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Zsírra, k sav int,
aea lesi az Idia
Hl HrténÜTa püspSkl
palotában
ARA N

Rokonszenvezők
(a. gg.) I.dpten-nyomon,
• m e r r e járunk, a legutóbbi heekben érdekes, örvendetes jeenségct tapasztalunk. Emberek,
akik a szegediek különféle dolg o z ó rétegéhez sorolhatók, egyr e több megbecsüléssel, rokonszenvvel tekintenek pártunk, a
Magyar Dolgozók Pártja felé.

{

gyelni tudó emberek hamar elgondolkodnak azon, hogy mindazok
a kormányrendeletek,
amelyeket pártunk kezdeményezésére adlak ki, az egész magyar nép érdekeit szolgálják. A
városi dolgozó könnyen belátja, m i például a szigorú cséplési rendelet célja, hogy valóban a saját munkájukból ÍIŐK
számára jusson m a j d a kenyér.
De a józan gazda ts biztosítékot lát a kormány u j és végleges mezőgazdasági
rendeleteiben, mert tudja, liogy a beszolgáltatás pontos teljesítése után
nyugodtan végezheti a
maga
munkáját és senkisem
fogja
többé
háborgatni
ujabb ós
ujabb kiegészítő rendelkezésekkel.

Sseged, lt48. Jul. 7„ Szerda

FILLÉR

II nyagati hatalmak vagy visszavonulnak,
vagy minden lényleges hatalom nélkül
maradnak Berlinben

Berlin, julius 8. A berlini és a megszálló csapatoknak
rádió jelentése szerint lon- kivonása utján való rendedoni politikai körökben meg zése.
lepel est keltett, hogyla SzovLondon, julius 6. A Daily
jethez intézendő
brit— Worker a berlini helyzetEmberek, akik nem is lartozamerikai—francia
jegyzék tel foglalkozva megállapítja,
»iak az M D P hatalmas, orszámég
mindig
nom
készült
el. hogyha Anglia, az Egyegot vezető láborához, pártonMegállapítható, hogy a ké- sült Államok és Franciaorkívüli és más pártokhoz tartozó
sedelem egyik fö oka
a szág valóban meg akarja
férfiak és asszonyok különösen
franciák
állásfoglalása,
ök
vitatni a berlini kérdést a
tíz Egyesülési Kongresszus óta,
ugyanis szívesen látják a Szovjetunióval, ennek szovfia jóindulata és tárgyilagos bíberlini helyzetnek négyha- jet részről semmi akadálya
rálatot gyakorolnak
pártunk
talmi alapon való rendezé- sem volna. Berlin a szovjet
országos és helyi tevékenysége
sét és álláspontjukhoz an- övezet gazdasági része, a
felett, látják, hogy az egyesünál is inkább
ragaszkod- nyugati hatalmak pedig a
léssel meghatványozóit erőiket
nak, mert a londoni hátha- külön nyugatnémet
állam
fiz egész dolgozó nép javára
talmi tanácskozásokon ku- felépítésével lemondtak artakarjuk fordítani. Látják, hogy
Ipari termelésünk is, amely
szenvedtek.
Az ról a jogukról, hogy tonemcsak a kormányzatban, a egyre nagvobbfoku emelkedést darcot
ezzel vábbra is Berlinben maradfiatalomban vagyunk erőnkhöz mutat, m a m á r elsősorban a amerikai meghízott
kerül janak. A nyugati hatalmak
mérten keltőképpen képviselve, falusi és a városi lakosság szemben makacsul
szövegezést, -által teremtett gazdasági
hanem azt is, hogy ezen túl- mindinkább bővülő szükségle- minden olyan
menően a munkában Ls elöljá- teit elégili ki. Minden gondolat amelv magában foglalná a zűrzavar következtében ma
tanácskozásra az a helyzet, hogy a nyur ó n k , talán sokkal
nagyobb és a gondolatokat követő gyors négyhatalmi
viszRrányban. mint amilyen mér- cselekvés arra irányul, hogy a való utalást. Londonbanúigy gati hatalmak vagy
négyhatalmi szavonuhiak Berlinből, vagy
tékben résztveszünk az állami, terheket o tehetősebb rétegek tudják, hogy
(önkormányzati és a gazdasági viseljék majd arányosan, fis igy tanácskozások cselén a ber- pedig minden tényleges halini helyzet nyomban más talom nélkül maradnak ott.
I? leiben.
van cz jól. Az idén nem lesz megvilágítást kapna,
mert Eljött az ideje, hogy végetAkarva, nem akarva észre- gondunk m á r zsarra, kenyérre, ismét szébakerülne a német véssünk ennek a komédiájóval kérdésnek a békeszerződés
veszik a dolgos cml>erck, az húsra és cukorra, mert
nak — fejezi be a lap.
utóbbi időben elsősorban parasztságunk. hogv az az önbifealoiii, anu-lv jellemezte eddig
pártunkat és párttagjainkat; joftos. Valóban vezető párt vagyunk, valóban vezető párttá
lettünk, mdrt a marxizmust nem
m i n t valami halott dogmát fogj u k fel, hanem tudjuk, hogy az
Útmutatás a cselekvésre. Es m i
cselekszünk. Egyre inkább írúhyiljuk a városok és a falvak
életét, egyre inkább neveljük és
tanítjuk a magyar népet nemcsak elméleti síkon, hanem a
Cyakorlall élet minden lerülélén.

bővebb lesz termésünk, mint a
mnlt évijén. De a termeti javak
nemcsak mennyiségileg
növekednek meg, hanctn
azoknak
elosztása
is sokkal igazságosabb, szociálisabb tesz, mint az
előző években volt.

Aki a gondtalanabb
életre
számít, érthető szimpátiával "tekint pártunk eddigi és további
erőfeszítései
felé anélkül is,
hogy párttag lenne náhink. Ugy
látják egyre töbl>en, hogy munkával és harccal mindönkinek
a johb jövőjét építjük tovább,
aki dolgozik. Ezért n ő naprólnapra tábora a pártunk
felé
Az eseményeket j ó l megfi- rokonszenvezőknek.

Finnország népe
Rét táborra szakadt
Moszkva, julius 6.
A
moszkvai rádió hírmagyarázója megállapította: Á finn
Választáson világosan kiderüli, hogy Finnország népe
két láborra szakadt. Egyik
oldalon a népi demokratikus szövetség tábora áll, a
másik oldalon a reakciós
burzsoázia. A választások
alatt a reakció több kihívást követeti el. A népi demokratikus szövetség világos programmal jött a választásra. Követeli a baráti

kapcsolatok kiépítését és a
jószomszédi viszonyt
a
Szovjetunióval, belpolitikai
téren pedig a közigazgatás
demokratizálását, a fasiszták eltávolitását, a kis embereket sújtó
adórendszer
felülvizsgálását. A moszkvai
rádió végül
megállapilja,
hogy a népi demokratikus
szövetség magaköré gyűjtve
a haladószellcmü demokratákat tovább fogja gyengíteni a reakció állásait.

Bulgár aüan országszerte helyesük
a Tájékozató Iroda közleményét
\

Moszkva, julius 6. Mint a
moszkvai rádió Szófiából jelenti, a bolgár munkás (komm lutista) párt helyi
szervezetei országszerte gyűléseken
foglalkoznak a
kommunista
pártok Tájékoztató Irodájának
» J u K P belső helyzetéről ho
Solt határozatával és megtárgyalják a bolgár munkáspárt
országos nagyválasztmányanaR
határozatait a kérdésben. A
bolgár kommunisták gyűlései

ken elítélik a J u K P vezetőinek
szovjetellenes és anlimarxisia
magatartását és egyhangúlag '
helyeslik a Tájékoztató lro j
Ca, valamint a bolgár munkáspárt nagy választmányának
határozatait. A gyűléseken ki
rejezésre j u t az a vélemény
hogy a J u K P egészséges elemei sikeresen megbirkóznak a
válsággal, amit a mostani pártvezetők hibái idéztek e l ő .

ként arról számolt be, hű0f.
a nyugati megszálló csapatok kisebb egységeit a kommunista sejtek ellen irányuló hadjárat során foglyul ejtették, majd a szovjet
megszálló csapatok a szó-'
vetségcs katonákat
vödöőrizclbe vették volna és elszállították volna őket ismeretlen helyre,
A berlini rádió utal arra*
nem érdektelen, hogy
a z u j a b b kacsa é p p e n aktk o r röppent fel, amikor,
h á r o m n y u g a I né m e t o r s m .
gji s z o c i á l d e m o k r a t a
»«.
zelö L o n d o n b a n
tárgyaL

Talán az sem véletlen, Ivogy
közlük van Fritz Ileine a*
M. jegyzőkönyv társszerzője
és a brit
titkosszolgálat
tagja.

Nyuaatnémeforsság
eladósodása

Moszkva, julius 6.
A
moszkvai rádió ismerteti a
Pravda berlini tudósítását a*
angol—araerikai export-im*
port ügynökség tevékenyséNyugati mesa kommunista
géről, " Nyugalnémetorszárt
élelmiszerszállításokért már
merényletekről
2.3 milliárd dollárral tartoBerlin, julius 6. A bérllni Maguk a nyugati megszálló zik Amerikának.
rádió jelenti: A nyugatné- csapatok is
beismerték,
A nyugati hatalmak
motors7ágá sajtó és rádió- hogv az uj rémhír szöveállomások kedden
reggel gezése és tálalásaumég ügyetjegyzéke a berlini
csodálatos kacsát röpítettek lenebb, mint annakidején a
kérdésben
világgá, amely szerint »Ber- koholt jegyzőkönyvé.
Washington, julius 6.|MarLinben a kommunisták meNyilván ennek tudható be, shall külügyminiszter kedrényletet terveztek a nyu- hogy
den jegyzéket nyújtott át a
gati megszálló csapatok elB e r l i n n y u g a t i negyedei- washingtoni szovjet nagylen.*
ben m e g j e l e n ő esti l a p o k követnek a berlini kérdésE z z e l k a p c s o l a t b a n megm é r g o n d o s a n m e l l ő z t é k ben. Egyidőben Anglia éa
állapítják, hogy
a h í r közlését
Franciaország ls
hasonló
a kacsa nem egyéb, ncánt
Tudatában annak!,
hogy jegyzéket juttatott el. A
a kudarcbafulladt
»ML- egyetlen berlini lakos sem jegyzék tartalmát csak néJegyzőkönyve ujabb
ki- ad tápot ilyen esztelen ko- hány nap múlva teszik kö®ndása.
*
' h o l m á n y n a k . A h i r egyéb- zé.

Sem a zsidók, sem az arabok nem akarják meghosszabbítani a fegyverszünetet
Telaviv, julius G. A zsidó
államtanács 27 szavazattal
elvetette Bernadoltenek a
palesztinai kérdés megoldására irányutó javaslatát. Az
arab liga politikai bizottsággá nem hajlandó a fegyverszünetet meghosszabbítani,
ami azt jelenti, hogy
az

ellenségeskedések

fegyverszünet

a

lejártával

újból megindulnak.

Bernadotle a zsidó kormányhoz és az arab ligához intézett levelében bejelentette: ha a zsidók, vagy
az arabok visszautasítják a
fegyverszünet meghosszabbítását,

Palesztinai jelentés szerint
az egyik zsidó telepre az
arabok 40 ágyúlövést adtak le.
Moszkvai Jelenlés szerint
Jeruzsálem régi városnegyedél is ágyúzlak.
Ennek során 8 zsiidó életét
vesztette. A zsidó tüzérek is
tüzet nyitottak. Mind arab,
mind zsidó részről nyitva
hagyták a kapukat n tárgyalások előtt és amennyiben
az -UNO megbízottjának a
fegyverszünetet nem sikerülne meghosszabbítania,
a t á r g y a l á s o k a z ellenségeskedés ellenére te folyhatnának.

Bernadotle Jeruzsálemre
és JI alfára uj javaslatot
szándékszik
előterjeszteni
Eszerint demilitarizálnék a
A palesztinai
helyzet két várost és az Egyesült
egyébként áttekinthetetlen. Nemzetek szerve/elének ela b i z t o n s á g i t a n á c s meg1t á r g y a l j a a szükségesnek
mutatkozó
rendszabályokat.

lenőrzése alá helyeznék. A®
Izraeli rádió állítása szerint
Ibn Szánd parancsot adott
a szaúdi arábiai hadsere®
mozgósítására és azfnrab ve*
delim szervek erősítésére.
Egy zsidó katonai vezetfl
kijelentése szerint az Irgun
és a Stern-csoport még ak»
kor is folytatja a harcot'Jeruzsálem birtokáért,
b®
Izrael kormánya hozzájárul
a fegyverszünet
meghosok
szabbitásához.
Az arabok megszegték
a fegyverszünetet
Moszkva, julius 6. A zsidói
rádióállomás jelentése szerint az arab csapatok hétfőn ismét tüz alá vették Jeruzsálemet. Az arabok három nap alatt ezúttal harmadszor sértették meg »
egyverszünetet.
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Az idén zsírra, kenyérre, cukorra
és húsra nem lesz gondunk «

Szerda, 1918 julius

Debrecenbe érkezeit szegedi
hadifoglyok

(A Délmagyarország debreceni tudósi tójának teiefonjeA z esős Időjárás nem befolyásosa a terméskilátásokat
lontése.) Keaden este befutott
Debrecenbe a huszadik hadide nem ritkán a 12 mázsát fogolyszerelvény,
, Keresztes Mihály földmi- Bízvást mondhatjuk,
amelyen a
az
Idén
nem
lesz
lalctris
eléri.
Csanádban,
ahon
jnelésügyl államtitkár az orkövetkező szegcdi és szegedkülönböző
részedből mánytUánv, amt nagyban nan a közepesnél gyengébb környéki hadifoglyok érkeztek
előniortVlJa ál'atte'yé z'.é- termést jelentenek, az első meg:
peérkező jelentések alánján
próbacséplési eredmény 8—
fez alábblakat mondotta asiinket ís.
Nagy Mihály (Somogvilclep
terméskilátásokról a Ma- Az aratás folytatását és a 12 mázsás átlagtermést mu- 27. u.), Nagy Sándor (K.übckcséplés
megkezdését
az
eső
tat.
Az
északi
megyékben
a
yar Távirati Iroda munbáza 443.), Nagy Mihály (Pánémiképpen
hátráltatja búznál lag meghaladja a 7 rizsi-körül 6.), Oláh János
alársának:
nem mázsát.
(Szőreg), Papai Imre (Nyil-u.
— Az elmúlt hét csös'Sdö- UJ70.1. <••/ o ' n n b n n
A rozs termésátlag or- 17.), Papp János (Feketeszél),
fárása a kapás növények to- változtat a terméseredmészágrészek szerint 5G--11W Szomolányl András (Szillérivábbi feilödésére igen ked- nyen s annak minőségén. A
kiMnl magasabb a buza sugánit 56.), Temesvári István
vező hatással volt és a mai próbacséplégi eredmények
(Atokliáza), Földi fmre (Doátlagánál.
fcelvzet szerint kapásokban hivatalosan még nem érkezrozsma), Farkas István (Csutek
be,
de
megingható
érMindent összevetve — fe' ka-u. 6.), Csiszár István (Móolyan Jé termésre számitliatnnk, a m i n ő t m á r hosjt- tesülések vannak arról, hogy Jezte be az államtitkár — ra-u. 8.), Sánta József (Petőfi
Somogy ban, Sopronban es termésünkkel meg lehetünk Sándor-sugárut 89.), Varga Istszu Illő 61a n e m takarítotTolnában hal. holdanként' elégedve és biztos, hogy az ván (Szeged), Lakatos Jenő
tunk be.
átlag! a 8 már,«áf, majdhem Idén zsírra, kenyérre, cu (Szegled), Bála János (KirályVI mostani esők a kertivetem'ndeii esetben megha- korra és húsra nem lesz halom 929.), Forralt
Márton
tnénvek fejlődésére ls felladja,
(Baiáslya 656.), Kotlicncz Vingondunk.
csülhetctlen
értékűek.

fzÁg

E

be

Csak röviden
AZ
OSZTRÁK
kétoldalú
ANKAHABAN aláirtát n lőfeők'-amcrikal együttműködési Marsnalt-szerzödést mt amerikaiak fogalmazták meg és az
Bíerzödést. ,
aláírásig Utókban tartották. A
MAIISIIALL magához rcn- szerződés alapján az osztrák
Bclle a nyugati á l l a m o t wa- ipar jövőjét teljesen Amerika
ghtrglont töve tett, hogy meg- határozza mfg.
tárgyaljarelük a Nyugati
SZABADSAG - KIÁLTVÁNYT
Union nlr wx Egyesült Államok
, Hészérői nyújtandó támogatá- adott kl a dán kommunista
párt, amely buzdítja a népet,
st.
hogy álljon fd szabadságáért
nELJPERUBAN katonai zen- az ország függetlenségére törő
ttülés (Art fel.
Imperialista erőikkel, elsősorMODENAB \N nz ol«sz rend- ban ax USA-vai szemben
őrség páncéükoeslkknl vonult
IJRAPER amerikai hadügyi
hí a sztrájkoló mezei ímin'ká- államtitkár beismerte,
hogy
•ok ellen.
Németország amerikai eltenKOZVELEMENYKUTATAST őrzés alatt fog acélt termelni
Mnrshall-ország
Végzett Angliában n Gnllup- valamennyi
fcitézet. Az angol nép 88 szá- számára
AZ USA külügyminisztériuMiéka nem ért egyet Attlce
p© 11 Hkáfával a Szovjetunióval ma diplomáciai iiton kívánja
megalapozni a nyugati szövet•vemben.
ségeseknek nyújtandó katonai
TILDY Zoltán köztársasági segítséget
felnőik lűlüntetle a KlsgazdaMEGVONJAK a Marshaltffert föhb vezető politikusát]
segélyt azoíktói azajrszágoktól,
OLASZORSZAGBAN hétfőn amelyek Arueikket^szá tiltanak
üeggrt földrengés volt, egv li- a Szovjetunióba.
Vornói gyárépület összedőlt.
EQUADOR uj elnökévé a
E I S E N H O W E R kijelentette, pártonldvüll Gafo Píazat vábegy nem azonosítja
magát lasztották meg.
•jgyfflf párttal sem és nem fogadja el az elnökjelöltséget.
,

M I I vészei
Egyházzenei
hangverseny

Az egyházi zeneirodalom
halhatatlan alkotásai csendültek fel hétfőn este Ismét a Fogadalmi templom komor falai
között. J. S. Bach zenéje —
minden muzsika alfája és ómegája — mindig újszerűen h a t
A D-dur praeludlum és fuga a
maga elszigetelt fenségében, hol
napfényben úszó szikiákra, hol
csolwgó, fürge liegylpatakokrfl
emlékeztető ütemeivel síkeresen
teremtette meg azt a művészi
áhítatot, amellyel a közönség a
nívós műsort végighallgatta. Cézár Franck Orgonaszimfóniája',
— amely sok rokon vonást tartalmatz a nagy francia zeneszerző zenekari szimfóniájával —
nehéz feladatok elé állította Halász Kálmánt, akárcsak Ilindemlth bravúros és már-már n
világi zene határait súroló Második szonátája, Kodály Praeludiuma és Vieme pazar
Harangjátéka. A fölényes technikai
tudás és a művészi felkészültség azonban mindig legyőzi a
uchézségeket.
Iitassy György
pince-basszusa kitűnően érvényesült az egyébként nem elsőAZ AI.SOTIAZ vitájában Anrendű akusztikáju templomban,
lonys Mnrnowe brit könzervatív képviseld kijelentette a
A szegedi szabadiért játé- Bach, Liszt és Brahms ének-müMarshall-tervről, hogy az ta- kok megrenoezésére
Zakariás
ismét veinek előadásánál.
karója a kormány balsikerei- ujabb helyet határoztak me£. Gábor hibátlanul kísért.
nek és veszélyes a brit biro- A várcsvezctőség ugy döntött,
dalom érdekeire.
Természetesen a világhírű orhogy a szabadtéri szánpadi felA SZTRAJKOLO olasz olnj- állítása Újszegeden sokkni al- gona súlyos betegségét semlmunkások és az olajvállalatok kalmasabb tesz, ahol a park lyen művészi Igyekezet nem
nyújt tudta leleplezni Ennek
megközött nein Jött létre
meg- megfelelő környezetet
fegyezés, n sztrájk tovább tart. majd az előadások megrende- szüntetését szolgálták azok a
zéséhez. Az az álláspont alaVARSORAN felcserélték n kultfel,hogy a liget balolda- fillérek, amelyeket a nagyszámú
lengyel-csehszlovák kulturális lán, n volt rózsaliget helyén közönség bőkezűen helyezett a
Egyezmény ratifikációs okmá- állítják fel a szinpadot. A mér- bejáratnál lévő urnákba.
le. I
feynlt.
nöki ügyosztály kiküldöttei jelenleg
Budapesten
tanulmáKETEVES tervet dolgozott ki
fe német szocialista
egység-nyozzák a szabadtéri tzinpad
x Háztulajdonosak figyelem!
rt, amelyben biztosítja Per- felállításának módjait.
Az, akt 1948 május 16-án, a
eliátásat, az Ipar -fejleszté6000/1918 N. M. megjelenése
s t , o romok eltakarítását és a
előtt házfelügyelő volt és tolakásépítés megkezdését.
vábbra is azt a szolgálatot lát135 éves asszony ja el, most is házfelügyelőnek
HORVÁTH Attila romániai
Szovjet-BJolorusstía
egész- tekintendő. Do házfelügyelőmagyar feltaláló fényképpajávjával n román gvárnk egész ségügyi minisztériumának ke- nek tekintendő az ls — bármiDélkclcleurópát el tudták látni retében mükíiaö tudósok meg- lyen névvel nevezze is a házállapítása szerint a köztársaság tulajdonos — aki az ud irt,
SAPIEHA krakkói érsek je- területén több mint 600 olyan I vagy nz utcát takarítja. Minlenlést lesz n pajtának Len- ember éj, akinek tora meg-1 den Ilyen házfelügyelővel a
gyelország álláspontjáról a len- haladja a száz évet,
foglalt
ezek háztulajdonos írásba
gyex-nemet határ kérdésében közül 16-an 110 éven felüliek. szerződést köteles kötni. A
irásbafoglatására
A SZOVJETUNIO
tudomá- Poiagoja Jakimovna Makaro ' szerződés
önnyos akadémiája megkezdte a vics parasztasszony 1831-ben szolgáló nyomtatványok
szülelett.
Marija
Tyityovnn költségi Aron a házfelügyelők
valamennyi nép történetét felfelelő 35 kötetes világtörténet Sanytto ugyancsák 118 eszten- szakszervezetében (Kálvária-u.
dős. A Köztársaság legidősebb 10.) kaphatóit.
kiadását.
embere a polooki kerület Osz
x Parádéi vendéglő családias
SCHLESWIG Dániához való travsesina falujában éió 135 szórakozóhely. Kitűnő italok,
Csatolása ügyében a dián kor- esztendős Marija Nyikolajov- ételek, olcsó árakl Cigányzene
mány értekézlet összehívását r a Kuzniics. Saját 'előadása és 300 modern tánclemez Vakérte az angoi kormánytól
szerint még sohasem volt ba csorán
rendezésére különtetÍABONAGYüJTO államit bi- íeg és most la kitűnően érzi rem. Feltámadás-utca 20.
zottságokat létesít a román magát.
x Rádiók* erősítők pontos,
kormány, hogy a gabonabegyors és olcsó javitása és köl•zolgáltaiást és az ország kéx Aiumústumedány Kannár a csönzése Szanlszlónál. UJ chn:
ny érel tálásák biztosi t sa
EdényhAz.
KlauzAl-tér 7.t telefon: 14-24.

Újszegeden lesz
a szabadtéri színpad

K
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ce (Atokhaza 509.), Nagy József (Királyhalom 1073.), Széli
Imre
(Újszeged,
Rádai-utca
6-8.), Szabó Illés (Csanytelefc)
Farkas Gsamangó István (Dobő-ti. 59), Jónás János (Dorozsma), Tóbiás János (Csengcle), Horváth Gyula (Szeged),
Tanács Imre (Mórahalom 129(,
Farkas János (Algyő),
Tólíi
Imre (Röszke), Marackó Ferenc (Feketeszél), Hajdú Lajos (Szőreg), Molnár Ferenc
(Feketoszéi), Győrt Imre (Dorozsmai, 7.entnj József
(Dnrozsma), Bereczky Antal (Széchenyi-tér 7.),
LegnjabD értesülésünk szerint a mai nap folyamán ujabb
hadifoglyokat szüliitó
szerelvény Fút bc Debrecenbe Máramarosszigetről, ahol a hadifoglyok elbeszélése szerint 5
ezer társuk várja hazaszállítását.

Nagy Sándor szegedi irót
kulturszociográfia készítésével
bízták meg
A kultuszminisztérium öt
fiatal irót küld ki az ország
különböző részeibe,
liogy
egy-egy maavarvidék kulturszociognáíiaját elkészítsék. A
julius első heteiben elinduló
rók számára anyagfi támogatást is nyújtanak,1'hogy laíulmányutjukon megfigyelíessék és feldolgiozzák a felszabadulás óta lörténDtirsadalmi és kulturális változásokat. Megfigyelik ezenkívül
az uj mezőgazdasági tclepüések, bányák és ipari telepek életét ís. Az öt fiatal
ró: Füsi József, Gaál Ferenc, Gimes Imre.
Nagy
Sándor és Szabó Ede, előfutára annak az iróközösséginek, amely az ősszel nagyobb számban,
huzamo-

Eladd házak, fö'dek

sabb időt tölt majd vidéken.
Közülük külön megemlítjük
Nagy Sándor nevét, aki a
felszabadulás óta Szegeden
dolgozott és legutóbb a
Forum Clubban rendezett
Írói est alkalmával is megismerhette a szegedi közönség novelláiról' készstflét,
leromlott egészségi állapota miatt ősz óta egy budapesti szanatóriumban tartózkodott, de a napokban viszszatért Szegedre és
megkezdi munkáját. Flheszclé-'
seiből eddig már több jelont. meg budapesti folyóiratokban és olvastak fel a
rádióban is. Legutóbb re
kultuszminisztérium irodai*
mi ösztöndíjjal tűntette kL

|(gzeHá<d«i

közleményei,

Cc&fNr&'eszlás. 1948 julius
Emeletes uj ház vendéglővel
forgalmas helyen 60.000 Ft. hónapi 69, 70. 91. 92, 209,
Boídogasszony-sugárulnál félig 210, 215 226. 227 nyomtatkész családi h á z 32.000. Piac- ványszáma közellátási élclminál em. ház 2 lakással 35.000. szerjcfö'dk »I. cukor — krisVíztorony közelében 3 szobás tály* jelzésű szelvényérc 60
modern magánház beköltözhe- dbg. kristálycukor vásárolható!
tő, raktárral 60.000, Rómat- julius 31-ig. PoIJárincsler.
körutnál atkaimi vétel emelex Kádtól bizalommal Szates ház szép kertlel 18.000. Vásárhelyi-sugárufnát uj ház 3 nlszlónál vásárolhat. Uj cim:
lakással, beköltözhető 14.000. Klauzál-tér 7., telefon: 14-24,
Tiszaparlnát em. családi ház 100-as Csepel motoriccrékpár
komfortos 2 nagy lakással 80 legújabb kiriletü,
elköltözés
ezer. Rómal-fcörutnál ud. 1 szo- miatt eladó. Jetige: "Olcsón
bás magánház 1G.000. Rókuson eladó*.
egyszobás magánház üzemhex Eleiben, Halban és ventyiségget 18.000. Petőfi-sugár- déglátásban még mindig a Jautnát körúton belül 2 szobás n"i-\cnclég!ö vezet.
Minden
magánház szép kertlel 18.000. itánteken txigrácsos halászlé.
Sándor-utcánál telek épülettel Szombaton erdélyi flekken-va10.000. Újszegeden Temesvá- csora. Gyönyörű árnyas kertrl-körutnál 2 szobás villa 200 liclyíség. Telefon: 4-68.
">öt gvümölcsösscl 15.000. —
x 20.000 948. sz. kőzi- min.
Ugyanott másik 2 szobás 600 rendelet szerinti: MOSz 445.
n-öl gyümölcsössel 20.000. — 1.. II.. III-as sz. ipart, közUgyanott 2 szobás fürdőszo- lekedés. mezőgazdaság, sport
bás beköltözhető 30.000.
U.
és tanintézetek részére előirt
ott 4 szobás, fürdőszobás 40 és kötelező mentőládák kapezer. Ujszőregon
egyszobás hatók a 47 éves SasuVberg cégmagánház 300 [D-őI gyümöl. • r-j*
csössel 6500. Ugyanott 2 szox
Tüzhcivck
Ilnn£*rVa
Edénybás magánház 414 fTj-öl ÚVÜmölcsösset 9000. Földek Kis- ház.
temnlomtnnyán egv kat. hold
CSÜTÖRTÖKÖN
szöllő terméssel 18.000 2 kat.
uj amerikai Grand
holdas szöllő
gyümölcsössel,
gutiguo! bemutatói!
épülettel 50.000. Domaszéken
14 kat holdas szántó holdanként 5000 Ugvanolt 2 hotd
szántó n-öte 6 forint.
889
~)-öi szántó négyszögöle 6 forint Nemzetközi müntnál 2 kis
hotd I. rendű szántó TJ-öIe
6.50 forint. Deszken 15 kat.
LIONEL A I W I L L
holdas tanvdsbirtok 30.000 szenzáci(>s főszereplésééi
Algvői müntnál 3171 í">ö!
zántó 3500 forint. MegveheSz0chen\t FílrnsrinhEzban
tők: MEZERNE Ing. Iroda álJesfvek etóvételbcn mátólII
tal, Dózsa György-utca 2., —
Tel*.ion: 490.
(Kultúrpalotánál.)

KASTÉLY
A KÖDBEN

DE LM A l ü A R O I t SZAG

Szerda, 1918 Julius 7.

Beterjesztették a nemzeti
vállalatokról szóló törvényjavaslatot

1

Schlachta Margitot egy évre kizárták az országgyűlés
üléseiről — Sarankovicsék azonosították magukat
a nemzetgyatázó Schlachtáva!
Budapest, julius 6. Az
országgyűlés mai
formális
ftlésén

a magyar demokrác a és
az ország
szuverén'tásál
súlyosan sértő határozati
javaslatot terjesztett elő és
a Himnusz eléneklése alatt
ülve maradt.
Az országgyűlés túlnyomó
többsége a Bnrankovücs-pirt
és a Keresztény Női Tábor
képviselőinek
kivételével
elfogadta a mentelmi bizottság javaslatát. Az
országgyűlés tagjai között
nagy felháborodást keltett. *«lüy SorantcovCcsék

azonosítják magukat
a
nemzetgyatázó Schlachta
Margittal.

összefogás, a nagy Szovjet
Észszerűbb a terirelés
unió iránti hűség szellemé'
az államosítás óla
ben nevelni. Rob Antal Í
Kedden
Karczag Imre é
marxizmus és leninizmus'útjáról letért jugoszláv veze Vajda Imre iparügyi állanilit
tőséghez volt hü, nem £ károk meglátogattak a Pannóbáránybőrnemesitő és kemarxizmMs—lernnizmushozj nia
reskedelmi részvénytársaságolamellyel a szláv nép igazi A gyár igazgatósága beszámol l
érdekei egybeesnek. Rob arról, hogy a gyár államosítása
Antalnak ez a magatartása óta sokkaí észszerűbb a terárt a délszláv nép és a ma melés. Mintegy 400 ezer fogyar nép szoros barátsága) rintot takarítottak m á r meg.
nak, árt n magvar demokrá- Karczag államtitkár köszöneciának, árt az MDP-nck, téi fejezte k i a bőripari igazamelynek tagja volt. Ezért gatóságnak azért, iiogy a világhírű íPanollxi gyártásának tita központi ellenőrző bizott- kát
a testvér szűcs- és szőrság az MDP soraiból ki- me üzemeknek is átadta.
zárja.
Karadics Eduárd a Magyarous.?'-' J i " ' ' " i ! ; De Müy tsx. évben m e g mokratikus
Szövetségének
kezdik a szegedmunkatársa is szembehe
lyezkedclt a jugoszláv komkörnyéki fa.vak
munista párt ügyében az
villamost iasai
MDP központi vezetőségének határozatával. Karadics
Róna liéia tanácsnok, Somoaz MDP központi vezetősé- gyi Imre tanácsnok és Jireinogének a iugoszláv kommu- vics Vilmos főmérnök Budapesnista pártról hozott határo- ten tárgyaltak a hároméves
zata ola befolyását
arra terv következő ót havi részleteihasználta fel, llógy a ma- ről, valamint az 1949-es év vázgyarországi délszláv dolgo- latos tervérőL
zók és a magyar dolgozók
A földmiveiésügyi miaisztéii
testvéri összefogását megza- umban az újszeged! öntözés
varja. Pártellenes magatar- kérdését beszelték meg, anieiytásáért a központi ellenőrző ben fontos szerep vár az öntöbizottság a Magyar Dolgo- ző szervezetekre. Az őszi szezók Pártjának soraiból ki- gedi mezőgazdasági kiállításhoz
zárta.
a minisztérium jelentős anyagi

Szakajts Árpád ml ilszlcrA szerdai ülésen az állami
elnűkhelycltcs beterjeszköltségvetési év kezdetéről,
tette a nemzet' vállalatokvalamint az államháztartás
ról.
viteléről szóló törvényjavaslatot,
a
magyar—svájci
valamint a
bányatörvény
egyezményt, a volt királyi
módosításáról és kiegészítécsalád alapítványi
vagyoséről szóló
törvényjavasnának állami tulajdonbavclatot.
teléről szóló javaslatot, váMolnár Erik külügymial az összeférhetetlenségi
niszter benyújtotta
[zottság Jelentését tárgyala magyar—lengyel barátják.
ságé, (gyiillnniködésl és
kölcsönős segélynyújtási
szerződés
be&KkelyezéA z M D P kizárta tagjai sorából
síről szóló törvényjavasRob Antal képviselőt
lalol
Nyárádi Miklós pénzügyAz MDP központi ellenőr- ügyében az MDP központi
miniszter pedig
ző bizottsága közli: "Rob An- vezetőségének állásfoglalászembehelyezkedett.
a Magyar Nemzett Bank tal, az MDP országgyűlési sával
és az első kúrába tar- képviselője, a Magyaror- Rob Antal nem Volt hajlanDemokra- dó a magyarországi déltozó pénz'ulézetek állaiuo- szági Délszláv
s'túsára vonatkozó törvény tikus Szövetség főtitkára a szláv dolgozókat a magyar
testvéri
kiegészítéséi
tartalmazó jugoszláv kommunista párt dolgozókkal való
támogatási nyújt és igy a város
javaslatot,
harmincezer forintos támogatá'A 4 törvényjavaslat bizotlsával ez mostmár
biztosan
•ágii tárgyatósára a Ház kimegrendezhető,
kilátásba
hemondta á sürgősséget.
lyezte a minisztérium, hogy a
Darvas József épités- és
Szegeden kiáJitott tenyészállamunkaügyi miniszter betok közül többel
megvásárolnyújtotta a fővárosi köz- Árcsökkenésről
szóló rémhírekkel
akarnak jogtalan
haszonhoz nak- Előreláthatóan Sikerül
munka tanácsnak, valamint
megvalósítani a szegedi baiutni egyes lelkiismeretlen
nagykereskedők
• fővárosi
pénzalapnak
romfitenyésztők regi kívánsámegszűnéséről és a városA még mindig meglévő nagy- nagykereskedők és nagy ki készí- nem tagadhatják 1c. a nagy ke- gát, a keltető állomás megvalórendezésről szóló tőrvény- tőke nem nyugszik és
most tők spekulációjáról lehet szó. reslet idején nem
vásároltak, sítását is.
Javaslatot. Ezután beterjesz- ujabb merényletet kövelelt el a Akadtak a múltban és a jelen- most pedig árcsökkenésről szóló
A táigyalások során közűtfék
tették a külügyi és közokta- dolgozó kisemberek érdekei el- ben is nagykereskedők,
akik mesék scgitségével uzsorázzák
a szegediekkel, hogy
január
tásügyi bizottság együttesi, je- len. Ezúttal olyan
területen, nem előre lekötött üzlet alap- ki a pénzhiánnyal küzdő kis1-től kezdve dtlamosilják a szelentését az Egyesült Nemze- amety Szegeden ezreket érde- ján vásárolják a beváltó szö- embereket
ged—csongrádi és a szeged—
tek nevelésügyi, tudományos kel. a paprika terén.
vetkezettől a paprikamennyiséMegnyugtatunk azonban minsoltvadkerti utat• A belső átkeés kulturális" szervezető alII étjön leálltak a
szegedi get, nem egyszerre R ) őröltetik denkit, elsősorban az érdekelkotmányának becikkelyezé- paprikamalmok. E z szokásos, meg, hanem raktározzák az teket, ne üljenek fel a tőkések lési szakaszokat is az állam ve•éről, a" pénzügyi, gazdaság- hiszen ilyenkor, a szezon végén árut, folyamatosan dolgoztatják által terjesztett rémhíreknek, a szi át, de a hozzájárulástói terpolitikai és közjogi bizott- minden évben tisztogatást és ja- fel és így az sem fordulhat elő, termelői ár csökkentéséről szó mészetesen nem mentesül a varos. Ez év végére teljesen beság együttes jelentését az ál- vítási munkák válnak szüksé- hogy a malmok egy hónapra sincs.
fejeződik a Felsőközpont—hantlami költségvetési év kezde- gessé, másrészt pedig Szeged leálljanak, sem nz, hogy a megVégezetül csak annyit füzünk
téről, valamint az államház- ehavl kontingensét már meg- szorult kistermelő
házi nt építése. U j liekötőutak
fillérekért hozzá a kérdéshez,
hogy a
tartásnak apgusztusi 15-től őrölték és igy elsejéig ugy kótyavetyélje el Icruielvényeit. NAGyOSz szegedi alakuló ülé- építésére 1949-ben G00 ezer foöeccmbcr 31-ig terjedő vii* sincs további munka.
Ellenben most mi történt? Míg se leszögezte, a nagykereske- rintot fordítanak majd.
leiéről, továbbá a
pénzaz elmúlt hónapban az értékesí- lemnefc csak addig van létjogoA hároméves terv keretében
A tájékozatlanabb kistermeügyi és külügyi bizottságnak
tő szövetkezet egymaga egy vá- sultsága a népi demokráciában, megkezdik Algyő, Tápé, Szeglők
azonban
nincsenek
mind(Együttes jelentését az egyegón paprikát vett ál, addig a amíg valóban, a nép érdekeit vár és Mindszent villamosítánes adóról kötött magyar— nyájan tisztában a helyzettel hatvan szegedi nagykereskedő szolgálja. Ezt az elvet pedig sát, ezenkívül még ez évben
Hallottak
valamit
a
kormány
Svájci egyezmény becikkeegyüttesen csak négy vagont vá- minden nagykereskedőnek val- hozzáfognak Röszke és Szentlyezéséről, a közgazdáságii'és általános árcsökkentés! szándé- sárolt. A rémliir apaságát tehát lania k e l l . , .
mihálgtelek
villamosításához.
közlekedésügy, valamint a kairól is. Ezt a tájékozatlansáEz utóbbi két községben már cz
got
használták
fel
a
nagykereska.ügyi bizottság
egvütles
év végére kigyulladnak a vilJelentését a magyar—lengyel kedők és nagyMkészitők, hogy
rémhíreket
dobjanak
a
köztugazdasági
együttműködés
Kanadába
szokott a büntetés elől lanyok.
datba.
Egy
ilyen
rémhír
szeBecikkelyezés'''ről szóló törrint a paprika ára az uj gazdaegy makói
diák
vényjavaslatról.
Több mentelmi ügy elinlé- sági évben egynegyedére csökA Horthy-rendszer b í n ö s ne- jesztettek. A d i á k o i hamaro- Vasárnap nyílik az újfcése után Marosán György ken• így próbálták a /nagypap- velési polilifcáj^JuttaMa a vád- san kézre kerültek, eljárás in- szeged! g v e n p g i i W ö
• mentelmi bizottság" elő- ul ká sok? a kistermelőket éskls- lottak padjára, raiajd hontalan- dult ellenük és
vezérüket
A szegénysorsu
dolgozók
adója javaslatot tett a ITáz- ttkészitftket arra rábirni, hogy ságra Schmwít Gábor maklói Sclimklt Gábort letartóztatták.
gyermekeinek nyaral tatására a
terményeiktől, áruiktól fele, sőt diákot.
®nk arról, hogy
1945-ben, mikor a bűncse- város népjóléti" ügyosztálya a
negyedáron váljanak meg.
A fiatalember
összehívta lekményt elkövették,
Báróra! József demokraszegcdi úttörő
vezetőséggel
Mindebből természetesen egy díííktársnit és megbeszélte veta néppárté képviselőt 3
igen nehéz élelmezést v*- együtt üaülletésj akciót indíárva szó sem igaz• Tény az, lük, hogy
fwVnapc Időtartamra zárja
uouyalc voltak és » diákot tott. Az üdülésre szoruló gyerhogy a gazdasági év végén minmekeket Újszegeden, a Berfel ax országgyűlés üléseihazaengedték szüleihez,
néhány
helybeli
demokradig újra szokták állapítani a kötalan-emlékmű közelében lévő
ről, meri június 16-án az
tikus
vezetői
gúnyoló
rőpaki szabadságát arra használ- egészséges nyaralóban helyevetkező gazdaságii évre a tereétiulás gyártsanak és terIllésen az Iskolák ál'amo.
ta fel, hogy kivándorolt Ka- zik el. A gyermekek felügyelemelői árat Ezt a kérdésit azonjesszenek;
slásaról szóló
javaslat
nadába. A keddi n ép bírósági téről úttörő vezetők, pedagóban az illetékesek nem szándétárgyalása közben a kulA megbeszélés után rövidesen j tárgyaláson csak szülei jelen- gusok gondoskodnak és orvosi
koznak ugy megoldani, hogy a megjnd
ginditottáíK a röpcécíulagyár-) tek meg és a vádlott távolté- felügyelet ls lesz. Az üdülő
luszmi'nilszterre sulvosan
termelők érdekeit sértsék. Köz- tást, egyes baloldali vezetők j lében hathónapu börtönbfinteünnepélyes megnyitására vástórlö k j lenlésl teli."
tudomásai, hogy a termelői ki- ajtajára politikai magatartású-' té-ssei sújtottál* a meggondolat- sárnap délelőtt 10 órakor keA Ház a javaslatot elfogadta.
.adások a jövő gazdasági évben kat gúnyoló cédulákat szegez- ian fiatalembert, afci nemcsak
Marosán György
ezután sem csökkennelt, világos tehát tek, az utcán pedig demokrá-, becsületét, a e hazáját ís cl- rül sor.
Schlachta Mnrgit kétrend- hogy a termelői árak leszorítá- oiaelienes röpcédulákat
ter- vesztette.
beli mentelmi ügyében ter- sáról sem lehet szó. Uj ármegx Pelrólenmlözö, kerékpár,
jesztette elő a bizottság je- állapítás van most valóban fokerékpárgumit
dolgozóknak
lentését. A bizottság
részletre szállít Markovics műlyamatban, de ez nem a termeSrtttaehla Margit képvi- lói, hanem fogyasztói
szaki üzlet, Tisza Lajos-körárakra
vendégjátéka
ut 44.
selőnek az országgyűlés 12 vonatko-'k• A közvetítő kereslulius 12-ön, hétfőn 9-bor a Belvárosi Moziban
x Háztartási cikkek Hungária
havi üléséről való kitiltá- kedelem ált'il félsrófolt árakat
Edényház, Tisza L.-kőrut 55.
sát hozta Javaslatba,
le kell morzsolni, hogy az áru
x Legújabb tipusu rádiók
Inert az iskolák államositá- a legszegényebb rétegek számáSzantszlonál. Csere, vétel,"el•árdi szóló törvényjavaslat ra ts hozzáférhető legyen.
adás. Uj cim: Klauzál-tér .7.,
tárgyalása Borán
Vitathatailan, hogy csak egyen Jegyek: KONCERT nél és a BELVÁROSI MOZI-ban
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A HO USZ A G

Pukszust"
kapott ai Bodri

- EDEN
NÉMETORSZÁGI
UTJA. Anáhony Edén
Anglia
volt külügyminisztere a jövő héteu Németországba utazik. HamA napokban a poros várost a,
A HŐMÉRSÉKLET CSÖKKEN
burgba, Berlinbe és
Mai na- uyai piactér közelében, azrgylk
Megélénkülő
szél, sokfelé ujbél cső. A hőmérsékFrankfurtba látogat e l
ház előtt egész kutyavásár gyűlt
let keleten te csökken.
- A V O L K S B U N D IFJÚSÁ- össze. Nagy s árga kuygsjotö röGI V E Z E T Ő J E volt
Baján vidlábú tacskók, fekete, gubonA TISZA 18.3 FOK
scheibl János földműves, idd 003 pulik és mindenféle még fi*
A Tisza Záhony és Szolnok közölt űra«f, misa felszabadulás iti-l" eltűnt a állatorvos előtt ls titoknak man
fiol anach Vjteárosnnméuy'g alacsony, lejjebb körcpe«
környékről. A szegedi népMró- facló kutyafajta 6zűkölt és kaitzállásu. Vl-énck híimérsékfele Szegednél 1S3 fok. Mai
ság távollétében kétévi börtön- parta a homokot az firdfcparvízállások r Csongrád 227 (43), Szeged 294 (23).
büntetésre ítélte.
ton. A négylábúak nem egye- FEKETE BORJÚHÚS. A dül jöttek ct a »parádéra«, t á l
- KEDDEN A 20-1K HANAPIREND
gazdaság! rendőrség
nyomozói mezítlábas legénykék és
af
DIFOGOI.Y VONATTAT. 161
Szoros, julius 7.
lellenért ék Borbély András do- öregje, akiknek a földeken m m
legénységi
állományú,
210
alNemzett Színház: Nyári sjfflmaszéki gazdálkodót, mikor a igen akadt dolguk, vezették őket
lis/t, 65 tiszt 8 pöigári sze
nel.
Marx-téren borjúhúst kínált fe- száritókőtélen, blrkaláncon, sőt
Belvárosi Mozi fél 5, Tél 7 méiy és 168 k ü l ö n b ö z ő nerazetlségü személy érkezott haza
ketén- A gazdát cl Ml'itolták és a nagyobbját vastag marhol iafél 9 ó m k o r : 48 órn.
A BÍRÓSÁGI ÁTKÉPZŐ
kihallgatásakor bevallotta, hogy con. A gyülekezőhely előtt nagy
Széchenyi Filmszínház fél 3,
megkezd?
hosszabb ideje szá'litolt Szeged- tábla hirdette a kerítésen .Veféi 7, fél 9 órakor: Igazság SZEMINÁRIUMOK
bainoicn. Vadnyugati
csoda- lók munkájukat. A szemináriure borjúhúst, amit feketén érté- szettség elleni kutyaolfás*.
A
mokon
megvitatják
a
demodoktor.
kcsitett. A feketéző gazda ellen kutyák szép sorjában odakerülkratikus
jog
fejlődésének
proKorzó Mozi fél 5. fél 7. féi
eljárás indulttek a fehérkötényes állalorvot
blémáit. A pcslvicékl és a bu9 óraKor: Legény a talpán.
dapesti törvényszék első szex Fontos, hogy tudja: a Szé- aztalára és egy kis morgás,
Mnzeum (fefplár és flsrégé- mináriumán Dulin Jenő igazcsén-vendégtő (Vár-utcn sarok) nyöszörgés után megkapták a*
szeli oszlály) nyitva 8—14-ig. ságügyi államtitkár hangoztatkerthelyisége a
legkelleme- •ótástf. A vezetők sem
tértek
Somogvi-Könyvür nyitva 8 ta, hogy jogi életünk nem tudsebb Ebéd, vacsora, zene. Te- haza üresen. Az állatorvos min—14 óráig.
ta köveim azt a nagyiraniu
lefon: 3-19
den beoltott kutya részére ol- A MUNKASZOLGÁLATO- tási igazolványt adott.
Egvelcml Könyvtár nyitva 8 fejlődést, amely más terülemindenütt kapható
teken végixunent. Itt az ideje,
SOK Országos Antifasiszta Szö— 13 óráig.
hogy megvalósítsuk a demovetsége szegedi főcsoportja juAz egyik kis surmó legényke
Sfnlcúlalnt gvftívwerlirokt
—
RI
A
G
SZJDÁJAt
Junius
kratikus ÁHamrend
igazságlius ' 8-án, csütörtökön
este az »ó(ás« u(án ugrándozva veApró Jenő- Kossuth Lnlos- solgállnlását.
ti-én a Széchenyi-tért Kende- féi 10 ómkor egyesületi helyisugnrut 59; Nvitassy A. órók
féle textilüzlefben egy közép- ségében, Széchenyi-tér 15. sz. zette haza nagy gubancos szőx
Jul'us
I
I
?
?
?
KakasszékT( Bokorné: Róniaí-kónit 22;
termetű, 30 év körűit nő 8.°>0 I. emelet, beszámolóval egybe- rű kutyájáí s kezélien az ollásl
igazolványt lobogtatta. Az egyik
Salgó Éva dr L Tlchy B . : fürdő ünnepélyes megnyitása. gram sutgu. értékes ezüst tár- kötött
bajtársi
összejövetelt
- A NOT HELYBENHAGYMályrts-lér 4; Frankó Andor:
udvarból kiáltott rá egy fehértart,
amelyre
minden
bajtárgyat
hagyott
és
azóta
nem
jeTA Pever Károly 8 évi, Pisky
Dugonics-tér 1.
nép.
sat
meghív
és
elvár
s
vezetőSchmidt Frlgves 10 évi és Gá- lentkezett. Az ezüsttárgyat iga— Hová nyargalsz azzal t
bor Róbert vcötéblltnli halál- zolt tulajdonosa a rendőrség II. ség.
Felfalná* élőllzelőlnkhezt
x f.'ánvállalat,
Feketesas- koszos kutyával?
szobájában
büntetését. A többi összeeskü- emelet 25- szdmti
Kérjük üdülni utazó előHze- vő közül Kürti Tamás bünteulca 10
— Ne szájalja kend a Bodátveheti
töinket. hogv tartózkodási hc- tését 2 évi fegyházról 5 ért
- A NYILASPART PROPA- rit — hangzott a dühös válasz,
x
IfJ.
Máthé
kelme-,
fonálIvük pontos elmét, n nyaralás kény sze rm unkára,
S tir 1 ing
GANDISTÁJA volt i f j . Perci
mert ez mán »pakszusos kukezdőiének és hefejezéséne-k Győrgvét 3 évi fegyházról 6 festő és vegytiszlitó űzetne JótAndrás békést
magántisztvi- tyái.
Időnontlát. valamint Jelenlegi évi kényszermunkára módosí- állással legolcsóbban és legfelelősségrevonás
szebben fest, tisztit. Bajcsi Zst- selő, ukí a
(állandói elmüket a nyaralás totta.
linszky-ulca 13. (Volt Eekele- elől megszökött. A
szegedi
- BOSSZUL LETT ÉS MEG?
kezdete elült nMiány nappal
x
Mindent
Takarékossági sas-ulca.)
népbiróság távollétében jog- HALT kórházba szállítás k(<t*
• elünk közölni szíveskedjenek.
Könyvre n Hungária edényx
Evőeszközök
Hungária erősen kétévi börtönbüntetés- Íven Bitner Irén szentest nap\ Idartóh'valal. házban, Tisza Lajos-kórut 5'5.
re ítélte
Edényliáz.
számos. Miután mérgezés gyaopo
núja forog fenn, a vizsga lóbUU
AZ MDP KÉPVISELŐK
elrendelte n holttest TelbonÜLÉSE. Kedden délután a Macolúsát.
gyar Dolgozók Pártjának képx I t r i l á n s ékszert keresett
viselői rsonortjn ülést tartott a
megvételre. Magas árat fizetefd.
parlamentben. Révai József elvFischer ékszerész. Klaiuál-téf.
100-as Motorkerékpár, 3 váltós
Konzum
társ politikai beszámolójában a M ó v .
- SZABADSAGIIARCOS KAi
s
O
h
a
v
i
r
é
s
z
l
e
t
r
e
nemzel közi belvzctlel és a Ju- S i ö v e l k e z e l
JAKOZOK. A Magyar Szabadbeszerezheti.
ságharcos Szövetség
szegedi
goszláv kérdéssel foglalkozott.
Széchenvt-iér 13. sz. alatt
csoportja kajakozó szakós7.tár
a le
Donálb Ferenc elvférs IsmerV
A
s
A
f
a
n
i
v
n
b
Rujabb
flliruőcsapágyaJ
a legjobb és legolcsóbb
lydnak 14 tagu csapata a nalette nz u j leszolgáltál ási renR * 5 l f 3 * | l < l » II11 Nézze meg mielőtt vásárol, valamint
beszerzési loiTás
fűszer,
pokban éidrezet t vissza Sze«telel fübb pojjljah, majd vita
a világhírű V E L V Á R T kerékpárok egyedüli képviselete gedre, a cseijeH országos yircsemege, textil ás edénykövetkezett.
urukban.
—
kedvező részlet, Nagy Javít >mühe!y zitóborlxVt A telkes fiatal kan
iakosokat, akik a tábor befe- NÉGYSZÁZ VAGON TG. V á s é r o l l u n k
p
jezése után Szolnoktól a TíZÍFA A szegedi! tüzifnkereskesziáa tették meg Sze.gedig a í
dük munkaközösségbe
lénfek
utat, a TaMcs-fürdőnéj
kflx
cevmással, hogv Szerad tflzlfaünnepség keretében fogadta®
Kárász.utca 8 (Rozmann ház)
ciMtását ezentúl
folyamatosan M nden é elmiszer legjobb, legolcsóbb
szabadságharcosok sportosztAlya
biztosíthassák. Eddig
ugyanis
lüMiször zavart okozott, hogv a
- FELVETEL A MŰEGYEmegérkezett
famennyiségei
T E M R E . A műegyetem első évKelemen-utca 8
rendkívüli olcsó
egyes cégek pénzh'ánv
miatt
folyamára a felvételi kérelmekapható minden mennyiságben
ket julius 15. és augusztus 10.
nem tudták átvenni Most
a
között lehet beadni. A mérmunkaközősség, — amelybe a
nöki, éndtészmérnókl és veszövetkezetek Ls beletartoznak
-nál
gyészmérnöki fakul l á s r a v a l é
— együtt veszi át az érkező faValéria tér 1.
felvételt vizsga előzi meg.
TŰZHELY,
jégszekrény,
készletet és n lagok közt ará- FRANCIA G Y E R M E K E K
edény, kerék[>ár,
gazdanyosan osztja szét. A kővetke- Mindenből legjobbat legolcsóbMAGYARORSZAGON
A masági gépek, vasáruk, olcsó
ző hónapban már meg ts érke- ban:
gyar kormány meghívására 359
Elsőrendű házi
árak.
francia gyermek érkezik hozzik nz e'ső nagyobb téti tüzifasertészsír
19
zánk nyaralásra. Az infládA
Rzállitmánv, amely
előrelátLibazsír
21
idején ott nvarait 325 magva®
és igy nnnaen élelmiszer.
hatóan 400 vagon lest
DUGASZ
gyermek
látogatását
adjáM
K
E
R
É
K
P
Á
R
O
K
,
alkatré
- HtTSZ ÉVI ADÓMENTES- UNGAR
élelmlszercsamok
özem« Tápel a. 7 ffpcf f l e v l i f
vissza
szek
legolcsóbb
napi
SÉG.
Valtai
Ferenc
pénzüzlet:Károlvlu.3 S C a » , l í » £ » r |
Mikszáth K.-utca 1.
OLCSQ
KISLAKASÖ®»
áron, részletre te. Külső
ügyminiszteri osztályfőnök kedfium/Ií 44 forinttól. Javítá- ÉPÜLNETT. A kislakás épité®
dien a városi műszaki ügvoszfokozását szolgálja az a késok Jótállással.
tálv vezetőivel lármáit a rendszülő rendelet, amelynek érteikívüli bázadómentesség .ügyémében kétszolxisnái nagyobb
ben. A lárgvnlások során kilálakást nem építhetnek. A lakóBr. J ó s i k a - u t c a 13.
T e l e f o n 139.
felület 48 négyzetméter, a m a ?
tásba helvezte hogv 75 százae» m é r e t u l ó n
gassága 2.70 méter lehet. Ezek
lékos rendkívüli adómentesséa méretek megfelelnek
a®
get biztosítanak a rombolt hálakáskövetelméKiriu-n. 10. GyíCThasVOtí orrísl mio iri egészséges
zak uj;áér>1tésére. valamint etőnyeknek ls.
re'áihntóan azoknak ls. nmk Ntít és f é r f i t egyaránt l e l ö t í ö z t e t üzemeknek résdetfi- NEM SZÜNTETIK ME<1
társas vn^y bérházat érilenek zetésl kedvezménnyel. D o l g o z ó k I t t v á s á r o l j a t o k ! F i q y e l e m !
Mindenféle
lakatosmunkát, A TEXTILVASARLASI KÖNYüres telkükre. A rendkívüli adóautógénheggesztést,
vágást, VET. A vevőközönség kórélxsq
mentesség tdőtarlama husz eszrendelésre
szakszerűen
ké- tévesen terjedt e l nz a liltV
tendő lesz.
szít és javít. Kést tűzhe- hogy a pamut textiláru e l *
aoását nem keli bejegyezni •
x C*éi»v*Matal: Kólvária-u. 30
mélven LESZÁLLÍTOTT ÁRON most szerezze be
lyeket raktáron tart,
textil vásárlási könyvbe. Ezzet
- SZTRÁJKOL 40 000 AMFszemben a bevezetési köteleI t l K A I BÁNYÁSZ. Az aeélmüAgócsi Ferenc
zettség változatlanul
érvény©
vekbez tartozó szénbányák 4(1
lakatosmester. Uobó-u. 62b. ben van és a kereskedők érOySTÖálín meni
Tegyen pr i-avésár'istI
ezer alkalmazottja szlrá'kba lédekképviselete figyelmezteti •
pett. mert az acélművek nem
fogvasztőközönséget,
hogy •
s
z
a
k
ü
z
l
e
t
é
b
e
n
fogadták el » bányász kollektív
pamut textiláru eladásánál •
szerződést
kereskedők eddigi rendelkezői
x Bográcsban fárlitt mnrba- u g y m o s t í s A Z
szerint kötelesek- a vevő texT i s z a La]os-k5rut 3 8 tilvásárlást könyvébe a pamut
pőrkltlt. Mikor és hol? 11-én, Tisza Lajos-korut 38
vasárnap Kaknsszékfürdőn I
textiláru eladását bejegyezni,
— EGYSÉGES Iskolaszerek.
A kultuszminisztérium elren?
(lelte, hogy az 1948—49-es is
kolai évtöi keznve czentui va
Iamennyi iskolában csak az
egységes MOSr-füzelefcet és
tanszereket szabad használni.
Takarékossági okokból az eddig gyártott füzeteket a kész
letek "elfogytáig még fel lehet
használni.
x Softőrfskola előkészít szfe"
mély- és teherautó, motorkerékpár vizsgára felelősség mellett. Mfilter Béla, Vár-ntca 1.
Főposta mellett. Telefon: 648.
— HÁZFELÜGYELŐK szakszervezetének szegedi női csoportja nagygyűlést tartott. Stevuska Istvánná budapesti kiküldött mondott t>cszédet és felszólalt Havafecz Istvánné is, akit
dilszelnőknek választottak meg.
Angyal Mária az MNDSz neveben üdvözölte a gyűlést, a most
megalakult kuHurcsoport pedig
hangulatos műsorral szerepelt
-
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Uj C S E P E L

FODO R i V E - n á i
k a r b i d

Uj varrógépe*,
Kelemen Mártonnál, " g í i
A Szegedi Bútoripar és Kereskedelmi Részvénytársaság
felszámolása alatt

BtJTORÍRUSITfiS!

BrucknerTestvérekRt.

Gépüzlet KIM

1 Krómozás, nikke^és

Frschmonnál

valérla^tér 6

a DOLGOZOK

u.3

FiirdöruhátafíS

SZÖVETKEZETE Paulusznál

MEREKPfiRKQPENYEKEr ES fiLKURESZEKET

|HQRDQS
Mint

műszerésznél

regen

S S i í í ?

vásárol legjobban

1 Szerda, 1948 Julius 7.
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e/1 prelátus ur ruhákat csináltat
de az utcára feszi az évfisede
szolgáid öreg alkalmazottakat

Déhány furcsaság a püspöki palota tájékáról...
Olyan a szegedi Dóm-tér baloldalán terpeszkedő püspöki palota, mint valami ódon lovagVár. Égetett téglái, bástyái, cirádás homlokzata kelti ezt a beHyomdst Az épület kusza, zava>ws művészietlen stílusa még fokozza a középkori
hangulatot.
A Gizella-tér felőli, mesterséges
tináju, bádoggal bevont főpn és az árkádok alatti meltikkapu 'őrökké zárva van. Ha
valaki a kovácsolt vaskilincsre
feszi a kezét, szinte várja, hogy
pdabenn mozduljon a porkoláb,
kikapja és a várudvarra veVtsse: a kényúr elébe, hogy az
Mnf veszedelmes Idegen felett
ítélkezzen -..

C
•

A püspöki palota lakót közül
•lkadnak néhányan, akik flrűlBek annak, hogy a gyanútlan
Járókelők Idegenkednek a püsp ö k i mü-lovagvártóL Az élet patakja odahenn
zavartalanul
folyhat és teheti a maga furcsa
l i fölötte érdekes
kacskarlngffit.

Püspök helyett püspök
Elsősorban a püspöki hivatal
• • M t ő j e , Sopslch János pápai
írelátus és még Jónéhány egvM d m birtokosa örül ennek.
•|Az a Sopslch főtisztelendő, aki
toár évek óta trónol a palotában és püspökök helyett püspök, egyben a püspöki hivatal
lakosztályának főmestere, a kispi szeminárium rettegett el
íőrzőjo, a katolikus egyetemi
hallgatók Szent Imre kollégium á n a k /pátrónusa?, az egyházmegye papjainak és & püspöki
fpület személyzetének egyaránt
Kéme.

C

D e szólíts méltóságos
urnák
Azért örül, mert 1944-ben
hánytelen volt megtagadni önmagát. — *Ne szólíts engem
fnéltóságos urnák — hanem János bácsinak« — mondotta, amip o r a Vörös Hadsereg elői mcfcekülve civilben felült a komira. 1945-ben, hazatérve ls
kénytelen volt elnézni, bog?' a
lakaritónő vele egy
folyosón
lakjék. D e mostanában egyre
B b b e t engedhet meg macának
ttDemékrdcia van — mindenki
mgy él, ahogy akar — hangoz
lattá m i n a p egyik paptársának.

itt a h u s z a d i k reuerenfla
Es Sopsich prelátus u r va'óugy é l odabenn,
ahogy
M a r . Mint ember, mint p a p
pzt teheti, ami jólesik. Április
bon például egy szegedi napil a p riportot irt a püspöki palota belső eseményedről A cikkben j ó kövér embernek Jellemezték a prelátus urat, akinek

FALUM

M a L O M

Javítási m u n k á k a t befejezte, á l l a n d ó a n
Özemben

Tan.

csak ugy dagad és vörösödik a sen ingyen és bérmentve üdülnyaka. A cikk megjelenése után het a kollégiumban.
pár hélre"^tisztelcndősége befePalacsinta, tortaszelet
küdt a klinikára és — zsírpáraz uszítóknak
nákat operáltatott ki nyakából.
Ne legyen igazuk azoknak a
A jótékony
félhomályban
fránya újságíróknak.,. I
nem tűnhet fel az sem. hogy a
Elkerülhető az is, hogy va- prelátus u r mennyi jóféle falalaki ellenőrizhesse az irodaigaz. tot szállíttat a — Csillagbörgatói ruhatárat. Nemcsak a sze- tönbe. Dr. Pongrácz I.óránt a
mélyzet. hanem a több mint Klauzál gimnázium liittanára. a
csöndes
száz bennlakó pap vagy pap- Kollégium prefektusa
növendék előtt sem titok, hogy kis izgatásért hűsöl a Marx-téHamvas csanádi püspöknek ö ren Varga Ferenc a Hitler és
püspöki ruhákon kívül csak két Göríng-képet rejtegető egyetereverendája van. Sopsich prelá- mista és Rokonai Béla uszító
tus ur szekrényébe, nemrégiben p a p társaságában. A püspöki
palotából pont tizenkettőkor viakasztották a huszadikatszik el az ebédet a /szenvedőknek?. Dr. Pongrácz például vafl n a g y s á g o s a s s z o n y sárnap sültesdrkét, torfaszeletet
ezer forintja
k a p o t t Kedden
mindhárman
kénytelenek voltak a kővetkező
A nagy elszigeteltsége az épümenüvel beérni. Húsleves, sült,
letnek arra ls Jó, hogy genki
főzelék,
palacsinta,
a gyübele n c üsse az orrát a püsmölcsfélékből egyszerű
alma.
pöki Iroda /belügyeibe?, özvegy
Vacsorára pedig egy kis j ó fűsTar!né. a személyzet által kőtelöltszalonna.
l e z ő i g » Magda nagyságos asz— Amikor a dolgozóknak nészomjé nak szólítandó irodakjaz.
gatőí titkárnő az elmúlt hetek- ha csak paprikáskrumpll j u t !
ben például szabadságra m e n t
És senki sem tudhatta meg,
hogy az utrn csekély 1000 forint »költőpénzt«
kapott.
Ugyanebben a nagy elszigeteltségben el lehetett palástolni
azt is, hogy Tariné nyaralásának kellemetlen epizódja is
akadt. Valamit kitalált
vinni
Sopsich ur világnézetéből az utcára, ezt nyilvánosan, mégpedig
a pesti villamoson hangoztatta
és ezért — izgatásért — eljárás
indult ellene.
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Szélhámosságon sorozaá! ksvelfe ef
és eltűnt Szegedről Felele „P<$?aí í
Hitelezőinek

„baráti

küldi

Halasztási kapott nyolc hó- ilyenkor cipőt kért kölcsön egy
napi büntetése kitöltésére a la- napra, hogy kimehessen az utkás és foglalkozás
nélküli cára. A cipőt rövidesen /megzearanyifjú. Fekete István. Meny- nésítette?. Máskor a ruháját
nyivel j o b b lett volna neki, ha /vasaltatta?. Ilyenkor nem ülbeül a Cs.llagba, mert
akkor hetett tétlenül otthon. Az ujabb
megússza nyolc hónappal, most barát könnyelműen odakölcsöpectig jóval több vár rá. A sza- nözte r u h á j á t , amit máig is sibadságot ugyanis arra használ- rat. Sokan keresik, sokfelé tarta fel, hogy hiszékeny barátait tozik, de az aranyifjú
eltűnt
megkárosítsa. Ki a cipőjét, ki a Szegedről. Barátairól azonban
ruháját siratja, mert nz életerős távollétében sem
feledkezett
fiatalember munka helyett
a meg. Cun nélküli Icve'ezőlapokönnyű pénzszerzést választot- kon
/baráti üdvözletét? küldi
ta. Barátait a művészvilágból a károsultaknak és jót nevet a
/válogatta?. Az egyiktől
kiko- markába, amJg hagyják. Repott, a másikhoz beférkőzött mélj ük, nem s o k á i g . . .
Időnként kiszakadt a cipőtalpa.

Vfabb válság előli
Franciaország

Párizs, julius 6. A franciaamerikai úgynevezett kétoldali egyezmény parlamenti
vitájában Blum-fele szocialistáktól egészen a nemzetgyűlés szélső jobboldaláig
valamennyi párt
szóvivői
bejelentették, hogy megszavazzák ennek a Franciaország gyarmatosítását ielentő
egyezménynek a ratifikálását. A most befejeződő szoKfőobidk a z alkal- cialista pártkongresszus a
hadikiadások 50 milliárdos
mazottakat
csökkentését követelte.
sem tűnhet fel
senkinek,
Blunmak
előreláthatóan

Az
hogy a püspöki hivatal alkalmazottai közül néhánynak felmondtak. Csak azért, mert —
(ilyen merészség!) — szakszervezeti tagok .voltak. így kerül
Balog Elei 18 évi, Bóka Istvániné 17 éri. Burehardt Ilona 13
évi szolgálat, mégpedig kemény
és becsületes szolgálat után utcára. És ügy mehet Gelsinger
László, aki mellesleg bizalmi is,
év, Oravcez Gyula 2 év,
R háborús bűnös fia egy
Kovács Gyula másfél év alkalIngyen fanul
maztatás után amerre tud. Peígy a Szent Imre Kollégium dig naponta 12—14 órát dolgozéletének fölötte érdekes epizód- tak.
jai sem kerülhetnek napfényre.
Remélhetőleg egyszer azonPéldául az, hogv inág, a köllégí- ban /kivilágosodik? a püspöki
nm két szegénysorsu j ó diákja palota felett. A katolikus egySándor István és Kovács Sán- h á z feladata magaslatán álló.
dor kosz'ért, lakásért kényte- ép erkölcsi! érzékkel és egészlen tanulmányai után ddlgozní, séges politikai felfogással renpadlót súrolni, ablakot mosni, delkező köre! rendet teremteaddíg a háborús bűnösként el- nek a Dóm-téren. A katolikus
itéit makói dr. Mihalovics fia hivők ennek nagyon örülnéSopsich-fuvallatra — telje- nek . , .

üdvözletéi"

nehéz

dop'u

lesz.

h a meg

akarja akadályozni a parlamenti vitát. Hasonló a helyzet a kőtelező vallásoktatást
folytató iskolák állami segélyezése ügyében, ahol a
kongresszus ismételten leszavazta a párt vezetőség politikai vonalát. A
legnagyobb nehézség azonban az
árak és bérek
kérdésében
lesz, ahol a szocialista párt
110111 engedhet kongresszusi
álláspontjából. A válság előreláthatólag ezen a ponton
fog kitömi.

Ujabb hadifoglyok érkezfek
Máramarosszioefre

Az M D P hadi fogoly irodájá- utca 77), Szépfy János j1897.
nak közlése szerint Máramaros- Szeged), Tamás Illés " (1910.
szigelrc a következő szegedi és Móralialotn), Tronczi
Miklós
szegedkörnyéki hadifoglyok ér- (1923. Kdszombor), dr. Tóth I.ókeztek:
ránt (Petőfi Sándor sugárut 28),
Sándor
(Avar-u.
Csillag N á n d o r (Vasut-u. 141, Vásárhelyi
(SzentCsöke István (Alsóklkőtősor 62 4), Vecsernyés János
64), Fajka György (Csongrá- mihálytelek 58), Vidacs Péter
Vass
di sugdrut 13), Harkai
János (Vasasszentnéter-u. 80),
(Dorozsma. Szabadkai-ii. 93), Lajos (Déliháh-u. 25.), Varga
Juhász Mátyás (1913. Dorozs- János (Kálvária-u. 31), Volford
ma), Kasza Szilveszter (Oltvá- Pfler (1914. Tömörkény), Venyl-n. 7), Puskás István (Po- csernyei Béla (Dobó-u. 55.)
ni aszók 328), Szűcs István riíalástya 701), Szilágyi
Mihály
az erdészek...
(HoSszu-u. 16), Sós
Sándor Búcsúznak
(1911. Atokháza), Török SzilSzegen h a t á r i b a n ,
Királyveszter (Felsőközpont),
Zölo h a j m á n ihntszázhoidas öregerdő
Sándor (Sárkány-u. 12), Arányi szélén, gyönyörű park közepén,
György (Maros-u. 35),
Berta á l l az á l l a m i erdész szakiskola.
János (1902. Sándorfalva), Bilz A demokrácia egyik erős pillére e z az intézet, amelyre!
Oszkár (Bercsényí-u. 16), Bitó fontos hivatás vár, hiszen' az
István (1901. Szeged),
BaUú ország erdősítése igen fontos
Ferenc (Közép-u. 13), Bcrcczky feladat, annál is inxábh, mert
Antal (1902. Szeged), Börcsök a háború során erdeink nagyJózsef (Ujsomogyitelep 53. ut-része pusztult c l . E z évben
ca), Czirok Máté (Sándorfal- ismét h a r m i n c h á r o m fiatal végva), Fibert Géza (Teréz-u. 21), zett erdész búcsúzott a szakRáadásul írógéphez és aranyérához Jutott
Gálzó József
(Sándorfalva), iskolától. Valamennyien egyH i s z é k e n y s é g áldozata fett ügyész ur- T\em került eJő.
Garamszegi Ferenc (1902. Sze- szerű, dolgos szülők gyermekei, akik inost nekivágtak az
dr. Gulyás" G v u f á n ó
békési
A napokban azután a vásár- ged), Horváth Sándor
(1905.
m a l m o s felesége. Férje mun- helyi állomáson felismerte a Szőreg), Hargitai Adám (Rs<kó- ételnek, hogv tudásukkal építsék az országot, üilesséK, nekásbiróság e l é került s a tár- szélhámost és átadta' a rend- czf-ut 5.), Horváth
Tibor mesítsék a facsemetéket é«
gyalás előtti napokban meg- őrségnek.
(Kossuth Lajos sugárut 15\, megvédjék
megfogyatkozott
jelent n á l a d r . Váradi
Imre
A fiatalember
beismerte, Kószó Antal (Királyhalom 102) vadát tornányunka t.
államügyész, aki előadta, hogy
hogy K u h r l a Andrásnak biv- Kutass Ödön '1920.
Ok azok. akik felváltották a
Királyha• malmost és h á r o m társát
fák, Vásárhelyen szöví/sejed lom), Kacsó János (1921. Csen- földesurakat, az erdők múlt4000 forünt etlcnélien Irt tudés Gntylásnét »haIlomás1iá!« gele), Kricr Rezső (Somogvi-u. beli urait, akik nem engedték
ta NraNMMtaaL
tenort.
14), I i p n a y László (1913. Sze- meg, hogv a szegény e m b e r
rőzsét gyűjthessen
magának.
Gulyásmé összeszedte a letar- Elmondta, többszörösen
ged),
Máté Sándor (Somogyitevolt
Ok m á r a népet szolgálják,'
tóztatottak hozzátartozódtól a z büntetve,
lep 417), Nagv László (Margit- Ezt hirdeti kubí.tjukon a nemösszeget
és fefbisérte
az
utca
9), Nógrádi
Jácint zetiszínű zászló vörös csillag»ftgyé*zt? Budapestre. Magukfogntéhb
májusban
szaba- (Kossuth-u. 25), Nagy
János taggal é s buznkalásszal. Fej?
kal "vitték a malmos írógépét,
dult s az fi-yészséj fogháinasoS
hogy a beadványokat móg az
zában temerkedett meg' Gu- (Somogyitelep 18. utca 920\ váltják a zcrgetollas,
éjszaka tol.vamdh elkészítheslyással. aki: elmondta MJn- Németh Ferenc (Röszkc 1025), arisztokráciát, "amelyben a dolsék
Az /ügyész? u r pontos
beesését és család! kilrtUiiié- Pálvölgví I-ászló (Arviz-u. 3C\ gozó nép csak arra volt j ó ,
Savanyu
Vince (Nagyszéksós , hogy az erdőkben az urak pus••mber volt, ezért elkérte Gunyeit.
lyásné aranyóráját, hogy reg653), Szűcs Béla (Bihari-utca ! h á j a e l é hajtsa a vadakat. Az
i f j ú erdészeket m á r a demoJő helyi Ismeretekkel rengel e l ne késsen.
31), Szabó Ferenc (Mlkszáth-u.
krácia nevelte és ők azt i s
fkezett, azért merte az aszMásnapra az ügyész u r ke- szonyt felkeresni. A 4000 fo- 4), Szegfű János (1960. Len- akarják szolgálni
reket oldott s az asszony pénz, rintot elmulatta, n z Írógépet gyelkápolna), Szél Sándor (FeDr- Benfcc László
óra és írógép nélkül, le forráz- és órát fs eladta. Az ügyészség hértó 108), Szekeres János (Réx
Zománcedénv
Hungária
va tért vissza Békésre. Idő- letartóztatta s
k ö r m ö n f o n t !I pás-u. 7), Szűcs István (PálfiEdény ház.
közben férjét elítélték s AZ szélhámost.

Négyezer forintért fogotyszöhtetést
váltott az „ügyész ur"
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A szegedi
Magyarország

Lévai András
nyerte
junior
kardbajnokságát

Szeged sportáieliook számottevő eseménye w. az
értékes
győzelem, amit L-'xxd András
szegedi egyetemi hallgató aratott Magyarország junior kardvivő bajnoki versenyén. A baj«oki cimért hatalmas versengés
alakult kl a 40 induló között
és Lévai András valnmeunyi ellenfelét könnyedén verte a se-

Szombaton

lejtezőn és az elődöntők során,
a kilences döntölien szenvedeti
egy vereséget A bajnok lévai
András tiz éve foglalkozik vívással, mostani legszebb eredményét kitartó
buzgalmának,
lelkiismeretes tréningjének köszönheti. Győzelmével egyben
az I. osztálya magyar kanlvlvók ddszes sorába lépett

! e az E M T K — S z e g e d
NyK mérkőzés!

játszák

A Nyári Kupában a Szeged
soronkövefkezö elten feto
nz
Erzsébeti MTK együttese lesz
A mérkőzést eredetileg az Elektromos pályán esti játék keretében akarták megrendezni az
Elektromos-Haladás tn'álkozó
előmérkőzésekéoí. A két fővárosi egyesület azonban nem
egyezett meg, Igy a játékot Erzsébeten az Ady Enürc-utaában

szombaton fél 7 órai kezdetlel
tartják meg. A mérkőzésre a
Szegőd autóval szombat délelőtt
i n d u l Ezalkatommal valószinü
két u j játékos szereplése
is,
amennyiben kiadatásukat egyesületükkel villám utján a Szeged vezetősége el tudja intézn i A szombati mérkőzésre tegnap kondjicióedzés volt,
amit
csütörtökön megismételnek.

Szerda, 1948 faUiis t ,

Szakszervezeti HirekSízIT
A. SzállítómunfctlvA
Szakszervezete szerdán, julius 7-tén
délután 5 órakor taggyűlésttai-t a szakszervezeti székházban. Megjelenés kötelező.
Az Építőmunkások (ÍÜEMQSz)
szakszervezete julius 8-án, csü
törtökön délután fél 5 óraikor
taggyűlést tart.
J u F m 8-án, cstttürlükiín délután 6 órffkor a *zal>szervcr«•v és verse nyprop-JíainUsJálk
részére ejjyiilles füésl karfánk
a szakszervezett széki tázhan.
MW n i szakszer vezet? és versen vpnipatwniPsla megjelenése
kötelező.
A Háztartási Afkalmazotlrfj
szakszervezete taggyűlést tart
julius 8-án, csütörtökön délután 0 órákor.
A Könyvkötök Szakszervezete julius 7-éu, szcixtiín délután 5 órakor taggyűlést tart

A Gépjárművezetőik!
Szakszervezete felszólítja
összes
munkanélküli tagjait, hogy julius 9-én, pénteken esté 8
órakor jelenjenek meg a szakszervezet helyiségében, munkaközvetítési ügyben. Ugyanakkor jelenjenek meg azok a
szaktársak, aki:k nlairfolcu szemináriumra
jelentkeztek, vagy
dlUlT'vő'nti loí.vő/ték a mor- KITIÍ, Szentesi MTE. KKAC
vákat
— az északi csoportból helye- még jelentkezni óhajtanak.
Magyarország
válogatott zést sorrendben Kerüljön be
azonnai
ökölvívó esajKita tegnap a kiegészítve tizenhatra két hu CSÉPLÉSIIEZ fűtőt
Nemzeti SiK>rtcsnmo'<d>nn Jc-|dapcsti együttessel , amit a i ta- felveszek. Szatymazí-u. 17.
gyözle Morvaország
csapa lát; "Acs szántén magáévá tett,
13:3 arámban.
Az SzMTE t'w.tuj 14 liftz£yüi:
tiW'haza az SzMTE
téae
Szentesen játszd vasárnap
A Szakszervezeti
a
H H H HMTE
HHBH
madi'k fordulóra kerül sor va-, szakszervezeti székházban (Kál- ^
ivwíui.k'o/a*
m
sárnap. Ezuttni az Ujszegedi vária-u. 10.) ma este fél 7órai
MTE játszik itthon, ellenfele kezdettel tartja tisztujiló köz- PftNZESTARSAT keresek áru;t Kecskeméti AC csapata lesz. gyűlését. Felhívjuk a birkózó, ki bővítésre, 10—15 ezerig. —
Ez a tnlfl'kozó az újonc NB labdarugó, felnőtt és ifi. tor- .le I ige: »Közrem ükódés *.
it.-es csapat első
nagvobb na és az úszószakosztály va- KOCSMAI
iparengedélyemhez
orőpróháia lesz. Az MKUMTE lamennyd sportolói és vezelői- pénzestársai korerek sürgősen.
erre a mérkőzéaéro már komj>- nek, valamint az egyesület ke- Cim a kiadóban.
letlen áll ki Az SzMTE ismét relébe tartozó 12 vállalat lag- BELVÁROSI jogfolytonos kocsa kerületi I. osztályból ka- jai és vezetőt figyelmét, hogy ma berendezéssel átadó. Cim
potf el'entatct, n Szentesi MTE a tárgy fontosságára való tc- a kiadóban.
t'sai.alát, amely a táblázat lie- Jdntettel feltétlen
jelenjenek BELVÁROSI üzlet berendezésfedik hejvén végzett. Ez a tény I,ieÚsel Idádé. JcíifgC; íTeieTonnal,
nem jelenti azt, hogv a szegcdi , a 0 7 M , s t r i n ^ i m v s z c t H ó a olcsó*.
csapatnak könnyen ltoli venmci
,oto
Mfalsílatosa
GÉPPEL fát fűrészelek és apa mérkőzést, nnnat ls Inkább
rítok jutányosán. Polgár-utca
mert nz Szentesen kerül teját-'
A 33 liél totó-szelvényén 36 1. sz'm Nagy.
szásra és a .szentesiek
az pályázó ért cl telitalálatot. A
MVSE legyőzésével oivnn eré- szerencsés nyerők között ez- ^ " • ' A 1)A S~: v f ' f T T c — m
nyefcrői lellek tanúságot, amit, uItat egy szegedi is akad, Laczvniametinri felsőbb o.szt&lybeh k ó István villanyszerelő sze- BÉLYEGEKET veszek, eladok.
ellen féi nek számításba
keli mélyében, aki a börtöntelepi Falus bétyegkereskedós, a fovenni
Ipolv-sor 7. alatt lakik. L a c A ó gadalmi templommal szemben,
a 086.375 szelvényével 3122 lskota-utca 29.
Tfe tuez'tl.Ába* csapat kap
forintot nyert, ami a szorgos NÉGY torontáti szőnyeg, egy
felszerelési
ajtó tokkal, clöszobafal, óloinkisiparosnak igen jól jött.
kriistálv konyakkészlet eladó.
IetévS L hétfő? < Ste Urtotta"jS: " é p ü l t e i , v e r s e n y S z e ^ n Kossuth-u. Í9., földszint 11.
Az Országos Magyar Repülő EGY 100-as Szaksz motoüzeIhisi tanácsülését.
Napirend
eladó.
előtt nz elnök üdvözölte
a Egyesület, amely a felszaba- rékpár és I>orpumpa
ICTK-t fennállásának 25 éves dulás után hatalmas munkát Fodor-utca 32.
jubiteuma alkalmából. A ta-végzett az országban,
hogy KITCNÖ 100-as Csepel motornácsülés következő pontja a ineclkieovellesse nz if júsággal es kerékpár u j gumikkal és zozárszámadás és a Költségelő- a meglett emberekkel ís azmáneozássai eladó. Fejős, Tüirányzat volt, amit Kakuszi fő- egyik legszebb sportágat, a re-Oögondözó, Rákóczi-tér.
pénztáros ismertetett.
költ- pülést és a repülőmodellezést, KONYHABÚTOR sürgősen etsége IőirányznIl>an 8000 forinl vasárnap reggel 9 órakor ren- adó. Fodorék, Ilimya*ii-tér 23.
swírepei n mezítlábas csapatok dezi meg a szegedi repülőtétámogatására, amelyből liz esa- ren a leiszabadulás utáni első I n n - f b A oras es Ckszeitész,
Kárász-utca 14.
jVat ítészére felszerelést és lab- körzeti
modellversenyét. A L a l O U
dákat kívánnak beszerezni. Az vei:en\re Pap Jánosnál (Szent keresek kar- és z:ebórákat (.eckerösszeg előirányzatát az elnök- Miklós utca 16b.) és az idő rö- órát is), ezüstöt, briliánsekszereket
ség javaslatára a tanács elfo- vidsége miatt közvetlenül a magas áron. Ora- es ékszerjavltást
váfttlok
gadta. A tanács határozata ér- verseny negkezdóse előtt is
telmében a mezítlábas csapa- tehet Unexezni
KÉ'I 3x300 nagy uj csipketokat az MLSz kőleléíéljc vonfüggöny eladó. Margit-utca 26.,
ják. Az ifjúsági edzőlálmrt ilföldszint 3.
JetGen az elnökség javasLata az
Kőzleménytk 3 TONNÁS Opelbticz teljes gevolt, hogy azt Sándorlalván Hivatalom
nenál, kocsmai asztal 20 drb.
keli megrendezni. Az NB III
A xFarafift-ulca'' munkásbér- 140x300 roltó etadö. Mikszáth
déli csoportjába az elnökség
liáz
csatorna
és
vízvezeték,
va
javaslala uz. hét I . osztályú
Kálman-ulca 8.
«??P?t - HTVE, Honvéd, a lamint villanyszerelési munká- MOTORKERÉKPÁR, Trtumph,
JHMTE, Rákóczi,
Möi-nváros latainak vállalatbaadása* tárgy- 200-as kilünö álíapolban, telMM TE, Postás — a szegedi ra vonatkozó részletes hirdet- jesen üzemképes, eladó. Cim
•csoportból és hét - KKVSE, mény meglrtcinthető a ható- Uroszlán-uíca 6. (Fáspince.)
K T k , Bácsalmás, Sz MAVsági 'hirdetőtáblán, Bérház kapu BEFŐZÉSHEZ finomszesz i f j .
alatt.
Tóth Anurás szeszkeresked'őnél kaplialó. Vidi-a-utca 3. sz.
JULIUS 8-án, CSÜTÖRTÖKÖN ESTE 10 ORAKOR "
(Vizloronyníl.)
JOKAKUAN használt bútorok
olcsón eJartÓK. Rokor-ulca 5.,
cinciét. Megtefcinlhető 11-töl
Rossz iuő esetén a teremben
7 óráig.
KÖNNYŰ, j ó állapotban levő
bőnfcoftert megvételre keresek.
Ajánlatokat
•lmom
kiviteli
jeligére a kiadóba kérei.
a Szo
( í
^
J
Állami
Nemzeti
Szinház
baritonistája.
Ul
t
IIASZNALT gáztűzhelyet kereNépszerű operaárlák, o ^ r e t t e k és magyar dalok. sek megvételre, esetleg bérbe.
Ll l Y JAZZl
BelépödR ntnest
TÁNC' Dr. Vöigyesy, tiszti íőorvosi
Polgárt árafcl
hivatal.

H Í R E K
Ifjúságii napvV

Csütörtök: Alsóváros esti 8:
Előadó Száraz Pát. EMOSZ este 6: eiőadó Lendvay Zoltán.
A kereskedelmi alkalmazottak SzIT-csoportj« értesiti tagjait, hogy julius 7-én délután
fél 7 órakor taggyűlést tart.
A megjelenés kőtelező.
Felkérjük az üzemi, vállalati, szakmai ós SzIT-snortoiőkat
ós sportolni kívánókat, hogy
julius 7-én, szerdán este fél
7 órai kezdettel a Seakszeryezeli MTE alak-utó ülésén a
szakszervezeti székházban jelenjenek meg.

Rádió
A1.LAND6

MŰSORSZÁMOK:

BUDAPEST t. 5 30-Hajnali z.
6.30: Falurádió. 6.15: Reggeli"
torna. 7 00: Műsorismertetés.
9.55- Áttelepítési kormánybiztosság
közleményei.
10.1)0:
Hirek. 12.00 Harangszó, hírek 14.00: Hirek. 15.16: Rádióiskola: 15.55- Műsorismertetés 1? 0ü- Hírek 17.50: Hírek oro:zui. 20.00:
Hirek,
sporllnreB- 20.20: Hirek németül. 22.00: Ilirek. mit hallunk holnap? 24.00: Hirek ma-

gyarul. 0.10: Hirek fr.uicláaL
1X20: Ilirek angolul.
BUDAPEST I I . 21: Híre*.
Szerda, julius 7.
BUDAPEST 1. 7.20: HeggeM
zene. 8: Szülők iskolája. S i t t
Operettrészletek és liangszete
sBób'flc. 0: Kiss Elemér pua*
együttese., 12.15: Asztalt ma*
zsika. 13: Altatni iskola —«
pgészséges iskola. 13.15: Mfigyar nóták. 14.10: Elbeszélá*.
14.30: »Mai orosz zcne«. ifli
• Pásztorélet*. 17.10: A Hadifogoly tiiradió r/ntióközle ménjei. 17.15; A Vöröskereszt
közleményei. 17.30: A Szakszervezeti Tanács műsora. 18:
Szovjet 3rók antológiája. Gonbatov. 18.30: .Berteklorfén^
ben*. 19.10: Magyar
nólflí,
19.30: A Falu hangja. 20.35t
Heti szemle. 21: »Kiszáradt fi
tóból mind a víz, mind a sárji
21.45: laőszerü kérdések. —•
22.25: A Vöröskereszt közt®,
menyei. 82.30: Hangos Heti
Sporttiiradó. 22 40: Totőhirefii
22.45: Jazzmuzsika. — 23.T5i
•Szabad spanyol Irodalom*. —
0.20: Ilirek eszperantó nveíven.
BUDAPEST I I . Ötórai hifi.
18: • Dolgozók éneke*. 18 30i
Tánczene. 19.30: .Alkonyodik*
20.30: A Rádió SzahadegyöH
teme.. 21.15: Sziv küldi srire
nek szívesen. 22.15: Jazzrat®*
zsika. 22.45: Bavel: Spanyol
rapszódia.

Apróhirdetések

cfia/fay Cftorem
FELLEP

fartfolyiságéfon

KASSAI JÁNOS

SZÉP masszív üzletberendezés
úron alul sürgősen eladó. Iüsfaludi-utea 45., Alsóváros.
JOKARBAN levő tehér mély
wrinejckocsí eladó. Retek-u.

f

3. szám. '
FEKETE női tavaszí
kabát,
teljesen uj, eladó. Pusztaszeriül c.a 5.
DK VV syitóhütót és sárvédőt
keresek megvételre. Ralla Tibor. Kiszombor.
PAOOZVTOF.SZKAK,
éffnitótgerendák eladók. ILajós-u. 17.
ilALóXZOIt t BÚTOROK t Most
vegyen!!! Raktáramat alkalmi
áron árusítom. Spitzer asztalosmester, Margit-utca 12.
HAZ Bokor-u. 7 . . Teleld-u. 20.
eladó. Tud. dr. Erdélyi, Marxtér 17.
ELADÓ gyerinekágy, keményfaágy, nagy nyulkctrec. bádog
mosdó, á l l ó togas. Tiszapályaud var, 7. -kapu.
C v a h a t l i fényképésznél Ted c n l l d l l leki-u. 5. igazolványképeket legolcsóbban.
MAG A M I AZ (2 szoba, konyha,
üzlethelyiség, raktárhelyiség
száraz kapuhejárattal, Petőn.
S.-sugikuton, villamos megállónál eladó, azonnali laMsátadíissal. Cim a kiadóban.
KOMBINÁLT pucológép motorral, 100 százalékos, komplett felszeretéssel, minden elfogadható árért eladó. Petőit
Sándor-sugárut 92.

- ca k á 8 "

'9

.aN'tiOl- nycrsgumlragasztó 4
Vidra-utcában kaphatói Üveget tessék hoznll Vidra-utcai
kerékpárosai P
BííRKABATJAT most javittassfi
tiőrpuhiló festéssel. Rövid ée
hosszú bőrkalxátok mérték uléti
szakszerűen készülnek Csordág
börruhákészitőmesternéJ. Szenf
Miklós-utca
7.. felsővárosi
templom mögött
ÉLETHŰ müfogak, fogtóméafoghúzás, feleiösségftul, olc.sa
árban Rácz Géza fogász, Mikszáth Kálmán-utca
KÉTSZOBÁS, kertes magáaliá*.
hoz julliat, aki ópiilelein tiefejezéséhez hozzájárul. Chn 4
kiadóban.
MOTOR- és kerékpírjavitás,
használt motorkerékpárok vólete-elaitása. Gyn(X)nyl Józ:eH
Kazinczy-utca 11.
HőLGYFOÜRASZŰZLET forgalmas Iietjen átadó. Érdele*
lödni: Mosaovics Vilmos, T #
bor-utca 3
TISZA Laios-köruton
o teste
bérű üzlethelyiség esetleg berendezéssel azonnal átadó. —•
Jelige: .Otesóbérü üzlethelyte
ség>
KERÉKPÁR-, varrógépja vitás,
zománcozás jótállással. Gumívarrógéptü kapható. Trebitscb
műszerész, Klauzál-tér 5.. afi
udvarban
BELVÁROSI bevezetett üzlethez közreműködő péiizeslérsal
keresek 5 - 6 ezerrel. »Súrgö3« jeligére.
SZÉüHPNYI-TÉREN
testi Kuniét tőleerős égvén nek áruvafi
együtt átadó. Ajánfatok .Azonnal dtvebflö* jeligére.
ELVESZETT a dorozsmai vftrTLháznál egy munkásruha. A soN
főr, akt felvette, a MATEOSf
irodában, Fekelesas-u. 13. szT*
veskediók leadni.

GYERMEKTELEN
házaspár
fürdőszoba- és Konybahaszitáiatlai lársbérlelet keres. Jelige:
• Háztartást nem vezetek*.
HÁROMSZOBÁS erkélyes összkomfortos lakás aóltségmeglérités ellenében azonnal átadó. Jelige: »Sürgös és olcsó*
SOMOGYITELEPI gyümötcsöskertcs villalakísom városa lakásra cserélném. — Jelige:
0 C sc re *
BELVÁROSI otesóbérü szqbaDELMAGYARORSZAG
konyhás, spájzos lakást cserélpolitikai napilap.
nék kétszobásra Jelige: »Zer
Felelős szerkesztő:
ge-ulca*.
DR. ANTALFFY GYÖRGY
KŰLÓNREJARATU bútorozott
Felelős kiadó:
szoba kiadó. Osztrovsziky-ulca
DR. ZOLD SÁNDOR
17., 1. e. 1. a. Megtekinthető
9-től 2 óráig.
Szerkesztőség Jókai-utca 1.
SZOBA, konyha. • papos, víz, Felelős szerkesztői telefon: 49%
vili. hent. lakásom elcserélném
Szerkesztőségi telefon: 103.
2 szobásért. Mik-.zá h Kálmán
utca 5. Nagy. Ugyanoitt egt Nyomdát szerkesztőségi telefon
másféllonnas teherautó elaao
esle 8-tól: 673/
£
K().rtVFÉI.ÉK
Kiadóhivatal Kárász-utca %
Telefon: 325
ŐT' kat. hold here talpon nyárt
kaszálásra eJadó. Ilus* Müos, A íiinapbiaUu Kft. uvomaifc,
Deszfc.
R vezető: Koncz Lá.sitié.

