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Moszkvában 600 könyvüzlct és 

könyvpavilon működik. A múl tév-
ben több mint 60 mil l ió könyvet 
adtak el a szovjet főváros könyv-
üzleteiben, amelyekben naponta a 
vásárlók száma meghaladta a 200 
ezret. Moszkvából — a könyvki 
adás hatalmas központjából —meg-
rakott vasúti kocsik sora viszi na-

-ponta a Szovjetunió különböző tá-
jaira a könyveket. Ezenkívül a 
moszkvai könyvforgalmi hivatal 
posta ú t ján is elfogad rendelése-
ket. Az elmúlt évben munkásoktól , 
kolhoztagoktól, agronómusoktól, or-
vosoktól és tanulóktól 800.000 
könyvrendelő-levelet kapott a hi-
vatal. A Szovjetunióban évente kö-
rülbelül egymilliárd könyvet ad-
nak ki. A Szovjetunió városaiban 
és falvaiban ú j könyvüzletek szá-
zai nyílnak meg. 

Az Orvostudományi Egyetem 

esztrád-zenekara az elmúlt hóna-

pokban szép eredményt ért el. Kü-

lön dicséretet érdemel Árkus Béla 

zenekarvezető, akinek oktatása 

nyomán még jobban fejlődnek a 

zenekari tagok. Az elmúlt vasár-

nap megtartott körzeti bemutatón 

is kiválóan szerepeltek. 

Most folynak Párizsban a ©Con-
cours International du F i lm Réo-
réatif Pour Enfants* — nemzetközi 
gyermekfilm-verseny selejtező vetí-
tései. A magyar filmgyártást az 
-Erdei verseny© és a -Nekik béke 
kell© című f i lmek képviselik a 
versenyen. Mindkét f i lm a 7—14 
éves gyermekekből á l ló közönség 
szavazatainak többségével bekerült 
a március 10. és április 10. között 
megtartandó döntőbe. 

Február 25-én 8 órai kezdettel a 
Hungár ia összes termeiben a szege-
di Nemzeti Színház művészeinek 
felléptével színészbálat rendeznek. 
Városunk lakossága nagy érdeklő-
déssel tekint a színészbál elé, 
amely j ó szórakozást nyúj t majd a 
résztvevőknek. 

A ©I'Humanité* közlése szerint 
Franco Spanyolországában folyta-
tódik az a franciaellenes hadjárat, 
amely kevéssel az 1953-as ameri-
kai-spanyol katonai egyezmény alá-
írása után kezdődött. A ©I'Huma-
nité* számos idézetet közöl a 
©Madrid* és az ©Arriba* c ímű spa-
nyol lapokban megjelent cikkekből, 
amelyek sértegetik és fenyegetik 
Franciaországot, emellett követelik 
a ©Washington—Bonn* tengely lét-
rehozását. 

Tavaszi búzavetőmag csereakció 
Az 1954. évi tavaszbúza vetés-

tervek teljesítéséhez szükséges ve-
tőmagról az á l lami gazdaságok, 
termelőszövetkezetek és egyéni ter-
melők elsősorban maguk tartoznak 
gondoskodni. Szükségleteiket sza-
badpiaci vásárlás út ján, vagy cgy-
másközötti cserével szerezhetik be. 

Azoknak a termelőszektoroknak, 
illetve termelőknek, akik tavasz-
búza vetőmagszükségleteiket besze-
rezni nem tudják, a miniszterta-
nács határozata messzemenő segít-
séget nyújt , hogy az őszi rossz idő-
járási viszonyok következtében 
tönkrement őszi búzavetéseket pó-
tolni tudják. 

Ha a vetőmag szabadpiacon, 
vagy egymásközötti cserével 
nem szerezhető be, akkor taná-
csi kiutalás mellett az á l lami 
készletből tcrmelőszövcfkcze-
teknek és egyéni termelőknek 
csere ellenében adható k i ta© 

vaszbúza vetőmag. 
Minden kataszteri holdra az el-

osztó szervek 110 ki logramm ta-
vaszbúza vetőmagot adnak ki. A 
tavaszbúza vetőmagért csereter-
ményt — azonos mennyiségű őszi-
búzát, annak hiányában rozsot 
vagy takarmánygabonát — kell a 
Tcrményforgalml Vál lalat telepein, 

vagy földművesszövetkezeteknél 
beadni. Száz ki logramm tavaszbú-
záért 100 ki logramm őszibúzát, 
vagypedig 112 ki logramm rozsot, 
vagy 118 ki logramm árpát, vagy 
118 ki logramm zabot, vagy 118 ki-
logramm május i morzsolt kukori-
cát kell átadni. 

Az á l lami készletből kiadásra ke-
rülő vetőmagot az Országos Vető-
mag Felügyelőség felülvizsgálta és 
megállapította, hogy az megfelel a 
követelményeknek, miután 90 szá-' 
zalékos csíraképességű és 98 száza-
lékos tisztaságú. 

A vetömagigcnylés végett min-
den érdekelt haladéktalanul ke-
resse fel a lakóhelyhez illeté-
kes tanácsot, hogy az igényelt 
vetőmagmennyiséget nyilván-

tartásba vegyék. 
A vetőmag megérkezését a vá-

rosi és községi tanácsok hangos-
híradó és dobszó ú t j án közlik. A 
rendelkezés értelmében a vetőmag-
nak a helyszínre való megérkezése 
után a cserét azonnal meg kell 
kezdeni és azt 5 nap alatt be kell 
fejezni, 

Szalal János. 

a Csongrádmegyei Termény-
forgalmi Vállalat dolgozója 

Ezer takarékbetétkönyv. Szélpál 
Mihály, a Szeged 1. számú postahi-
vatal kézbesítője a pártkongresszus 
tiszteletére felajánlotta, hogy az 
1953. évben általa beszervezett több 
mint 700 darab takarékbetétkönyv 
mellé ú jabb 300 betétest szervez és 
1000-re emeli az általa szerzett be-
tétkönyvek számát. Felajánlását 
már ezen a héten teljesítette. Eb-
ből az alkalomból az Országos Ta-
karékpénztár a rádióban ajándék-
lemezt küld Szélpál Mihálynak. Az 
ajándéklemezt a Kossuth rádió 
szombat délután 3.20—3.50 órakor 
sugározza a ©Szív kü ld i* adásában. 

A Német Demokratikus Köztár-
saság népi kamarája szerdán tar-
tott 44. teljes ülésén második olva-
sásban elfogadta az 1954. évi álla-
mi költségvetésről szóló törvényja-
vaslatot. A Német Demokratikus 
Köztársaság ezévi költségvetése 35 
mil l iárd 696 mil l ió 100 ezer márka 
bevétellel és 35 mil l iárd 681 mil l ió 
300 ezer márka kiadással, tehát 14 
mil l ió 800 ezer márka felesleggel 
számol. 

A Szegedi Bábszínház (Oroszlán-
utca 2.) február 20-án, szombaton 
délután fél 4 órai kezdettel és 
21-én, vasárnap délután 3 órai kez-
dettel az *Aladdin és a csodalám-
pa© című darabot mutat ja be. A 
Bábszínház kedvenc szórakozóhe-
lye városunk gyermekeinek. 

* Páríkirmk 

Értesítjük a Politikai gaz-
daságtan I I . évfolyamán ta-
nuló elvtársakat, hogy ré-
szükre ma délután 16 órától 
20 óráig a Pártoktatók Há-
zában Kedves András elvtárs 
tart elméleti tanácsadót. 

Értesítjük a politikai gazdaság-
tan I I . évfolyamának hallgatóit és 
propagandistáit, hogy a K V a most 
folyó tananyag feldolgozását meg-
hosszabbította. Kér jük, hogy az 
anyaghoz a sajtóban és más folyó-
iratokban megjelent cikkeket is 
dolgozzák fel. 

Értesítjük a Párttörténet I. év-
folyamán tanuló propagandistákat, 
hogy részükre a 7-es számú útmu-
tató megérkezett. 

Ugyancsak felhívjuk a politikai 
iskola I I . évfolyam propagandistáit, 
hogy a „Szocializmus építésének 
kérdései hazánkban" c ímű útmuta-

tóhoz a segédanyag megérkezett, 
melyet a Pártoktatók Házában át-
vehetnek. 

Értesítjük a Politikai Gazdaság-
tan I . évfolyam hallgatóit, hogy 
részükre 1954. február 20-án, szom-
baton délután 14 óra 30 perckor a 
Pártoktatók Házában konferen-
ciát tartunk, a soronlévő anyag-
ból. 

Értcsii jük a Bolsevik Párt Tör-
ténet I I . évfolyam propagandistáit, 
hogy részükre 1954. február 20-án 
szombaton délután 14 órakor a 
Kálvin-téri pártszervezetben kon-
ferenciát tartunk a soronlévő 
anyagból. 

Agit.-Prop. Osztály 

Értesítjük az S Z K P történet I I . 
évfolyam hallgatóit, hogy részükre 
a X I I I . és X I X . téma tanulmányo-
zásához az ú j ú tmuta tó megérke-
zett, melyet a Pártoktatók Házában 
átvehetnek. 

Agit.-Prop. Osztály 
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Várható időjárás 
péntek estig 

Megjelent a Propagandista februári s iáma 

A „Propagandista" februári szá-
ma közli a Központi Vezetőség ha-
tározatát a párt népnevelőmunká-
jónak megjavításáról. A határozat 
sokoldalúan elemzi pártunk politi-
kai tömegmnnkájának jelentős 
eredményeit, feltárja, milyen hiá-
nyosságok mutatkoznak agitációnk 
tartalmában és módszereiben. Ez-
után részlotesen ismerteti, a pár t 
és a tömegek kapcsolatának meg-
erősítése érdekében a polit ikai tö-
megmnnka kiszélesítéso és maga-
sabb színvonalra emolósóvel kap-
csolatos feladatokat. 

Antos István: „Az önköltségcsök-
kentés: a szocialista felhalmozás és 
az életszínvonal emelés döntő for-
rása" cimű cikkében elemzi, hogy 
népi demokráciánk fejlődésének 
ú j szakaszában miért kell fokozott 
figyelmet fordítani az önköltség-
csökkentésre. Ezután nz önköltség-
csökkentés és a szocialista felhal-
mozás, az életszínvonalemelés ösz-
szefüggésófc fejtegeti, majd az ön-
költség összetevőinek megvilágí-
tása ntén részletesen ismerteti, ho-
gyan áll az önköltségcsökkentés 
holyzete Magyarországon és milyen 
feladataink vannak o téren. 

Halász József: „A helyi tanácsok 
párt irányításának és pártetlenőrzé-
sének kérdéséhez" címmel írt cik-
ket, amelyben kifejti, hogyan kell 
érvényesülnie a kollektív vezetés 
és egyszemélyos felelősség elvé-
nek a tanácsok munkájában, mi a 
t uáosok feladata a szocialista tör-
1 'nyesség betartása, a mezőgnzda-
s'ig fejlesztésével kapcsolatos fel-
éri tok terén. 

Tóth József: „A szocialista mun-
1 vrerseny egyes kérdései" c ímű 
cikkében a verseny elvi alapjainak 
1 ifojrzéso után a hazánkban folyó 
iiunkaversenymozgalom fejlődóré-
r 51 ad áttekintést, mnjd a szocia-
lista verseny előtt álló időszerű 
fr'ndatoknt vi lágít ja meg. 

Vértes Imre: „A bolsevik taktika 
véhány vonása a prnHIérforrad"-
tnm előkészítése idején" c imű 
cikke az SZKP tört'nrte VIT. feje-
zetének feldolgozásához nyú j t se-
gítséget. Ráirányít ja a propagan-
disták figyelmét a fejezet legfőbb 

kérdéseire, elősegiti, hogy a tanul-
takból heiyee következtetéseket 
vonjanak le. 

Gaál Albert: „Hogyan tanítsuk 
a fiataloknak a „Népköztársaságunk 
Alkotmánya" című tananyagot" cí-
mű cikkében színesen és sok pél-
dán keresztül mutat ja meg, hogy 
a fiatalok tanfolyamain hogyan 
érhetik el a propagandisták, hogy 
felkeltsók az érdeklődést a tanul-
tak iránt. 

A „Válasz a propagandista kér-
déseire" rovatban közölt cikkek 
több fontos, a pártpropagandában 
felmerülő kérdésre adnak vá-
laszt. í gy Fekete Ferenc „A kis- és 
középparaszti gazdaságok kibővített 
újratermeléséről", Ripp Géza: „A 
szabadpiacról és az állam-piacsza-
bályozó szerepéről" írott cikkei. 
Gömöri Endre: „Patet-Lao és Viet-
nám" cimű cikke azt segíti elő, 
hogy a propagandisták helycsen 
igazodjanak el az indokínai ese-
ményekben. Sági Tivadar az áruban 
megtestesülő munka kettős jellegét 
ismerteti röviden. Wirth Adám „Az 
osztály viszonyok és az osztályharc 
néhány kérdése a népi demokrá-
ciánkban" címmel írt cikket. 

„A propagandamunka tapaszta-
latai" rovatban közli a lap Hajdú 
József megyei párt t i tkár cikkét: 
„A pdrtoktatás tapasztalatai Nóg-
rád megyében" címmel. Varga Ist-
ván: „Nagyobb figyelmet az első 
éves politikai gazdaságtani tanfo-
lyamokra", Hunyor Erzsébet: „Köz-
vetlen elvtársi beszélgetéseket a po-
litikai iskolákon" című írásait, va-
lamint az „Ismét megnyílt a Ma-
gyar Munkásmozgalom Története 
múzeum" című közleményét talál-
juk meg ebben a rovatban. 

A „Mit olvasson a propagandis-
taV rovatban a „Lenin Magyaror-
szágról" című művet, valamint a 
propagandisták útmutatójában ja-
vasolt szépirodalmi művek közül 
néhányat ismertet a folyóirat. 

Közli még a lap Barabás Berta-
lan propagandista levelét a propa-
gandista konferencia módszeréről 
és a szerkesztőség felhívását az 
olvasókhoz a levelezőkapesolat ki-
szélesítéséről. 

Keve-
sebb fe]hő, "de több 

— ̂  gS helyen főként dé. 
I t VS l , s n m ég havazás. 

H Időnként é'énkebb 
PÉNTEK BQ északi, északkeleti 

szél Az éjszakai 
lehűlés erősödik, a 
nappali hőmérséh-

et alig véltozik. 
Várható hőmérsékleti ériékek: Pén-

teken reggel észökon minusz 11—mi. 
nusz 14, déjen mjnuSz 9—minusz 12. 
Délben minusz 3—minusz 6 fok kő-
zött. 

• 
A fűtés alapjául szo'gáló várható 

középhőmérséklet: pénteken mínusz 5 
fok alatt lesz. 

MOZI 
Szabadság: bt barát (március 3 iíp. 

Izgalmas szerelmi filmtörténet ame y 
a maj Franciaországban játszódik 1®. 

Vörös Ol'lag: Mexjkói |ány (feb-
ruár 24-ig). Szerelmi filmdráma 

Fáklya: Mágnás Miska (február 
21-ig). Vidám zenés, magyar filmvíg-
játék. 

Az előadások a filmszínházakban fél 
6 és fél 8 kor kezdődnek. 

SZÍNHÁZ 

Es'e f«l 7: Ármány és szerelem. Var-
vári bérlet (6). 

A színház Igazgatósága értesíti a kö. 
zönséget, hogy a február 21 i. vasár, 
nap estére hirdetek Tiszaparti szere-
lem előadása helyett, a Boci-boci far-
ka kerül műsorra, bér etezünetben. 

MUZEUM 
FejlődéeiörténeJ kiállítás Móra Fe. 

renc emlékkiálllt e Fehértó é'őv'lugs 
kiállítás (Kultúrpalota. Roosewep tér) 
hétfő kivételével mjndennap délelőtt 
10 órától 6 óráig. A Múzeumi Kép-
tár (Horvá h Mihály utcai Uvegcmr. 
nok) hétfő kivételévé' mindennap 
délután 2 órát© 6 óráig. 

KÖNYVTARAK 
Egyefemi: O'vasóterem ÍO-'SI 21 

óráig: hétfőn 14 tői 21 óráig: vasár-
nap 9-fői 13 órájg. Kölcsönzés 12-től 
20 örájg; hétfőn 14-t© 20 óráig; va-
sárnap 9-'ől 13 óráig 

Somogyi: Olvasóterem 10-től 19 
óráig. Kö'csönzéa 13 tói 18 óráig. 

Gorkiji Hétfőn, kedden, szerdán., 
pénteker.- regge] 8-tól 12-tg ée délután. 
1 t© fél 4-ig: csü önökön és szómba, 
ton délelőtt 10-töl rié'után 2-ig. dél-
után 3 fól es'e 7 óráig. 

Járási Sztá'ln krt. 54.: Kölcsönzés 
fer őttekmek szerda kivételéve' minden 
hétköznap délu án 4-tiil e«t,o 7-lg; va. 
sárnap délelőtt 9 tői 12-ig. 

Fjlmpropagandtsták fjgyejmébel 
A Közönségszervező Iroda értesíti a 

filmpropagandjstákat, hogy részükre 
február 19.én délutár.' fét 6 órai kez-
dettel a Szabadság mozi irodájában 
értekez'ete' tart, melyre kérik a fel-
tétlen ée pontos megjelenést-

BEJARASOS, valamint bentlakásos 
évfolyamoka' indít a szegedi Ko suth 
Zsuzsanna Ápolónőképző Intézet 1934. 
márejusábw jelentkezhetnek mind. 
azok a 17—35 éves egészséges nők, 
akik kedvet éreznek az ápo'ónőj pá-
lyára Az iskola 2 éves, a. hnl'gatók 
nak biztosit lakás', ©látást, havi 116 
forint ttmu'má.r.yl segéfyt, Lehetővé 
feszi a bejárást az Iskolára azok ré-
szére akik a kö elező bentlakást vál-
lalni nem tudják. A szükséges efőkép. 
zoftóég 'legalább 6 elemj. Iratok azon-
nal beküldhetők Szeged, Tolbuciiln sgt. 
1. szám. Szüksége?: születési, iskolai, 
vagyoni bizonyítvány, munkakönyv. 
Bővebb felvilágosi ást ad az intézet az 
őrdek'üdőkr.'ek. 

SZABÖ JÁNOS K'ekereekedo'mi Válla-
lat dohár yárusltója 60 éves korában 
elhunyt. Teme'éso 19-én délelőtt 11 
óraikor a rókusj temetőben. 

ISTVÁN GYÖRGY, a Csongrádmegyei 
Fűszer és Édesség Rer. V. könyve'őjo 
február 17-én ©hunyt Temetése feb. 
ruár 19-ér.i 14 órakor a® alsóváros' 
temetőben. 

Az 1954. évj sportfejlesziéüi terv és 
a versenynaptárban szereplő sport-
versenyek Jűval nagyobb feladatok 
ejé ál itJák sportkörünk e"r. ö'oségét és 
tagságát, mint ajs elmúlt évben. Ezek-
nek a feladatoknak úgy tudunk csak 
teljes egészében eleget, térni. ba. elő-
ször ja kiegészítjük az Időközben há-
rom tagra csökkent e'nökségünket, 
valamint á'szervezzük az MHK és agif. 
prop. bizottságunkat ée megerősítjük 
kapcsolatur.'kalt, a DISZ bizo Isággal. 
Ezek u|án kerül sor a szakosztályok 
vezetőségeinek kiegészítésére, a pat. 
rónáit jskolákikial vá'ö szorosabb kap-
csolat. felvételére és a mflhelyblzott-
ságokkai rendelkező üzemrésizek aport-
croportjalnak megalakítására. 

A felsorolt teendők egyrégz© a feb-
ruár végén megtartandó 1953. évi 
munkával, foglalkozó taggyűlésen ke 
rül megó|dá«ira. Ekkor történik meg 
a vezetőség k'egészitése, amelynek fel-
adata a koltektív vezetés alapjáű a 
fejsorotak megoldása. Abban a re. 
ményben, hogy sportkörünk tagsága a 
hó végén megtartandó taggyűlésen 
éln.t tud Jogaival éa megválasztja azo-
kat, akik hivá'ottak lesznek arra, hogy 
üzemünk szépen fejlődő sportéletét as 
e'következő időben irányítsák. 

Bohata József, 
e VL Szegedi Kender Sport-

kör elnöke 

JÓL SIKEROLT SPORTBEMUTATÓT TARTOTT AZ 8Z DÓZSA AZ ALTALA 
PATRONALT ALGYŐI SPORTKÖR RÉSZÉRE 

Mir.t az Algyői Sportkör vezetőségé-
nek tagja, szeretnék néhány sorban 
beszámolni a. I4_én községüi.'kben meg-
tartott sportünnepélyről 

Községünkben a sportmunka nem 
ha'adt eredményesen nz elmúlt idő. 
ben. bár kemény mur.ka fo'yt. hogy 
a sportéi© et fellendítsük, de kellő 
támogatás h'ányában nem tudtunk 
eredményeket, elérni. Éppen ezért 
nagyjelen őségű községünk sportéleté-
ben. hogy a Szegedi Dózsa fe'karol-
ta és támogatja az Algyői Sportkört. 

A Szeged; Dózsa sportol©, színját.«eö 
csoportja. 14-én sportbemutatót tartót 
tak kultúresttel egybekötve. melyet 

ünnepélyes zászlóátadá® előzött meg. 
A rendezvényen közel 500 dolgozó Je-
lent meg a kultúrházban, ifjati ée Idő-
sek egyaránt. A fiatalság ígér.' nagy 
lelkesedéssel fogadta a eportbemu'af,© 
és a dolgozók elismerően ny1'átkoz 
tak a rövid, de jól megszervezett ezó-
rakoz.ta'ó műsorról. 

Sportkörünk örömmel vette » Sze-
gedi Dózsa támogatását. Ml tudjuk, 
hogy a kapcsolat, a Jövőben még Job-
ban megszilárdul és községünk eport. 
fej'eeztéséber.i gazdag eredményre ve-
zet, 

CzAkó Ardrám 
elnök 

Ma sz. Lokomotív—VL Sz Kender 
edzőmérkőzés 

A Lokomotív 6portpá/yán ma délután 
3 órakor a Szegedi Lokomotív NB 
II.ee labdarugó csapata a VL Sz Ken-
derrel játszik edzőmérkőzéít. 

MA az MHK ellenőrző bjzo'-tsáqi taqok 
értekezlofe 

A VTSB bér.' ma eete 6 őrakor »z 
MHK e'Ienőrzö bizottsági tagok meg-
beszélést tartanak n vasárnap megin-
duló egynapos tanfolyammal kapcso-
latban. 

Szovjetunió nyerte négy ország tor. 
nászviadaiát 

A Leningrádban megártott négy 
onazág nőj tornászviadalát Szovjetunió 
csapafa nyerte 456.48 ponttal, máso-
dik Magyarország 439.17 harmadik 
Csehsz'ovákia 438.45. negyed'k n Né-
met Demokratikus Köztársaság 413,74 
ponttal. Az egyéni összetett, verseny-
ben Muratova, szovjet versenyzőnő 
nyert, Gulyásné a tizenegyedik he 

lyen végzett. Ketetf Agne® eílőtt Bán-
hegyi tizenharmadik, Perényir.é fzen. 
negyedik cs Kérész tizenötödik jeft. 

Drezdai Dinamó—Magyar utánpótlás 
válogatott 3:2 (2:0) 

Drezdában 30 ezer r.éző ©őtt az el-
ső félidőben ki űnöen játszó, de » 
szünet után idegesen kapkodó magyar 
csapat elszenvedte esső vereség© az 
NDK-ban A magyar csapat góljait 
Mátrai ée Orosz lőtte. 

Szombaton kezdődik Szeged vároe 
ezévi felnőtt asztalitenisz bajnoksága 

Szeged város 1954. évi felnő t férfi 
és nő' egyéni aszta iienjsz bajnokságát, 
szombaton és vasárnap rendezj meg 
a társadalmi szövetség. A bajnokság 
a Szegedi Textilművek kuj úr-termé-
ben lesz. Versenyszámok: r.ől egye®, 
női páros férfi egyes. férfi páros, 
vegyes páros. A verseny kezdésének 
időpontja: szombaton délutár.' 4 óra. 
Nevezni a verseny kezdése előtt fél 
órával a he'yszinen lehet. 

CSONGRÁD—békési Borforgajmj Vál-
la|M Szeged, Hajnóczy u 8 keres 
permetezőket, kovácsműhely felsősre. 
lésf, mezőgazdasági és borászati gé. 
peket azonna'i megvételre. 
UJ fertett hálószoba. oldalezekrér.yes 
konyhabútor, új, e'adő. Liget u. 19 
A SZEGEDI Föjdmű veaszövetkezet ér-
tesíti úgy a terme őszövetkeze i cso-
portokat, mint az egyéni termelőket, 
hogy a tavaszi talajjavító munkála-
tokhoz szükséges mű rágyaféleségek, 
péiis© kál'só, szuperfoszfát. továbbá 
az összes növényvédőszerek minden-
mennyiségben szabadon vásárolhatók 
a Szövetkezet Teréz u. 2. szám a'at i 
raktárában1 Termelést szerződés mtn 
den növényféleségre köthető a szövet-
kezet Kossu h L. sugárút 25. szám 
alatt; irodáiéban. ; 

FEHÉR, zománcozott fürdőkád eladó, 
Salka u. 3/b. I . em. Érdeklődés dél-
előtt. 

MEGVÉTELRE keresünk Jóál'apotbap 
lévő nagyméretű strandkabinokat. fa'l 
szellőztető ventilátorokat, vijlany meg-
hajtású kávé. és húsdaráló gépeket. 
Szálloda éa Vendéglátó Vá'lalat Sze-
ged. Kölcsey u 9. 
CIPŐIPARI aljarész szakmunkásokat, 
felsőrész készítőket, valamint gépmun. 
kások.if azonnal fejvesz a Szegedi Ci-
pőgyár. Római krt 21 
EGY 110—120 kg zsírsertón ejadó Ka-
tona u. 71. 

BEJÁRÓNŐT a reggeli órákra fe've-
szek. Dózsa György u. 9 fldsz(. 1. 
TRÁGYÁT veszek he'yszfnre ezáj'I va. 
Szentháromság u. 17. Sándor. 
EGY vjjágvevő rádió eladó Bocskai 
u. l/a. magasföldszint 3. ajló 
MOSÖMESTERT festő és üzem'aka'oe 
szakembereket keres fejvétele a Mis-
kolci Patyolat Vállalat, Mieko'c, Sztá. 
(in üt 40—42. 

A R Á D I Ó 

szombat, február 20. 
Kossuth.rádió 

4.30 Reggeli zene, 4.50 Hírek 5,30 
Lapszemle. 6 Falurádió, 6.45 Lapls 
mertetés, 7 Hírek. 7,10 Hanglemezek. 
8.20 Zenekari muzsika 9.20 Úttörő 
híradó, 9.45 Gyermekrádió, 10 Hírek 
10,10 Hangverseny, 10,43 Füvótzene! 
11 Szimfóniku9 zene 11,30 Népj zene 
12 Hírek, 12 15 Hangverseny, 13 Zon." 
gera, 13.16 Ének. 13,30 Fúv©zcne 13 
óra 56 Ének, 14 15 Zenei újság 15 20 
Szív küldi, 15.50 Irodalmi műsor 16 
óra 20 Hangjáték zenéjéből, 16.40 Le-
velekre vá'asz. 17 Hirek, 17,10 Né© 
egy üt es. 17,30 Szövetkezeti híradó 18 
Egy falu — egy rófa, 18.30 Hangos 
újság 19 Szórakoztató zene 20 Hirek, 
20,15 Résztelek esztrád-eztnpndok mű 
soraiból, 22 Hírek, 22 20 Tánczene 
24 Hfrek. 

Petőfi.rádló | 
6 Népj zene, 6,30 KisiefcoMsok mü. l 

M Ű S O R A : 

sora, 8,40 Torna 6.50 Opera részletek, 
7,10 Hanglemezek 14 Érek, 14,45 
Hangverseny. 15.20 Operarészje'ek, 16 
óra 20 Fe olvasás, 16.40 Kórus hang-
verseny 17,10 Tlz perc közgazdaság, 
17,20 Tanuljunk énekszóra oroszul, 17 
óra 40 Tánczene. 10.10 Irodalmi mű 
sor. 18.30 Szív küldi. 19,10 Moszkvai 
rádió összeállítása, 19.40 Sporthíradó, 
20 Hangverseny, 21 Ének 21,50 Ope-
raréezletek. 

DÉLMAGYARORSZAS 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadói 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti- « szerkesr.tőblzottság 
ezerkesztrtség: 8zeged Lenin u. 11 
„. "[e'efon: 35-35 ée 40-80 
Kiadóhivatal! Szeged Klauzíi tér s. 

Telefont 91-18 és 35-00 

Csongrád megyei Nyomdaipart 
VAllféat Szeged 

FWeMa vezetői Vlncza Qjf lnv 


