
OÉLMftGYüRORSZaG SZERDA , 1954. M Á R C I U S 3. 

H Í R E K 
Hírügynökségek jelentései sze-

rint március elsején az Egyesült 
Államok képviselőházának ülésén a 
karzatról több lövés dördült el a 
kongresszusi tagok felé. Megálla-
pították, hogy puertoricoiak lőt-
tek. A lövöldözök ezt kiáltozták: 
©Országunk nem szabad. Tegyétek 
szabaddá Puerto-Ricot.© A képvi-
selőház öt tagja — két köztársa-
sági párti és három demokrat.a-
párti képviselő — megsebesült. Mi-
dőn a rendőrség elfogatta a me-
rénylőket — két férfit és egy nőt 
— egyikük puertoricoi lobogót bon-
tott ki. A nő ezt kiáltotta: ©Sza-
badságot akarok országomnak, or-
szágomnak szabaddá kell lennie©. 

— A fásítás kérdéseivel kapcso-
latban március 3-án, délelőtt 8 
órakor a szegedi á l lami Erdőgaz-
daság székházában megbeszélést 
tartanak a fásítási felelősök és . a 
tömegszervezetek képviselői, 

A szegedi ötéves Terv termelő-
szövetkezet tagjai elhatározták, 
hogy ezévben öt katasztrális hol-
•don termelnek cukorrépát. A szer-
ződéses cukorrépatermelés nagy 
hasznot, igen jelentős beadási ked-
vezményt jelent a tsz tagjainak. 

A szegedi Ü j Élet termelőszö-

vetkezet az e lmúlt hó 18-ig nyolc 

darab hízottsertést adott be. A 

gyors hízottsertésbeadás után 24 

mázsa kukoricabeadási kedvez-

ményben is részesültek a tsz tag-

jai. 

Az Üzbég Szovjet Szocialista 

Köztársaságban hatalmas öntöző-

csatornát építenek. Az ú j öntöző-

csatorna lehetővé teszi, hogy a kol-

hozisták ú jabb hatalmas területe-

ken termelhessenek gyapotot, 

I szerződéses cukorrépa termelés is 'ó hasznot - jelentős 
beadási kedvezményt jelent a dolgozó parasztoknak 

A különböző növényféleségek 
szerződéses termelése jelentős hasz-
not ad a termelőszövetkezetek tag-
jainak, az egyénileg dolgozó pa-
rasztoknak. Az ú j begyűjtési rend-
szer biztosítja a dolgozó parasztok-
nak, hogy a szerződésesen termelt 
növények területe részben, vagy 
egészben mentes a beadás alól. A 
cukorrépatermelés is jó hasznot s 
jelentős kedvezményt jelent. Bodó 
Antalné, Szeged, Vásárhelyi-su-
gárút 70. szám alatt lakó dolgozó 
parasztasszony 1954-re leszerződött 
2400 négyszögöl cukorrépaterme-
lésre. Ha ebben az évben holdan-
ként 190 mázsás átlagtermést ér 
el, jövedelme a répaterület után a 
következő lesz: A Mezőhegyes! 
Cukorgyártól a beszállított répáért 
kap 570 ki ló cukrot, 1710 forint 
alapárt és 3375 forint prémiumot. 
Készpénzben összesen tehát 5085 
forintot kap. Ha a cukrot kilón-
ként 9 forint 30 filléres áron szá-

mí t juk és hozzáadjuk a készpénz-
járandósághoz, akkor összes jö-
vedelme 10.386 forintot tesz k i a 
2400 négyszögöl után. 

Az ú j begyűjtési rendszer szerint 
a szerződött répaterület száz szá-
zalékban mentes a terménybeadás 
alól s ez 478 k i ló búzának felel 
meg. De a tojás-, baromfi- és ser-
tésbeadás is 50 százalékkal lesz 
kevesebb. Bodó Anta lné —• és 
minden cukorrépatermelő —* szá-
raz szeletet, nyers szeletet és me-
Iaszt kaphat hatósági áron. 

Egyre több dolgozó paraszt is-
meri fel a szerződéses cukorrépa-
termelés előnyét, hasznát. Török 
József, Tápé, Dózsa György-út 58. 
szám alatt lakó egyéni gazda a 
mult évi 400 négyszögöl helyett 
ezévben 800 négyszögölön termel 
cukorrépát. A szegedi Felszabadu-
lás tsz ezévben tíz katasztrális hold 
helyett 15 holdon termel cukorré-
pát, 

A R Á D I Ó M Ű S O R A : 

Március 4 c«CH8rfök 

Kocsuth.rádló 

4.30 Reggeli zene 4.50 IílreW. 5 Fa-
lurádió. 6.45 Lapszemle. 7 Hirek 7.10 
Hangemezek, 8.20 Zenekari muzsika. 
9.20 Könyv ismerte'és. 9.40 Gyermek, 
rádió. 10 Hírek, 10.10 Fúvós kamara-
zene. 10.30 Népzene. 11 Dalok. 11.30 
Kúvóazene. 11.58 Hanglemeze 12 Hí-
rek, lapszemle, 12.15 Hangverseny 13 
Ifjúsági kórusok, 13.30 Ének. 14 Hf-
rek. 14.20 Gyermekű|«ág. 15.05 Kama-
razene. 15.30 Elöadá®. 15.45 Népek 
zenéjéből. 16 Felolvasás. 16.30 Nép 
barlada. 16.40 Válasz ha-l'gatók kérdé. 
seire, 17 Hírek, 17.10 AJándékmfkor, 
17.45 Váijaaz külpolitikai kérdésekre. 

18 Sztv küldi. 18.30 Zenés öaraeéhltás. 
19 Hangos úlfiág 19.30 Egy falu — 
egy nóta. 20 Hfrek 20.10 Irodalmi est 
20.55 Tánczene, 21.30 Esztrád műsor, 
22 Hírek, 22.20 Cimbalom, 23.45 Tánc-
zer.o, 24 Hfrek. 

Petőfi rddló 
8 Népdalok. 6,30 KisJskoláeofc mfl-

eoral 6 40 Torna. 6,50 Vidám rltmu. 
sok, 7.10 Hanglemezek, 14 Hamgver 
eeny. 15 Rádióegvúttee. 15.40 Opera-
részle'ek. 16,30 Zenei újeág. 17,25 
Lapismertetés. 17.45 Operettrész'etek 
18.30 Moszkvai rádió összeállítása 19 
Zenekari hangverseny, 19.40 Sporthír, 
adó. 20 Zongora-hegedű, 20.30 Ének, 
21.10 Versek. 21,30 Tánczene. 22 Szó-
rakoztató zene. 

EGY gyermekágy efladó. Sándor n 36. 
ELADÖ félmagas kredenc, ogy nagy 
l'olel. 2 bendorft gyertyatartó, por. 
eclánszobor, Lenin ti 6. szám. I. em 
GYORSÍRÓ és gépfrótanrolyamok kez." 
d'Kinek március 3 á r a felnőttek szak-
iskolájában. Klauzál fér 3 
AZ ASOTTHALMI Földműveoszövefike-
et keres megvételre pultot. á'lványo-

1 «t, gyorsmérleget, mázsát, dupla aj_ 
lót. f-öivea'pot. mákdarái© asz fajokat 
* • székeket. 
IIOHTARTBASA u. 31 szám ela+ti szn_ 
ba konyha, speízos lakásomat e'cse-
:-Mném Rókueon bárhol hasonlóért, 
r-e i ket Matild, d élete ff 7—12. 
SZAKKÉPZETT villanyszerelőt azonnal 
ra felvesz ntz É. M 5. számü Mélyépl-
* i VfHatait, .Tókaf u. 6. 
GYÜMÖLCSÖS eladó. 1 hold 32 négy-
* -figöl Újszeged. Aieóliszapnj-f, Mefz-
• er. Partizán u. 34. 
' ARHOGÉP etadó. szekrényes, sfllr 
Ivezfett, e'Bőrendü modellu tiszta új, 
.1 'földi utca 51. 
T'GY JÓ kis fia« tgásjó ©adó Tápé. 
Tolbuchin u. 9. 
NYOLC drb kér é'zetl ablaik és fia fa,' 
liizoft sertés eladó. Külső Csongrádi 
sgt. 86 szám, Kcfpnez. 

U ö ^ ' 
vidám az egész napja 

ha rendben az emésztése 

Heggé? 

K E S f f l Ü V l Z 
. ©sxi.imusni" ««i 

K0VACS8EGÉD álfctadő munkára fel-
vétetik. Árasat u. 1. 
FRAKK szmokir.g öjitöny, fekete se-
lyem esté'yi ruha eladó Hajnóczy u. 
1. szám, emele', bajra. 
CUKROT, morzsát mákot finomra da-
rásak, megvárhaifja. Vadász u. 3. 
HATTYAS-SOR 69. számü ház szabad 
kézből eladó. Érdeklődni ugyanolt és 
Mátyás tér 14. itzám alatt. 
JOKARBAN lévó közműves családi hál 
zist vennék villamos köze'ében. Telefon 
4410. 

TAKARMANY cékla 50 q és heifven 0 
széna eladó. Török u. 7. Szélléknél. 
EGY 5 éve® ló eladó. To'buchln sgt. 

j 48. szám (volt Kálvária utca) 
BŐRKABÁT alakítás, tavtfás vízhatlan 
festésfel Csordás börruhftkészltönél. 
Szent MiiMós u. 7. Feqnőváros. 
RADIö világvevö, olcsón eladó Aradi 
vértanúk l ere 5. Lépcsőház 1. ajtó. 
KEREK a'ztaj, barokk stíl. 80 cm át-
mércfű: kályháért,vek. festmények el-
adók. Sztálin krt 20. Házfelügyelőnél. 
2—3 óra! között. 

BEJÁRÓNŐT a reggel órákra felve-
szek. Dézsa György u. 9 fld'wit. 1. 
ELADÓ különféle bútordarabok. íróasz 
fal, kézi márgorró, hintaszék, konyha-
kredenc, Csongrádi sgt. 7/a. 
KIS fűszer-üzlet berendezés nagy mim-
kaaVzfaj Jutányosán e'adó Horkits, 
Lechner tér 6. 
FESTETT háilószobabútor. li] konyha-
bú'or eladó. Liget u. 19. 
BEJÁRÓNŐ jelentkezzen heti két dél-
előttre Sztálin krf. 20. I. eme'fet. 
Jobb. 12. ajtó. 8—9 óra között. 

nélkülözhetetlen az at f t ie ióa 

munkában 

OtLMAGVARORSZAS 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadó) 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti- a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11 

Telefon: 35—35 éa 40-80 
Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér 3. 

Telefoni 31-18 és 35-00 

A Szovjetunióban jelenleg het-
ven nagy bőrlábbeli üzemet építe-
nek vagy alakítanak új já . Az ú j 
gyárak egyenként négy és félmil-
lió pár lábbelit gyártanak éven-
kint. A Szovjetunió lakossága az 
idén hatvan mi l l ió pár lábbelivel 
többet kap, mint 1953-ban. 

Csütörtökön este 7 órai kezdet-
tel a Szovjet Fi lm Ünnepe alkal-
mával a Szabadság Filmszínházban 
díszelőadás keretében muta t j ák be 
az ©Örs a hegyekben© című színes 
szovjet filmet. A díszelőadáson ün-
nepi beszédet mond Pásztori Bé-
láné elvtársnő, a Szeged városi 
MSZT-szervezet titkára, 

A Szőrme- és Bőrruhakészítő 
Vállalat népitánc csoportja román 
táncokat tanul. Hetenként rend-
szeresen próbáznak, hogy a legkö-
zelebbi ünnepségen sikerrel mu-
tatkozzanak be az üzem dolgozói 
előtt, 

Az ©AFP© hírügynökség tudósí-
tója a ©Poste Teherán© című lap 
jelentésére hivatkozva közli, hogy 
Iránba érkezett John Leonard 
amerikai bűnügyi szakértő. John 
Leonardot bízták meg az iráni 
rendőrség átszervezésével. 

Miniszteri dicsérő oklevelet ka-
pott Kaczur Károly elvtárs, a zá-
kónyszéki Kossuth tsz elnöke. Ka-
czur elvtárs eredményes, jó mun-
kát végzett termelőszövetkezete 
megszilárdításáért s tudása legja-
vával dolgozik azért, hogy ú j sike-
reket érjenek eL 

Az Egyetemek és Főiskola Népi-
együttese balettiskolát indít díjta-
lanul az egyetemek és főiskola 
dolgozói és hallgatói részére. Je-
lentkezni lehet az együttes irodá-
jában (Központi Egyetem, Dugo-
nics-tér 13.) csütörtökön 4—6-ig, 
szombaton 1—2-ig, hétfőn 4—5-ig 
és kedden 4—6-ig. Az órák kedden 
és csütörtökön 4—6-ig tartanak. 
Bővebb felvilágosítást az együttes 
irodájában adnak. 

Csongrádmeoyel Sdmeayel Nyomd mdaiparl 

n a p i r e n d 

Ik IDÖJARASJELENTÉS 
„ u ^ Várható időjárás 

- - - • szerda e«flq: Fel. 
hős. párás ködös 
jdö. több helyen ki-
sebb esö, havafeső, 
a magasabb helye, 
ken esetleg hava-
zás. Mérséke't déli, 
délnyuqati szél, a 
hőmérséklet alig 

váRozik 
Várható hőmérsékleti értékek szer-

dán reggel: nyugaton O—mínusz há-
rom, keléfen minusz 1—p'usz 2, dél-
ben 2—5, a délj megyékben 5—8 fok 
között. 

• 
A fűtés alapjául szolgáló várható 

napi középhőmérséklet szerdán 0—p'usz 
3 fok között 

MOZI 
Szabadság: öt barát (ma utoljára) 

Fifm a háború utáni Franciaországról. 
Vörös Gsil'ag: Szerzője ismeretlen 

(ma uto|ára). UJ csehszlovák zer.és 
filmvígjáték. 

Fáklya: A daloló holnapért (ma utol. 
Járal A CGT kongresszusára késelj',t 
francia ftljm. 

Az előadások a filmszínházakban fé| 
6 ée fél 8 órakor kezdődnek. 

SZÍNHÁZ 
Es'e 7: Tiszapartj szerelem. — Rad-

nóti bériét (7). 
MUZEUM 

Fejlődést örléne t kiállítás Móra Fe. 
renc emlékkiálílás Fehértó élővilága 
kiállítás (Kultúrpalota. Roosewelt tér) 
hétfő kivételével mindennap déle«útt 
10 órától 6 óráig A Múzeumi Kép-
tár (Horvá'h Mihálv ufeai Üvegcsar-
nok) hétfő kivételével mindennap 
délután 2 órát© 6 óráig. 

KÖNYVTARAK 
Eqyefemi: O'vatóterem lO-'ől 21 

óráig; hétfőn 14 tői 21 óráig: vasár-
nap 9-tőf 13 órájg. Kölcsönzés 12-től 
20 órájig; hétfőn 14-t© 20 óráig; va-
sárnap 9.1Ö1 13 órájg 

Somoqyi: Olvasóterem 10.(81 19 
óráig. Kö'csönzés 13 t.ól 18 óráig. 

Gorkij: Hétfőn kedden, ezerdán, 
pénteker.- reggel slfól 12-ig és délután 
1 töf fél 4-ig; csütörtökön és szómba, 
ton délelőtt 10-től dé'után 2-ig. dél-
után 3 tói es'e 7 óráig. 

Járási Sztálin krt, 54.: Kölcsönzés 
fetr őtteknek szerda kivételével minden 
hétköznap délután 4-föl eaf.e 7-ig; va-
sárnap délelőtt 9 töl 12-ig. 

FELHÍVÁS 
Szeged város lege tetéfl bizottsága 

felhívta a iószágtartó gazdákat hogy 
a legelte'ésl diia.lt szedését megkezdte 

Befizetés március 3-án (szerdán) dél-
előtt 9—12 óra között a Mezőgazdasági 
Oszt á* yon, Tanácsháza. IT.-es épület-
11 eme'e', 211. szám alatt. 

A legeltetési díjak a következők: 
marha ]ó 100 Ft, borjú, csikó 50 Ft, 
Juh. kecske sertés 15 Fi, szárnya® 3 
forint. Leqeltetési Bizottság 

ARAMSZÜNET. A Délmatgyarországj 
Aram szolgálta'ó Válla/at közli. hogy 
március 4-én 7 órától 14 óráig Sztá-
lin körút. Takaréktár u., Vörösmarty 
utca, Sztálin sé'ány és a Tiezapart ál-
tal határolt területen, továbbá Somogyi 
utca Beloiannisz tér Eötvös utca, 
Zrjnyt utca, Gizo'la tér, Sztálin körút, 
Honvéd tér. Partizán utca. Felszaba-
dulás ú'Ja'. Hámán Kató utca. Szeged, 
állomás, Tisza pu. és az A'eótiszapart, 
egész UJraeged által határolt terü'ete-

Értesítjük a Bolsevik Pár t Tör-
ténet I I I . évfolyam hallgatóit, hogy 
a soronkövetkező anyagból 1954 
március 6-án a szokott helyen és 
időben konferenciát tartunk. 

Értesítjük az S Z K P történet I I . 

évfolyam hallgatóit, hogy részükre 

a X I I I . és X I V . téma tanulmányo-

zásához az ú j ú tmutató megérke-

zett, melyet a Pártoktatók Házában 

átvehetnek. 

Értesítjük a Politikai Iskola I . 
évfolyam propagandistáit, hogy 
1954, I I I , 3-án, szerdán délután 17 
órakor a Pártoktatók Házában pro-
pagandista szemináriumot tar-
tunk a soronkövetkező témakör-
ből. 

Értesítjük a politikai iskola I I . év-
folyam propagandistáit, hogy 1954. 
március 3-án, szerdán délután 17 

órakor a Közgazdasági Technikum* 
ban (Sztálin-sétány, a városi Párt-
bizottsággal rézsut szemben), be-» 
j á ra t a park felöl) propagandista 
szemináriumot tartnnk. 

Agit.-Prop. Osztály 

Az S Z K P Története I I . évío* 
lyam megyei propagandistái ré-t 
szére március 6-án, szombaton dél* 
u tán 3 órakor konferenciát tar* 
tunk a Megyei Pártoktatás Házá* 
ban. 

A filozófiát öná l lóan tanuló elv* 
társak részére március 6-án, szom* 
baton délután 3 órakor a Megyei 
Pártoktatás Házában konferenciát 
tartunk. 

A Polit ikai gazdaságtan elsó év* 
folyam megyei propagandistái ré-
szére március 6-án, szombaton dél* 
u tán 3 órakor Szegeden a Pártok* 
tatás Házában tartunk konferen* 
ciát, 

M B Agit.-Prop. Osztály 

SPORT 

Szegedi sportkörök vállalása 

a pártkongresszus tiszteletére 
A SZEGED I ÉP ÍTŐK SK elnök-

sége és szakosztályainak tagjai, a 
sportmunka megjavításának érde-
kében a pártkongresszus tisztele-
tére versenyre h ív ják a Békés, 
Csongrád és Bács-Kiskun megyék 
területén lévő összes Építők sport-
köröket az alábbi versenypontok 
a lapján: 

1. Az alapfokú tornászbajnok-
ságra két férfi- és egy női csapa-
tot beneveznek. 

2. Az úszni nem tudó üzemi dol-
gozók számára a tél folyamán ta-
nuló úszóedzéseket biztosítanak 
azzal a céllal, hogy a tavaszi 
HMK-próbákat sikeresen teljesít-
hessék ezek a dolgozók is az úszó-
szamokból. Ugyanakkor vál la l ják, 
hogy egy ifjúsági vízilabda csapa-
tot alakítanak a bajnokság kezde-
téig. 

3. A meglévő szakosztályaikban 
biztosítják az utánpótlás nevelé-
sét (kézilabda, röplabda, labdarú-
gás, torna, úszó, atlétika, teke). 

4. Az Építők Szakszervezetéhez 
tartozó üzemi dolgozók között szé-
leskörű propagandát fejtenek ki a 
sport érdekében. A sportköri tagok 
számát 50 százalékkal emelik a 
meglévőhöz képest. 

5. A patronált iskolával tovább 
erősítik a kapcsolatot. Vál la l ják, 
hogy segítik a Téglagyári Egye-
sülés sportmunkáját . 

A sportkör vezetősége felhívja 
az Építők Szakszervezetéhez tarto-
zó üzemi dolgozókat (Gyufagyár, 
Ládagyár, Téglagyár, Bútorgyár, 
Tervezőiroda), hogy azokban a 
sportágakban, amelyek üzemükben 
nem működnek, de az Építők 
Sportkörében megtalálhatók, lehe-
tőséget nyúj tanak a sportolásra 
ezen üzemi dolgozóknak is. Je-
lentkezni lehet minden szombati .i 
az Építők klubhelyiségében, Kiss-
utca 2. alatt, délután 5-től 6-ig. 

A sportkör tagjai nevében: 
Gimesi István elnök 

A C S O N G R Á D M E G Y E I S E P . 
R Ö G Y A R dolgozói nemcsak a ter-
melés területén tettek felajánláso-
kat a I I I . kongresszus tiszteletére, 
hanem felajánlásaikkal fel akar-
ják számolni a sportban mutatko-
zó hiányosságokat is. A sportve-
zetők elfogadták a jogos bírálatot, 
és most azon dolgoznak, hogy a 
termelés eredményein kívül a 
sport is fel tudjon mutatni sikere-
ket. 

Vállalást tettünk a régi szakosz-
tályok munká j ának ú jra indításá-
ra, valamint a dolgozók kérései-
nek eleget t£ve, ú j szakosztályokat 
is alakítottunk. A szakosztályok 
munká j ának megindítására tett 
vállalást már teljesítettük, mert 
35 taggal ú jra alakult a röplabda, 
tízzel a teke és 12 fővel a sakk 
szakosztály, életre h ívtuk 12 tag-
gal az asztalitenisz szakosztályt és 
hússzal a sporthorgászokét. 

Dolgozóink az Üzemi Bizottság 
vezetésével, társadalmi munkáva l 
építenek egy röplabda-pályát, va-
lamint az M H K részére gyakorló 
pályát vál la latunk egyik üzemtele-
pén. Kiegészítettük a szakosztályok 
működéséhez szükséges felszerelé-
seket. 

Ennek a munkának megmutat-
kozik az eredménye, mert dolgo-
zóink igen nagy érdeklődéssel for-
dulnak az egyes szakosztályok 
munká j a felé és mind több dolgo-
zó jelenf"-ezik, hogy sportolni akari 
Üzemi Bizottságunk megígérte, 
hogy minden segítséget megad a 
lelkesedés fokozására. A feladat 
az, hogy az ál landó felvilágosító 
munká t ébren tartsák és a dol-
gozók felismerjék a sport fontos-
ságát. Remél jük, hogy az Üzemi 
Bizottság vállalását ezen a téren 
is teljesíti, és ebben az évben nem 
kell szégyenkeznünk, ha a sport-
ról van szó. 

Schwarcz István 

Kosár labda eredmények 

A szegedi rtopatdk vasárnap Buda-
pesten Játszották esi; OB mérkőzésü-
ket az alábbi eredményekkel: MAVAG 
—Szegedi Haladás 91:61 Az egyefe 
mlek nem bir á.k tefogrl a vasasok 106 
kíjós középjátékosá- Zsírost. Szegedi 
Hafladás—Testmevcíési Főiskola. 77:70. 
Jobb erőnléttel végig vezetve biztoean 
szerezte meg első győzelmét, a ezegedi 
csapat. 

Bp Honvéd—Szegedi Postás 116:33. 
A bajr.okcsapait e'eSpörte óriási lendü-

lettel porttáraink védelmét Bp Haladás 
Tudományegyetem—Sz Postás 81:76. A 
Portás kezében volt a mérkőzés. Vé-
gig vezettek, ae utolsó liárom percben 
a flata'ok nem bli-ták idegekkel s ez 
döntött. A szegedi csapatok bemutat-
kozása. 'ehát fé sikerrel Járt. 

A Lokomotív házi bajnokságának II. 
fordulója után mind a négv rész ve. 
vő csapaJt 1—1 győzelemmel é» vere-
séggel holtversenyben álil. 

Tasnidi József 

Ma Sz. HáJádás—VLSz Kender edző. 
mérkőzés 

Az Sz Haladás edzőpályáján ma dél-
után 3 órai kezdettel a Szegedi Ha-
ladás NB l e s (labdarugó csapata, ed-
zőmérkőzés játecjik a VLSz Kender 
együt'eséveL 

Totótájékoztató 
1' Bp Kinizsi—Bp Vasas 1—2, 2. Sal-

gótarjáni Bányász—Bp Heg,véd 2—2, 3. 
Bp Dózsar—Dorogi Bányász 1—1, 4. 

Diósgyőri Vasae—Gvőri Vasas 1—x. 5. 
Csepeli Vabas—Sztájin Vasmű Építők 
1—1, 6. Róma—Spal 1—1, 7 Genua— 
Fiorentjra x—1, 8. Bologna—Interna. 
zionalc 1—2, 9. Legnano—Sampdoria 
1—1 10. Napo''i—Lazio 1—1. 11 Ju . 
ven* us—1Torino 1—x. 12. Trtestir.ar-
Udinese 1—1. Pótmérkfízécek: Bp KI-
niz>tt—Bp Vasas első félidő eredménye 
x—1, Nc ara—Afa-anfca 1—1, MJlar-— 
Palermo 1—1, Luxemburg—Írország 
1 - 2 . 

LOVAK KÖTELE Zö VIZSGALATA 
A Földműveiértügyi Minisztérium A -

lötegészsé'gügyi igazgatóságának ren-
delete anapján a tavaszi haszonállat-
vizsgalatok keretében a lovak vizsgá-
ló ra való elővezetését elrendelem. 

A vizsgálatok az alább: he'yeken és 
időben lesznek megtartva; 

1954 március hó 8-án 8—12 óráig: 
Alsóváros. Móraváros. Ságvári E, te-
lep. Hattyao telep, Alsóvárosi ff. )ó-
á'lománya a! Ságvári E t©epl Ezérüa 
kertnél. 

1954 március hó 9-én 8—12 óráig; 
Feleöváros, Baktó. Peöfi te'.ep. Felső-
városi ff. lóákománya az Oncsa telepi 
bikalriá'Iórál. 

1954 március 11-én 8—12 óráig: 
Belváros. Rókus Rókusi ff. Felsövá 
rosi ff., Gyula terep. Béke telep lő-
állománya az Országos Vásártér mel-
lette _ 
X95E xxámtmg IBstm O—ffi érflgv 

Újszeged lóállománya atz újszegedi 
vo»t vámház mel'ett. 

1954 március 15 én 8—10 óráig: 
Mihálytelek lóálnománya a Földműves-
szövetkezeti ít.a'bolt e-liitt. 

A vizsgálatokra ejő kell vezetni az 
összes egypatás állaot ('ovakat, ösz-
véreket. í-zam arakat). Az egyéven 
alu'l csikók fedeztetési Jegyét a Jótu-
lajdonosok hozzáik magukkal. 

Aki egypatás él'atát a vizsgálatokra 
elő nem vezeti, pénzbünietéusel, i'Jetve 
6 hónapig terjedő elzárással! bür.-tet-
heő. 

VB -elnök 

GUMMIKEREKES és faker-ekea laposko-
ceit, va'amir.t kot.'ő darab igáslovat 
szer/zámokika] sürgősen veszünk. Élel-
miszer Ki«kereskedő'mi Vállalat. KáU. 
l*y ödőn ota* 2. 


