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Ma megkezdik a fák ültetését a város utcáiban 
Egyre jobban kibontakozik Sze-

geden hazánk felszabadulásának 10 
éves évfordulójára kezdeményezett 
fásítási mozgalom. Mint már hírül 
adtuk, a Városi Tanács felhívasa 
után, pénteken 5126 fa elültetését 
vállalták a különböző szervek váro-
sunkban. Szombaton ez a szám je-
lentősen emelkedett: eddig 6770 fa 
elültetésére tettek felajánlást. Mi-
hálytelek dolgozói 1620 fát kértek, 
hogy azokat elültessék hazaik 
előtt A DISZ fiatalok is lelkesen 
csatlakoznak a felhíváshoz. A sze-
gedi Vegyipari Technikum Hl /a 
osztálya DISZ-szervezetének tag-
jai is vállalták a faültetésben való 
részvételt. Az Orvosegyetem I . 
évfolyamának IV. DISZ-szerveze-
tének tagjai vállalták, hogv 1—1 
fát ültetnek el. Az Üjszegedi Ta-
nítóképző IIT. osztálya DlSZ-alap-
szervezeténék tagjai személyenként 

2—2 facsemete elültetését vállal-
ták április 4-ig. 

A munka ma, vasárnap, korán 
reggel megkezdődik. A Városi 
Párt-végrehajtóbizottság pártalap-
szervezetének tagjai már korán 
reggel a Francia utcában hozzá-
kezdenek a faültetéshez és ezt a 
Zákány utcában, a Ruhagyar ad-
minisztratív dolgozói folytatják. 
Alsóvároson, a Szövetkezeti úton, 
a Füzes utcában, Vaspálya úton, a 
Topolya soron és sorban a többi 
utcákban ültetik el a fákat a Ha-
zafias Népfront Bizottság szerve-
zése nyomán a lakók. A faültetése-
ket mindenütt szakemberek ellen-
őrzik. Azotk a szervezetek, amelyek 
elhatározták, hogv résztvesznek a 
faültetési mozgalomban, a Városi 
Tanácsnál, Vincze Antal elnökhe-
lyettes elvtársnál jelentsék be fa-
igényüket. 

Ünnepségei: március 15-e és a földreform 
10. évfordulója alkalmával 

A Hazafias Népfront és a D ISZ 

Városi Eizottsága március 15-e és 

a földreform 10. évfordulója al-

kalmából ünnepségeket rendez 

Szegeden. Az ünnepségek prog-

ramja: 

Kedden, március 15-én, fél 11 
órakor a Klauzál téren gyülekez-
nek a fiatalok és a szegedi dolgo-
zók, ahol 11 órakor ünnepi nagy-
gyűlés lesz. A gyűlés résztvevői 
ezután megkoszorúzzák a Klauzál 
téri Kossuth szobrot, majd a Pető-
fi szoborhoz vonulnak a fegyveres 
alakulatokkal együtt és az egész 
magyar nép nagy példaképének 

szobrát is megkoszorúzzák, a Be-
loiannisz téren. 

Ugyancsak március 15-én 5 óra-
kor a Nemzeti Színházban ifjúsági 
etőadás keretében előadják Jókai: 
»A kőszívű ember fiai* című szín-
művet. A délelőtti gyűlésen és a 
színházban a Hazafias Népfront 
városi bizottságának tagjai mon-
danak ünnepi beszédet. 

Este 6 órakor, a Központi Egye-
tem aulájában Szecsődi László, a 
budapesti -Lenin Intézet* filozófiai 
tanszék vezetője: -A reformkor és 
a szabadságharc eszméinek hatása 
népünk úi erkölcsi arculatának 
kialakításában* címmel előadást 
tart. 

I nemzetközi nőnap alkalmából nagynyölás! rendeznek 
vasárnap délelőtt a Szabadság-filmszínházban 

Az MNDSZ városi bizottsága ma 
déledőtt 10 órai kezdettel nagy-
gyűlést rendez a Szabadság film-
színházban a nemzetközi nőnap al-
kalmából. Az ünnepség előadója 
Vass Istvánné elvtársnő, az MN-

DSZ országos elnöke lesz. Negy-
ven sokgyermekes anyát kitüntet-
nek az ünnepélyen. A gyűlés után 
a szegedi kultűrcsoportok színes 
műsorral szórakoztatják az asszo-
nyokat. 

Két szovjet timmfivész utazott át Szegeden 
Pénteken délelőtt két szovjet 

filmművész: N. A. Zsuravljov, a 

filmművészeti küldöttség vezetője, 

és Ny. P. Grebeskova utazott át 

Szegeden. Szentesről, a szovjet 

f i lm ünnepi hetének megnyitójá-
ról utaztak vissza Budapestre és 
Szegeden megszakították útjukat, 
megtekintették a várost. Grebes-
kova a -Bátor emberek* című f i lm 
egyik főszereplője. 

Orvoshét Szegeden a magyar— szovjet 
barátsági hónap keretében 

Az MSZT szegedi szervezetének 
örvoscsoportja a magyar—szovjet 
barátsági hónap keretében tudomá-
nyos ismeretterjesztő előadásokat 
tart. 

Március 15-én, kedden este fél 
7-kor az MSZT klubhelyiségében 
Kallós Károly főorvos: „Az Enure-
sis nocturna kezelése a Pavlovi 
módszerrel". 

Március 16-án, s z e r d á n este 6 ó ra-

kor az egyetem bőrklinikáján Bár-
czi Gusztáv Kossuth-díjas, a Gyógy-
pedagógiai Tanárképző igazgatója: 
„A pavlovi ' tanok alkalmazása a 

gyermeklélek gondozásában". 
Március 17-én, csütörtökön este 

fél 7-kor az MSZT klubhelyiségében 
Benkő Sándor egyetemi docens, az 
orvostudományok kandidátusa: „A 
magas vérnyomásról a nervizmus 
szemléletének tükrében". 

Március 18-án, pénteken este fél 
7-kor az MSZT klubhelyiségében 
Háznagy András gyógyszerész: 
„Phytonciták szerepe a növényvi-
lágban, azok várható gyógyászati 
felhasználása a szovjet tapasztala-
tok alapján" — címmel tart elő-
adást, 

A töldterülotl változások alapján 

helyesbítik a biztosítási díjkivetést 

* P a r t h i r e h 

Felhívjuk a pártszervezetek fi-
gyelmét, hogy a Népnevelő zseb-
könyv megérkezett. A Pártoktatás 
Házában 5 forintos darabonkénti 
áron beszerezhető. 

Agit.-prop. osztály 

NAPIREND 

Megyérik területén, de ország-
szerte is az elmúlt hónapokban na-
gyobbarányú földcsere történt. A 
helyes adatok lerögzitése végett a 
Minisztertanács 72/1954. sz. rende-
lete úgy intézkedett, hogy a föld-
használó személyében és a földek 
művelési ágában bekövetkezett 
változásokat 1955. február 5-ig be 
lehetett jelenteni. 

A kötelező biztosítás 1955. évi 
dí jainak kivetésénél is sok eset-
ben helytelen földterületi adato-
kat vettek figyelembe. 

Ezért 

az Állami Biztosító az 1955. 
évi kötelező biztosítási díjki-
vetést felülvizsgálja, s mind-
azoknak, akiknek földterületé-
ben változás következett be, 
az 1955. évre fizetendő, helyes-
bített biztosítási díjról legké-
sőbb április 30-ig értesítést 

küld. 

Az érdekelteknek nem kell je-
lentkezniök, nem kell sehová sem 
fordulniok mert az Állami Bizto-
sító a tanácshoz bejelentett föld-
területi adatok alapján minden 
Változást figyelembe vesz és ahol 

szükséges, a díjak helyesbítését 
hivatalból elvégzi. 

Mindez nem jelenti azonban 
azt, hogy a kötelező biztosítási 
díjat késedelmesen lehet fizetni. 
Akinek díjkivetése helyesbítésre 
szorul, a tényleges területe és a 
lakóépülete után fizesse meg a kö-
telező biztosítási díjat és ugyan-
csak egyenlítse ki esetleges hátra-
lékát is. Ha a fizetendő összegre 
nézve kételye van, a községi adó-
ügyi megbízott vagy az Állami 
Biztosító járási felügyelősége fel-
világosítást ad. 

A késedelmes fizetés költség-
gel jár, mert az esedékesség-
től számítva havi 1% kése-
delmi pótlékot kell fizetni. A 
hátralékosoktól a biztosítási 
díjat közadók módjára be-

hajtják. 

Emlékezetes, hogy Csongrád me-
gye területét az elmúlt nyáron sú-
lyos jégverés érte. A termelőszö-
vetkezeteknek és az egyéni gaz-
dálkodóknak kifizetett 18 millió 
forint jégkártérítés bebizonyította, 
hogy a dolgozó parasztság baj ese-
tén a biztosításra számíthat, 

^ IDÖJ ARASJ ELENTES 
1955 fe Várható Idöjáiás 

vasárnap estig: Felhős 
idö, több helyen ki-

-m A sebb havazás, havas-

u l <T> • eső. Mérsékelt, délkc-
letire forduló szél. Az 
éjszakai lehűlés kissé 
erősödik, a nappali 
hőmérséklet alig válto-
zik. 

Várható legmagasabb nappali hőmér-
séklet vasárnap: délen 2—5, északon mí-
nusz 2—plusz 1 fok között. 

* 

A fűtés alapjául szolgáló várható kö-
zíphömérséklet 0—plusz 3 fok között. 

MOZI 

Szabadság: Modern kaldzok. — Szovjet 
film (március 16-ig). Kisérőmüsor a leg-
újabb világhíradó. 

Vörös Csillag: Bátorság Iskolája. — 
Színes szovjet film (március 16-ig). 

Fáklya: Kis Muck története. — Szfncs 
nemet film (ma uloljára); hétfőtől: Nagy 
koncert. — Színes szovjet film (március 
16-ig). 

Az előadások kezdete vasárnap fél 4, 
fél 6 és fél 8, hétköznap fél 6. fel 8 

Ma dé előtt :D órakor a Fáklya-mozi-
ban: A kis Muck története, l i júsági elő-
ad ás. 

Késöniövők csak a hfradó utáni szünet-
ben mehetnek be a nézőtérre. 

Pos ás Kultúrotthon: Délután 4: Hősök 
tavasza. — Olasz film. 

HETI SZÍNHÁZI MŰSOR 

Ma dé 'u ' in 3. ' i ' t e l y t m t . — Parasz-
becsület. - Bérletszíinct. 

Este léi S: Csárdáskirálynő. — Bérlct-
szilr.et. 

Hétfőn 6 és fél 9; CsaJkovszklJ-est. 
15-én, 5: A kőszívű ember fial. — Bér-

lelszúnet. 
16-án, 7: Székelyfonő. — Parasztbecsü-

let. - Déryné—Szigligeti bérlet. 
17-én. 7: A kőszívű ember fial. — Ma-

dách bérlet. 

KAMARA SZÍNHÁZ 

(Postás Kultúrotthon, Vásárhelyt sugárút) 

Ma este fé! 8-kor és 18-án 7-kor: Vol-
pone. — 16 éven felülieknek. 

KAMARA BÁBSZÍNHÁZ 

(Dózsa György u. 16/b) 

Ma 3 és háromnegyed 5-kor: Kiskacsa 
és barátai. 

MÚZEUM 

Fehé-ló élővilága (Kultúrpalota, Roose-
welt tér); Múzeumi Képtár (Horváth Mi-
hály utcai üvegcsarnok) hétfő kivételével 
mindennap délelőtt 10 órától d. u. G óláig. 

KÖNYVTARAK 

Egyetemi: Olvasóterem 10-től 21 óráig 
vasárnap 9-töl 13 óráig. Szakkönyvek 
kölcsönzése 12 órától 20 óráig, hétfőn 
14-től 20-ig; vasárnap 9-töl 13 óráig. 

Gorkij-könyvtár könyvkölcsönzési ideje: 
Hétfő, kedd. szerda, péntek délelőtt 8— 
12-ig, délután 13—15.30-ig; csütörtök, szom-
bat: délelölt 10—14-ig. délután 15—19-ig; 
vasárnap délelőtt 9—12-ig 

Somogyi Könyvtár; Kölcsönzés 13 órá-
tól 18 óráig. Az olvasótermi szolgálat az 
építkezés miatt egvelöre szünetel. lijúsá-
gi kölcsönzője (takaréktár u. 8. sz.); 
kölcsönzési idő kizárólag 14 éven aluliak 
részére 12—4 óráig. 

Járási: Sztálin krt. 54. Kölcsönzés szer-
da kivé'elével minden hétköznap d. u. 
3—6 óráig, szombaton d. e. 10—1 óráig, 
délután 2-0 óráig. 

FELHÍVÁS 

A Városi Tanács felhívja Szeged lakos-
ságát. hogy március 15-re és a földreform 
10. évfordulója alkalmából méltó megem-
lékezésként lobogózzák fel házaikat. 

Vb. elnök 

Felhívom a termelők figyelmét, hogy 
őszi gabonafélét elemi kár esetén is csak 
a Kerületi Tanácsok engedélyével szabad 
kiszántani. 

Az engedé'y nélküli kiszántást a terv-
gazdálkodás védelméről szóló rendelet ér-
telmében szigorúan büntetik. 

Vb. elnök 

Fogadónap K'sJfundorozsmán 

Fogadónapot tart a "Délmagyar-
ország* szerkesztősége március 17-
én, csütörtökön a kiskundorozs-
ntai tanácsházán. Kérjük levele-
zőinket, lapunk olvasóit, keressék 
fel munkatársainkat problémáik-
kal és panaszaikkal. 

— A Filharmónia második bér-
leti előadása. Az Országos Filhar-
mónia második bérleti előadását 
március 14-én, hétfőn délután 6 és 
este fél 9 órai kezdettel tartja a 
Nemzeti Színházban. A Budapesti 
MÁV Szimfónikusok nagyzenekari 
hangversenyét Rubányi Vilmos ve-
zényli. Közreműködik Cziffra 
György, a neves pianista. Műso-
ron; Csajkovszkij: Rómeó és Júl ia 
nyitány; Liszt: Esz-dur zongoraver-
seny; Csajkovszkij: V. szimfónia. 

— A Közalkalmazottak Szakszer-
vezete kultúrotthonának művészeti 
szakosztálya március 15-én, kedden 
este fél 8 órai kezdettel a kultúr-
ctthonban mikrobarázdás hangle-
mezről Beethoven: Fidelio című 
operáját közvetíti. Bevezetőt mond 
Csillag Miklós, a szegedi Állami 
Nemzeti Színház igazgatója, a 
TTIT művészeti szakosztályának 
elnöke. 

Megjelent a Propagandista legújabb száma 
A „Propagandista" márciusi szá-

mában népi demokratikus forradal-
munk nagy vívmánya az 1945-ös 
földreform címmel Borsi Emil elem-
zi az 1945-ös földreform jellegét, s 
annak hatását a magyar gazdasági 
és politikai életre. 

A magyar politikai könyvkiadás 
fejlődését Fülöp Gábor ismerteti: 
„Politikai könyvkiadásunk tíz éve" 
című cikkében. 

Az MDP I I I . kongresszusa anya-
I gainak tanulmányozásához közli a 

folyóirat Daczó József cikkét „A 
pártszervezetek es a kommunisták 
feladatai a hazafias népfront-moz-

; galom továbbfejlesztésében". A cikk 
részletesen foglalkozik a pártszer-
vezetek és a népfront-bizottságok, 
illetőleg a tömegszervezetek és a 
népfront-bizottságok helyes viszo-
nyával, elemzi azokat a hibákat és 
helytelen nézeteket, amelyek a ha-
zafias népfront-mozgalom eddigi 
fejlődése során felmerültek. 

Molnár Imre: „A tanácsok tömeg-
szervezeti feladatairól" címmel írt 
cikket. Faragó Jenő: „Munkában a 
gödöllői községi tanács" című cikke 
bemutatja, hogyan alakul ki egy 
községi tanács és a lakosság közötti 
jó kapcsolat. Szabó László cikke: a 
hivatali pártszervezetek munkájáról 
— a hivatali pártszervezetek sajátos 
feladataival foglalkozik. 

'Vértes Imre: „Harcoljunk a birá-
lat-önbírálat hatékonyságáért és 
torzításmentes alkalmazásáért" cí-
mű cikkében foglalkozik a bírálat-
önbírálat szerepével a párt életé-
ben a szocializmus építéséért vívott 
harc idején, azokkal a jelenségek-
kel, amelyek a bírálat-önbírálat 
helytelen értelmezéséből fakadtak 
nálunk az utóbbi időben, 

„A népgazdaság időszerű kérdé-
| sei" című rovatban a következő 
.cikkeket közli a lap: Mészáros Sán-
'dor: „A földművesszövetkezetek fel-
adatai a mezőgazdasági termékek 
értékesítésében". Kovács Imre: „A 
prémiumrendszerről", Maróti Ödön: 
..Hogyan mérjük a munkatermelé-
kenységet?" 

Válasz a propagandista kérdéseire 
című rovatban Búzás József: „A 
külkereskedelem szerepe és jellege 
a kapitalizmusban és a szocializ-
musban" címmel vizsgálja a kapi-
talista és a szocialista országok kül-
kereskedelmét meghatározó ténye-
zőket, s a két világpiac külkereske-
delmi forgalmának alakulását. A 
cikk részletesen foglalkozik Ma-
gyarország külkereskedelmét meg-
határozó tényezőkkel. 

K rovatban közli még a folyóirat 
Nagy Ernő cikkét: „A demokratikus 
centralizmus és a kettős alárendelt-
ség" címmel s az erkölcsi-politikai 
egységről folytatott vita szerkesz-
tőségi vitazáró cikkét. 

„Nemzetközi kérdések" című ro-
vatban Gömöri Endre: „Egy hónap 
a külpolitikában" címmel ad össze-
foglalót február hónap legfontosabb 
nemzetközi eseményeiről. 

„A propaganda munka tapasztala-
taiból" című rovatban Balyó Mária 
elemzi egy propagandista tanácsko-
zás tanulságai című cikkében a 
Pest megyei alsófokú propagandista 
szemináriumvezetők tanácskozá-
sának tapasztalatait. 

A rovatban jelenik meg Molnár 
Endre: ,.A politikai gazdaságtan ok-
tatás néhány kérdéséről" című cik-
ke és a pártoktatás hírei. 

„A propagadisták leveleiből-
közli a folyóirat Gál Béla levelét: 
„A bevezető előadásokról" címmel, 

Tanácstagok fogadóórái 
VAROS! TANACSTAGOK FOGADÓÓRAI 

Barna Mlhályné, 13-án. 10—12-ig, Föld-
műves utcai MSZ1 helyiség. 

Csamangó Ferenc, 13-án, 10—12-ig, 
Gzemélelmezési iroda, Jósika és Attila ti. 
sarok. 

Csűri Mihály, !3-án, 9-1 l-ig, Petöfilelep 
Hl-as utcai MSZT helyiség. 

Kovács János, 13-án, fél 9—fél 11-ig. 
móravárosi iskola. 

Terhes György, 13-án, 9-l l-lg. Szilléri 
sugárúti iskola. 

Berta Ferenc, I3-án, 10— 12-ig, Földmű-
ves utcai MSZT helyiség. 

Gyömbér Géza, 14-én, 5-7-ig. Ságvári 
telepi iskola. 

Jáger Kálmán, 14-én, 5-7-lg. Rózsa 
Ferenc sgt. 61. szám alatti lakás. 

Markos Károly, 14-én. 5-7-ig. Mérey 
utcai Közgazdsági Technikum. 

Mucsl László, 14-én, 5-7-ig. Kossuth 
Lajos sgt. 81. Rókus I I . pártszervezet. 

Sánta Józsefné, 14-én, 5-7-lg, Városi 
Kertészet. 

Szalma János, 14-én, 4—6-lg, mihályte-
leki Iskola. 

Szekeres István, 14 én, 4-6-lg. Haty-
tyastelepi iskola. 

Bartucz József. 15-én, 5-7-lg. Árpád 
téri Gvakorló Iskola. 

Bálint Ferenc, 15-én, 5-7-lg, Ady Endre 
diákotthon, Munkácsy u. 9. 

Hódi Imre, 15-én. 5-7-lg, 81. sz Ipari 
Tanuló Otthon, Tolbuchin sgt. 

Dr. Kahán Ágoston, 15-én, 6—7-ig. 
Szemklinika fanterme. 

Körmendi Ferencné, 15-én, 5—7-ig, alsó-
városi iskola. 

Pálfl Gyuláné, 15-én, 5-7-lg. Petőflte-
len I I . számú Iskola. 

Sebük Ferencné, 15-én, 5-7-ig. alsóvá-
rosi iskola. 

Szabó Lajos, 15-én, 6—8-lg. Békctelcpl 
Iskola. 

Vőnekl lllésné, 15-én. 5-7-ig. Ságvári 
telepi iskola. 

Brinkus Lajosné, 15-én, 4—6-ig, Lőcsei 
u. 7. lakás. 

Tóth János. 15-én, 5-7-lg. Tömörkény 
Leánygimnázium. 

AZ I. KEROLETI TANACSTAGOK 

FOGADÖÖRAI 

Márkus János, 13-án, 9—11 óra. Móra 
Ferenc kultúrotthon. 

Kelemen Ferencné, 14-én, 4—6 óra, In-
gatlankezelő iroda. Petőfi Sándor sgt. 
22. szám. 

Markos Károly, 14-én, 5—7 óra, Köz-
Dani Mátyásné, 15-én, 5—7 óra, Alföldi 

u. 12. földszint 1. 
Hallási Miklós. 15-én. 5-7 óra. Zene-

művészeti Szakiskola, Sztálin krt. 77. 
Jenei Hedvig, 15-én, 6—7 óra, Szem-

klinika. 
Vass Zoltán. 15-én. 5—7 óra. Ady kol-

légium. Munkácsy u. 
Benkő József, 16-án. 5—7 óra. Szent 

Gyrögy téri általános Iskola. 
Perei Zsuzsanna. 16-án, 4—6 óra. Irinyi 

Diákotthon társalgója, Április 4 útja 4. 

I I . KEROLETI TANACSTAGOK 
FOGADÖÖRAI 

Bálint András. 13-án, 9-11-ig, Petőfi 
telep, I I . iskola. 

Csűri Mihály. 13-án. 9—1 l-ig, Petiiflte-
lep, MSZT helyiség. 

Dr. Hatos Sándor, 13-án, 9-tl-ig. Vá-
sárhe'yi sugárút 31. 

Kassai Tibor, 13-án, 10—I2-lg, Csong-
rádi sugárúti iskola. 

Nagy Sándor, 13-án, 9-12-lg. UJ-Petöfi-
te'epi Iskola. 

Berta Józsefné, 13-án, 9-12-lg, UJ-Pctö-
fltelepi iskola. 

Kovács Miklősné, 14-én, 5-7-ig, Ró-
kusi I I . pártszervezet. 

Lázár Szllveszterné, !5-én. 4—6-ig, Lő-
csei u. 7. szám. 

Róvó István, 15-én, 6—7-lg, Petőfitclepl 
I I . iskola. 

Sági Teréz. 15-én, 4—6-ig, Kossuth La-
jos sgt. KIK. 

I I I . KEROLETI TANACSTAGOK 
FOGADÖÖRAI 

Barna Mlhályné. I3-án, 10— 11-lg, Föld-
műves u. MSZT helyiség. 

Bors István. 13-án, fél ö—fé! 11-Ig. mó-
ravárosi iskola. 

Vas Rezső, I3-án, 8-10-lg, Gépipari 
Technikum. 

ördögh Péterné, 14-én, 2—4 öra. móra-
rárosi fiúiskola. 

SZEGED JARASI TANACSTAGOK 
FOGADÖÖRAI 

Bénák Anlal 14-én 5 órakor, Ásottba-
lom. UJ iskola; Maka) József. 14-én 5 
ólakor Baláslya. Bárkányi-iskola; Borim 
András 14-én. 5 órakor, Deszk. Kultúr-
otthen. 'fix Márt in 11 én. 3 őrskor. Deszk. 
Kossuth TSZ; Lele Ferenc 14-én, 5 óra-
kor, Dóc, Tanácsháza: Mandel Jenő 14-én, 
5 órakor. Forráskúl, Tnnácsh'áza: Kerekes 
János 14-én. 5 órakor. Kiskundorozsma, 
Ffildmfivesszövelkezet kultúrterme; Har-
malli Sándor 14-én. 5 órakor. Kistelek. 
Petőfi úti ált. iskola: dr. Tóth Lóránt 
14-én, 5 órakor. Öszentiván. kultúi torem; 
tiállnt Pál 11-én. 5 órakor. Szöreg. Kul-
túrház: Csikós Ferenc 14-én, 5 órakor, 
Szőreg, földművesszövetkezeti Iroda: Ne-
dclvkov Péter 14-én. 5 órakor. UJszentlván. 
kultúrotthon: Smajda Ferenc M-en, 5 
órakor. Kübekháza. kultúrotthon. 

„Lángok az éjszakában" 
Anyagtorlódás miatt mai szá-

munkból a regény folytatását ki-
hagytuk, így a folytatást a követ-
kező számban közöljük. 

— A felsővárosi Nagyfeketén lé-
vő földtulajdonosok, egyénileg dol-
gozó parasztok a mezőőri fizetés 
körüli panaszaikkal keressék fel 
Széli Józsefet, Béketelep, Csalló-
közi utca 6. szám. 

LOVAK TAVA SZI VIZSGALATA 

A lovak előirt tavasz! egészségügyi rendelem A vizsgálatokat az alábbi he-
vizsgálatát a FM. vonatkozó rendelete lyekre és időre tűzöm ki: 
értelmében Szeged város terü'etére el-1 

Március 17-én 8-tól 11 óráig: 

Március 17-én 11-töl 13 óráig: 

Március 18-án 8-tAI 10 óráig: 

Március 21-én 8-tól 10 óráig: 

Március 21-én 10-től 12 óráig: 

Március 22-én 8-tól 10 óráig: 

Március 24-én 8-tól 10 óráig: 

Elő kell vezetni minden egypatás állatot 
(ló. szamár, öszvér), az 1 éven aluli esi-
kók fedeztetés! jegvét mindenki hozza 
magával. Aki egypatás állatait a vizsgá-

Alsóváros lóállománya a Ságvárltelepl 
szérűskertnél. 

Móraváros. Alsóvárosi ff.. Ságvárltelcp, 
Hattyastelep lóállománya a Ságvárlte-
lepi szérűskertnél. 

Mihályte.ek lóállománya Földmüvesszövet-
kezeti Italboltnál. 

Felsőváros lóállománya az ONCSA-
telepi bikalstállónál. 

Baktó, Fertő, Petöfitelep lóállománya az 
az ONCSA-telepi bikaistállónál. 

Belváros, Rókus, Rókusi feketeföldek. Fel-
sővárosi 11. lóállománya az országos 
vásártér mellett. 

Újszeged lóállománya az újszegedi volt 
vámháznál. 

1 lati helyekre elő nem vezeti, kihágást 
követ e! és a törvény szigora szerint lesz 
büntetve. 

Vb. elnök 


