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Németországról tanácskozik
a Szovjetunió és a népi demokráciák
küliinvminisztereinek értekezlete
A letűnt időkben a magyar
külpolitikát csakúgy, mint a
belpolitikát egyedül az moz>atla. hogy mi az érdeke a
öld birtokosoknak, főpapoknak,
nagybankároknak. iparmágnásoknak Minden íülpolitikni tájékoztatás nzt célozta, hogy az
uralkodó kisebbség
helyzete
minél jobban megszilárdittassék és profitjuk minél dúsabb
legyen Igen természetes, liogy
ez a külpolitika végeredményében háborúhoz vezetett. A
háború volt a legalkalmasabb
eszkőz arra, liogy a zúgolódó,
mozgolódó, öntudatra ébredeeő proletáriátust
különböző,
nemzetinek és hazafinak, kereszténynek nevezett maszlagotkai elcsititsa. a kapitalizmust szolgáló
hadigépezet b«
áJlitsa. majd n munkások és
parasztok s/i ne-virágát ágyutölteléknek e- ntába vigye."
A írngy vá Hozás, amely felszabadulásunk óta
politikai
azdasági, pénzügyi és lársanlmi berendezésünkben beállott. szükségképpen meg kellett. hogy változtassa n külpolitikát is. A belpolitika! hatatom a né né a népi köztársasága
ban, igen természetes tehát
hogv a külpolitikát is a nép*
egyedül a nép é-rteke diktálja. Mi lehel n dolgozó magvar
néD külpolitikáin? Nem tehet
más. mint a béke politikája
hiszen ogvedül a tartós I>éke
Jnztosithatja a nép felemelkedését. ez adhatja csak meg
számára azt a gazdasági
és
kulturális felemelkedést, amelyet szinte egy évezreden keresztül gálolf meg az oligarchikus orszáevezetés Rár kétségtelen. hogv a magyar nép
nrélvséges hálával van eltelve
felszabadítója,
a Szovíetunió
iránt, a magvar külpolitikát
mégsem egyedül az
érzelmi
szempontok oönlöllék el hanem annak felismerése, hogv
a világpolitikában a békének
legszilárdabb, legerősebb biztositéka a Szovjetunió következetes Ivékepollttzájn. amely
fittyet hányva mindenféle háborús uszításnak, tenvegetőd-
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zésnek. megy a maga utján: s
béke utján.
Ugyanezt Ismerték tel mindazok a keleteurópai országok,
ahol ugyancsak a nép kezébe
került a hatalom. Igy tömörült
a Szovjetunió kfiré a szabad,
független népd demokráciák békeszerető fallanksza. Ezek az
országok küldték kf Varsóba
külügy minisztereiket, hogy a
Szovjetunió Ürül ügymitniszteréve! együtt szabják meg a maguk további konzekvens béke
politikáját. Molotov külügyminiszterrel egy asztalnál üt most
Molnár Erik elvtárs. Szimics
jugoszláv külügyminiszter. An
na PnukOr romáin, Kolarov bolgár, Clementís
csehszlovák.
Enver Hodzsa albán és Mod
zeiewsld lengyei külügyminiszter Nyolc békeszerető ország
kü I úgvni intszte relnek tanácskozása. Nem hasontó a nvugatí
kapitalisták háromhatalmi. 6thalalmi. hathatalmi értekezleteihez. Ezeken a londoni, párizsi értekezleteken
szigorú
rangsorban sorakoznak a miniszterek.
Amerika
diktál,
Anglia szekundái.
Franctaor
szág fogcsikorgatva
engedelmeskedik a többi szóhoz sem
juthat. Határozatok, fogadkozások születnek meg az imperialista szövettezéseklien, melyekről minden fél előre tudja, hogv nem tartja be Hiszen
az imperialistáknak csak ideigóráig lehetnek közős érdekeik.
A nngy cápa elnyelt a kisebbet.
Nem igy Varsóban, ahova
az egyes országok nem az ural
kodó osztályok, nem a kapitalizmus. nem a háborús Ipar
iigvnökeit. hanem a népek érdékeit képviselő államférfiakat
küldték ki Ezek közölt nem
lehel rangsor és nem lehet
nézeteltérés. Varsóban H békéről tárgyalnak a Szovjetunió
és a népi demokráciák kiküldöttei. Es ezt a békét annál
könrtyebb lesz megvédelmezniük. mert gondolatban, érzéshon velük van nemcsak a saját népük, de a világ minden
békét követelő dolgozója ls.

tekezletéről van Ht i z ó
— mondotta az egyik varsói diplomata.

gyaló felekkóL, hanem
a
ncmaetkőTÍ béke megerősítésére szentelt
értekezlet,
amelynek résztvevői a teljes egyenlőség alapján tárgyalnak és
nyilat közutak.
Varsóban
. , ,
Európa
tákolnak
számbeli töhbsérét kérni
settt miniszterek vfiltaKtók a nyugati Imoerfa'tetftk londoni határozataival elejtett
feladatom
mertyalósltnná, «!y„n Németország té'r jötlének fel
tételeit amellyel Európa
békében élhet.
01ya.n egyetemes, demokratikus nácillanitott és demilitarizált
Németországot,
amely nélkftl a
világbéke
nem biztosítható. A Varsóban összeült külügyminiszterek kijelentették,
hogy
Európát nem puszh'thatía el
még egyszer az angolszász
imperialistáktól
fcllámasstott német imperializmus.

Práqa 0 varsói
tárgyalásokról

Prága, junius 24.
Valamennyi csehszlovák lap vezető helyen foglalkozik a
keleteurépai államok külügyminisztereinek varsói értekezletével. A Rude Pravo
Varsóba kütdött tudósítója
azt Írja jelentésében, hogv
a 8 külügyminiszter arról
tárgyal, hogyan lehetne megvédeni valamennyi nép számára a békét és» biztonságot.
Az értekezlet az egész békeszerető emberiség
szószó(e. Ir.) lója. Az értekezleten minden állam tel téren szabadon
és saját szükségleteinek
éa
érdekeinek
megfelelően
dönt.
S z o v j e t u n i ó k o - m á n y ó n a ' r és

A Maoyar Távirati Iroda fe'enfi
Varsó, J u n i u s

24.

A
fcormányó-ak

szerda ti Varsóban értekezletre jV-k

Szeged, IMH j u n . 25. P é n t e k

Juliusban már
állami fizetést kapnak a volt
felekezeti és községi tairtók
A tanyai tanítók pótlékot kapnak — Előleget kapnak a szerződéses
borsótermelők
—
Leszállították
a mosószóda
termelői
árát - A a g a a z f a s elsején
jőn a húszforintos
bankjegy

Fonfos határozatokat hozott * Gazdasági ffltanfcs
Budapest, jun. 24.

A GF

államosított iskolákban a tanítók kedvezőbb helyzetbe
kerüljenek, m'nt amilyenben eddig voltak és hogy
ezek az iskolák kifogástalanok legyenek. Ezért a GF B
millió forintot iuttat az fillamositott iskolák átvételére
a j U u U s havi személyi éa
dologi
többletkiadásokra.
Ennek eredményeképen
az eddig nem állami szolgálatbau
volt
tanítók
anyagi szempontból máris egy színvonalra kerü'nek az állami tanitókka?.
í«rv például 0 tanyát tanítók megkapják a tanval
pótlékot,
a tatarozásra szoruló épületeket lehetőleg még az Iskolaév megkezdése
előtt
rendbehozzák. A pedagógus
státus rendelkezéseit kiterjesztette a GF a javító és
nevelő iskolák pedagógusaira is.
A
napokban Somogy,
Baranya- és Pest-vármegye
egyes részein jégverést szenvedett egyes gazdáknak holdanként 20 kiló tisztított kőles vagy hajdina vetőmagot
juttat a G F hitelbe termé
szetbeni visszafizetésre.
A szerződéses
borsótermeiők előleg címen a tavalyi ár 89 százalékát kap-
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Csütörtökön uiahb fiodifogofvszerelvény érkezett Debrecenbe
Sok szegődi a hazatérők között
Debrecen, junius 24. (Debreceni tud (Isi tónk telefon jelentése.) Máramarosszápetről
csütörtökön ujabb hsdSfo-

Kínai diákok Ivn'efnek az USA
lapánban folytatott politikáraeVen

Moszkva, junius 24. A kínai
uj rágok beszámolnak 0 diákrág körében egyre fokozódó
tiltakozásról az amerika-ak .Tanánban rolvlalott
politikája
miatt A napokban a sanghaji
cffvctexn falain Jelente* még
és a l o n d o n i h - t ' l r i N líítakozó felhívások. A felhip t á n l á o ' ba f o " l : , I l ve ze
lyek ellensúlyozására.

A vitán béke európai értekezlete

A GF minden erővel arra
törekszik, hogy a jövő évben a legnagyobb mértékben nemesitett minőségi vetőmaggal vessenek a gazdák Ezt nem csupán hitel
nyújtásával akarja
elérni,
hanem azzal is, nogv magáravállalja a
nemesített
vetőmag árának jórészét,.
Az állam vállalta, hogy az
1917 -48. gazdasági évben
a B. vétcH Jegvre beszoígfittatási
kőtelc/ctls'fjen
tnl teljesítő gazdáknak a
ttbb'ethaza után nie«fzeti azt az órkfl'fl-NtoeteL
amely a
beszól gáltat ásl
hfitó«árt ár és az ezenfelül átadott bnza hatóság
ára Lőzütt van.
Ennek fedezésére 600 ezer
forintot utalt ki.
Elrendelte továbbá, hogy
a jövőben a hatósági kézbe
sitést a posta végez/e, ami
sok pénz- és munka időmegtakarítást jelent, csökkentette nz irodaszervezési cikkek árét
A
mosószóda
torairól
érát mázsánként 175
rlntrói 136 forintra száHb
totta le.
Augusztus 1-én, a forintrendszer bevezetésének második évfordulóján forgalomhahozzák a 20 forintos
bankjegyeket.

L a p z á r t a k o r jje'enUk

1 e~d m é m e z é é ©

u n o . A t M n l a . Ruteória. C s e h z l o ú k í a , ' u o lávin Lentfve orszört, V a ^ v a r n - s z á "
és R o m á n i a
fcfibtovmlnlsziPref. Az érteltezlot a ném-t ügyekkel fotóolkozó touWonl ér'e'rexief h a t á r o z a t v « l tmnereta-bau V m o r ü ' t
fcérflérek-t vitatja m « r . Az é-tcb-zlc'et Moiíztóev z* i
tó™"™
küttí-nmint zter nv<Ho!ta m®& s az elsó ülés
e l n ö k é v é Is flf választották
meg.

ják a borsó csép'ésf
és
betakarítási kó'tségelre.

rás szerint az
amerikaiak
olyan politikát folytatnak Japánban. amely megsérti
a
„_,„»„„,
.
Potsdami egyezményt és
az
amerikai érdekesnek megfelelően a japán fasizmus és mltitartzmus újjáépítését célozza.

Prága, junius 24. A népi
•demokráciák és a Szovjetunió
külügyminiszter I ek
Varsói értekezlete
egyenes
A Telepress iroda varsói
folytatása Jalta és Potsdam
menáJlaoitja,
munkájának. Az értekezlet tudósítója
hogy a lengyel fővárosban
a néni demokráciák és a nvoma sincs a titokzatos
Magyarország és Csehszlová-1 állapodott abban, hogy a néarSzovjetunió vrágosan Kör- légkörnek, amellyel n nyuvonatozol! körös
pro- gati sajtó nz
értekezletet k'ia között befejeződtek az 5 i e i e s egyezmény m e g ö l é s é r e
gramját dolgozza ki
a körülvenni igyekezett.
év
£ v 5 E a ' 7 ^ >
^ ^ b m s Prágában
világbéke
megerősítésére
A világbéke európai ér- gyrdások. A két delegáció meg-1
össze.

BefeWőd'eV a magyar-csehszlovák
kereskedelmi tárgyalások

golyszerelvény érkezett Ü brecenbe. A m c g é r k p z r l t
hadífogtvok legnagyobb része, déliitán már tovább
utazott családjához. A hazatért szegedi és szegedkörnyéki hadifoglyok névsora
a kővetkező.
Gombos József (Róka-u.),
Márki Vince (Röszke), Mészáros István
(Kecskéételep, Zombori-utcn 31. sz),
Sztrachft Mihály (Csengelek
Srfics Ferenc (AIgvő\ Ceglédi-Jankó Géza (Partizán*
u. 10.), Tóth Vitmoa(Tömörkény), Bódi Sándor (Veresegyháza), Újvári István (Veresegyháza), Var gin
János
(Mérci-utca 17.), Kiss István
CDcszk, 16. utca 37.), Pa mii
Ferenc (Paprika-utca), Tó'h
János (Tömörkény), Ludánvi Pál (Mindszent), Takáts
Sándor (Dorozsma), Sánta
Ferenc (Móralialom), Simon
József (Szeged\ Vozári Pál
(Zákány 9.\ dr. Budai Ar-
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iveres
IVC1U Géza
ucu (Szegedi
Sövényházai
fo>d J6zs"f
,
W M Sándor (Deazk), AbraM m József (Paprika-u. 47),
Ambrus István (StatymazÍÜL 6.\ Bálint látván (Sxél-u.
11A Borbély IftaAn (Sse1). Bodt Józaef (Csany'telek 5311 Panka Béla (Va(•asazentpéler-o. 8-a), Zolnny
Ferenc (Algyö), Kocsis látván (Szegedi Kovács Imre
(Szőmr\

,.

*
f*ütflrt<ta J * *IJ« »
kező szegedi éa m r i f l r t r *
nyéki badifo^yok már meg
is érkeztek Szegedre:
Márld
Vince (Ré-aske),
Gomb 4 József (Szeged), Mészáros István (Szeged), Bálint István (F él-n. 31.1 Ambrus István (Szegedi Ábrahám József (Paprika-n. 47A
Varga István (Sándorblval
Papdi Ferenc (Paprika-utca
50.)
dr. Budai Árpád (SzentIfndifogolyöxesietcft
háromsáíf-u. 4-a\ Varga JáC zárna István a 2384. K. |noa _(Mérel-atca 17.1 Mo!
táborból üzeni Szegedre és i nár Gyöngy" (Ambré ahra),
/Kosztolányi Gyula (Szegí-t, G*bor Lajos
(Dorozsmai
Törvényszéki a szüleinek. • Vozárt Pál (Zákány fcap. 3-1

/Szegedi

f—
NtgMOs Tibc- laaspltot
ax Uj girtoftkoRbu
.A SSgxt Ulrftótréfe és Művinek Otthonának választmánya Both Béla elnökletével
tegnap tartott ülésén meleg
ünneplésben részesítette Hege* Süs Tibort, a Nemwtí Színház főrendezőJét abból az alkalomból. hogy 25 esztendő
óta

rendező.

Hegedűs

Tibor

pályafutásának
legjelentékenyebb évtizedeit a budapesti
VhjsrlnMzndT töltötte.

ame-

lyet művészi koncepcióiéval vi-

lágviszonylatban is magas nívóra eme.: Hegedűs Tibornak

a vezetőség az Otthon centeiiáimjtrmét nyújtotta át és elhatvrozta. hogy a kivtló rendezőt nyilvánosantemegtonepii
Julius 1-én. csütörtökön a T1'Tban most megnyílt kerihellviségében A választmány eihitarocta, hogy Julius 5-ón este
9 őr ikor ugyancsak a nyári
ff
heW.végheu nagyszabású kerti kamrvált rendez. A rendéA földművelésügyi roiuisztó- Erre a fontos tr.ióRkedisre a zöWzottság Márky Gézával az
rtvm Ic&üMötM határjárásokat z gedi k rmeléeft Mzottság la élén ki Min A programtól gonvégezte^ ar. ors-óéban és erek felhívja m ügyetm-ct
wa»L doskodik
torán megAllapítofták. hogy a hagy
gyouinövényi
igen
elszapoa kapitaflantat(fékét fémet*
Btíeieiődtak
rodtak Ez V " nagy kiesőst
mA reléi** adják **
Jt enthet a te. .lésben, de en- olyannak. fid azt rendesen meg a konxarvattríum attvenMh-

Szeged

és Béhésmegye
gyomirtásban

nek következtében a rovartAr-

, tevük is nagymértékben elszaporodnak. A gyomnö/ények elszaporodása ellent küzdelemben fontos szerepe van a kapálásnak. a gabona sortávolaégba vet tt nővtoyeir. vagy

vezet

t i unkálja. Egyben felhívják

ökreimet arra ts. hogy aki-

. k fél holdnál nagyobb 194*
előtt bevelelt lóhere, vagy lucerna területük van. kötelesek
röldjök felén a móso-ük kaszást magnak meghagyni Areo-

uak, ápo'árinak. A kitkoriza- bűnletik
ttopálé* terén például szakitaÉrdeklődésünkre a A seegedS

M A 0 4 N M * M*

«!. hogv csak kétszer keli ka lentel lék. hogy
pálni. A gyakorlati tapasztalat
\
Szeged és t CIM MMfjW atr
azt mutatja
hogy annyiasor
aváges vHzoBvtafhaw naM a
fteb tanárat, ahányszor gvr>
fyeRitelga terén.
mosod k é« rserepesedMr a talaj. db kapálni kell minden Május végén még ar Árkok.
fcomolvnhb eső után ls.
BÓK mesgvélc. utak mentét el-

A földművelő űgv* mlnlsetétCnm ezért rendeletet irtott ki,
kmelybeii
Mtteter a fxuU4a< a aaéles
awrt.íveteé jakban vetett
véarvfc M M * * * tmpábUü
N , Atf • vefésterWete; melyet ralafóenesa, vagy haffUüIrfFWfp IWHI lift ffü^'
lifi, gtiünnifiiffKNi.
#Cf tarftktafft' •yflhrJwH-

hflnvagrttuffí tr.tállek. de tuniu&ra rendbehozták a gazdák
ezt !s. Természetesen azért

lirjjversenyel
A zenekouzervatötlun;
növendékhangversenyei
be fejeződ tet Az utolsó
koncerten
javarészt az érektanszoto; .fk
szerepeltek, azonidvüt 4 hegedűs. 3 zongorista és 2 klarinétos, A koncert
résztvevői
Bérezi Gabriella. Hagy Gyula,
Nadobdn Anna. HJ. ) > á k József. dr. Éliás Rozália, Tombácz Imre. Ökrös L M t Guczl
László. Takács Mária. Baráth
Antal. Haraszti László. Lánc?
Albert, Kedves Ferenc, Síéi
Pál Hutterer Ferenc és Dancső Antal nHterescn megátifftk
helvükef.

A növendék hangversenyek
még sok a tennivaló és t föl- keretezése alkalmából meg kell
dek állandó gyomlátásét, ka- emlékeznünk az alapos munkát
pálásét nem szabad Itt sem végző fconzei-vatóriuml tanári
eTb írvffgotai. A Jó termésem!- kar működéséről. Az. hogy az
mónven WvflJ fontos ez azért intézet már az első esztendőIs. mert a mvzdgBdaságt terben növendékeivel Uven Jelenm e i é versenyben afektekhe- tős eredményeket produkált,
tire* nUSflcaÜTCtését tekosottan feltétlenül a ídlünő tanári knr
fi í r e lembe sreeríüi
érdeme. A tanárok túlnyomó
része most került Csak Szegedre t karban
mindössze
három szegedi kínevezett és
R e n d e l e t mx
O r ' e f h e l y i s é g e k
néhánv óraadó működik, «
többiek részben a fővárosból
taelyreáilifásáról
részLen ridÓtcrAI Jöttek a konzeivatóriuinhoz. A pedaipöflnA hivatalos lap csütörtöki vett flzlelbi'yiséget a b é r l ő sok' közismerten nehéz anyagi
1
lmn közli a kormány ren- csak akkor állíthatja helyre, körütményetk ellenéretemunletét az üzlethelyiségek és ha a hatóság a bérlőt kije- kájukat bámulalraméltó ponlakásnak
r«m
minősülő lölte A helyreállító bérlő tosságai. hozzáértéssel, peúgyéb helyiségek helyreálli- a költséget az esedékes bér- dagógia szaktodással láttákéi,
tásái-ól. A náborns séfült üz- összeg 50 százaléka erejéig Külön M kell emelnünk: a konlethelyiséget nemcsak a tu- beszámíthatja a bérbe, amíg zervatórimn olasz tanárának
lajdonos, vagv bérlő,
ha- a kőltségo meg nem térül. A f.nigi Renziinek munkáját, etd
m harmadik személy Is helyreállító harmadik sze- nagy nyeresége a város zeneRenzl
profeszlyreállíthalja.
előzetes mély pedig költsége erejéig kultúráiénak.
szor piompás olasz
stílusra
toegáiinnodás alapján.
az ingatlanra jelzálogjogot nvüvell kl növendékeinek hangA hatóság által Igénybe- kebeleztethet be
ját és rövid néhány hőnaivl
működése alatt növendékei bémulaü'améltó fe|L6<Iést
értek
Nagy é-d'Mfiilfts etftxl
el. A közel 600 növendéket u
kővetkező tanárok tanították:
• e * ti S z a b a d t * o h * r c « s
zongora: Ag Magda, dr. Barax
Jehiitf
VIi-niililn
Jnf.
H.
»
S z i l f á s é n szombati
Xemvef 8/1n/iiri>ej» Msscag- nvi János. Fábry Antfcö. Gál
Klári. Gróf Kató. Höobtl Mar
ni szereplése éta nem volt »fit. Kollár Pál. dr, I.lpnav LaA SzabadsJ«shareos Szó- Ilyen lázban a város, mint Je- íosné. Rácz. r.i'Ht
Hegedű:
Wtség scegedi'
esojjortfa bwdf McnuMn hangversenye B Fehér MOtlös. Gábor Argombaion délután 5 órakor előtt. A* egész vidék megmoz- notdné. Szerwahefvt László.
% Hunpória nngytermbéen dult. Nem lesz elég hely a Várnagv f ajos. Gordonka: Csukiagyszabásu kulturdélutáut sshMzbao. ezért kéri a fll- ka Béla. Fnek: IJttasv György,
kendez. A kulturd'élután mú- ti.-innónla vezetősége S szege- dr. Dcskav Kornélné, Luigi
•orán dr. Zöld Sándor or- dieket váltsök meg Jegyeiket. ftenzi^ Renvé Anna.
Fnvók:
ezággyülési kipvíselő és Só- Julius 3. emlékezetes nap lesz Btró Lajos,' D.-ÓV Jócsef. Belyom László rendőrn'tábor- Szeded zenei éle'éhen Jegyek széd- és drftnms (p .akor)at Alx. .
nvi Tivadar. Kamarazene és
uagy tartanak előadást az n DéJmagyarországnúi.
elmélet Szatmári Géza és lla
időszerű kérdésekről. Az ér(*) Tóth ltüsfce cliiaéneMjr. lász Káiroán.
drkes előadásokat
nivfls
Szegedi
kulturmüsor követi, ainelv- Tóth Böskének, m
Nemzeti
Samház
k'lflnő
tag
nek keretében a SzabndságT e n n e ! J tfibbcí,
szcffcdf rinak nagy érdeklődé/sel várt
bprcos Szóvetsó?
} o b b a í ,
/ csoportja ( t i s z t a r á v á rvotia előadóertje junius 26-<ln, szomSzegPd v n l a c i r n n v i ébnun- jbaton este fél 10 órakor lesz
o l c s ó b b a n
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1

munkásvórtana emléke

Szombaton délután S órateor « szakszervezett székházban gyásEkeretes Tényképet ált majd körűi a szegedt
munkásság. A képről kemény munkásarc néz szembe, sok könnytől csillogó
szempárral. A fasiszta elnyomás korszakának kiemelkrdő t^egeds
harcosáról,
munkás hősiről
emlékezik

•zen a napon a felszabadult

ország dolgozó társadalma.
D á m Jánosról, a vas- és
fémmunkások elnökéről emlékeznek ekkor.
Dám Jánost Hortlivök hurcoltatták el Szegedről, mert
nem tudták neki megbocsátani. hogy szocialista meggyőződéssel Igyekezett munkatársait femíáaositanl
és
segítette őket jogaik kiharcolásában. Törvényhatósági
közgyűlésen
számtalanszor
felszólalt a munkásság. «
dolgozók .jogai, igazsága ér-

dekében. Nem egyszer megfenyegették. nem egyszer kísérelték ra<|g elhallgattatni

Is. de Dám János töretlen

Öittei és erővel egyengette

a

szocializmus

útját.

sokszor összeütközésbe került a rendőrsép.gel is. Buóc*
rendőrkapitánnyal és a hírhedt Pintér deiakttwci inig
végül a fasiszta terror letartóztatta és elhurcolta Szegedről. A vasmunkások szövetsége hiába kutatott utána
» háború végével. Dáni János nem tért vissza többé'.
Elhurcolták nyugatra és kivégezték. mint a többi gerinces magyar embert, aki fel
merte emelni szavát az elnyomás ellen. Emlékét és
tanítását azonban nem pusztíthatták ell Ott él ma te
a szegedi dolgozók szivében
és szombaton délután ennek

n

hálás emlékezésnek

ják szerény

ad-

tanújelét.

• NEfOSz
József Bífile Bölcsész Kollégium
felvétel! pályázata
A NÉKOSz József Attila
Bölcsész Kollégium felvételi
pályázatot hirdet olyan
les és jóelőmenetelü, It
íeg paraszt és munkás szármáz/;u I—II. éves magyar
irodaiomszakos
tanárnak,
irodalomtörténésznek és
esztétikusnak készülő egyetemi hallgatók és halig'tónők számára, akik n kollégiumi rendet és fegyelmet becsülettel vállalni tudják. A
felvételi
kérvényhez mel-

léklendők: 1. tartalmas életrajz, 2. érettségi
bizonyítvány, vagy index egvszeri
bemutatása Is elegendő, 3.
születési anyakönyvi kivonat (lehet másolat Is), 4.
szegénységi vagy
vagyoni
bizony itvány.
A kérvényeket a József
Attila Kollégium vezetőségéne kcimozve (Budapest. Bajza u 31) julius 25-lg kell benvujtani. Kollégium! dij havi 5—30 forint.

Csak röviden
Asbóth harmaddlk ellenBudapesten julius 2-án és
8-án gyűjtést rendeznek a felét a jugoszláv Palladát is
»csillebéri úttörő köztársa- legyőzte Wimbledonban.
ság a boldog gyermekek vá- Hx autói alsóház elfogadta
a választójogi reformot.
rosai Javára.
Félnapos sztrájkot tartanak
Berlin egyik terén a gyer- a« oIrsz gyáripart numkiásoJr.

mekek kézigránátot
laláitali,
amely felrobbant. S gyermek
éJefét vesztette. 3 életveszélyesen megsebesüli.

Waüace felhívta a munkásságot^ erősítsék o szakszervezeti mozgalmat, mert
ez minden demokratikus népi megmozdulás alapja.
A Wroft kommunista
párt
Innsbruckban megtartott jerteIcezletén más ostfrák tartományok kommunista szervezetei
te résztvettótr.

Svédországban az
Idei
nyáron feltűnően sok amerikai nvaraló látogat el. Legnagyobb részük Németországból érkező szabadságos
amerikai tisztek.
Lomtonfcél érijezeit íHval rto*
jelentés szerint a szovjet kormány elfogadta az angol' kormány meghívását egy hosszúié iáratu szoviet-angol kereskedelmi szerződés megkötésére
irányuló tárgyalásra.

A hentes iparosok zsirkészletük egyidejű belelen«tése mellett a készletükbe^
lévő hulladékzsir 20 százalékának megfelc'ő lugkő vásárlására engedélyt kapnak
háziszappanfőzési célra.
A japán parasztszövetségben baloldali csoport alakul, amely felveszi a harcot
a szövetség kommunistaellenes részével szemben.
A teteszl* antifasiszták hatásának 4 évfordulóién Triesztben több mint tízezer résztvevővel nagygyűlés volt. amelyen ("''"'élték az angol és amerikai megszól lő hatalmak politikáját,

MankakttiUeR halt mar
Biilman István 57 éves,
Pulcz-utca 38. szám aljattí
hordár, csütörtökön fiával
együtt hurcolkodá&nál seeitett az Arany János-utca ÍO.
szániu házban Délben 2 óra
előtt néhány perccel,
egy
nehéz bútordarab szállitá fa
közben hirtelen rosszul lett,
összeesett és a
kiérkezett
mentők már holtan találták.
A törvényszéki bonctani intézetbe szállították, hogy a
halál okát pontosan kiderítsék.

Elaltatták
* hipnotizőrt

• •

•

Paraah bej. aki azzal ejtette bámulatba a francia
fővárost, hogy a r<MW hullámain keresztül hipnotürun
erejével elaltatta hntifsatótt.
panaszt emelt a párizsi rendőrségen. Elmondotta, hogy
e«y előkelő bárban megismerkedett egy fiatal leánynval és a kedéb'es rontató:«ás a leánv lakásán folytató
dott. A fakír azonban csak
néhánv nercig foh.da'.hatta
udvarlását, mert mélv álomba merült. A leár\v meghípnozLálta a hipnotizőrt és at
ébredés ntán távozó fakír
ijedten vette észre, hogv tárcájából 65 ezer frank eltűnt
A rendőrség megtalálta *
l e á n y t de ez tagadja, hogy,
valami köze lenne a bejhez,
még kevésbbé annak pénztárcájához,
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II német lakosság bizalommal Fogadta
a szovjet övezet pénzreformját
Moftkkvu, turnus 24.
A
Moszkvai rádió ismertette a
féméi pénzügyi reform fejS ^ m m ö í í a berMiii virosi tanács rendkívüli
üléséről ia, a-uelyen a keresztény demokrata szövel
•ég, a* liberális párt és a
•zociáMemokrata párt képviselői, többségüket kihass
M l r a elfogadtatták art a Javaslatot, hogy Berlinben két
különböző valuta
legyen,
külön a «z»v}«»t övezel ben
is külön a nyugati övezetbon

Ez; :l at ewiitell pártok
nemcsak Né sn torszá®. hanem Berlin kettéosztása
mellett te áiifistfnglaltnk.
Németország
ovjet övezetében egyébként r-i délelőtt kezdődik raei a régi
pénz átcserélése. Mivel Bertínbon a nyugati megszálló
hatóságok nehézségeket támasztanak övezeteikben, a
szovjet hatóságok
gondoskodtak arról, hogy minden
berlini lakos becserélhesse
pénzét a szovjet övezetben.
Akik azonban pénzük egy
részét már beváltották
a
nyugatnémet pénzre, n szovjél övezetben" nem ! a, hatnak szovietövezett*!! pénz!
At eddia'i telentések szerint

csak

Ogy lehet végeivetni,rint a berlini v&lutakérdősha
gyakorlati
gazdasági ben minden előny a Szov
megegyezés jön létre, amely
iurató oki. Lán latolható. A
^rúttal politikai közeledést
aily Wo ter élesen bírálta
is jelentene.
Manchester a n y n ^ t í hatlaltr sk magár
Gu.rdáan
rámutat arra, tartását. Megállapítja, hogy
hogy a cvuguli hatalmak a nyugati hatalmaknak soma berlini valutakérdést nem mi keresnivalójuk
sincs
kezelték a kellő előrelátásBerlinben és onnan misal. A Financial Times sze- előbb ki kellene vonulniok

e

Miért ássák fel a szegedi utcákat?

M a r o s á n

fjryiSrsiy:

£ Magyar loJoazók Pártjának megteremk^éva! az európai
imütáásmQzg&iom élére kerültünk
Miskolc, jun. 24. Az MDP
az euróoui munkékmoz^amiskolci nagygyűlésén Mal o n ölére kerültünk és
rosán György
főtitkárutal mutattunk ezzel a
helyettes a két munkáspárt
töhbl dolgozóknak és oregyesülési kongresszusinak
szágoknak Is.
jelentőségéről szólva megálAz MDP eddigi munkájának
lapította, hogy
eredményeként ma Európa
az MDP piegtoTcmtésével e^grlk feilődő országa
vagyunk. Ezt az tette lehetővé, hogy a dolgozó paraszt
ság, munkásáig és haladó
értelmiség vette kezébe az
ország irányítását. A különböző rémhírekkel foglalkozva kijelentette, hogy a kisiparosok és kiskereskedőkmunkájára szüksége van az.
országnak. Az Iskolák államosításának tényét méltatva1
hangsnlyozta, hogy

Karácsonyfa elkészül
az uj telefonautomata központ

„Üjjálpitjük az automataközponlot, befogadóképessége
IVIindszcnty azt a politikát
6000 állomás, költsége 5 müllő forint"
szerelné rákényszeríteni a
magyar nép-e, emc'y egyeesli számot, amelyikkel ez, amit most a földbe szeA Kőpcstán do' ukat végnesen a kíilaszf-ófáha visz.
eszébit akar.
sőknek feltűnt, h gy a fenti
relnek egyelőre még csak a
Minden erővel fe'vc^sriil
szövegű halalmis plakátot
kiskörúton belül, de ennek
A
medika
lázas
ütemben
foa harcot ezzel a törekvéshelyezték el a bejáratnál,
a költsége is vagy félmillió
sel szemben.
hirdetőjét a magyar élni- lyik, m postán kivölálló sem- forintot lesz ki. Ez a földaknrásnak, az alkotni vá- mltsem sejt, hiszen a szolgá- alatti kábelvezeték felesle- Szélesebb látókörű, képzeli
gyók kivitelre váró tervel- latot minden osztályon za- gessé teszi a város háztetőin Ifjúságra van szűkség, mert
nek. Alább elmondjuk, mit vartalanul végzik. A nagy- vezetett légi kábeleket, azo- ni aholnap annak kell átven3s jelent közelebbről ez a szabású alkotás körvonalai kat le is bont ják,/ vagv ahogy nie az ország irányítását. A
már Lassan kibontakozna';.
plakát?
Egy nagy teremlien a kábel- póstásnyelven mondják: /el- szellemi felemelkedés egvit
rendező állványt szerelik, az tűntetik a szarkafészkeket.* legfontosabb feladatunk.
A belváros utcáit, járdáit emberi agyat pótoló szerkeA jövő tervévben azután a magj'ar nemzet szinc-íaszorgalmas munkáskezek té- zetek egymásután kerülnek sor kerül a kiskörúton Id- vát tömöritjük táborunkba
a lal • »-iiii nyitó Ininnip1 pik, szaggatják. Méternyire beépítésre a termekbe
A völi részekre, legelőször a és érezze Idtflrteíésnek minfogadta i« iieimreformot, • •ssák ki a kemény
földek rendkívül gondossággal és felsővárosi kábelek lefekte- denki azt, hogy tagja lehel
ennek apírtnak. Az MDT'
rendet kéréseket és tettes hosszú szűri e covnentesőve- pontossággal végzett "építke- tésére.
döntő módon a magyar
bfratommal viseltetik
a ket raknak lc. Ha
készen zés figyelme mindenre
kiA postának egyébként még nemzetet jelenti.
szovjet hatéságok
iránt.
v unnak, mennek
tovább. terjed
•
körülbelül
hat hónapra van
Következik egy másik utca.
így például n kábelrende- szüksége, hogy átadja az uj
A Times u berlini hely- Kevesen tudjak ml készül
ző á>lványek termében sz automataállomást a forgahiszüc.
settel foglalkozva megálla- itt. Legtöbben azt
Rep&:fipéplrafasztfófa
ablakkereteket
hefonha lomnak A Szeged 1. (főpítja, hogy a mostani álla- hogy a gáz. vagy villanyveposta) tálján beszélnek, hogy
fogatták,
hogy
ez
a
ki'zetékeket
cserélik
s
csak
pot tarthatatlan és ennek
Rmtrikáfcan
maberendezés az ott dol- ez lesz a posta karácsonyi
alig n éh Anyán gondolnak arajándéka
Szeged
dolgozóíNew-york, junius 24. Detgozóknak kellemes munra, hogy most Szegeden az
nak.
kál biztosítson.
újjáépítésnek egy nagyjeroit felett két amerikai reElkészültek a város
lentőségű szakaszába lép- Általában minden teremben
pülőgép összeütközött és lefomefker**!
l e t é z e f i n e l tünk: megkezdődtek a sze- első pillantásra meglátszik, l'70-ért finom ebéd —
zuhant. Az egyik gép egy
I
mUlióért
modern
gedi posta automata
köz- hogy a munkahely egészsétervel
gyárat
felgyújtott és 5 szomgarázs
ges.
a
szociális
követelmén íjának építkezési wunMint Ismeretes, a közgyűnyeknek
minden
tekintetben
szédos
ház Is tüzet fogott. A
latai. Gerő Ernő nemcsak
Nem tartozik az autompta
lés megszavazta a községi hidakat és utakat épít, de megfelel A bonyolult elekkét
pilóta
szörnyethalt.
temetkezési Intézet felállítá- elsőrendű gondja, hogy az tromos gépek, akkumuláto- központ építéséhez, dfe ha
már erről írunk, megnéztük
sát. Az Iroda a Széchenvl- ország postai hálózatát
Is rok, dinamók rengetegében
Jérre, az idegenforgalmi hi- rendhehozza. így került sor benéztünk a jelenlegi tele- a posta egyik szociális Invatal jelenlegi
helyiségébe a rombolás korában tönkre- fonközpontba. nhol most tiz, tézményét: n nagy népsze- T i q r i 9 v d d á 8 x n t —
kerül, amelynek portálját ment szeged! automata köz- vagy tizenkét telefonos /kis- itatségnek örvendő menzát. Németországban
és üzleti berendezését megasszony* véözl minden elis- Több mint 300 adag ebéd
felelően átalakítják. Az ízlé- pont újjáépítésére
Lipcse, junius 24. Hanmerést megérdemlő
hős! készül itt naponta, meggyőses portál-tervek elkészülA hároméves terv kereté- munkáját F.bbcn a terem- ződtünk. hogy ízletes és kinover környékének lakossátek es rövidesen megkezdik
gát nagy Izgalomban tartotta
ben Szeged gazda: ági éle- ben semmi más beszéd" nem elégítő. A csütörtöki menü
egv títríruszböl megszökött
•z átalakítási és berendezézöldtének r"vfk fontos pillé- hallatszik niint: /kőznont*, paradicsomlevesbői,
tigris. A vadállat az utóbbi
si munkákat.
rét rakják le, amikor a un ássál beszél*, /elvitte vi- babfőzelékből állt fasirozott
Hőben negyven háziállatot
ma már e'avu'tnak mond- dék* és ez a monoton nehéz feltéttel. Ezért a derék nostehenet
kecskét pusztított
ható kéri kapcsolású te- munka reggeltől-estig és es- tások adagon kint mimíöozel. Az Xilal megölésére vaK o r x ó - M o z l
sze
1
forint
70
fillért
fizetfonrendszer beívelt mo- tétől reggelig tart a bátran
lóságos afrikai hallóvádászaTelefon «24
dern automata készüléket nehéz üzemnek minősíthe- nek. Felesleges hangsúlyoztot rendeztek, amely régiti
ni. mit jeleni ez a szűkös
is eredtnénjiyei járt.
építenek Szegeden.
Ma premiert
tő hivatalban.
2 Srés u ö m e t e u kacajét! A szegedi postának a béke— Mélyeit
C5M «»au ja közalkalVnazotti fizetésüekA budapesti RoyaJ Varieté világban 4000
azonban ké-m&l • rrigy át- nek.
telefonátiokedvenc komikma
alakulás. Fülkéket, termeA szegedi
po&taü zeniek I x BfTsz kaniyhréiia'iiok
i mása volt. Jellemző a fasíszltet válnak kl, hrtonosnak-, fejlesztése azonban nem áll
ita pusztítás mérvére, hogy
tartalék
ér®mfcjle«zt« meg az automata központ!ez a komoly szám a felszaépül.
A Magyar Vtvószövetségliez
nál.
badulás után néhány százra
Olaszországból érkezett jeleni zuhant vissza míg jelenleg
Hét- tés szerint Püiton, az oíasznk
,is csak l'OO állomás műkö- Csodálatos a munka öleine - A Páriri-körut és
vezér- utcán
ham«roy»n legjobb kardvívója a legutóbdik Szegeden. At ni automa- Mindenki a helyén, látható
hozzákezd nek egy
kél- bi versenyen bokatörést szenjtát egyelőre Í OO állomásra ambícióval, szeretettel végzi
személves feliépáae.
em rtetes postngaráK éjiá- vedett. Az orvosok szerint "Pini rendezik ho amivel a je- feladatit, mert tudja, hogy
ton nem indulhat az olimpián,
a szegedi újjáépítésnek ez
téséhez,
lfinden előadáson.
min- jelentkező előfizetők igényét a csodája a dolgozók élemeri sérült lábának egy hónaI egészen bizonvosan lclelésfdenkit megevettet!
itt helyezik el a sokféle mű- pi? keh gipszben lennie. Plntét is megkönnyíti.
Azonldvüi:
A
legújabb Itlk
szaki irodát, raktárt és fon- ton. akt tavaly Sanreinóhan
Látogatást
tértünk
a
:
épamerikai
stínes-zenés,
tos
— más — műszaki fel- minden magyar versenyzőt Iepen
a
Klauzál-téren
dolgozó
Lakásról tdresAxható
mese tilm-csoda a uávtukszereléseket
is. Ha a póste győzöft. a londoni versenyen
munkálatoknál.
ben fiatotoknak!
a budapesti ssátn csőfektetósi
aulógarázsa
készen lesz. a a legkomolyabb ellenfele "lett
Most már a döngölök dolA szegedi uj automata goznak, a csövek mélyen az csomagokat is autón kézbe- volna a magyaroknak.
központ azonban nemcsak a anyaföldben pihennek
és sitik majd a címzőitekhez.
X Étefhea, llnthaa és venvárost előfizetőket kapcsol- Mzonvára most már ott is Az uj postáRi'arázs 2 millió
!
dégtátásbiin még mindig a J'v
ja majd önműködőlég, ha- maradnak
időtlen-időkig.
forintba
kerül
és
reméljük,
Előadások: tel fi. (él 7 és nem egyik
wSf-venoéglö vezet.
Minden
legmodernebb De mi a célja ezeknek a ' h °gy
összeg a vá- pénteken boirácsos halászlé.
(él 9 urakor. - Pénztár
újítása
az
tesz,
hogy
íöldbetametett
csöveknek
?
ros
gnzdr
sági
életének
feldélelőtt 11-12 és dél
Szómba Ion erdélyi flekken-vaaz előfizető a lakásáról Megtudjuk. Az uj szegedi j lendüléséi fogja jelenteni.
titán az pIöhMsoIí pjőtf
csór a. Gvünvöru árnyas kerttát-csázímtja azt a bnda-tek»fon hálózat kábelvezetéke i
g. ». helyhég Tv Irton J-OS
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TOVÁBB TART A HÜVOS IDA
Élénk északnyugati, ésxaki szél, felliŐátvoim'ások,
sokfelé záporeső, zivatar. A h ű v ö s Idií egyelőre

tovább

tart.

\ \ ím i< i . \ »
Péntek. Junius 25.

^^aníffl:

jának elnöke tisztségéről lemondott
budapesti'
— N a j v szabású
betörés lettese'! keresik Szegeden. A napokban Rudapesten.
a Bimbó-utcában két magát villanyszerelőnek kiadó fiatalember teljesen kilosztott egv villái A veszedelmes betörök a
ház idfis gazdasszonyát összekötözték. száját betőmlék és
ulána több mint százezer forint értékű holmit csomagoltak
össze Most Rudapestről érlesitették a szeged* rendőrséget,
hogy a betörök valószínűleg
Szeéed felé szöktek a nngv
zsákmánnval. A szegedi rendőrség megindította a nyomoSzolgálatos gvéivazerlirakt zást az esetleg valóban SzeBorbély József órók b Ugrv gedre érkezett betörők kézre1.: I'lsza L. -kőrút 20: U s k ó kerltesére.
Vilmos Újszeged. Vedre«-u. 1:
x Cttnvá'lalat: Kilvártó-n. 30
Nagv örök 1c dr liangay- Bol— Cserkész ünnepély.
Az
dogasszony-sueárut 31; Zakar
S. örök K. Mát hé Mihály: Va- 598-as cserkészcsapat Klebelsherg-telepi »Akarat* raja valéria-tór 1:
sárnap tábortűzzel egybekötött
— Volt haiFfojlvok xáulé- arató- és fogadalmi ünnepséavatása. A VHBSz szeged-ró- gei lart. Minden érdeklődőt salkusi szervezele vasárnap zász- vesen látnak a cserkészek.

Nemzeti Színház fél 8 órakor: Az ész bajjal Jár.
Belvárosi „Mozi fél 5, fél 7,
fél 9 órakor: A pohár kicsordul.
Széchenvi Filmszínház fél 5.
fél 7 réi 9 órakor: Gin-Sling.
(Sanghai.)
Korzó Mozi fél 5. Tél 7. fél B
Urakor: Garbancttó.
Múzeum
szépművészeti és
ősrégészeti osztály nyitva 9—2
óráig
Egyelem! könyvtár nyitva
.9—7 óráig.
Somom
könyvtár
nyitvt
.9-7 óráig.

lószentclési ünnepséget
rendez Az ünnepség reggel
8
órakor szentmisével kezdődik
a rókiisi lemnlomhnn. 9 Arakor istentisztelet a Kálvin-téri
ret. templomban. A Hétvezérulca 38 szám nlalM hivatalos
heM«éfhen kerül sor ezután
w műsoros únnepséiffre.
ulán fi órától a vasutas sport
pá'ván a most hazatért hntfifo"tvok nagyszabása
futballmeccsel vívnak a szegedi pos
fás csapattal F.zulon kérik fel
Szeged társadalmi
szervezeteit hogv az ünnepségre kép
viseletűket küldtek el és a
eászlósreget verjék be.
x Háztartási cikke* HuHCértn
Edénvház. riszn I. -körül 55
— Jelen%C7és OT4 kör/el'
á l á s r a . A somogyftelepl körzeti kezelőorvost állást kettéosztják fgv egv OTI körzeti
állás üresedésben van. Jelentkezés a szakszervezetben.

Evőeszközök

Hungária

Edénvház
— Változás a Miis/abt f>rte|misét- Hét inllsorihan. A Ma
I p a r Mérnökök é- Technikusok
Szabad Szakszervezete
közli,
hogy a Műszaki Értelmiségi
Ifél kere'ében vasárnapra hirdetett előadó soicnl
technikai
okokból 2 8 - á n délután 0 érakor tarifák meg.
x Aiimiiniumedény Hungária
Edényház

Áz MVHSz literei ed' rsoorlja vasárnap délután 5óraor Főfa sor 21—22 sz. alatti
székházában Ismerkedést délutánt rendez Közreműködik a
VAOSz kulturgárdája. a honvédzenekar és őttngu tánrzeneknr Műsor után tánc. vajasfcifli és frissen csapolt
sör.
Mindenkit szerelettel várnak
x
Mindent
l -.karékossagi
K ö n w r e a llnneárla edénvházban. I'bza I n|os körnf 55

Í

Mtir»«a-ta*rlekez1et. Va-

si rnan dál.«4«|| i n Arakor KI rálvh-ttmán
a
Wnlfordféto
vencteriőhrn Róvó Szilveszter
mintnvazdn fari
értekezletet
Ezen n város hatósága Is képvlseiiei, magát.
x Zománeeuény
Hungária
Edényház
x Legújabb tlpusu rádiók
Ámulsz'ónál. Csere, vétel, eladás Uj c m . Klaiizál-lér 7.,
telefon: 14-24
x füzhelyek Hungária Edéuy-

Paz

Reggelt látogatás a várost kertészet növénycsodát fcógóft
Fülbemászó zene fcisér vé- A városnak régi Ka. jtt nőtt nek. mert a felszerelések ölelj,
a ponton hódon. A szögecse- fel ós most itt becézi és uon-lkora megduplázódik, a lumoaö" vidám kattogfm® jelzi, hogy dozza ezernyi növényét, fáját, dottan erre a oélra emelt 6pü®
letekben. Pirosló paradicsom®
szorgosan épül nz o- és újvá- virágját városának.
ros közötti hid, amely hossza
Biifangolumr a melegágyak oofcrokreoz, íróírri 2 i
esztendők keservei után visz- közölt, a ciklámen ás' primula
— Kisörleloket rolytattuuBT
szaáiliija a békebeli közleke- kullurák
nagyszerűen
érzik hogy melyik paradicsomlajta
dési állapotodat. Újszegednek magukat a gondosan
kezelt érik be hamarabb, a Tlldji
finom és puha ágyakban, a Zoltán, vagy a No. 37. vagy «
termelést a tavalvinál már edL Lucuilus, vagy a Mastar Mardig száz százalékban multák globe? Győzött a No. 37. Ju>
felül. Kedvesek ezek a meleg- nius 17-én szedtük le az etsfl
ítészét, S
most íl- ágyak a növekedő palántákkal, termést és tgeu szép árat kapraszlóan nehéz munkával, időt apró kis pálmákkal, szíin vég- tunk érte. A No. 37 látható
vesztő átkeléssel éri csak el növényekkel. haragos zöldle- megelégedéssel hallgatta a j á
Szegedet, pedig dandárnyi te- velü likusokkal. A tavalyi 450 véleményt, mert az enyhe regendője nap, mint nap szólítja melegágya 'keret az idén meg- geli fuválatban gyengéden bóa városba kertészkedő és park- duplázva, kilencszáz keret védi logatta terméstől duzzadó -zánövényiteket, rad.
csinosltó alkalmazottait. A ker- mar az apró
munkásKövetkeznek a dáliák kritészetet üzemi rangra emellek, amikre szorgoskodó
néhány hét múlva önálló pénz- nők éppen most hengergetik zanlénumok. az ősz előliirnöügyi kerettel dolgozik és eltö- fel a gvékénvvédőket a tűző kel. most még centi naevsSj
Melegágy- gvtáf, nem tudnak verseílyrél
kélt szándéka, hogy rondbe- napsugarak ellen.
hozza idssé szétzilált szénáját, ban születnék, ott ts csepered- £elni" a drigox Királynéjával
ami a legfeltökozottabb mun- nek fel. az izzó napsugarak a tarka színpompában virító
kára serkenti ennek a szép elől még Is óvni kell ezeket rózsákkal.
üzemnek valamennyi dolgozó- a harmatgyenge ültetvényeket.
1000 gyönyörű kis pálma soVirágstatisziiNa
ját,
rakozik fel ágyacXkáiklwn, ők
De
ez
a
munka
a te.Ciklámenek i t primulák már éjjel is a »szabadhan« repen folyinc. hát csak
ínég
mit
alusznak,
mert
K
melegágyl
— munkaversenyfeen
kereteket nyárra végleg levet- kell elvégezni a kertészetnek
Lázas munkaverseny folyik ték róluk. Okosan gardáikod- a városban? Már mondja i»
itt. A hároméves terv kereté- nak ezekkei a pálmákkal a Balog elvtárs:
— 300 ezer aarab növényt
ben reggeltől estig megy a kertészeiben. Behozatal nincs
ültetünk ki a varosba és
munka. Ide látszik a Magyar
Kender éJjel-nappa,
füstölgő
a ^ f ö Ufk ggadozása. feuTarTása iTedT
csrnély összegbe kerül.
Ad
gyárkéménye, ott az ország, a
nép gazdasági Jobblétéért se- tól a Ikedvett -trópust növénye- összes parkok (kétszeri kiül*
tetéssel. tavaszi és nyári fló*
rénykedlnek, itt a virágok sze- tek
rával) 66 és fél ho|d t o r f d ^ í í
retetére. gyengéd
ápolására,
Tlldv
Zoltánt
legySzta
tesznek ki. a vírágosilott ideák
türelmes bánásmódjára lanlt-'
3 és fél hold kiterjedésüelca No. 37
ják és ösztökélik azokat, akik
a fásilott terek nagvsága 30
valamiféle mödon összekötteMég egy ciceronét kap a
hold. egyéb fásilott részek 118
tésbe kerülnek a kertészettel. DélinagyarorszAg
munka'&rsa
holdat tesznek fct. 132 ideát
Mert a lelki összeomlásból K Rlgola József
személvében,
felemelkedésig a virágokon Is aki Balog Jánossal együtt va- fásifollunk be. ami 170 kltcU
méter hosszúságii uüiak felei
vezet ut keresztül. Szemnek, Jósággai
tudósa s kertészeti
léleknek üdülés.
,szinpompá- tudományoknak Percek alatt meg. Az ulcákon 24.376 d i
jukban gyönyörködő kedvtelés, száz és száz latin terminus rab fa volt kiültetve, amiből
17 ezer
kenyérkeresetnek Ideális fog- technikus röpköd a levegőben, a felszabaduláskor
hiányzott, étiből pótoltunk 12
IntkozAs a kertészet. Büszkén a legkisebb fűszál is éppenugy
ezret, süniből 7 ezer maradi
is vezet keresztül-xnsul dus és edanőtt a szivükhöz, mint a
meg. a többit eltopták, vagy
halmozott kincsei között Balog hatalmas legyezőpálmát.
garázda Járó-kelők egész utJános elvtárs az uj főkertész.
Örülnek nz épülő fészerekcasorokat törtek derékba.
w

A TISZA APAD
A Tisza Tiszaherslg árad, lejehb apad, alacsony vii*
állású. V/ének hőmérsékl'to Szegednél 22"> fok. Mai
tiszai vízállások: Csonrgád 179 (49), Szegni 285 (43.)

x

Szeged a virágok városa

— Népi keTléfpirnvl est. A

bárom szegedi középiskolás népi kollégium — Biró Szép Anna. Káimány Lajos és Mészáros Lőrinc — ifjúsága szombaton este 8 óraikor évzáró estet rendez a
szakszervezeti
székházban. Érdeklődőket szívesen látnak. Belépődíj nincs.
x Rádlát bizalommal Szanlszlónál vásárolhat. Uj d m :
Klauzál-tér 7.. telefon: 14-24.
x KlivzitnehivtfvtoHtfs. Mindazon rokonoknak.
Jó barátoknak, ismerősöknek, aldk f»letthetellen drága jó feleségem
Csányi Ferenené végliszlesséffén megjelentek és virágadomínvaikkai fájdalmunkon enyhítem igyekezték, ezúton mondok hálás köszönetet. Gyászoló család.

afirsssí

— Felvétel a szegedi »par-

—

A

Volt
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melyre mindenkit azvretHlelvór
BUlfó
Bozbemufafd

Pálmatenyftsief

Hadifoglyok

iskeMkba. Az áll. fielsőlparis- Bajtárs! Szövetsége Szeged
kolában (Szeged, Kálvária-tér Belvárosi és Alsóvárosi Cso5b. Telefon: 8-68.) és az áll.
vegyflpan Iskolában (Szeged. portja felhívja tagjlait és a
lindifo$nlv
Kálvária-tér 5b. Telefon 7)84.) most hazatért
az alkalmasság- felvétett vizs- bajtársakat, hogv a . mai.
ga julius 5-én délelőtt 8 óra- pénteken este 7 órai kezdetkor tesz. A felvételi kérvénye- tel megtartandó heti ruhax Ma-án tanárt próbaelő- ket junius végéig keli benyúj- kiosztással kapcsolatos ünadás. Dr Martzy István női tani. A 4 középiskolát végzett nepélyes taggyűlésen, a Steklinikai adjunktus, dr. Filep tanulók előzetes műhelygya- fánia-sétányon lévő
Vái>
Aladár szentesi közkórházi fő- korlat nélkül Is kérhetik fel- kioszk helységében, illetve
orvos és dr. Kulitzv Géza bu- vételűiket az intézetbe. RészIntézet az alsóvárost Gárgyán-félc
dapesti állami kórházi főorvos letes tájékoztatót az
*>fi-án délelőtt 9 órakor tart- igazgatóságánál lehet igényelni vendéglőben hozzátartozóikiák magántanári próbaelőadá— Ingyen körhlnfázás. Az ka' egvütt jelenjenek meg.'A
sukal a bőrgyógyászati klinika MNDSz gyermekhét keretében ruhakiosztásnái minden ráelőadótermében
szombalon délután 3—5 óráig i s z o r u l ó ezévl>en hazaiért be— T'zenhárom lyuk voff a a Szent István-téren felállított iratkozott tag u i r u h á t kap.
Ingven
x i! fi diók, erősftők pontos,
veszte. Csütörtökön a szegedi forgókon, hintákon
nagvátlomáson az egyik rendőr iátszhn'nak Szeoed gvermekei. gyors és olcsó javítása és kölTegvekért
iöjjenek
Tisza
I.afigyelmes lett egy fiatalembercsönzése Szaniszlónál Uj dmre. aki a kezében lóbálva 13 fos-körut 57. szám alatti köz- Klauzál-tér 7.. telefon- 14-24
pontba.
Dani
Jánosnénál
lehet
összekötözött tvukol cipelt. Az
Igazolásnál neriilt ki. hogy a jelentkezni.
x Fentes, hogv tudja: a Szé13 Ivük gazdája nem más. mint
Srnh^eoenf»T***' ff
Sethen István 25 éves kiste- csén-vendéglő (Vár-utea sarok)
kerthelvfsége
a
legkellemeleki napszámos, nki tvnklopás
A l'edaEiV-'iisok Szakszervemiatt igen gywicori vendége a sehh Etted, vacsora, zene Te- zete pénleken délután 4 óralefon:
3-19
rendőrségnek Sejhen azonnal
— Irgalo't,
IHartóztattálr. kor a szakszervezeti székházbevallotta. hogy ezek a tviikok Szntvmnzon és Csengetén Zombori János szegedi kötél- ban nőgiűlést tart.
A Bőripari Munkálok Szakelkövetett (onősaibói származ- gvári munkás a nanokban az
nak A tvukólák rémét a rend- mvik vendéglőből Miövet. feji szervezete vasárnap délelőtt 9
gyűlöletre srJló kiteteniéseket órakor taggyú'ésf tart a szakőrség őrizethe vette.
köztett Póruljári azonban, mert szervezett székházban.
x C'ánvállalat,
Feketesas- uszitását meghallották az éo- ponti előadóval. Megjelenés
tea 10
nen nrraiáró nvomozók. akfk kőtelező.
x lf|. Mifbé kelme-, fonál- beidsérték a rendőrségre, ahol
A Famunkások Szakszervefestő és vegvllszlltó üzeme jót- az államvédelmi osztály őri- zete vasárnap délelőtt 9 órazettevette,
majd
átadta
a
állással legoiesőhhan és legegkor taggyűlést tart a szakszerszehhen fest. liszlil Rajesi Zsi- nétyügvészségncx. Az izgatót a vezett székházban. Megjelenés
kihallgatása kötelező
linszkv-uíca 13. (Volt Fckete- néoügvészségen
után letartóztatták.
sns-ulca.)
•
Szombaton délután 5 órakor
a szakszervezett
székházban
vasas taggyűlés. Ennek keretéa M a g y a r D o ooarók Páti'®
ben Dáni János szaktársunk
fénvképleleplozésl gvászúnnea SziT. róbuai s erve7®fe
pélyél is megtartjuk, akit 1014junlos 26-án, szombaton osío 7 órai fcozdeffel
ben a németek
elhurcoltak
Kérjük a vasmunkásodat
é*
S P O R T B Á L A T
Szeged dolgozóit, hogy ezen

Újszegeden
Azután még különböző Uúlöolegességeknek mutatkozunk
l>c. A In-izanténumok
között

palántázták el n laibachi jegei

salátát, amelynek nz a tulaj-

donsága. hogy többi fajlnnzönos testvértível elleniéiben é[v
-n a meleg nvári napokai

Grja

el a legjobban. Virít 4
szépvlrágu Amarillls
(lehet,
hogy Cacclni olasz zeneszerző erről nevezte cl hircs Ama*
rilli cimű liangversenydaiát);
se nem tü. se nem lomblevelűi
a Glnkgo hálóba nevű szép fa;
társ nélkül növekszik a kertészetben.
ritkaságszámba
megy. Es van a kertészetnek
olvan növénye Is, n Plumbagfl
blopensis. ami nem bírja A
száraz, alföldi klfmát. gyönyörűen virágzik és a szakértőik
csodának minősttik. Még
8
nngv pálmákat nézzük
meg,
ami! viszont mi
minősítünk
csodának, hiszen ezek a gvö»
nvörtt tropikus és subtroplkui
növénvefc sohasem jártak Aí*
rükában. vagv az egvenlitő tájain. magból termesztette Wl
a magrer kertész ügsességo
és szakértelme. A dalolvanáimák sokféle váliozatával találkoztunk. banánnálmákkal
éd
halalmns
legvezőpálmáfckat,
amelvek mind Itt
születtek
Szegeden Télen nincsenek fűlésí gondjaik, a város finom
klímái Miz'ostt nekik a jót
füthelő telelőkben.
Még eg\r pillnnlás az Agtaon
néma TreuWra. és a Dieffenbarhia Pietára. azután
még
megnézzük az njyeüedl tündérien sdndó rózsapgetet, elgvönvöiködünk az énpen nyitó
tavi rózsákban a rózsaszinárnvalatu \imphea Roseáhan ám
n hófehér Mmphen AUrában
éa érzel látogatásunk a varóban Mávvel lélekkel
dolgozd
a rendezőség
a taggyűlésen minél liagyoFA rárorá Icertészettien végelért,
t
Gábor Ariioht.
Műsor
FAGYLALT számban jelonJenek meg.
k
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Nem lesz árva a tanyák népe...
A* MDP programja tanyaközpontok teremtésével fct*toettja
a tanyai lakosság kényelmesebb, Jobb életét

— Holnap korán befog- ködik: az alsók őzponti, fel- egy közvetlenül ís belefolyk a lovat, mert egy smfts sőközpontl, ruzsajárás!, ki- nak a közigazgatás munkárályhalmi és csengt'el.
jába. örömmel fogadjuk az
MDP programját,
amely
vatalos ügyet kell a váyökeresen még akarja olróiban elintézni, — szólt Négy «J tanyaközpont
ant ezt a kérdést.
ioda valahol a szegedi ta- a hároméves tervben
nyákon István gazda a feleA pártok és a demokrata
— Az MDP programnyiségének. Aztán másnap kokas szervezetek bevonásálatkozata
fontos
lépést
Jecsira ült és behajtott Szera! önálló testületet kelgedre, hogy mégszerezzen lentett ezen a téren és nagy
lene létesíteni. amelynek
ütemben
Indult
meg
a
rendegy születési bizonyítványt,
tafffac állandóan részivena
enntézze az adót vagy más szeres szervező munka,
nének a kötíöaz'iétás mehároméves terv keretében.
egvéb hasonlót.
netében,
Ez a zonl> in még a kisebb A közigazgatási kirendeltséfáradságot leientette. Annál gek szervezésénél, a sürgős- A különböző ügyekben véleJobban főhetett a feje annak ségi és fontossági szempon- ményt mondanának, javasa szegény parasztembernek, tokat vesszük alapul.
latokat tennének, sőt konaki nem foghatta be a loLegközelebbi feladat
a krét munkákat ts feldolgozvát, — mert nem is volt nelengyelkápolnal kirendelt- nának. Tervszerű munkával
ki — igyhát a
klsvasnton
ség felállítása, amelynek kellene megindítanunk ezt a
kellett Jegyet váltania. Tgen
amellyel
Jóváhagyása már a bel- kezdeménvezést
|m, de odáig is jónéhány
firfymtnlsztérlumban van. biztos erWményt lehetne elIdlöméter az ntt Akad azUÍ£ :a egyszerre kerül sor érni.
után olyan !s, akinek 10—15
a doinaszékl és
röszbel
k!lómétert kell az apostolok
megszervezésére,
majd M t t t t k i oír* p a r a s t í o k
lován megtennie.
Sokszor
Szatymaz következik.
a
fcü«t?atg2tásfcan
az Ilyen szegény gyaloglónak pedig nem Is kell más Ezek teljes hatáskörű
kiBenn a városban munkáSzegedről csak szegénységi rendeltségek lesznek, bözsé- sok és parasztok bevonása
bizonyítvány. Látják, tudják l? elöljárósággal, sőt járási közigazgatásunkba,
már
"fala "ugyan a tanyai tisztvi- őiegyzöi hatáskörrel. A ta- megindult a megvalósulás
vlseíők is, hogy. szegény em nyai lakosság tehát helyben utján. Beszámoltunk
róla,
ber, nincs semmije, megíl kaphat maja szegénységi bi- hogy népi kollégisták dolleti hát a bizonyítvány, de zonyítványt,
adőbizonyit- goznak a városházán,
de
hiába minden, mert előbb a vánvt, valamint
közegész- ezenkívül munkásokat ís foszegedi adóhivatalnak kell ségügyi,
állategészségügyi, kozatosan behívnak a közezt Igazolnia.
tflzrendészetl ügyekben sem igazgatás életébe.
Ezen a nehéz helvzeten kell a városba jönnie, sem
Csűri Mihály
kőművesakart hát segíteni a Magyar pedig anyakönyvi, vagy köz- mester igy került a városDolgozók "Partja, amikor a ellátási ügyekben.
hoz. Egyelőre még csak takövetkezőket vette fel pronul,
tapasztatotokat
gyűjt
gramnyilatkozatába :
^larmine körzeti iroda délelőttönként, a nap többi
»A Magyar Dolgozók PártSzegeden
részében tovább végzi munja sikraszátl az álbungékáját a MÉMOSz termelő
—
E?ek
mellett
két
aljupoTof teljes demokratizászövetkezeténél. - • •-» •. .
rendeltséget
Is
létesítünk,-—
lásáért.
a közigazgatás
— Amikor egy-egy kiso'y reform Iá ért, mely vég. folytatta nyilatkozatát Toldi
embernek
hivatalos
dolga
Ferenc.
—
Korlátozott
hatásleg megszünteti a feudá'ls
maradványokat, tanyaköz- körrel a gátsaroki Iskolánál akadt a városnál a múltban,
pontok teremtésével be- és Kissoron működnek majd — meséli —, szinte reszketvonja a tanyai lakosságot ezek. Mindezeken túlmenő- ve lépett be a hivatalba. Szeaz állami és
kulturális en Is, a közigazgatási kiren- retnénk, ha ezentúl látnák,
deltségeken belül úgyneve- hogy a hivatalban i« doléfe*h«
zett kézbesítő-nyomozói kör- gozókkal, szellemi munkáErről a kérdésről beszél- zeti irodákat szervezünk, sokkal találkoznak, akik
gettünk dr. Toldi
Ferenc amelyek a rövidutas hatósá- megértik és segíteni akarfőispáni titkárral, a város I. gi igazolásokat adhatják ki, nak rajtuk. Ezáltal is köloku közigazgatási vezető- jegyzőkönyvet vehetnek fel, zelebb kerül egymáshoz a
jével, aki a polgármester hatósági vagy egyéb bizo- dolgozó társadalom
minmegbízásából részletes ter- nyítványokhoz. Egyben ké- den tagja.
vezetet készített a
tanya- réseket is továbbítanak
a
— Tanulmányaimat maközpontok szervezésére, a teljes Jogú tanyai közigazga- gánúton egészítem ki
—
közigazgatás demokratizálá- táshoz összesen
folytatta Csűri Mihály. Sosára.
harminc ilyen bézbesftő- kat akarok tanulni és gyanyomozó irodát
állítunk korlati munkámmal is bele
Több* m f n t 5 0 t t e t
fel és egyre körülbelül 309 szeretnék illeszkedni a közemberről van r t ó . . .
igazgatás életébe,
hogy
350 tanyaház Jutna.
ezen a téren is a népi de— Szegeden
különösen
A hároméves terv végére
profontos ez a kérdés, — mon- meg ls akarjuk ezeket a ter- mokráciát,* az MDP
dotta — hiszen a tanyai Iai- veket valósítani, hogy a ta- gramjának megvalósulásáVosság a szegediek 43 szá- nyai lakosságnak ne kell- val a dolgozó társadalmat
I*. Z.
zalékát teszi ki és Igy több. jen drága Időt vesztegetnie szolgálhassam.
mint 50 ezer emberi érint hivatalos ügyeivel.
z ügy. Kettős
feladatot
el! ennek érdekében elvé- Tanyai közigazgatási
S u l v o s kafeset
geznünk. Egv-észt
•ezetö véleménye
a Tiszftpálvaodvaron
• közigazgatást szervezeMindez
azonban
csak
tileg kftze'ebb kel! vinni a
Csütörtökön éjszaka súlakossághoz, másrészt a egyik oldala a kérdésnek. lyos baleset történt a szeInnva'ah na««vobb
heV- Az MDP programja ugyan- gedi TjszapályaudVaron. Keszó'ását keH biztosítanunk akkor a következőket is resztúri István MAV állomás
a kÖTf««azgalásba, hogv ők mondja:
felügyelő, Tabán-utca
26.
maguk Is szerves részelvé
„..munkásokat ás parasz- szám alatti lakos a pályatesvá'Janab ennek.
tokai miinél
nagyobb ten Járkált és nem vetle észszámban
kell
bevonni
a re az egyik feléje közeledő
Jelenleg Szegeden őt közközpont! és helyi közigaz- mozdonyt A mozdonyvezető
igazgatási kirendeltség műgatásba...«
ís csak az utolsó pillanatban vetle észre az állomásHegedűs József a csenge- felügyelőt, aki igy a kerelei
közigazgatás vezetője kek alá került, amelyek bal
g y ü m ö c s e i t e v A s r e beszél nekünk erről.
lábát térdben lemetszették.
— Véleményem
szerint,
és minden egyéb célra
— mondja — amépnek csak Keresztúrit a mentők azonaejrían és klkapható nagyban
csínyben
akkor tudjuk kívánságait tö- nal beszAUitották a közkórkéletesen teljesíteni, ügyeit házba.
Haracsi
Mihály jól
intézni, ha ők
magok
' szeuzkereskedő
tesznek javaslatokat a köz- A MUNKÁS FELTALÁLÓ
mintVadász-u. és I.v chu<.r-iér sarok igazgatás számára
HAZÁNK r . P í T W . :
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Péter-Pál naoján
eagyszihr'su
atatóvnr. jpély lesz Alsó*
központon
Az Egységes Parasztifiu- dig a parkban dr. Zöld
sáq Országos
Szövetsége Sándor országgyűlési képvi(EPOSz), a
demokratikus selő, az MDl- nagyszöged!
pártok és népi szervek köztitkára
reműködésével Péter-Pálkor pártbizottságának
beszél.
Ezt
követi
a
legjobb
Szeged-Alsókőzponton araJutalma-'
tóünnepélyt rendez. Reggel Jaratómunkájok
lovas és kerékpáros bandé- jzása. Kőzebéd után déljján
rium követi a bnzásszeke- ! futballmeccs lesz, este peret, a buraszentelés után pe- 'dig aratóbál.

A népi demokrácia
a dolgozóit

gondoskodik

üdültetéséről

#>t Károly elvtárs átvette
az államosított GHyafeflőt
Budapest, jun. 24. A Gaz- Olt Károly népjóléti miniszdasági Főtanács rendelkezé- ternek, aki beszédében hanse értelmében az állami tu- goztatta, hogy a demokrát in
lajdonba került gyógy- és első nagy eredményei a hídüdü'őh elveket a
népjóléti építő munkások és a szénra niszléíium velle kezelés- bányászat hőseinek nevéhez
be, igy többek közölt Galya- fűződnek.
tetőt is. Ebből ar. alkalomból 35 élmunkás és Kossuth- •»A népi demokrácia subident megtesz azért, liogy
díjas érkezett Galyatetőre
az éhiiunkásont é'c'szinnyolc napos üdülésre.
vona'uk emelésével, niuuSzeptember l-töl állandómegőrzésében
an 150 magyar
dolgozó ' keverjük
segítse.
üdülhet Galyatetőn.
A szobáknak csak 30 száza- Ezldén mái" többezer az élléka áll a fizető vendégek munkások száma, s a korrendelkezésére.
mányzat lehetővé teszi, hogy
Kovács Károly pénzügyi a dolgozók üdültetése tniállamtitkár adta át a szállót I nél nagyobb ai*ánvok»an
ünnepélyes keretek között 'történjék.

H a n g y a Szöi&ikszp! összes
és a Termefölt beitfában olcsón

fiókárudáibaa

beszerezhető;
natúr l«sé 1 kg. 3 forint, íflritftt paradicsom 1 kg. 7 forint
savanya sós ptradteom I kg. 80 fillér
10 kg.-on felü'i vételnél külön 10 százalék árengedmény

570 ház épül a tiszai árvíztől
elpusztított 538 ház helyébe
As első 18 hásst vasárnap adja át Tildy /olton
Vasárnap adja át Tildy
Zoltán köztársasági elnök a
tulajdonosoknak Tiszakorodon az árvíz által elpusztított házaik helyébe épített
és már elkészült 15 házat.
Az árviz sújtotta
területen

538 ház pusztult el és ezek
helyébe 570 házat építenek.
A munkálatokat'
október
15-ig befejezik. Az építkezések 16 községben folynak
mindenütt egy-két
szobás
ttpusházakat építenek,

Uíabb 60 vasion exportszafönnát afcar
gyártatnia szegeiliküzvágóbirlon aMESz
Csütörtökön délben Szisz
Mátyás, a MÉSz vezetője látogatást tett Dénes Leo polgármester hivatalában. Előadta, hogy az angol érdekeltség rendkivüT meg volt
elégedve azzal a húsos szalonnával (bacon), amelyet a
MÉSz dunántuM sertésekből
a szegedi közvágóhídon gyúlhatott és a mngynr—angol
árucsereforgalmi
megállapodás keretében exportált.
Ebben a megelégedésben
az érdem elsősorban
9
közváqóhidl
dolgozóké,
ak'k ezt
rendkívül kényes gyári ás! munkát a
legnagyobb hozzáérték. 1
és szorgalommal leljeattették.
Éppen ezért a MESz további
15.000 darab dunántúli sertést kíván itt ismét feldolgoztatni, ami kereken 66
vagon expprt$zaionnát jelent, A gyártás több. mint

9 hónapig tart és költségedből egyedül
a munkabérekre kereken félmillió forint
esik. A sertések be'sőségei
— csakúgy, mint eddig t—
Szegeden kerülnek
olcsó
áron piacra.
A polgármester ugy határozott, hogy mielőtt Szeged ezt az üzletet megkötné,
Róna Béla és Somogyi Imre
tanácsnokok pontos
költségvetést készítenek,
Bármennyire is fontoSj hogy, a
vágóhíd ezt a munkát még.
kapja és a dolgozók tisztes*
séf^s keresethez jvssangk,
számolni kell a város kia-Já
saival is. Ezek közölt a legnagyobb az üzem által elfogyasztott szén ára. Remélhető, hogy a város pénz
ügvi érdekei egyeztethetők
a MÉSz áltid előirányozható
ki adások kai és a
bacongyártás továbbra is erőji*
leni fogja , Szeged
gazdasági életéi.
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ben. A szegedi ötös férficsapal latójai — Pőlertt, Bodó, Leltei. Muszka. Korom —. a n ő i
hérmascsapat tagjai — Hovorfca Györgyné. Pördit Julla és
Rózsa Júlia — szombaton ttomAngol lady ós német „elragadó úriemberek" barátsága közös nak el a d u n í n t u l i gyárvárosba. hogy ott szereplésültkel
elvi alapon — A politikai frigyre u angol külügyminisz- megindítsák a Szeged-Győr
városok dolgozói között! sporttérium adia éldátát
kapcsolat Idépttését.
németeket.
C l angol-német barátság td- is szerettem a
Kipire.sén fáradoznak mostaná- Egyetlen szempontom az volt. A HAV internátus a Háne^esctoport bajnoka
ban az angol
imperializmus hogy az angol német barátság
buzgó ü g y n ö k e i Hogy ez a kifejlődését elősegítsem.
Mezítlábas
labdarugóink
A Daily Herald
cikké bői
barátság milyen
szellemben
eredépül*. arra rendkívül Jellemző fény derül az angol külügymi- harmadik csoportjának
« DaUy Herald cimü angol lap nisztérium által bátorított fa- ményeit ismertetjük ezúttal. A
angol-német bajnokságért itt Is hat csapat
cikke, melyet alább szoszerinl siszta szellemű
indult, amelyek közül az első
közlünk. A cikkből
kiderül, kapcsolatokra.
menetet a MÁV internátus csahogy
pata nyerte szép szereplés ulán
barátkozás kitilts alapja nem
A végső bajnokság
azonban
nem az övé lesz. mivel viszmás, mint a közős rteuiokrász.alépett minden
Indokolás
tiaeflenessf
nélkül a további játéktól é-s
ezzel kiesett a bajnoki küzdeA náci úriemberek és az an- Magyar Kender ,
lembőt. A tanonciskola Tángol lady egyformán gyűlölik
kun/halast
VSE
1
(.1:1).
esics-esapala a bajnoki csoport
a demokráciái és egyel értenek
abban, bogy nz a • csőcselék
Újszeged, vezette Szarvas. meglepetése, amelv a második
Érdem
uralma*. Itt adjuk lelje* egéMintegy kétezer néző előtt helyet szerezte mtrag.
szében, szó szerint á D a i l y játszották le a kerületi bajnok ezért Zirczii Istvánt, a csripal
Herald cikkét:
draeért és az NB H-be jutás- fiatal sportvezetőjét illeti a
fiukon kívül, aki tárjllhatatlan
»A közelmúltban két német ért az első mérkőzést Újsze- munkájával járult h é i z á a szép
u r járt látogatóban Angliában, geden. A találkozó hatalmas eredményhez. 3. a SzAK, szebb
bogy a demokmjikus
intéz- m a m u Játékot hozott és az el- és nagyobb eredményt várményekéi tanulmányozza*. A ső félidei játéka alapján meg- tunk e nagy egyesület utánpótnémet urakat egy angol lady érdemelt újszeged! győzelmei lásától. 4 .Újszeged! SzIT kölátta vendégül, aki vezető tag- eredményezett. Stúnet után n zepes képességű
sportszerű
ja volt n fasiszták angliai sző- vendégcsapat szebben játszott, együttes. tőlük a második mevétségének és ntás antidemo- de az eredményen » biztos lá- netltcn nagyobb sikerre számívédelme
kralikus egyesüléseknek. Mun- bon á l l ó munkás
tunk. 5. a Tanonciskola Irinyi
katársunk ezzel kapcsolalltnn miatt nem tudott változtatni.
csapata, küzoőzész együttes,
kérdés! intézett a küiügvmiA (jóinkat az eisö félidő 23 de szereplésüket balszerencse
niszlérlumboz. vájjon
jónak percében Czene. a 26 percben Kísérte. 6. KAOSz SzIT. nem a
lálják-e olvan mérvű mozgási Héger I . , a 35 percben Túlí- sportszerűtlenség, vagy nemszabadságot biztosítani Angliá- rna) ver és a 36 percben Tóthakarás tette őket nz " utolsó
ban a német
vendégeknek, K. lőtték Jók voltak Újszeged- helyre, csak felkészületlensébogy azok szabadon köthes- bőt a tettes védetem és fede- gük. A SzIT fiuk azonban fosenek politikai
szempontttót zetsor. valamint Tóth R . a tá- gadalmat tettek, hogy a jövőt á r o s kapcsolatokat, sőt épmadósorból. Halasnál Kovács. ben nagyobb ambícióval küzpen egy
Tirhmalver és Balázs. A já-denek a Jobb
eredményért,
fasiszta
IHszefcőttetésMről tékvezető nz első félidőben iót, ami valószínű sikerül is Taszünel után gvengén blrásko- kács István vezetőjük segítséhíres angol ladynél lakhas- dolt.
gével. A bajnoki táblázat:
sanak.
Janin* 26: Szikra-uap
t. MAV internátus
16 9 10
A megkérdezett külügyi tiszt2. Ip. Isik.—Táncsics 14 6 8
StciedJi
viselő ezt vájaszolta: »A szó3. SzAK
12 12 6
ban forgó Indvről megnvuglaló
A szegedi gyufagyár dotoo- 4. Újszeged SzIT
13 12 4
értesüléseink vannak. Megkér7Ói szombaton vendégül lát- 5 Iparisk. Irinyi
6 18 3
deztük a hotyl hatóságokat is
ták a budafoki testvérgvár kul- 6. KAOSz, SzIT
8 15 1
és nzt n vá'aszt kaptuk.,hogv a
fwr- és sportszakosztálvát Sziklady minden
szemponlból
ra-nap keretében. A vendégláFelhívás u SiMTE
megfelelő.*
tás alkalmából érdekes sporttabitartnáUier
A -szóhanforgó lady neve* vcrsepvrfc és kultureseniények
Lady Downe, a vendégoké pe- lezajlására kerül sor a írét
Ar SzMTE tatidarugó sttfcdig * Ottó
hrnst és Helmut gvár dolgozót között. Délután osztálváiifik vezetőségi, felnőtt
Meins. Előbbi hannoveri egy- fél 5-kor a Hunvadi-téri sport- és ifjúsági labűarugŐf figyelházi méltóság. tttóhlrf hannove- telepen a budafoki és a sze- mét felhívjuk, hogv szombar i állani! tisztviselő. A német gedi gvárak női kosárlabdázói ton féi 6 órára a Hunyadi-tért
urak egy héllg élvezték l.ady mérkőznek, utána fél b-kor a sportpályán igen fontos ügyben
Dow ne
vendégszeretetét nz két gyár férfi kosárlabdacsa- feltétlenül jelenjenek még.
előkelő hölgy hillingdorel bir- pata! Fél 74cor ugyancsak n
tokán.
PzenüT labitaniyft eredméHunvadi-téri pá I váll n két te*tv é « " i á r I n M n n i - ó e s a p a l a mér- nyek: Wtnter—Vizmü 5:3 '2:1)
Riporterünk a tndvt Is meg- kőzik egymással.
Safkra—Dobó 2:2 ( 1 0 ) , Pénzlát ogalta. akt a feltett kérdéügy I f . - K I S O S z 2:1 (1:1). MárEste
fét
9-kor
a
móravárosi
sekre a következőiket felelte:
k u s - P é n z ü g y I. 9:0 (5:0).
Iriitturbázhan
tart
a
budafoki
— A maliban valóban Moselőadást,
levnafc. a fasiszta nárt veze- ig*-ár kultiirnárdáta
tőiének. lltem jelöli le vottam. nmetvre a gvufagvár dolgozói
mostani politikai
felfogásom eztiton Is szeretettel meobivják
Szered város snort és kiilturát
azonban magánügy.
kedvelő közönségét.
De nyugodtan
u»eÁtírhatja
B*
FDGlÁl.kDZiM
*»
TrsWeselnk Győrért
hogy n-m vayrolr itanolt-ramegfigve'ést.
h . Az a véVményem. hogv
Szeged és környéke textil- NYOMOZÁST,
szakszerűen végez Posztos és
a iT-mokrócta a csőcselék munkásainak válogatott asztalitenisz csapata junius 27-én Boros magánnyomozók. Gálaratnia.
Győrött
vendégszerepel
a utca 15.
Az urakat Igen szívesen lát- GR AB Toldi
ezüsfheváltás. ékléxtilmunkások ARANY-,
t a m . mind a ketten igen elra- egvfiltese vendégeként, sport- szerjavilás Bái-dóczky.
Nagy
gfidó úriemberek és én mindig tclepavalás* ünnepség Ikerelé- Jenő-utca 3., (volt Csekonicsutca.)
EGY üres szobát keres sürgősen fiatal házaspár és egy InA Sstoomf!
C g ^ h á z htót m f l e f i m :
telligens n ö Kiszolgálói vagy
más állást keres. »JÓI fizető*.
Pénteken. 25 én eslc fél 8: Az ész hattal Jár D. H . 21.
Szombaton, 26-án este fél 8: Az ész bajjal J i r K és MII
bérlet,
Vasárnap, 27-én este fél 7 : Loltrn*rta Premier 24.
KELETI
perzsaszőnyegeket
Hétfőn:
Szünet
olcsón, alkalmi áritan eladók.
Kedden, 29tán este fél 8:
Gflt Itaha D . I I . 24.
• Modern* képsznlon,
KtgyóSzerdán. 30-án csle fél 7:
l.ohrnsrta A bérlet,
utca 1.
Csütörtökön, jut. 1-cn fél 8: GBI Itaha M. 1. 23.

„A demokrácia
a csőcselék uralma"

Sport

Ptóateét, 1U48 junius
gyakorlati uton lehetővé IcoaA
A diákok nyári szünetének tM*e
Eme teles u j hág vendéglővel latnára Idvánatos tenne a (ff*
forgalmas helyen 60.000 Ft. várost és vldéld kereskedfiaB*
Boldogasszonv-'sugáruboál félig geknél v a l ó alkalmazésük. ||
kész családi ház 32.000. Piac- KISOSz az akció sikerét tnfi*
n á l em. ház 2 lakással 35.000. den erejével támogatni kiyá**
Víztorony közelében 3 szobás la és ezúton Is kéri tagegyeatá*
modern magánház beköltözhe- letel és fiókjai k ö z r e m ü k ő d i .
tő, raktárral 60.000, Római- sél. Az akcióba bekapcsolód*
körutnát alkalmi vétel emele- cégek forduljanak az érde*l
tes ház szép kertlel 18.000. Vé- képviselet irodájához.
sárhelyí-sugánttnál u j h á z 3
lakással, beköltözhető 14.000.
Tiszapartnál em. családi h á z
Rddira
komfortos 2 nagy lakással 80
ezer. Római-kőnitnái ud. 1 szobás magánház 16 000. Rókttson
ZLLANDö MUSOBSZAMDtlf
egyszobás magánház üzem helyiséggel 18.000. Petőft-sugárBUÜAPES1 I 5 30 Hajnali z.
utnái körúton belül 2 szobás 6.30: Falurádió. 6.45- ReggeB
magánház szép kerttel 18.000. torna. 7 00: Müsorjsmcrtetéa,
Sándor-utcánál telek épülettel 9 55- Áttelepítési kormánvbis*
10.000. Újszegeden Temesvá- tosság
közieménvei
10.0CN
ri-kőrútnál 2 szobás villa 200 Hírek
1 2 0 0 Harangszó, hfr.
n - ő l gyümölcsössel 15 000. — rek 14 00: Hírek 1 5 1 5 R&«
Ugyanott másik 2 szobás 600 dióiskola • 15 55- Müsorisnteiw
(j-öl gyümölcsössel 20.000. — telés 17 0O- Hirek 17.50: )!(•
lllrek^
Ugyanott 2 szobás fürdőszo- rek oroízu* 20.00:
26.20: Hirek n<V
bás beköltözhető 30.000. U. sporthírei
olt 4 szobás, fürdőszobás 40 metül. 22.00: lllrek. mit halezer.
Ujszőregen
egyszobás lunk h o l n a p ? 24.00: Hirek msa
magánház 100 H-öl gyümöl- gyárul. 0.10: Hírek franciául*
csössel 6500 Ugvanotf 2 szo- 0.20: Hírek angolul.
bás magánház 414 H-ői gyüBUDAPEST II. 21.00: Hheté,
mölcsössel 9000. Földek KlsPéntek, junius 25.
templomtanyán egy kat. hold
szöllő terméssel ÍR 000. 2 kat.
BUDAPEST 1. 7.20. R e f
holdas szöllő
gyümölcsössel, geli zene. 8.00: A V á n o o r s i j o m
épülettel 50.000. Domaszéken szövetség műsora. 8.15: Zeuw*
14 kat holdas szántó holdan- kari müvek. 9.00: Magyar nóként 5000. Ugvanott 2 hold ták. 12.15: Kolos Hanna rímszántó G-őle 6 f o r i n t 889 kel, Vermes Mária
hegedül.
H-ői szántó négyszögöl© 6 fo- 13.00: Honvéd hadihajósok 4
rint. Nemzetközi mütthüU 2 kfs szabadságliarcltan. 13.15: Ál
hold I. rendű szántó • - ö l e nizzai jnzzverseny
helysztini
6.50 forint. Deszken 15 lcat. Közvetítése. 16.00; Az, angol
holdas tanvásbtrtok 30tM)0. — kórus-lniltura fejlődése. 16.30c
Algvől
m ü u t n á l 3171
rt-ól Cselédsors a népdalokban.
szántó 1500 rorlnt Megvehe- 17.10: A Hadifogoly fiiradU
17.15: Aj
tők: MfZF.RXÉ ing. iroda ál- rádióiköziemén vei
tat. Dózsa Gvörgy-utca 2., —Vöröskereszt közleményei.. —*
17.10: A magyar lánc c. soro(Kultúrpalotánál.)
zatban: I I . Országos néplánc*
gyűjtés. 18.00: Énekkar. 18.31
Hangos Híradó. 19 00: Előadás a, stúdióban: Fekete á r "
nvak. 19.15: A FhIu Ifaogj.t*
Előadás. Ma. pénteken dél- 20.30: A Rádiózenekar játszik,
(után 6 órakor a Belkereskedel- 22.35: A Vöröskereszt köztem i Igazgatóság nagytermében ménvei. 22 30: Magvar nótáid,
dr. Gyürky Rudolf "miniszteri 22.45: Külügyi negvedóra. 23:
titkár "tart" előadást •Kiskeres- Care'H Gábor é-s To'miko Kanakedő és a hároméves
terv* zawa amerikai japán énekesnő
Hanglemezek.
commel. Az előadás után d r . énekel. 23.45:
Demény Alajos ad rövtd tájé- 0.30: Hirek eszperantó nyelkoztatót az adóvallomásokról. ven.

Eladé h á z a k ,

foldok

Kiskereskedő Hírek

D-űkol. szakmar gyakorlata •
nvár? szünidőben. A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a KISOSz központjához tolmácsolta a Magvar Diákok Nemzeti Szövetségének kérését. amelyben a kereskedelmi pályára" készülő középiskolások részére szakmai Ismeretek elsajátítását
kíván.iák

BUDAPEST II. 17.00: ö t ó a*
lea. 18.00: Gélosy Máriával beszélget a Rádió munkatársa. —
18.30: Kalandozások a zenetörténetben. 20.15: Sport híradó. 20.30: A R á d i ó szabadta
egyeteme.
21.15:
KiváncsÜ
mikrofon.
21.30: Sziv küldi
szívnek szívesen. 22.00: Zenekari muzsika.

Apróhirdetések

I nnvl>ú

Do.'adj ólt Áztnháránntf

münnrax

Téliteken, j u n . 25 én fél 8: Az ész bajjal J i r . I). II. 23.
Kedden, junius 2 9 é n csle 8 Gül Haha L>. 11. 24.
Julius 1-én, csütörtökön léi 8: GUI Ualta.
Jegyek igen kcdJhzményes áron a Magvar Múzsánál
a
Délmagyarország kiadóhivatalában.
Jegyek

kaphatok

a Magyar Múzsánál a
kiadóhivatalában,

Délmagyarország

óra-, es ékszerész.,

Ln|.£ II
Kárász-ulca 14
t eresek kar és z ebéríkat I eckerórát is). rzQstö . brilláns-kszerrkel
magái áron. Ora- es ésszerjavltást
vrlialok
ZONGORA^ kereszthuros, eladó. Bécsi gyártmány. Kossuth Lajos-sugárut 107.
E l . ö S Z Ü H A S Z E K B É N Y , 3 ajtós
mély, lakcslszott sürgősen olaaó' Cim a kiadóban.

H A L ő S Z O B A B U T O R eladó. —
Szécbenri-tér
3 „ 1 / em. L
Tót hóknál.
EGY Schachs moiorkerékpár.
kézikocsi és egy horpumpa eladó. Fodor-ulcá 32.
B É L Y E G E I T legjobban nálam
értékesítheti Falus bélyegkereskedés, a fogadalmi templomnál Iskola-utca 29.
V I L L A N Y M O T O R 220-as, 1 Mztstt 0 í lóerős. 1 kompresszor.
1 festékszóró pdsztolv
eladó.
Kaskunnorozsma, Mátyás klrély-plca 55.
Q

i.AKU

9

KULONBEJARATU üres szob*
fürnószohával azonnal kiadöt
Érdeklődni d. u. 3 - 5 4 g Parita
zűn-utca 1. Antiquárium.

**

kFnrNwrr«r"45T.

KOCSMA, jogfolytonos, berenw
dezéssel átadó. Ctm a kiadó*
ban.
E M E L E T I helyiség a
Kelemen-utcában Irodának
alkalmas. kevés berendezéssel ét*

adó Cím a ktflóóbrn

ÖÉLMAGYARORSZAO
politikai napilap.
Felelős szerkesztő:
DR. ANTALFFY GYORGfl
Felelős kiadó: '
DR. ZOLIÍ SÁNDOR

BEI.VAROSBAN keresek 2 v.
3 szobás modern lakást kóltsé gmegl éri léssel. »Mozí< jeligére.
BELVÁROSI 2 szobás, összSzerkesztőség Jókal-utcn %
komfortos lakásom
költségmegléri és ellenében átadom. Felelős szerkesztői telefon:
• Azonnal beköltózhető* jeligé- Szerkesztőségi telefon: 103,
re a kiadóba.
KCLöXBEJAKATU
összkom- Nyomdai szerkesztőségi telefof
fortos bútorozott szoba, eseteste 8-tól t 673.
leg konyhával azonnal kiadó.
Cim a kiadóban.
Kiadóhivatal Kárász-ufOC B.
MARX-lór 12. sz. alatti lakáTelefon: 325
som bútorral átadom, elköltözés miatt. Tudakozódni ugyan- A IIU .AIIM.IDI, KII usomaga
ott
K vetető: Koncz lératló.

