerződé-
sét. 

A város dolgozó parasztjai élnek 
a kormány által nyújtott lehető-
séggel. Nyugodtan vesznek bérbe 
földet, mert tudják; hogy legalább 
öt éven át a bérbevett területen 
szorgalmas munká j uknak legelső-
sorban ők lát ják gyümölcsét. 

Műtrágyával , nemesített vetőmag-

gal, gépi munkáva l segít bennün-

ket. Egész biztosan bírunk ma jd 

ennyi földdel. 

— M i hatan vagyunk — szó-
lal meg Nagyba ta Miklósné. — 
Négy hold földet akarunk bérel-
ni. Mihálytelken, a Szabadság-út 
14. szám alatt lakom. Ott akarunk 
haszonbérbe földet. M l is tudunk 
az á l lam támogatásáról és ezért is 
merünk bátran nekifogni, ö t évre 
szól a bérlet. 

— M i is úgy gondoltuk — kap-
csolódik a beszédbe Farkas Jó-
zsefné. Bérkert-utca 5. szám alatt 
lakó fiatalasszony — két hold föld 
kell nekünk és tudom, ha jól gaz-
dálkodunk rajta, 

megfizeti a fáradozást. 
Szünet nélkül nyflik-csukódlk a 

mezőgazdasági osztály ajtaja. Csü-

törtökön már több m in t 400 dol-

gozó paraszt Igényelt földet. Ezen-

kívül pedig számos régi bérlő újí-

* Párth4rek 

Felhívjuk a titkát elvtársak fi-
gyelmét, hogy az 1953/54-es párt-
oktatási év hallgatói és propagan-
distái számára a kiküldött megren-
delőlapon 1953 szeptember 12-ig a 
szükséges mennyiségű propaganda-
anyagot rendeljék meg. A megren-
delőlapot a P. B. Agit.-Prop. Osz-
tályára ellenőrzés és lepecsételés 
végett küldjék be. 

Agit.-prop. osztály 

IDOJARASJELENTÉS 
Várható idfijárái 

péntek estig: Fel-
hőátvonulások, 

többfelé esővel, 
néhány helyen zi. 
va tarral. Élénkebb 
nyuqati, ésáaknyu-
qmi szél, a hő-
mérséklet csökken 

Várható hőmér-
az ország lerüle. 

11-14. déjben 

Szeptember 30-3g beválthatók 
a nyeri mozibérletek 

Az Országos Moziüzemi Vállalat 
az idén nyáron is mozibérleteket 
bocsátott ki, hogy a dolgozók ked-
vezményes áron látogathassák a 
nyár folyamán a kedvezményes 
filmelőadásokat- A mozibérletek 
beváltásának határideje augusztus 
31-e volt, Ezideig azonban számos 
váro&ban a dolgozók nem tudták 
a bérletet teljes egészében bevál-
tani és ezért a dolgozók kívánsá-

gára az Országos Moziüzemi Iga3„ 
gatóéág elhatározta, hogy meg. 
hosszabbítja érvényességi hatáx« 
idejét. Ennek nyomán a nyári ma. 
zábérleteket szeptember 30-ig be 
lehet váltani. 

Megyénkben is azok a dolgozók, 
akiknek még beváltatlan mozibér. 
letszelvényeik vannak, szeptember 
30_ig kedvezményes áron kaphat, 
nak mozijegyet. 

SPOR1 

sékletl értékok 
téres Péntek reqqel 
20—23 fok kőzött. 

Adenauer hadügy- és propagandaminisztériummal 
bőviti ki új kormányát 

Berlin (MTI) Adenauer — aki a 
a nyugatnémetországi monopoltőke 
agresszív célkitűzéseinek megfele-
lően akarja átalakítani kormányát 
— mindenekelőtt két ú j miniszté-
rium létesítését vette tervbe. 

Az egyik a hadügyminiszté-
rium. amelyre a nyugatnémet 
zsoldos hadsereg megszervezé-
sének feladata vár, a másik 
pedig a göbbelsl minta alap-
ján megszervezendő propagan-

daminisztérium, 
amelyre Nyugat-Németország szel-
lemi életének fasizálását. a szov-
jetellenes uszítás tervszerű Irányí-

tását, az Adenauer-rendszer és az 
amerikai Imperialisták dicsőítését 
bízzák. 

Hadügyminiszterré előrelátható-
lag a bonni kormány eddigi hír-
hedt katonai szakértőjét, Theodor 
Biankót nevezik kl. 

A propagandaminisztérium élére 
Ottó Lenz, Adenauer egyik eddigi 
ál lamtitkára kerül. Ottó Lenz a 
hitleri uralom idején a fasiszta 
Igazságügyminisztérium főosztály-
vezetője volt és a Német Demo-
kratikus Köztársaságban június 
17-én megkísérelt fasiszta puccs 
tevékeny előkészítői közé tartozik. 

A Kínai Népköztársaságban folyó 
rálasztásokról 

Peking (UlKím). Amióta a Kí_ 
nai Népköztársaság központi népi 
kormánya 1953. március 1-ón ki-
hirdette a választójogi törvényt, 
országszerte gyors ütemlten folynak 
az előkészületek a választások meg. 
tartására. Választási bizottságok 
nlakul bak nemcsak mind a 30 tar-
(omímyban és 14 nagy törvényha_ 
tóőigfcan, hanem Kína csaknem 
valamennyi, több, mnnt 2000 na-
gyobi) és kisebb városában is. 

Az ország Icgkülönliözőbb ré-
szeiben fekvő falvak ezreiben már 
megtartói ták a helyi választáso-
kat- KözépdéLKÍnában például, 
nho' augusztus folyamán mintegy 
1000 faluban választották meg a 
helyi népképviseleti szerveket, most 
több, mint 25.000 faluban készül-
nek a izavazásra. 

Várható, hogv ez év végére il_ 

MOZI 
Szabadság: Májusi éjszaki (szeptem-

ber 16-kf?). 
Vörös Csillag: A cirkusz porondján 

(szeptember 13 lg) 
Fáklya: Elveszett melódiák fczep 

tember tőig) • F 

Az előadások hárómneeyed • éi 8 
órakor kezdődnek. 

MÚZEUM 
S-egedI Iparfejlődés a céhektől a 

szocialista Iparig: Fejlődéstörténeti kl 
ájt'tás; Móra Ferenc emlékkiállítás. 
Fehértó élővilága kiálKtás; hétfő kt 
vételével mindennap 10 órától este 6 
óráig 

k ö n y v t á r 
Somogyii Délelőtt i o Órától eete 

7 lg (Könyvkölcsönzée: délután 2 tőj 
este 6 óráig.) 

A könyvtár nyitvatartási Ideje; 01. 
vasóterem: 10-tő| 21 órálgq hétfőn: 
14-től 21 óráig; vasárnap: B.töl 13 
óráig. Kölcsönzési 1 a-tól 20 óráig; 
hétfőn: 14.IŐ1 20 óráig; vasárnap ö-
töj 13 óráig. 

Az Egyetem! Könyvtár nyitvatartási 
Ideje: Olvasóterem: lü.tői 21 óráig; 
héifőn: 14-tői 21 óráig; vasárnap: 
9-től 13 óráig Kölcsönzés: 12.től 20 
óráig: hétfőn: 14-től 20 óráig: vasár-
nap P.től 13 őrátg. 

A Somogyi könyvtár fiókjainak 
nyitvatartási ideje: Petőfitelepi (X. 
utca) fiók szerdán, szombaton este 
5—8-lg. Móravárosi fiók <Ha|nal.utca) 
kedden, pénteken 5—8-lg Rókusi fiók 
(Koasuth L. eugánit 71) szerdán, pén-
teken S—7ig. Ujszegedi (Kultúrház) 
fiók kedden, pénteken eete 6—8-ig. 
Aprliia 4. útja 12. ezerdán, pénteken 
este 5—7_lg Partfúrdő: fiók délelőtt 
11 tő] este 7 ig (vasárnap ls.) Felső-
városi fiók (Gál utca-): szerdán és 
pénteken este 6—8-lg. 

Járási Könyvtár (Sztálin krt. 54. 
ez.) kölcsönzés felnőtteknek szerda 
kivételével minden hétköznap d. u. 
4-től este 7 óráig Vasárnap d. e. 
9—12 óráig. 

Gorkij: (Horváth M. U. 3. MSZT-
székház). Hétköznapokon délelőtt 10-
töl 2-ig: délután 3-től 7 óráig kflnyv-
kölrsfinzés. 

Ifjúság réezére szerda és vasárnap 
kivételével minden nap fé| 2_től 4 
óráig. 

MNDSZ HIREK 
Pénteken Fodor telep 7 órakor nő-

napot. Felsővároo 1. 6 óraikor, Klára 
Zetkin 8 órakor, Petőfi telep 7 óra-

iét vc Jövő év tavaszára befejező, j népszámlálás a lakosság első tu. 
dik a legalacsonyabb színvonalú dományos alapokon történő szám-
— nevezetesen HsziaPgi (több ' bavétc'e Kínában. 

A CGT YégiehajtóbizoHsógának ülése 

falut magában foglaló közigazga-
tási terület), kisvárosa, törvény-
hatósági körzeti és elkülönített 
törvényhatósági — helyi népkép-
viseleti szervek megválasztása. 

A legalacsonyabb színvonalú 
helyi népképviseleti szervek meg-
választása Után Lépésről Jépés re 
következik a megyei, a törvényha-
tósági és a tartományi népi gyű-
lések megválasztáfa. Ezután ke-
rül majd sor az államhatatom leg-
főbb szervének, az összkínai népi 

• S E S / J S f S S S i p h e - l - Hámán órakor Mórává, 
i—fii . . Vn : Ui„),c„á roa 6 órakor, Rókua II. 6 órakor 

orvosi előadást tart. Felzőváros II . 6 
órakor történalmi. Postád csoport 6 
érakor Irodalmi előadást, Újszeged 
fél 7-kor nőnapot tart, melyre kérik 
at. asszonytársa!c megjelenését. 

FELHÍVÁS 

Felhívom a termelőket, hogy Fa-
Ját érdekükben Szeged Várotsl Ta-
nács VB. VI Begyűjtés! Osztályán a 
kötelezettség egyeztetése céljából a 
betakarítás megkezdése előtt legké-
sőbb 48 órává) mutasHák be a be-
adási könyvüket. (Bérház, II. em.) 

VB. e lnök 

A szegedi jórcs HHK hirei 
SZEGED JARAS sportköreiben és a 

községekben a nyári mezőgazdasági 
munkák Ideje alatt csak ízorványor 
sun voltak IÜHK próbáza^ok, ezért a z 
MHK tervteljesttés terén a kötegek-
ben sok a javítani való A .JTSB ál-
landóan szorgalmazza a lemaradás 
felszámolását, különösen az isinétlő 
próbálásoknál, a lemaradások ckát 
abban látjuk, hogy a sportkörök ve-
zetősége éa a községi sportfelelősök 
nz MHK testnevelési rendszer tuda-
tosításában nem fejtenek ki a szer-
vezésnél felvilágosító munkát, nem 
magyarázzák meg az egészségvédő-
lem, az állóképesség fokozását szol-
gáló MHK testnevelési rendszer Je-
lentőségét. amely a termelő munka 
vonalán nagy segítséget nyújt a) dol-
gozóknak és sportotoknak egyaránt. 

Most hogy befejeződlek sz aratás, 
cséplés munkálatai, a sportvezetőknek 
minden arkalmat meg leli ragadnlok 
a lemaradás felszámolására és arra 
kell törekednlök. hogy a község min-
den dolgozója szerezze meg az MHK 
Jelvényt A sportköri vezetők és köz. 
ségi snorifeleiösök 'egszebb feladata 
az MHK testnevelési rendszer fel-

adatainak maradéktalan végrehajtá-
sa. Ennek érdekében végezzenek te-
hát olyan szervező és Jó felvilágo-
sító munkát, amellyel ennek sikerét 
biztosíthatják 

VASARNAP Dóc község MHK ver. 
sonyt rendez, melynek sikere érdeké-
ben a JTSB aktivál segítenek a ren-
delés és a verseny végrehajtásában 
a »porifelelősöknek. 

Az augusztus 31-t értékelés szerfal 
a szakmai sportköröknél Tápé 201, 
a falusi sportköröknél Deezk 400, a 
sportkörre) nem rendelkező közsé-
geknél Forráskút 102. az általános 
iskoláknál pedig Domnüzék 380 szá. 
zalékos teljesítéssel á|| az első he-
lyen az MHK, Illetve az LMHK terv-
teljetttésben. 
EZEKBEN A KÖZSfiGEKBEN a sport-

vezetők példamutatóan szervezték 
meg arz MHK próbázdaoknt és az 
eredmény nem ls maradt el. Ezt a 
példát kövessék a többi községek 
sportvezetői to, mert csak ez esetben 
mondhatják el, hogy a szocialista 
•sport építésében fó munkát végeztek. 

A Szegedi JTSB agit prop. 
bizottsága 

fejezték a június 30-i lélekszá-
mot rögzítő népszámlálási ada-
tok összegezését- Az eddig beér-
kezett, nem végleges adatokból 
nyilvánvaló, hogy Kína lakossága 
jóvá' meghaladja a kuomint ang 
által 1931.ben becslés révén meg_ 
állapított 475 milOiót. A jelenlegi 

Párizs (MTI). A Francia Általá-
nos Munkásszövetség (CGT) végre-
hajtó bizottsága Alain Le Léap fő-
titkár elnökletével és Lucien Mo-
linonnk, a CGT t i tkárának részvé-
telével kétnapos ülésen értékelte 
a többhetes augusztusi sztrájkharc 
tanulságait és az annak eredmé-
nyeként kialakult politikai helyze-
tet. 

A CGT vezetősége felhívást In-
tézett a francia dolgozókhoz. 

A felhívás bevezetőben üdvözli 
a közelmúlt nagy sztrájkmozgal-
mának résztvevőit, majd a kollek-
tív szerződések országos főbizott-
ságának küszöbönálló ülésével kap-
csolatban így folytatja: 

A CGT képviselői a vita meg-

kezdése előtt kérni fogják a főbi-

zottságtól, hogy 

15 százalékkal emelje fel a 
garantált minimál is munkabért 
és azonnali hatállyal 23.000 
frankban állapítsa meg ennek 

összegét. 

A CGT által követelt azonnali in-
tézkedések azonban nem jelentik 
a bérkövetelések végleges rende-
zését, mert a való helyzetnek meg-
felelő, komoly béremelésekre van 

szükség. 
A felhívás ú jból emlékezteti a 

francia dolgozókat a CGT eddig 
előterjesztett követeléseire. 

A bérmin imumot 20.000 frank 
helyett 23.000 frankban állapítsák 
meg, tekintet nélkül arra, hogy a 
munkás a fővárosban, vagy vidé-
ken dolgozik-e. A munkabérek 
emelésével hasonló arányban fel 
kell emelni a fizetéseket és nyug-
díjakat is. 

Meg kell szüntetni a rendeletek-
kel való kormányzást. 

A felhívás befejezésül hangsú-
lyozza: A CGT egységre szólít fel 
benneteket, francia dolgozók, an-
nak biztos tudatában, hogy az élet-
ért és kenyérért, családjainkért 
folytatott harcunkat győzelemmel 
fogjuk befejezni? 

EZ IGEN! 
200.000 fölé emelkedett a be-

küldött TOTÖ-szelvények 
száma 

94.472 forint 
nyeremény jutott a 12 talá-

latos TOTO szelvényre! 
11 találat = 3778.— Ft, 

10 találat 337.— Ft. 
N É G Y ÉV ÓTA 

hasonló nagyösszegű 12 ta-
lálatos nyeremény nem for-

dult elő. 
EZ A HÉT IS 

hasonló nagy nyereményeket 
ígért. 

TOTÓ szelvényeit még ma 
vegye meg! 

Altaldnoi Építőipari Tröszt 
KŐMŰVES SZAKMUNKASOKAT 
felvesz budapesti ée vidéki 
munkára. Jelentkezés: I. Vár. 
Urt u. 64—66 sz. földszint, 15 

munkaerőnél. 

Megkezdődnek az orsziqos vízilabda 
bajnosiqok 

A magyar-holland válogatott úszó. 
ée vízilabda viadal miatt elhajasztok 
országos vízilabda ba|nokság második 
fordulójának küzdelmei vasárnap 
megkezdődnek. A Szegedi Dózea oeu-
pata. mely az első fordulóban a vá-
rakozásnak megfelelően szerepeit. 
%en komolyan kóezü) az Idényre A 
balhoki Idényre való készülődés bo-
rá,n a Szegedi Dózsa a mu4 héten az 
oivaágoe bajnokságba való Jutáé két 
legesélyesebb caapatávnfl Játszott Bu_ 
dapeeton. A Fáklya Opera ckapatáz — 
melyben sok kiváló Játékos: Brandy: 
Szabadi, Goór, stb. Játszik — 9:4 
arányban győzte le A Georghtu DeJ 
Hajógyár csapatát 5:2 arányban ver-
te meg. Jó Játékuk Jutalmaképpen a 
franciák ellen készülődő magyar vá-
logatottal Játszottak edzőmérkőzést 
JeneJ, Vízvári, Rpllsz válogatott ke-
rettagokkal kiegészítve 9:4-re kaptat; 
ki a nagy válogatottól. A Szegedi Dó. 
u a első őszi idénynyitó országo-
bajnoki mérkőzéséé vasárnap a Bu-
dapesti Dóasa ellen Játsza a főváros-
ban. 

UJ he|yiséqbe költözött a VTSB 

A VTSB Tábor utoa 3. ezám alatti 
helyiségéből a Dózea Gyöngy utcába 
a DISZ Bizottság volt székházába 
leöltözött. 

Az Sz. Honvéd labdarugók Buda* 
pesten 

A Szegedi Honvéd Szombaton Bu-
dapesten. a Bp Vöröe Itóbogő ellen 
Játsza soronk'ivetkező NB T.es mér-
kőzését a Hungária utt pályán. 

Megkezdődött a megyei teke-
bajnokság 

A megyei tekebalnokság küzdeJmei 
24 férfi és 8 női csapat, részvéteié-
vel megkezdődtek A mérkőzésen az 
egymás oljen küzdő párok eredmé-
nyeit értékelik. Köt pont Jár a teli-
dobásban ée Ugyancsak két pont n 
tarolásban elért győzelem után. Az 
e»eő két férfi mérkőzésen a Szegedi 
Kinizsi a Makói Vasae TI ellen 
18:14, a Szegedi Postás a Szegedi 
I.ok. Távírda ellen 22:10 arányban 
győzött. A balnoeágban hódmezővá. 
sárhe'yl. makói, mezőhegyest, a zeni 
tes| és wegedi csapatok vesznek 
részt. 

A HEMZETKDZI OLIMPIAI BIZOTTSAd 
ELNÖKÉNEK LAUSANNEI SAJTÓ-

FOGADASA 

Avery Brundage, a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság elnöke, alti neni« 
rég Magyarországon Járt, útban, ha-
zafelé, Svájcban megtekintette az 
1960-as olimpia rendezési Jogát kérő 
Lausanne sport-létesítményeit, majd 
utána sajtóértekezletet tartott 

Kijelentette, hogy a város felkészü-
lés e alkalmas az olimpiai játékok le-
bonyolítására. Elmondotta. hogy 
olimpia mogrendeeéeéért versengő 17 
vároa közül szinte egyforma esélye 
van a négy európai városnak: Lau-
sannenak, Brüsszelnek, Rómának é» 
Budapestnek. Annak a véleményének 
is kifelszést. adott, hogv a: NOB 1955 
tavaszán Párizsban összeülő kongresz. 
szusa minden blzonnynt Európának 
Ítéli az 1960-as olimpiát, mivel egy-
re Jobban bebizonyosodik, hogy az 
oümpiffii mozgalomnak ezen a föld-
részen a legerősebbek a gyökerei. 
Az 1960-os télt olimpiai Játékok ren. 
dezését Európából: St. Morltz. Gsóaad. 
Innsbruck ée Garmtoch Partenkirchen 
kéri — mondotta —, de bejelentette 
Igényét bét amerikai város Is. kmer 
lyek köz-ül azonban az amerikai olim-
piád bizottság caak egyet Javasol 
majd 

ÖT DÖNTETLEN JATSZMA A 7. FOR-
DULÓBAN 

Neuhausen (TA8ZSZ). A saklí világ-
balnokleiöitek versenvének hetedik 
fordulójában döntetlenül végződött » 
BoloszlavuzkIJ—Reshewnky, Slha»berg— 
Brontsein és az Averbah—Najdorf 
Játszma Ugyancsak pontosztozkodás 
volt a Szabó—Talmanov és az Euwe— 
Gligorics Játszmában. A Ilotov—Ké-
rész függőben maradt játszmában Ke-
rész az esétves, míg a SzmLszlov-' 
Geller Játszma döntetlent ígér. 

A verseny állása-. 

Keres?, Reshewsky 4—4 pont (1—1). 
Najdorf 4 pont. 
Rzmisnlov 3.5 pont (1). 
Bo|e«zlavszki| 3.5 pont. 
Bronatein, Euwe Gligorics 3—3 pont 

( l - l ) . 
Tajmanov, Averbah 3—3 pont. 
Stahfberg 2.5 pont (1) 
Geller, Szabó 2—2 pont (1—1). 
Pel rósz tan 2 pont. 
Kcóov 0.5 pont (2). 

ANYAGBESZERZÉST, KDB ügyintézést 
vállalom. Hídvégi. Budapest, Rudas 
László üt 87 ridezt 2 
II. PETŐFI-telep. 58. u. 1235/a sz. 
alatt 6 drb hízónak való eladó. Hét 
hónapos. 
FÉRFI munkaerőt (segédmunkást) vil-
lamos vágányépítési munkára felve-
szünk NAGYBUDAPEST TERÜLETÉN 
Dolgozóink munkaruhát, kedvezmé. 
nyes üzemi étkezést. Ingyenes v!l|a 
mos utazási Igazolványt és a vidé-
kieknek munkás-szállást biztosltunk. 
Jelentkezés: A Fővárosi Vasútépítő 
Vállalat Munkaerőgazdálkodási cso-
portjánál VIT. Akácfa u. 15. IV. em 
418. 

UJ-PETÖFI-teiepen kertes családi ház 
eladó. Széchenyi lér 5. Gerda ügy. 
vednél 5 órakor 
SANDBERG látszerész úl cfme Sztá 
iin krt. 47. sz a kenvérbott mellett" 
EGY nyolchónapos mnngolicaeüldö éj-
edé. Bakai Nándor u 6. 
SÜLDö eladó. Vásárhelyi 24. 
KARŐRAT találtam lúlius l . ' te gaz-
dája Rotthyány u 21. számö i i zhan 
átveheti. 
EGY új' redőnytokos íkerablak eladö. 
Kereszt, u 38 
RENDELD meg irodád, lakásod és 
egyéb helyiségeid takarítását, féreg 
Irtását a Szegedi Köztisztasági Válla-
latnál. 

A R Á D I Ó MAI MŰSORA : 
Szeptember 11, péntek 

Kossuth rádió 

5 Falurádió. 5.30 'Hirek, 5.45 Reg. 
geli zene. 5.50 Torna. 6 Levelezők 
letentéfe, 6.45 I-apszemje, 7.05 Hang. 
lemezek. 11.30 Balettzene 12 Hírek, 
12.10 Zene. 12.30 Hanglemezek. 13 
Da)ok, 13.30 Filmzene. 14.15 Uttörö-

seny. 20.40 Előadás, 32 Hírek, 22,25 
Hanglemezek, 23.15 Zene, 24 Hírek, 

Petőfi rád'ó 
6 Hanglemezek. 6.45 Torna. 7 Fü-

vóezene. 7 35 Színes muzsika. 8.15 
Cseh muzsika 8 50 Mngvar népi mu. 
zslkal. 9.20 AJándékmüsor. 10 Hírek. 
tn.10 Zontgora. 10.30 Óvodások mü-

híradó, 14.35 Zene. 15 30 Népdalok, I f°ri>. 10.50 Gyermekrádió. 11 VijT 
16.10 Előadás, 16.20 Uttörő-sporthlr- j operákb<V. 11.25 Ven enyhírndó. 15 
adő, 16.40 Orosz nyelvecke, 17 Hí- Ooerettzene, 15.30 Vidám műsor 18 
rek, 17.10 Előadás. 17 25 IV VIT Szlmfóniku? zene. 16.10 Szív küldi 
műsorából. 18 Nemzetközi kérdések, szívnek. 16.50 Orosz népdalok. 17.05 

Hanglemezek 17 40 Gazda mozgalom 
hlradó'a. 17.50 Hang'eme'Ck. 17.55 
Építjük a nén országát, 18.40 Gyer-
mekversek, 19 01 Baieltzeno, 19 10 
Előadás. 19.45 Sport 

18.10 Tánczene. )9 Hangos ólság. 20 
Tíz perc külpolitika, 20.10 Hangver-

Felhívás 
sertéshizlalásra 
Mindazon termelőszövetkeztl 

csoportok, vajamint egyénileg 
dolgozó parasz-iok akik serié-, 
hlzlalási szerződést akarnak 
kötni, szeptember 12 én dél-

után 2 óraikor jelenjenek meg 
Várad Tanács Mezőgazdasági 
Osztályán. Moslék biztosítva van. 

OCL MAGYARORSZÁG 
politikai nnottaD 

Éelajös «zer-ke*7tö a- kiadói 
ZOMBORI 1ANOS 

Szerkeszti: a szerkttsztőplzoltsáp 
Szerkesztőség: Szeged I enin ti. I I 

Te'efnn: 35—35 és 40 -!)<> 
Kiadóhivatal- Szeged Klauzál tér 1 

Telefon: 31-m éj* 35-0(1 

Cson grád megvet Nvomdalpürl 
Vállalat Szeged 

Talalőa vezetői Vincz» Gvörgf ' 


