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Halálra

iléltéh

a bachint
tömeggyíikosság
I obiinöséi
Szeged. 1948 fid 18, Vasárnapi
keiket szolgálják. Es eiért éO- dolgozókat befolyásolni és ez- dályozókat legyőzve küzdenek
nak ma már szemben a felis- zel végeredményben a paraszt- mindnyájunk mielőbbi felem ev
bogjt
mert kíuzsorázókkah Mzsákmá- ságnak ártani akaró kisérleteJr kedéséért, mert tudják,
csak
Irta ANTALFFY GYÖRGY
nyolókka! és semmiképpen sem nek. További szívós kitartás- minden küzdelmünknek
sal, szoros szövetségből az Ipari egy győztese lehet; a magya*
hajtandók
beugrani
a
zsíros
paNap, mJut nap érkéznek a je- nyait Nem nézhették saját ost-rasztság demokrádaellenes, a munkássággá!, akadályt és aka- nép.
lentések az ország különböző tályhelyzetükbői kifolyólag jórészeiről, Igv Szered környéké- szemmel azt, hogy a dolgozó
ről is. hogv a csépléssel és a paraszti milliók végre kiszababeszolgá'tatássai kapcsolatban dullak az évszázados feudalizegres nagygazdák, zslrospsms*- mus bilincseiből és hogy végre
arra az útra,
tók tervszerűen
szabotálják ráléphettünk
é s
g f a z i t e á g i
e g y r a t t í n i i k f t d é s
lehetőazokat a törekvéseket, amelyek- amely seéles fejlődési
séget, az életnívó1 egyre fofcozotnek célja, hogy biztosítsa
dolgozó nép jövő évi kenyér- és íab emelkedését nyitja meg paközel látását. Je'entések futnak raszti tömegeink előtt is.
Hivatalos
feősleméiiy
a szófiai tárgyalásokról
be arrőf. hogy a régi rend népA falusi kizsákmányolók, Mák
ellenes hivei és csatlósai össze- olyan hosszú idők éta szipoés Bulgária köláltak.
hogy
a feé* ország
Szófia, JuBu» 17. A szófiai
fognak egymással és volt csend- lyozták ld a poros, elmaradt
gazdaság!". tervét összeegyez- zötti" kapcsolatokat. Ezenkávü*
bolgár-magyar tárgyalásokról a
örök. R-líslás katonatisztek és falvak népét csendűrrel, rend- kővetkező hivatalos
tessék és kfjeiculcltéfc, begy a két kormányküldöttség megköriehivatalnokok igyekeznek egye* őrrel, alkohollal és szolgabirő- raénvt adtí* ki:
Biteden t megtesznek a hót állapodott abban, liogy « hál
ország között' iírueserefor- ország egymásnak műszaki secséolőgénln'aidonosokkat
és val, természetesen nem aknr1948 jullus 15. és jullus 18.
gaínm maximális mértekben gítséget nyújt és szakértőkéi
nagygnzdákkal összejátszva a ják megérteni, hogy az H gaho. kőzőlt cningvar kormánykülíjocsál rendelkezésre.
való bTeflesztésére.
cséntés el'er őrzését megnehezf namennviség, amely körülbelül döttség tartózkodott Szófiában.
Mindkét féi célszerűnek tatenl. elvonni a kenyeret a dol- a békeévek közepes termésének A küldöttséget Dinnyés Lajos Mindkét féi készségét fejezte
lál
t a. hogy
fcf
arra
nézve,
hogy
egymásminiszter©tncVí
vezette.
Tagfal:
gozók asztaláról.
felet meg, mégis megkívánja a Rákosi Mátyás ós Szakasits Ar- nak a két ország területén átMagyar
ortuig > reo<ta'M;é*
1
fére' áttf eoricItaS.kI.ei ItoF/V
A magvar nép, amely a fet 1 >eszoleá 'tal ási rende'kezéscket. pád minisztere j nök he 1 vette sek,menő forgalma tekintetében
r'a bányászat*, villamovtik*
Szabadulás efső
pillanatától !A folytonos egyéni liarácso- valamint Molnár Erik' Külügy- minden lehetséges könnyítést
megadjon.
sa és közlekedése feíje*?tá*
kezdve mérhetetlen
á'dozatot ásra berendezkedett negygaz- miniszter voltak. A magyar
Tisöcntaxt szerezvén a bolsíben »rftoültet féi erdtekte*
hozott az ország ujtáépítéséért, dák abban a tévhitben élnek, kormányküldöttségek tárgyalágár
€
<
*
a
romtan
kormány
nek rwegfeleíőea kCzreriasokat
folytattak
n
bolgár
"korlegvmásiiínn aralta döntő győ hogyha el is érjük ezen a nyáama elha'SrotataróL hogv
hsajékmány küldöttségével, amelyet
ron
mezőgazdasági
és
Ipari
téZclmeit azok fe'ctt, akik min
frígen és Corabten között a A fcét féi megállapodott mea bolgár népi kftztársaaárf midig Is akadályozói vo'tak a fej ren a békeévek termését, ak- niszterelnöke, Georgij Dimitrov
Danán hteáit ép'Jenek, a ma- ' gyar-bolgár vegjesbizottságtóé
gyar küldöttség készségé? fe- liüldjésében, améiv fentemtiteit
lődésnek, a haladásnak. A bá- kor azokat az úgynevezett •bé- vezetett. A két kormányküllezte ül arra nézve, hogy feladó tok megvalósítására gyn?
nyák a nagyipari ü emek, a ban- kebeli « arányok szerint osztják döttség első ülését julius Í.Vón
JVíagyarorszíf e terv m'előb- kor lati remís-zabá Ivókat
kok és az Is' o'ák ál'amos'Lábával majd el az ország lakossága Diinilrovnak. a bolgár
népi
fcl röegvaiésltitában fcöwe- kádolcozni. valamint előkészin
döntő győzelmet Is aratott a közölt Alaposan tévednek, A köztársaság tniniszicre inöuéiwStödJék.
a bét ország közötti Jceresk®*
lia'adás ellenségei, a reakció fe- magyar demokrácia meg akar uek elnöklete alatt tartotta. A ami meg fogja könnjiteol X deim!
^zerztetóa megkötését.
szüntetni eb!>en az Grszácban második ülésre julius 17-én
lett.
Dinnyés
Lajos
miniszterelnök
mindenfajta
kizsákmányolást
és
Most a beszolgáltatás, a bua szerződés szövene :
elnöklete alatt került sor.
Zaár ldatakitásn és a cséplés igv a falusi kizsákmányolás le.- Stővéíyes és partit' fégtfrTtetőségét
"fs.
A
magyar—bolgár
barátkörűi akar macának a reakció
feen ratedfen réstfetében
sági,
együttmükóclósi
és
kóirést mitnf hogv megzavarja azt
lattvíaJ'ák a MXgyararszág
Amennyiben a felek
De ezen tuhnenőleg semmia fejlődést, amelv már eddig képpen sem engedhető meg az,
és Kithrir'a Stiílesiiuito kap- csón'ős segálynyujLáíá szer- ke ellenségeskedésbe heve©
ződés
8
cikkelvből
áll:
Is a mezőgazdasági és ipari hogy a városi munkás, vagy a
c*«f*taót értető üssres fonfednék NémetorszAcgaí' vngf
ta* Menéseket, valamint a
dolgozók é'e'sztnvona'ának nem földnélküli paraszt ne Juthasmás Németországgal támad®
tét
oraxi&of
értető
rservzelts várt eredménye volt. Hoi son hozzá az őt joggal megilMta"
kérdéseket
és
mteAA Magas
Szerződőfelek politika céljából szövetko.
kolhozmesévet. hol periig azzal lető kenyérhez és hogy egyes
ezekhen felles egyetértési ál- megewcznek abban, hogy a zett állammal, a másik fél
Igyekszik szemérmetlenül agi- nagy jővedelcmmcf rendelkehaladéktalanul katonai és
laplsttak meg.
tálni. hogy leszállították a ga- zők annyi gabonához jussanak Ezekül ín a bolgár népköztár- két állam és népei érdeké- egyéb segítséget nvult
a*
kölcsönös
bona árát
a
többi dolgozó rovására, saság ós a magyar köztársaság ben egymással
egyik félnek.
barálságjos
politikát
folytatTermészetesen mint a reak- amennri nekik épen jólesik. A között barátsági, együttműkö- nak, amelyet minden téren
ció minden eddigi állítása, ezek szociális igazság elvéhői követ- dési és kölcsönős segélynyúj- kölcsönös együttműködéssel
Is szemenszedett hazug1 árok A kezik, liogy minden dolgozó tási szerződést írtak a IÁ. A szilárdítanak" meg.
Nem kötnek a szerződ®
amelynek szövege
szabad és önálló szövetkezés asztalára a rmiít évinél jobh szerződés,
'elen közleményünkké! egy-időfelek
semmiféle olyan szö2.
formáit azok a klsb'rtokosok minőségű és nagvobb mennyi- ben keríti
nyilvánosságra,
vetséget, amely a mÁsik féi
akariák sa!át lőszántu'hót meg- ségű kenyérnek kelt kerülnie. megfelel n magyar és bolgár
Kötelezik magukat, hogy
valósítani. akik ma már. tudják Semmiképpen sem indokolt az nép óhajának és haffvornányos Németország vagy vele köz- ellen irányul.
és látíák. liogv a "Szövetkezés- sem, hogy valaki csak azért barátságának s egyben bizto- ve H-m akármilyen más forben mennvi erő rejlik és hogv egyék jóvar rosszabb minősége sítéka szabadságunknak és füg- mában szövetkezett bármely
3.
pz mflven hatataias mérték- és jóval kevesebb tnennvfségü getlenségünknek. valamint a más állam részéről fenyegeA
szerződő
felek tanácsben járni hozzá a kisparaszti kcnveret, mert véletlenül nem a béke megszilárdításának és a tő megi'juió támadás megkozni fognak mindazokbaB
nemzetközi együttműködésnek.
réteg gazdasági megerősödésé- mezőgazdaságban dolgozik.
fontossága
A szerződés végrehajtása az hiusitásáca együttesen foga- a nemzet köri
hez Tudják, hogy a szövetkemód- kérdésekben, amelyek a két
Egyesült
Nemzetek nlapokmá- natosítanak minden
A gondolkodni tudó és akaró
zetek biztosítékai a válsároienjukban álló intézkedést és'a
tes. veszélvnélkü'i termetesnek. kisnarasztság máris megértette nyának szellemében történik. !ogőszintébb egvü I tin ük ödés ország érdekeire vagy nen>
A
magyar
és
hol,sir
ktíbWtízetköri biztonságára vonatmindezeket
és
tudja,
hogy
az
Látják, hogv az a
szövetség,
részt koznak.
ség eszmecserét folytatott a szellemében vésznek
amelv a fatan klterme'ődött a összes intézkedések az ő érdekét ország gazdasági e.«v&ff- minden nemzetközi eljárásku'ákok. csendőrök, főszoteab'- keit védik. A bujlogatők és Izrrokmé-e tfo-yválwsn. érre! ban, amely a béke és a bizgatók
azt
ís
figvelmen
kívül
rák között. ma közős paraszti
kapcse'afhan eéjsrerllnek ta- tonság megvédésére irányul.
érdekekre igyekszik hivatkozni szeretnék hagvni. hogy ff világ
A gazdasági, kulturális ét
mikor pedig nvilyánvalő. hogy hnzafermése elérte a békebeli
egyéb kapcsolatok barátsáa dolgozó szegénvpnrasztok és színvonalat és ha feleme'nénk
gos szellemben való fejleszközépnarasztok érdekel te'jcs a búza órát. akkor az szükségi , j b
h
b
téséről és megszilárdításáról
mértékben elülnek a százhol- képpen macával hozná az áltaintézkedik a cikkely.
lános drágulást is. Egyébként
SZOMBATON este érke- lő konventjót Philadelphiában.
das nagygazfék érdekeitől.
is tudvalévő, hogy a paraszt- zett meg a debreceni állo- A párt elnökjelölte Wallaoe.
Egvre vi'ágosnbb. hogy ma ság jövedelmének legnagyobb másra a 27-ik hadifogoly
IZRAELI csapalok Hairától
Jelen szerződés nem érlnU
Is azok izgatnak, lázítanak a részét sohasem a gabona, ha- szerelvény 1504 hazatérővel. délre elfoglaltak egy falut, a
arcvonalszakaszon azokat a kötelezettségeket,
kü'ónböző me7Ő"azda'-figj ren- nem az egyéb termeivények kéA IIALADO EttOK hatal- názáreti
detelek el'en, akik e'eve ellen- peztek.
mas lömentüntetést rendez- több arab falut vettek birtok- amelyeket a szerződő felek
ségei voltak a demokráciának,
tek Párizsban. A ©'ülés ha- ba. Megszállták Bartmlát és bármelyike valamely harA falu kizsákmánvolói mind- 'é.rozati javaslatot fogadott Saluitot is.
madik állammal
szemben
annak a nagv honfoglalásnak,
INDONÉZIA holland kor- magára vállalt.
amelv három és fél év alatt ezek ellenére nem nyugszanak 1, amelyben követelik, vesmányzója
a
kél
év
óta
érvényvégbement ebben az országban. és szeretnék magnk mellé állí- .enek véget a
jobl/oldali ben lévő ostromállapotot ujabb
Ugyanazok próbálják a
ma- tani a kis- és középparasztsá izocialisták által bátorított 3 évre meghosszabbította.
8.
gyar falvak és tanyák dolgos got is. Ez azonban nem sike- teevveres csoportok polgárA
KÍNAI
néphadseres
3-lfc
A
szerződés
a megerősít®
néoét szembeállítani a demo- rülhet nekik.
háborúra uszító tevékeny- hadosztálya nagy támadást In- okmányok kicserélésével lép
kráciával, akik néhány é v v e l ezégének
dított Hopcj lartománvban ne- életbe és 20 évig marad haA dolgozó kisemberek Míjáh
előtt igenis helyezéssel, lelkes hogy uj világ van nálunk is kiKIZÁRTÁK az angolszászok héz tüzérség támogatásával.
tályban. Amennyiben nenr
ujiongéssat fogadták nz imperi- alakulóban és hogy azok a drá- a Szovjetet és franciákat az
CSONGRÁD. Csanád és Bé- mondják fel, további 5 évig
r
alista háborut a németek olda- kói inlézkedések, amelyek haG. Farben Industrie irányí- kés vármegyében az évekkel
tán, akik a felszalwdulás első lállal is büntetik a szabotáló tásából, antivei megszegték a ezelőtt megkezdett olajkutatást hatályban marad mindada közeli napokban tovább foly- dig, amig a szerződő felek
percélől kezdve nem nézték jó- nagygazdákat és cséplőgéptu négyhatalmi egyezményt.
tatják Pávai Vajna Ferenc fő- egyike 5 év letette előtt 12
\VALLACE
3-ik
pártja
pén•zemmet a demokrácia vívmá- lajdonosokaü épen az ő érdehónappal fel nem mondja.
teken ííélulAn tarlja eluőkjelö- geológus vezetésével.
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iagyar-lagaszláv jegyzi
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Ünnepséget rendeseit a város a hldmunkások
tisztelőiére
Szombaton délután ethaliga- ugy, mint ahogtjan ez a hid ft

tolt a hangos kopScsoIás az uj- szebb lesz, főbb lesz, mint nmL
jáépülő szegedi hídnál és a vá- ] Tyen a régi volt. Dénes Leó elvgen
keresztül
a
sajíóaltasénak
A B lflgyminiszté ttmi Saj- ko sajfónttasét, aki alaposan

tóosztálya közli: Budapesten gyanúsítható azzal,
hogy Írásban olyan kérdéseket edja- rosi strandon gyűltek össze a társ, polgármester köszönetet
a.
« JV, kerület Veres Pál né- gyilkosságot követett el. Á nak fel, amelyekről a magyar hid munkásai, mérnökei, a vá- ' mondott a város nevében
a ros vezetői és a pártok kikül- hidépltö munkásoknak és be
pien 142. s> im alatt lévő külügyminiszter n leghatá- hatóságok ugy vélik, hogy
íj. hökölianeuninnk nevezett rozottabban visszautasítja a nyomozásnál segítségükre le- döttei, hogy együttesen ünne- szédét Gerö elviArs. a hídépítő
peljenek és résztvegyenek azon miniszter éltetésénél f"jczte be,
tóiékinternálusban
julius Ugoszláv jegyzék
kínivó hetne.
10-én, szombaton esle lövé- lángját és valótlan állitáA jugoszláv jegyzékre Gerő az ünnepségen, amelyet a város A szakmaközi bizottság nevében
Seklől sérült állapotban ta- salt.
Ernő, a távoltevő külügyminisz- vezetősége rendezett. Ncmzeli- Hatvani Jenő elvtárs, termelési
lálták Moirs Milos szabadter helyettes© válaszolt. Ebben színű és vörös zászlókat lobog-!titkár szólalt fel, a Magyar DotA jugoszláv kormány bukei" születésű 30 évestjegyzöa jegyzékben a magyar külügy- tatott a félig kész htd mellett jgozók Pártja nevében " pedig
a
Innfolyam ballositót, alti ke- dapesti követsége erre
miniszter a jugoszláv követség- a szél, amikor Takács Lajos ' Perfési Idszló elvtárs a pArtbi.
léssel kórházba
s/áUilásn jegyzékre válaszolva kije- nek a magyar állami szervek elvtárs, a hídépítés főbizalmija zottsdq dicséretét és elismerékövetség
ünnepséget. sét adta át azért az állandó és
«t.1n súlyos sérüléseibe bele- lentette, hogy a
eljárását nrovokációuak
való megnyitotta az
halt. A'nyomozXs megállapí- kénytelen a leyerélyesebben minősítését durva
Gerö
Ernő
elvtárs
képviseletékitartó munkáért, amelyet
a
kihívásnak
totta, hogy Moicsol Boarov tiltakozni az ellen á kísérlet minősítette, amelyet a íegeré- ben dr. Ráma József mftegye- hídépítők eddig végeztek.
A'
Zsivko követségi titkár, a ellen, hogy n kövctségiegyik Iyesehhon visszautasít. Teljes lemi magántanár, miniszteri dolgozó parasztság üdvözletét
és
budapesti jugoszláv követ- tagját meggyanúsítsák
a Juhász János tolmácsolta.
«
mértékben fenntartja
előbbi osztályfőnök szólt elsőnek
teé.;> sajtóatlaséja
gyilkolta Moirs Milos meggyilkolásá- Jegyzék-ét és továbbra Is ra- megjelenteknek. Rámutatott ar- Nemzett Parasztpárt nevében, a
fcnoii, Ál egál la öltést nyert nz val bármilyen kapcsolatba gaszkodik ahhoz a követeléshez, ra, hogy a budapesti
hidak Független Kisgazdapárt nevéfs. lu>gy a gyilkosság politi- hozzák.
amely Boarov Zslvkonak n ma- után a szegedi hid az első az ben pedig Sulyok Mihály szókai természetű volt. A torüA követség ezt a kísérletet sú- gyar államrendőrség államvé- országban és az itt folyó munka lalt feí. Takács Lajos ctvtár*
letenkivülisógct élvező Boa- lyos provokációnak minősíti. A
különösen nagy lendületet veit mondott köszönetet az üdvözrov Zsivko
kihallgatásán! ugosztáv követség mélységes delmi osztályán való megjele- az államosítás után.
Kelemen lésekért és külön
köszöntött©
nem kerülhetett sor,
mert méltatlankodását és feHiáboro- nésére vonatkozik. Annát ls In- Béla hidmtmkűs egy Majakov- Flórek
Gyufa
elvtársat,
kább
kénytelen
«
kü'ügyml
megszakítás nélkül a jugo- dását fejezi ld ez ellen a tan-1 nlszler ragaszkodni ehhez] inert szkij verset szavalt nagy
si- a MAVAG munkásvezérigazgatófezláv követség épületében denciózus és méltatlan kísérlet ; magyar
államrendőrségnek kerrel, majd ("tárl Imre főis- ját, majd az ünnepség hangú*'
a
tartózkodik.
elten. Mlndnzoná'tal kész a ma- ! jnnnár tárgyi bizonyítékok ls pán felszólalásában azt han- latos műsorral fejeződött be,
goztatta, ez a liid hírdeli, hogy amelynek megrendezéséit
V
ame- i magyar köztársaság a ma- VAOSz résziről Csikós Jenőnél
A magyar külügyminisz- gyar hatóságoknak minden le- rendelkezésére álfanak,
hető
segítséget
nyújtani
az
ügy
lyek Boarov Zsivko teljességét gyar dolgozók állama szép lesz, ille'ti e'ísmerés.
térium a Jugoszláv szóvetúv.i népköztársaság magyar- fcldcrltésél>en. A követség bele-, minden kétséget kizáróan bizo- jó lesz, crös és hatalmas, éppbrsráfji követségéhez július egyezését adja, hogy a kővetsó- nyítják.
13.án jegyzéket
Intézett,
'avielvbcu a fentiek ismcrlcS z I T
H Í R E K
tése után közli, hogy a nj'ofei ozás teljes befejezése érIfinnpol::
H; kében fcUéllcuül szükséRIES ISTVÁN igazságügymf- magyar nép eileméreJnck ak- A zenész szakszervezel
jfes á területen kívüliséget él- nlszter.
hangversenye
Hétfff:
Dohánygyár 5 óra:
nz MLSz elnöke, meg- namunkája kudarcra van Ítélve
jv-r.ö Boarov Zsivko fclvilá- tekintette a tatai olimpiai edMárki András.
a Tisíiban
W ESTWOOD muntoáspá rtl
gositisa. Ezért a kfilűgymi- zőtábort.
képviselő, ..volt skót miniszter
A zenészszakszervezet lcul- .Ktdtí: Szőregt petróleum*
toísztériun) kéri a kövclséA SZOVJETUNIÓ) ma ün- és felesége szombaton autóbal- turgámájának
bemu- gjár 1 óra: Zsík János.
Igv L hogy Boarov Zsivkot a nepli a légiflotta napját.
eset következtében életét vesz- tatkozása volt sikeres
az a hangverAz üzemi, vállalati, szakinál
t ü ksiVvs
felv 11 ágosit ások A CSEHSZLOVÁK nemzeti tette.
sen v, amely zsúfolt nézőtér SzIT sportvezetők (fclelősökj
fe : gacjás.a célfából a raawar tanácsban 20 munkás. 13 föld- ' Szombaton déh/án bonyolí- mellett folyt io csütörtökön fígrolmét
felhívjuk.
hogy
jÉRamrendőrség államvédel- műves. 20 hivatalnok. 2 iró, tották 1c a nemzetkőzi tenisz- esle a Tiszában. Kellemes 20-án. kedden délután G óra!
3
katolikus
és
2
evangélikus
mérkőzés befejező részét. Ered- mcglepetésl kellett a szakszer- kezdetlel fontos
mi osztályánál jelentkezzék.
értekezletei
pap, továbbá 8 nő foglal he- mények: Katona—MIsra
6:1, vezet most megalakult szimfó- tartunk a szakszervezeti székA Jugoszláv követség Ju- lyet.
nikus
zenekara,
amely
annak
Az ügy fontosságára
S'us 13 -én Jogyzéklíen válaSC.nLACHTA Margit botrá- 8:1. Patty (USA)—Asbótli 6:1, ellenére, hogy tagjai még nin- házban.
tekintettel feltétlen
és
szolt, amelyben megállapí- nyos parlamenti telszólalfisá- 6 3, 1 -6, 8 6. A páros mérkőzés csenek összeszokva, a lehelő való
Patty—MIsra— legjobbal nyújtotta Zsiga Ernő pontos megjelenést kérünk.
totta, hogy a tilkos rendőr- vni fogjatttovák a moszkvai rá- eredménye:
vezetésével. A legismertebb
* \» szenei már
hosszabb dió és megállapítja, hogy • Asbőth—Szigeti 6:3, 5 7, 6 1.
szegedi prímások, Boldizsár
t*b je láthatóan kísérik a'köx SerRttn grafológus min*
Gáspár. Lakatos Géza és Béla. denl megmond: jellemét, múltK(. •.é.z tagjait és megfigyelés
Kátal István. Bácz Jancsi és ját. családi körülményeit, taalatt tartják a követségi épüBakró Lajos -monstrezeneka- nácsot, utmutatást ad a jöletét. Az utóbbi időben forrukkal vonni lát fel és igen vőre. felvilágosálást ad hoz*
knllisan ostromzár alá vetsok tapsot arattak Élménynek zátartozódról is. Felkereshető
telepemen
?e!füp0sz?et?ék
ték a követséget, ahol egész
számítottak a 6 éves dorozs- n lakásán egész nnnon át: Tamai Sándor BaMka énekszá- karéktár-utca 6.. 1. 4.
Ijípesiíett csoport Állandóan
a
délszlávok
mai és VVlltels Irénke akrobav követség épülete és bejátikus táncszámat. Kakusri Jutx F ín-.előaőűs- A Keren Hsfrat » d ő l i állomásozik. A köszcveisépéísek §fikormánv2o!át
ka és Szokolai Oszkár magyar jeszod előadás keretélicn befeelség a leghatározottabban
nótákat énekelt. Lepény István mutatja vasárnap esle fét 8
Budapest julius 17. A bel- nak megóvását fokozottan tart- lmrmonikasziólóivni tüntette ki órakor n hitközségi székhát
lütake7ik a titkos rendőrrég ilven eljárása ellen és a ügyminisztérium a magyaror- sa szemelőtt. Az egyesület ön- magát, a jazzegvüttes szintén nagylermélzen Izrael államátegerélyesőbben
követeli: szági délszlávok demokratikus kormányzatának felfüggesztése remekelt. Ifj. Biró Bélának, nak építéséről készült filmet,
!.) azonnal vonják vissza és szövetségének önkormányzatát ideiglenes és oka a vezelőség az akrobatika határán mozgó amely a nemzetközi filmversetávolítsák el a titkos rend- ideiglenesen felfüggesztette és a egyes tagjainak demokrárlaeUe- jazzpnródiiái a humor magas- nven a második cüiat nyerte.
fii-ég szerveit a
követség felfüggesztés tartamára minisz- ncs magatartása. A miniszteri iskoláját jelentik. A sok igye- Az est előadói Kemény Zolés jóakarattal meg- tán mérnök és Rahei Bat-AmL
Spélelo és a jugoszláv sző- teri biztosul Gyuska János sá- biztos feladata közé tartozik, kezettel
rendezett előadásért Káié Ist- Belépődíj nincs.
fcetségi né-1 köz társas ág lobbi torai jaujhelyi lakost jelölte ld. hogy a szükséges intézkedések ván kuMurvezetőt. Dankó Jóx Nyaraljon KakasszékfűKV
fipülele elől. 2.) hagyjanak Utasította a miniszteri biztost, tntclőbbí végrehajtásával élőké, zsef szakszervezeti titkárt és
H a kihívó viselkedéssel a hogy működésében a Magyar, szitse az önkormányzat vissza- Konstantin István ri«ánypri- dón! 14 melegfürdő vagv fszap*
mást illett a dicséret. Iliba volt pakolás n legmakacsabb reu«
követség képviselőivé)' és be- országon élő délszlávok Jogai- állítását.
azonban hogy a műsorszámok matikus twtegségét Is meggyó*
osztottjaival
szemben, 3.)
elnyúltak és igy az előadás g>"itja. Társaskirándulók Kelhagvjanak fel a
követség
az "éjfél utáni érákig elhúzó- lemes szórakozóhelye.
fipületébe belépő személyek
a szoregi
dott.
x Sofíőriskola előkészít szeIgazoltatásával, 4.) hngvjamély- és leherauló, motorkepnk fel a követség képviseEgyet kérnénk azonban a rékpár vizsgára felelősség mell ő n e k méltatlan megfigyelé
latot tartolt a maromban, ahol zenészszakszervezettől: legkö- lett. Müller Béla, Vár-utca 4,
A
Kegedi
gazdasági
rendőrfeével és kisérésével.
ség a piacon tettenérte T-akatosnagymennyiségű feketén őrölt zelebbi hangversenyén ne fe- Fönpsta mellett Telefon- 648,
A magyar külügyminisz- Istvánné és Lengyel Istvánné tisztet és őrlésre váró gabonát ledkezzék meg arról, hogy a
térium ezután ujabb jegv- szőregi asszonyokat, mikor a találtak. A malomtuiajdonos be- rengeteg »m®gvart nóta és Egy a tervünk 3 évro
jarz-szám mellett igazi magyar
éket Intézd t a jugoszláv nullásUszfet 8.50—7 forintos ár- vallotta, hogy többször őrött fe- zene. népzene is létezik. Ezen Nézz előra, dolgozz rrte
ért kínálták. Kihallgatásuk so- ketén, inert a hozzáfordulókat ,iz estén mindenesetre
övetséghpz. Ebben megál rán elmondták, hogy a lisztet nem tudta elutasítani. Interná- éreztük, hogy csak amerikai A S Z a b a d s z a k s z e r v e z e t ü l
lapítja, hogy noha sulvos Tolnai Géza szőregi matomtu- lása javaslattaí átadták Bg .népzene* és sírva vigadó föld„ ..i., •
_
és a ni -—var állami rendet lajdonostói vásárolták 5 forin- ügyészségnek.
trirtokosoknai irt hallgató van
politikai napilapja a
é-lntő politikai gyilkosság- tos árban. A rendőrség vizsgáa világon,
r ó l volt szó, a mai napig
éodcmle.ys választ nem ad
TEMESVARI-KORUT
ÚJSZEGED
SZAK-PALYA
lak. A 'jugoszláv
jegvzék1948
julius
18-án
délután
negyed
7
órakor
Ih-11 emiitelt vádakra vonat

Művészet

Egyes vezetők demokréclnellencs matfalarlásamlaíl

Őrizetbe veilék
ma* omfuttai Honost

Í

N
—,É|||„P„„„S Z A-- V A

fcözőlng megállapította
a
A S i — M a s r j r a r
T ^ x í i l
külügyminiszter, hogvt a ma- S & e s r e i l
gyar államrendőrség" szervei
Nyári Kupa mérkőzés.
Délután háromnegyed 5 órakor
fteni a jugoszláv
kkétség U j s z e g e d i T C - K e c s k e m é l l
M T E
épületéi, n követség beoszNyári
Kupa
mérkőzés.
Megelőzőleg
délután
fél
3
órától mezítlábas döntő mértottjait, valamint azok laká
kőzések. — Fenti mérkőzésekre jegyek elővételben kaphatók a Déimagyarorsxág
mát tartják megfigyelés alatt,
kiadóhivatalában vasárnap i t f * .
..hanem egyedül L'uarov Zsiv-

előfizetési ára egy hóra

15.—B

szakszervezeti tseotaak 12.—fl
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Vasárnap, 19W jiűü® 18.

Javaslat as amerikat-ssov^S
Halálra
és életfogytiglani
kényszer* ^
tárgyalások megindítására
munkára Ítélték a bticfifni tömeggyilkosság Lipcse, julius 17. A típ- Washingtont, hogy halárocsd rádió washingtoni ér- zolt igenlő vagy tagadó váfőbiinöseit
tcsűtéso Kzcruit
Simpson laszt kapjon a négyhatalmi

Kényszermunkára és börtönre a tettestársakat — A honvédszakórfAk
vó'emenye népügyészség elé kerül
Ezután dr. Vadász István
Többnapos tárgyalás utóm kat előbb levetkőztették, majd
szombaton délben
hirdetett a tömegmészárlás ufcfel egyes népügyész indjtványokta, hogy
(télelel a népbiróság Félqgy- 6!ett>enmaradotlaknt
egyen„ néphVő áa Itáliai #őn«s
háza-tanácsa a zsuto't esküdt- kint lőtlek agyon közelről.
honvétlsxáxados. lindmüveloMindezért a népbiróság
széki teremben a buchíni tö» szekértő és dia. Takács
Mészáros Lajos őrmestert
toeggyílkosok ügyében.
László orvosőmagy, IMIÖT
tmtálbtoleíésre, Szabó Imtetve retii orvos szakértői
A vádlottak cluTka-aa «n»re főhadnagyot 13 év* kényvéleményéi, amelyre a cé|Csolyogmafc tewé, va!a«i<sayszermunkára. ICsabonrí VIIfe'rósáí esyesek enyhe 'férv'eu tagadtok s b'Eiiai —
m»«t éteJto«yl*ig!an* fcéayléiét alapította sürgősen-IrételmentésGIdiiM.
szer munkára.
sas'tse c! és IcIUdfe ál a aépKicsil összerezzennek, mikor a
ügyé szs égnek.
tanácselnök nyugalomra inti a Kuíinovics József zászlóst kéthrt'lgaJtVíágot s tassankSut rá- évi börtönre. Kőszegi Sándort Nyilvánvalóan a n-épftgvészség
Miklóst további el járás végett kérte át
döbbenne*. hoffv van
földi ötévi. Osztrogonácz
Ig-azságszoigáttatís is A nép- háromévi. Juhász Gergelyt 4 a szakvéleményeiket, arai értbíróság bűnösnek mondotta ki ért. Varga Mihályt ha'évi kény- hető is, inert
szermunkára. Zugéber Feren& vádlott-ma!
a szakvélemények előtercet és Turesánvi Islvánt egyein'-o-efc törvénytelen fetéég-egvévf börtönbüntetésre, vatá- jesztése tifán a véö'Sttgyvéíék ra«yoró arcra', melegen
ié-wm é® mc-?(m;'5-ábcn. inennvit vagyonelkobzásra és
szorongatták a szákértők kenra't » renűürség és
nz 10 ért Jogvesztésre ítélte.
zét.
figyészsé® e'őft lett he'ssne- Dudás Pál zászlóst. Gittán
rő é« egynrtrí terhelő val- Józsefet, Koteschei Mártont és Azok a védők. a!dk a tárgyalowámrk alátámaszt.
Turcsényl Istvánt a vád alól lás előtt örüllek volna fegv
M'nl Ismeretes, az 5011 aász- felmentette, mert Dudás Pál olvan ítéletnek, ha védenceik
lónli harmadik századából töb- -román »csak átadott*, két nőt sulvos fegyházbüntetései megben önként lelentkextefc Orosz- kivégzésre, mtg a másik három ússzák az'ügyet.
országban partizán vadászatra s a körletl>en maradt a gyilkosEzután a népbiróság kegvelmintán partizánt nem (abHIak ság napján.
nti tanáccsá alakult át s dönrészivelfek Ruehin község 80
Az ügvész snlvoshltásért. a tését zárt borítékban tericsztl
főnvi rolgárt lakosságának a védők és vádlottak felmentés- lei a NOT-boz. ahot az elitélkiirtásában. Adat mentit fel ért. Illetve enyhítésért felleb- tek 'ovábhl sorsa felett dőnarranézve, hogy az áldozato- bezlek.
leuek.
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aka^fa a ciSröci v é t i
A görögországi harcok
, A szabad görög rádió Jeje
lenti: Markosz tábornok főfé
hadiszállása
összefoglaló
jelentést adott ki a junius
15 ésf julius 15. között lefolyt
harcokról. E;iszerl t aOram)
inosz hegységben a királypárti fasiszta csapatok nem
értek e! semmiféle
eredménvt s ez idő alatt
lisztekben 191
halottat,

i z

amerikai

veszteségl:stá$a

812 sebesültet, katonákban
ltáS hatottat és 3.448 sebesültet vesztettek.
Macedóniában az ellenség
1.008 katonája ós 18 lisztje
esett el, 621 katonája megsebesült, 162 fogságba esett.
A demokratikus hadseregbe
uiabh 1.707 fiatalember és
nŐ jelentkezett. Zahariadesz
a görög KP főtitkára kije-

által

s z e r v e z e t e t

l e p l e z t e k

Prága, julius 17. A csehszlovák belügyminisztérium
és hadügyminisztérium közös nyilatkozatban közli 76
no'gári és 3 katonai'személy
letarlőrtn'átát azokkaVa terrorcselekményekkel
kapcsolatban. amelyeket
Németország
amerikai
övezetéből poMHkai f.y'lbosságiok és kémkedéseit
v6 o rhajtti á-n hazas ivürgott csehszlovák no'ittkal
menekülték köveitek eL
A letartóztatottak közölt van
Augusztin Brar.i volt partizánvezér gyilkosa is. A nyilatkozat megemlíti, hogv a
nemr-*- lezatiott szokol-ün-

nepségeken Svoboda hadügyminisztert is meg akarták gyilkolni. Augustin Bram
gyilkosa
Míton Choc a rsehszfováS
nemzeti szocialista
párt
volt kerü'eli titkára,
aki lakásán 4 revolver!övéssél ölte meg áldozatát, ánaid
Bajorországba menekült és
kapcsolatba került az amerikai kémszervezettel.
Fé-tensbnrgban megalakította a cscbretevú'r menekültek terrorista csapatát,
nmrtvnrk taráal az' a fe»adtto! kanták, hoay
a
c«í>Kc7iavák közélet 6 kívéfö
c-jttrp'-

Csépléshez, mezőgazdasági szántáshoz

mWtSjl

^

i i ^ e m a o v a g :
Gácola)
Petróleum
Benzin
Elsőrendű minőségben

Magyar-Szovjet

Az athéni kormány
az
amerikai érdekek szolgálatában továbbra is
ontani
akarja a görög vért

tft^esszefgálat

t e r r o r i s t a

^

lentette, hogy
Szofttt'rtz miniszterelnök
c'ttiasttclfa Markosz tábornok njánlatá! a fegy
versz&netl tárgyalás megkezdésére.

Kendolai
Gépzsir
„MOLAJ"

Olaimüveh

Rí.

szegedi lerakafa
Boldogaaszony-sugárut 17. Telep: „MOLAJ" Tiszapályaudvar

irányított
S©

ják meíj.
A rendőrség 5 rövidhullámú leadöt, ragvTnennviségü
lőszert és propaganda füzetet foglalt le.
Choc vaPomásn szerint az
amerikai
kémszervezet
ufart'ofta a terroristákat,
nvüköólcnek együtt a nén)»}"kkel. mert az ő seílitSéíSüJc néPxüf nem érhetik
ei po'lükal céljaikat.
A nyilatkozat a kővetkező
felhívással végződik: Köztársasárrunk minden becsű
letes tagja elitéli ezeket a
nekünk idegen módszereket.
Ez az ütrv arra késztet, hogy
ébervénftnl-rtf fokozzuk.
HIRDETMÉNY
At AntnkjlafW .Iufafc*v6
és Sz3vű»vár Rl. munkavál
latéinak figyelmét felhivjuk.
hogy az eddigi rnegátiapitástól
fatérően folvö hó 19-én csak
a lörőben dolgozók indulnak,
kedden, azaz 20-án a kártolótél az előfonóval bezárólag,
szerdán, azaz 21-én a teljes
üzem rendes Időben indul.
Ezt a változtatást nyersanyaghiány idézte elő.
Szeged. 1948 Julius 17.
( t i n u k u t t ^ Gyérveoetfetg.

közlársasá^pártí

képviselő tanácskozásokra még hétfő

felszólította a képviselőházi előtt, amikor Hágában öszelnöki, hogy a julius 26-i szeülnek a nyugati tömb álrendkívüli üiéseil Jelöljenek
kJ két képviselőt, akiknek
az lenne a feladatuk, hogy
az amerikai—szovjet tárgyalások
kezdeményezésére
Moszkvába utazzanak.

lamai. A francia diplomád*
egyre jobban ér/i a Berlin
kérdésében folvfatott vita
eredménvtelenségét és ugyan
akkor mind éfüctőtibé v^nalc
a francia problémák Nyugatnémetorco-in^i kapcsoAntjolszászdrsncla
latban a Köriig és Clay kőn
elfenfót
Párizs, julius 17. Francia- z.ötű véleményeltérés követország sürgeti Londont és koz'éern A z
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OslromáU&poi Úenovűhnn, Togliatti szülőh
De Utasperrl n Bzakeservezeieh fagaino
csorbításéval ienyegctődzsh
Róma,/ulius 17. A keresztény demokrata párt szabotázsa ési a rend őrségnek .erőfeszítései ellenére sem sikerült az o'asz sztrájkol ókat
vérontásra, vagy lázadásra
kiliivni.
A szakszervezeti
szövetség végrchajtóbizotlsága megállapította, hogy
csodálatos Ipndüfoitrl terjedt ct az á'lalános sztrájk
és ez mindennél jobban
fcézony'tía a öi aiokraíikus
dolginzék e-gységél és elszántságát.
De Gasperrí bejelentette,
hogy a kormány
tovább
folytatja jelenlegi politikáját. Nennr viszont hangsúlyozta. hogv
" az elten/ékl változatlan határozó't ággal köveíi Irány
vonalúi.
Nenniuek a kormány ellen
emelt vádjai — politikai
megfigyelők szerint — nagy
visszhangra talált.
A kormány kihívó módon
ostromállapotot hirdetett
Genovában, Togliatti RZ'I!őhelvén. Do Gasperri a
képváselőhúz néntekt ülésén élesen támadta n numkásmoyiealmat és nv'l'an
fenyeg'ti'Kfoö't a szakszervezet' mozgalom
josíall
csökkentő 'örvényes rendelkezésekkel
De Vittoria a szakszervezeti szövetség főtitkára megvádolta a kormányt, hogy
semmiféle lépést sóm tett a
Togliatti merénylője
mögött álló szervezet ellen. De
Gasnerri tacadta. bogv fe-

lelössóg terheli a baloldalt
vezetők elleni
támadásidé
miatt, vagy a légkör megfő®
remiésében és ismét n 'munkásmozgalmat támadta a*
ílta'ános sztrájk miatt Bo
széde nagy méri ék ben Igsa®
ságía'an" és l-í'-H-ó volt.

Ufabb títiahozésoh
A moszkvai rádió jelenté*
so szerint a
Szovjetunió
ipari központjaiban lartotl
nagygyűléseken a
szovjet
munkások a legnagyobb felháborodással tufakoztak a
Tofiliat'i elfeni
merényi i
miatt. Neves szovjet irőle kifejezték együttérzésüket a*.
kommunista párlínt.
Tiltakozó gv'ű'éscket tartottak Bulgáriában,
I^ngyelországban és Román iában is. A lengyel-topok mngítiaoitják, hogy nz amerikai
tankok és fegyverek, amelyekkel az otosz esendő röVet fclfngyvercZ'ték,
nem
Ijesztették" meg az
olasz
munkásokat.
A németalfö'dí kommuniw
la pártfaz olasz kommunista
' -''-o- ín'é-ri' 'ácteatábni*
kifejezte nagy felháborodását és a holland munkássá®
" toét az olasz döímnyőkkal.

Javuti ToitliofU hozérzet
A szombaton reggel
kiadott orvosi jelentés szerint
Togliatti nyugodtan tőltö! te
az éjszakát és közérzete're^*
gelré lényegesen javult. Hőmérséklete 88 fokra csőiéként.

x H&ál'roüduwtak, hatiíüzvegvek. hg családtagok, akik a
Magvas " Hadigondozottak Szövclsógónek tagjaiul belépni
szándékoznak (volt HONSz),
jclenlkczzenck délelőtt 9—12
óra közöl a csoport irodájában. Dugonics-u. 12. Vezetőség.
A Szegedvidéki Műszaki Szövetkezet igazgat ósága. felügyelő bizottsága és dolgozói szomorúan jelenlik. Jiogy
szövetkezetük felügyelő
bizottságának tagja,
Püiari
Pároly
szaktársunk elhunyt.
Temetése folyó hó
19-én. hétfőn lesz.
Emlékéi szeretettel
őr'ztaük
Szeged, 1948 Jul. 17.
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Vasárnap. 1948 julius 18.

- KERESKEDELMI ESSZÖVETKEZETI
SZAKTANFOLYAM. A kereskedelmi leányközépiskola igazgatósága kellő
Felh'Tjulí a szakszervezeti Julius 18-áp. vasárnap dói©
E M E L K E D I K A HŐMÉRSÉKLET
számú jelentxezo eseten egy- előadók
figyelmét., hogy va- előtt 10 órakor rendkívüli gvü©
MémélclMff éwaknyutfaH, nyugati raéL Változó
éves kereskedelmi és szövetke- sárnap délelőtt
10 órakor a Lést tart a szakszervezeti szék?
Wteof, UVhh helyen eső, zivatar, (Meg az ország észa&S zeti szaktanfolyamot szervez szakszervezeti székház iskola- házban.
középiskolát
végzettek:
számátettben. A üőmírséklel kissé eroeUcedSfc,
rendidvíWi értekezlera. Bővebb felvilágosítások ax termében
Szakszervezet' nap«k
tet tartunk. Minden szakszerA TISZA: 29.5 FOK?
Igazgatóságnál (Mérey-u. 3., I.). vezeti
mejictieadje
előadó megjelenése kö- A KÖZSÉG PÉÁÍZÉN DA- telező.
A Tisza Záhonyig érafl, lejjebb apad. Tokaji® alaJullus 19-én, héttőn
csony, Tiszafüredtől közepes vlzállásu. Vizének
hö- RID07-OTT. Erkölcstelen, zülA K AOSz SzIT vasárnap kiKucska délután féi 4 órw:
életet élt Varga Sz. Már- rándulást
Btérséklete Szexednél 29.5 fok. Mai tiszai vízállások: lött
rendez. Indulás reg- Minik József, Fal udí-malom
ton püspöklel lei községi tiszt- gel
7 órakor a szakszervezeti délután 3 óra: Lúgos Ferenc,
p o n g r é d 255 (47),
Szeged 324 (49).
' viselő. Állandóan részegeskeNem tagokat fa Valkai és Vass délután 5 óra>
dett és Ismerőseit fa előszere- székházból.
szívesen
látunk.
Zsiga Sándor. MOSzK kőzp,
A
MAGYAR
JUGOSZLÁV
NAPIREND
te'tei vendégelte meg a kocsVasárnap délelőtt 10 órakor délután fél 6 óra: Juhász EndTÁRSASÁG kedden este fél 8 mákban. Fel ls tünt a községVasárnap, julius 1®/
az ujsAgíróatthonban ben. hogy a hayi 228 forintos a debreceni Írók Irodalmi ma- re. Mozik délután 3 óra: Led'Nenizell Színház: Njári szfl- órakor
összevont
cinöld tanács és vá- fizetésű tisztviselő milyen köl- tinéja u »Fórum Clubban;. nitzky P4L Hódy cipőgyár dél©
•»t.
tekezőén élt. Rnvancsoíást tar- (Berzsenyi-utca 2.) Mindenkit után fél 4 óra: Száraz Ferenc.
Fclvárorí Mozi vasárnap fél lasztmányi gyűlést tart. Kérjük tottak és számos közmunka- szeretettel vár n rendezőség. Gvermekmenhejy délután
3
a
vezetőség
minden
tagját,
hogy
B. fél 7. fél 9 Arakor: A váVa' árnap délelőtt 9 órakor óra: Kox'ács Emil. Varga köügyi Csekk lapot talállak nála
ezen
feltétlenül
megjelenni
szíik szigete. Hétfőn fél 5, fél
befizetetlenül. Kiderült, hogv a kishalászok évt közgyűlést teles délután 3 óra: Dunai
féi 9 órakor: Lftiyolc H lej- veskedjenek. Az összevont ülé- a feivelt pénzekből dáridózolt tartanak a szakszervezeti szék- Sándor. Bruc'fcner vask délsen rendid vfil fontosságú kérdé- a község kárára. Az ügyészség házban.
után 3 óra: Rozsos Antal.
•ön
Üzemé és oktális) felelősük
JuLtes 20-án, kedden
Széchenyi Filmszínház va- sek kerülnek megvitatásra. Ve- letartóztatta és
sikkasztás
értekezlete hétfőn délután 0
Közúti híd déli 12 óra: ökWárnap 'fél 5. fé! 7. fél 9 óra- zetőség.
minit eljárás Indult ellene.
tor: A szent és az utcalány.
- AZ ORSZÁGOS TERVHIx Fényképezőgép vétel. Cse- órakor a szakszervezeti szék- rös Dezsft, MOSzK hűtőház
délután 2 óra: Weiszenbergj
Hétfőn fél 5. fél 7. fél 9 óra- VATALHOZ 1800
gyáripari re. eladás. Fotokópia. fénv- házban.
A Ruházat' SzIT alakuló tag- Miklós, Ujszegedi
gőzfürész
kor: A scorpló Jegyében.
képm
agyi
tá
sok.
LIEBMANN,
üzem őlhónapos részlettervezete
gyűlést
tart
H
szakszervezeti
délután
fel
4
óra:
Hatvani
JeKorzó Mozt vasárnap féi 5. futott be. A tervek érdekes ké- Kelemen-utca 12.
székházban hétfőn délután 5 nő. Tűzoltók délelőtt 8 óra:
fél 7. fél 9 órakor: Texasban pet adnak a termelés emelkedé- A BERLINí AMERIKAI órakor.
Bozókl Gyula, Póló cipőgyáfl
írfnes mese Tfgrlsrsspdtf. Hét- séről, a muukósléLszám hullám- HATÓSÁGOK utasították
az
üzemé, vállalati, szakmai
4 óira: Bosnyákovits
főn féi 5, Tél 7. fé! 9 órakor: zásáról és a munka Jobb meg- amerikai övezet elö'járóát, hogy SzIT sportvezetők (felelősök) délután
Dezsőná. Haladás nyomda rlólfltasza
stervezésének várható eredmé- a berlini szakszervezeti szövet- figyelmét felhívjuk, hogy ked- ubln fél 4 órn: Demjén Adám.Mű/enni nyitva 9—13 óráig. nyeiről. A terveket a bivatai ség tevékenységét a legszigo- den délután 6 órai kezdettel né. Deátc késgyér délután 4
Somoffyt könyvtár: rárvnr.
rúbb eszközökkel
akadályoz- fontos értekezletet tartunk a óra: Pusztai Andor. Patzaucd
Jóváhagyta.
Egyelem! könyvtár: zárva,
zák meg Utasítsák a munkál- szakszervezeti székházban. Az délután 3 óra: Kopasz János.
- FELVÉTEL A DOLGO- tatókat, hogy kizárólag a füg- ügy fontosságára való tekin- Városi nyomda délután fél 4
S-oltalaton «*i-6i<rszerlAruV:
Franki József: Szí. György- ZOK AI.TALANOS ISKOLA- getlen szakszervezeti ellenzék- tettel feltétlen és pontos meg- óra: Pesznyák Ferenc. Gőzfürifr 6: Tcmesvdry József. Je- JARA. A mnrailutcal állami ál- kel tárgyaljanak, amelyeket az jelenést kérünk. Szakmaközi dő délután fét 7 óra: Ordögfí
Piroska, Kisbankok délután 3
ntenstkyné: Klauzál-tér 9;Sur- talános iskolával kapcsolatos amerikaiak a szervezett mun- Bizottság sport ti Ikárságn.
A ker. alk. nfaz'ó*2ake*z!álv óra: Mu'Csi János.
Jényt József: Kossuth l-ajos- dolgozók általános Iskolájában kásság érdekképviseleteként isaz 1948—49 cs évre szóló felRugárut 31.
vételek megkezdődlek. Az is- mernek el.
kolákban tanulmányukat foly- ALMÁBÓL RIASZTOTTAK
— RÖGTÖNITÉLÖBIRŐx Tánciskola megkezdődik
Ialhat ját mindazok a nők fc ma a Gárgván-féle vendéglő- FEL bajtársai Síket Antal volt SAG ELÉ kerül Láda Ernő
•Wlx*i6lnhh*z\
gimnázium, ben, Rákóczi-utca 11.
Kérjük üdülni utazó elöfizs- férfiak, akik a
hajai katonát, aki haragjában hódmezővásárhelyi gazdálKVnkct. hogy tartózkodást he vagy a polgári Iskola IV. ösz- FELMONDTA ROMÁNIA dcmokrácineUenes kijelentése- kodó, aki Albert Intre tatályánái.
Illetve
a
népiskola
Ijrik pontos dmét. a nyaralás
A VATIKANNAL
KÖTÖTT ket használt. A népbíróság tö- nyáját bosszúból
felgyújHazd'clének és befejezésének VIII. osztályánál kevesebb is- KONKORDÁTUMOT. A román redelmes beismerő vallomására totta. A rögtőnilélő bíróság
Wóponlját. valamint jelenlegi kolai végzettséggel rendelkez- minisztertanács
elhatározta, tekintettel négy hónapi fogház- Kiss Dezső tanácselnök vezetésével kedden Ítélkezik a
llandó) cini ükét a nyaralás nek. Korhatár 16-tól 45 éves hogy 29-rc a Vatikánnal kö- ra ítélte.
>zdele elölt néhány nappal korig. Jelenikezés az Iskola tött" konkordátumot Románia
gyújtogató felett.
igazgatósági
irodájában,
Mar- A CSILLAGBÖRTÖN pafelmondja és hatályon kívül
velünk közölni szíveskedjenek.
x Zománcedény
Hungária
namista őreinek hétfői tárgyaA lladWvatal- git-utca 25. reám alatt julius helyezi.
19-től 24-íg reggel 8 órától
- LESZÁLLÍTJÁK A MOZI- lásán szakértőket hallgat meg L'dényház
este 8 óráig.
— A JUGOSZLÁV ÁTMENEJEGYEK ARAIT. Az államo- a munkáshiróság. ítélethirdetés
- KINEVEZÉS. A fókknfiveTI IIADIFOGOLYOTTHON kulsított filmipar azzal ünnepli kedden várható.
MAGYAR
MUNKAÜGYI
Ifrügvi miniszter nz á'fami gaztúrterme Ós szabad fürdője felMINISZTERHELYETTES RO- meg a második tervév kezde- A BRIT ATOMTUDÓSOK avatása'
lÉNsági felügyelő személyzet Jét- MANIARAN. A magyar nem- tét. hogy csütörtöktől, jullus
nükalmáliól
műsoros
szövetsége
kijelentette,
hogy
az
•eámákan Járal Gvula szegedi zetiségű SzenkoVtes Sándort, a 22-tői kezdve 50 százalékkal
estet rendezett. Sas István elv©
lakost r VIII. fizelésl osztály- romániai szakszervezeti
ta- leszállítja ir mozik helyárait alomerfl háborús felhasználása lárs. szodátis felügyelő monnem biztosit győzelmet olyan dóit beszédet, tnajd Ravasz Jóba. állami gazdasági felügyelő- nács főtitkárát helyettes mun- egv hónapira.
- HAT HÓNAPRA ÍTÉL- erős el len féli c'szcmben, amely- zsef volt hadifogoly nyitotta
iké nevezte ki.
kaügyi miniszterré
nevezték
1d. Szenkovics Szombaton dél- TÉK Bohák József
szegedi nek ipara széles területen szó- meg a jólsikerült műsoros es- IGAZSÁGÜGYI ÁTHELYE- ben tette le nz esküt.
napszámost, mert italos állapot- ródik szét. A tudósok láznak tet. A rendezésért Pilisi KáZÉSEK. Az IgazságügyuilMszter
x IVrftm nézni I.IERMANN ban izgatott a
demokratikus abban, hogy az alomerő ellen- roly kulturgárdavczetőt és Fa8h\ Nagyághy Géza szegedi fő- szemüvegen. Kelemen-utca 12. rend ellen.
őrzésére nemzetközi megállapo- ragó János gondnokot illeti ditltamügyész helyettest a kecsx Dr. Srhr*tler Henrik bőr- dás jön létre. Mint tudvalévő, cséret.
- AUGUSZTUS 1-EN MEGx Mindent. Takarékosság
keméti állam ügyészséghez, dr. NYÍLIK A MARGIT-HÍD. A Tó- gyógyász rendelőjét Deák Fe- a Szovjetunió már régebben jarüzessy István szolnoki tör- városi Margit-híd teljes széles- rene-utca 20. széna alá he- vaslatot tett az atomerő ellen- Könyvre a Hnngírla edényTisza Lajos-körűt 55.
jfényszékl taiááe-elnökőt * sze- ségé ben augusztus 1-ép nyílik lyezte.
őrzésére, de a Javaslat elfoga- házban,
_
MEGKEZDŐDÖTT
A
fcedi törvényszékhez, dr. Pre- meg a forgalom számára. A
- A BESZOLGÁLTATÁS EL- dását nz angolszászok mindedSTOCKHOLMI SAKKVERSENY
fcoffcr István hódmezővásárhe- hídépítő dolgozóknak köszön- LEN IZGATOTT Zsoldos An- dig meghiúsították.
A nemzetközi sakkszövetség
Ivl járásbíróság! eínőköt a hőd- hető, hogy a munkálatok rend- tal 21 holdas cserebökényi gazs t o d d i o l i n l versenye pénteken
ben
folytak
és
az
előirt
haX
Evőeszközök
Hungária
toezfliásárhehi járásbírósághoz
dálkodó, miikor a községi Jegymegkezdődött. Az első
nap
alelnöki minőségben, dr. Répás táridőre bc fejeződnek.
ző a rendeletet ismertette. Sza- Edénvház.
- »A DOLGOZÓK AZ ISKO- csak egy győzelmet hozott. 8
X Tűzhelyek Hen-lrta Edény- vai nyomán valóságos zendülés
Józse! szegedi járáshirót a hódjátszma döntetlenül végződött,
Uie/ő á árbelvl járásbírósághoz ház.
támadt s községháza udvarán LÁÉRT. MOZGALOM, A társa- így a Packman—Szabó-játszma
- NEGYVEN EVE flolgoxik B a Jegyző alig tudta a felizga- dalmi szervezetek vezetői szom- fa.
lihelyezle.
szakmájában Fischer Rózsi, a tod lakosságot megnyugtatni. baton Budapesten értekezletet
— ANGOLSZASZ MEGSZÁLKeleteurópal Biztosító Társaság Zsoldos Aulait az államvédelmi tartottak, amelyen egyhanznlng LÓ HATÓSAGOK EMBERTE*
szegedi klronde'bégének tisztvi- osztály őrizcll)C vette és átadta elhatározták, hogy kimondják a LENSÉGE. A balti szovjetből
rapifín-SaffteSieaipf
selője. Bensőséges ünnepség keDolgozók az Iskoláért, mozga- társaságok 13 kiváló tudósa
n ' r a s z f n h á ? retében emlékeztek meg kartár- a népügyészségnek.
tom megalakulását és az orszá- Bcvin angol külügyminiszterintézett,
x BRILIÁNS ékszert keresek gos intéző bizottság" flnökévé hez nyilt levelet
T«VO<I, 49J
sai erről az évfordulóról.
A
megvételre. Magas árat fizetek Oriutay minisztert, titkárává amelyben megállapítja, hogy «
matanalkataiazoltak
szakszerVASÁRNAP UTOLJÁRA
Lettországból és Litvániából
Ffacher ékszerész. Klauzál-tér
Békl Ernőt, a podagőgus szak- elhurcolt gyermekek még minjátszok a pikáns francia vezete nevdlum Lednitzky Pál,
NEM
BÁNTA
MEG
BOmajd Fürst György köszöntötte
müvéért fflmetl
NÉT Szűcs János szegcdi ma- szervezet főtitkárát választoltak dig németországi táborokban'
az ünnepeltet.
V1VIANNE ROMÁNCÉ
gántisztviselő a
népbiróság meg. Az intéző bizottság meg- vannak. A lübecki árvaházban
MUTS BAR RAULT
x Afumfettumedlény Hon-járta előtt, ahová izgatásért került. alakutasa ulán Ortutay kultusz- 110 Seckeberg közeléten 90.
és PIKIUIB l'HCSNAY
HahneEdényház.
Szentmiháiyteleken egy kocs- miniszter mondott beszédet, K1 ingenbergben 30,
szenzációs alakításával.
eleeten 90 gvcrineket tartanak
- A TOTO SIKERE. Hegyi máiban szidta a demokráciát, a amelyben rámutatott arra, hogy még vissza. Sok gvermeket el3 »7«i»» í s
h - c t l í f l v Gyula államtitkár, az országos rendőrjárőr elvitte, elöltük is az iskolák államosításával any- szállitottak Angliába. KanaíLá©
sporthivatal vezetője a MTI megismételte amit a kocsmában nyi rossz áltapothan Tévő, gyak- ba és az. Egyesült Államokba,
HÉTFŐTŐL SZERDÁIG
munkatársának adott nyilatko- hangoztatott, sőt a rendőrségi ran használhatatlan fc'ekezetj Az emberiesség ncvéten köJötte* 19—21.
zatában megállapítja, hogy
a kihallgatáson is nagyhnngon Id- iskolaéoütet és tanítói lakás ke- vetetik. hogy az angol-ameriBün? Szeretem? Az em- vidéki sport az Mén már teljes tartolt mondókája melfett. A rült ál'nmi kezelésbe, hogy azok kai batóségok telepítsék h.ozg
berek sorsát a Bsilhigok egészében újjáépült. Megindult tulbuzgó fasisztát a népbiróság helyreállítását a társadatom tá- szüleikhez az elhurcolt gyerhárem évi börtönre és öt évi mogatása nélkül 'igen nehéz ten- mekeket.
. mánvitják?
a nagy népi stadion építése is. jogvesztésre
Ítélte.
— NYITGATEURÓPAT PÉNZA londoni olimpiai játékok előne róvíd idő alatt megoldani. ÜGYMINISZTEREK ÉRTEKEZskorpió
legyében
készítésére több mint 4 millió
Ennek
a
feladatnak
a
megofLETE. A gazdasági együttműx Háztartási cikkek Hungária
t«y ruuifigy és mindent forintot fordíturtW s nz OSH ha
Edénvház, Tisza l.-körut 55 dá»át tűzte ki célul a .Dolgozók ködés európai szervezetének
lenvfivöz.ó szerelem
vonta több mint 2 miIHó forinfanácsa elhatározta, hogy jú- MEGKEZDŐDÖTT A MA- az Iskoláért, mozgatom.
JOHN MI CCS
tot költ a magyar sport fej- RIENBADI
NEMZETKÖZ?
- CSECSEMŐHALÁL. Fodor lius 25-re értekezletre hívja
és .10AX KREEN
lesztésére, illetve újjáépítésére, FILMVERSENY.
Szombaton László Csuka-u. 14. sz. alatti effvbe Párizsba a Marsba II-sefőszereplésével.
országok
A TOTO tiszta bevételét fa an- kezdődött meg Marién hadban lakos 15 napos László fia liir-. gélvben részesülő
Előadásos kezdete: fél 5 nak megindulásától
számított a nemzetkőzi fibnverseny. A telen meghalt A vizsgá'óbiró pénzügyminisztereit. Az értefél 7 é* fél 9 Orrkor,
mintegy 13—14 millió forintot versen yen 10 ország között elrendelte a csecsemő feíbon- kezleten Spaak belga miniszelnököl és Hoffmann,
Pénztár délelőtt 11-124* fordított a kormány R
sport Magyarország Is résrtvesz. A colátat a halál okának megálla- terelnök
az európai ujjáépités vezécé j délután 4 órától.
filmnapon 21 játékfilmet és 73
megsegítésére.
igargatója szintén jelen lesz, j
pítására.
kisfilmet mutatnak be.
j
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Szakszervezeti

Hirek

oeiülryarorszie

Vasárnap, 1948 julius 18.

At sóhözponion

Szombaton este Zapotocze í í e n ky miniszterelnök és Clementis külügyminiszter vezetésével csehszlovák kormányküldöttség utazik Bu-

A {aiu b é k é e, b s i c n s á g a é s k e n y e r ü n k
törnek a i t a n y g a z d é k
Alsókőzponton aránylag ke- érzik, hogv egy nagyobb da•Ss a nagygazda. Ezek azonban rab föld birtoklása becsületes
feemmiben sem
különböznek munkára, hűségre kötelezi őket
pzoltól a xsirosparasztoktói, az összességgel, 8 közösséggel
Wrik a Hajdúságban, Biharban szemben.
9&?cbhen ezer-ezerkétszáz, most
„hetes"
Btizőlven-kétszáz hold termését Miért
Jtodva magtárukban, kamrájukSzabó Dezső?
ban, pincéjükben
leírhatatlan
Felszabadulás óta az Ilyen
*5Iyfc», gőggell irányítanák egv. nagy gazdák jórészie a Kisgazdafcgy vidék, falu életét, erősza- pártban helyezkedett el, de fiz
koskodnának.
uralkodnának utolsó választások Idején, kivéIgy-egy kis társadalom felelt. tel nélkül Pfeiffernek agitáltak,
Alsóközponton 40—50 hold Pfeifferre, a hetes listára szatulajdona a gazdák egyrészlt vaztak.
•gyanilyen » kiskirály kodásrn« Az Ilyen nagy gazdákat Alsókészteti. Azonkívül a legéleseb- központ népe emlékeztetve az
ben szeml>en!litja k demokrá- augusztusi izereplésre, »Heteciával. A felszabadulás óla fo- sekuek? nevez!. Ezeknek a helyamatosan gyűlölködnek, iz- teseknek Jellegzetes képviselője
gatnak, acsarkodnak, rágalnmz- Szabó Dezső ötvenhold körüli
Üak ezek a falusi
sőléticfkek gazda, aki hasonszőrű társaimindent, amit ez az uj életre val egyetemben most a íegfékkapó ország elsősorban a fahi tclcnebfcüi Izgat, uszit, rémhí•okáig kizsákmányolt népének reket terjeszt. Az fáj nekik,
hozott. Nemcsak a fóldbirtokrc- hogv a kisebb parasztnak kelorm, az állfl'ános választójog vesebbet kell beszolgáltatni, fáj
ís még sok vivmánv fáj nekik, nekik, bogy a FEKOSz és a
hanem gyűlölik gazdaíársaikat szakszervezet emberei őrködIs. Elsősorban azokat, akik ugy nek a cséplés tisztasága felett.

emiatt nylrkosodik meg minden — mondogatja.
Mindszeniy

hozza
az
angolokat
Mostanában, a jugoszláv cseményekket kapcsolatban szárnya keti rémhíreknek főterjeszlője. A pártban, piacon, . borbélvnái ei-ef kan három-négy
embert, összebújnak, összesúg-

lotta nemrégiben Kovács János
ujgazda Szabó Dezső
Ilyen
suttogó, konspiráló nagygazda
•társasága? mellett etiia'adva.
A csépléssel, a beszo'gá'tatással kapcsolatban van azonban elemében Szabó Dezső. Arra kívánja rávenni gazdatársait,
hogy ne hordjanak be, ne szolgáltassanak he. Nincs
olvan
nap. hogy nc szólalna, ne izgatna a cséplés ellenőrzése ellen. — lássátok, a kisebb gazdáknak nem kell annyit beadni.
Ti se adjatok be! — mondogatja. Az adógabonái minél később vigyétek bc.

ne találkozzon
nőhetnek az égig. Az alsókőzlár a magánélete sem aí-jda elten. Tavaly, aszály idején ponli, aránylag kevésszámú kiskirály ellen cselekedni kell. Szafcalraas arra, hogy az emberek minden nap megjegyezte:
A
locgbccsii'jék. A munkát soha- szárazság, a kommunisták mi- bó Dezső és társait egy kicsit
rend szabályozni kellene. Nemsem szerette. Sunyi, brfelénéző
fenbernek icl'cmzik. Amikor vé- att van. Az idén buli az eső, ta-csak a falu nyugalma, biztonsápgmegy Központ utcáin, Icg- lán már egy kicsit sok is. — ga, hanem a nagyold) darab kedemokrácia, nyér biztosítása is megkívánja.
fcstvesebheu az ullcst közepénKellett nektek,
4ár. Nehogy egy szegényebbel
talá'kőzzék. Egyik elmúlt télen
hihetetlenül felindult a falu j
kilenc: felesége tárnájáról valami nézeiellérés miatt kidobta
b lakót. Télvíz idején, térdjgérő
A Magyar Népi Ssóvatség áüásfog a l á s a
kőbán az országút szélére rakta
k bérlőt nyolc gyermekévek
Bukarest, julius 17,
A ményesen harcolt a Magyar
Erkölcsi szempontból sem áll Scantcia pénteki és szom- Népi Szövetség, sőt a kleriwdami nagy magaslation.
bati számában folytatólago- kális reakció vitorláiból is
— Ugy válogatja
szerelőit, san közli a Magyar Népi kifogta a szelet. A román
Szövetség országos elnöké- munkásság1 állal
folytatott
pond la róla a kőzeti szomszéd- nek, Kacsó Sándornak cik- harcban kivívott
eredmékét. Kacsó Sándor a cikk- nyeknek egyenlő részesel az
k
ben leszögezi! a Magvar Népi erdélyi magyarok is.
A demokrácia
miatt
Szövetség álláspont ját, amclv
szerint azon az úton keíl
x ParádR vendéglő családias
Viselkedésében jellemző, hogy baladni, amelyet! a marxista- szórakozóhely.
Kitűnő Italok,
hftgyon szeret /szurkátódul?, leninista tanok mutatnak a ételek, olcsó árakl Cigányzene
ffermészelesen csak a demokrfi-dolgozók számára. A romá- és SljO modern tánclemez. Vaniai magyarság körében je- csorák rendezésére különtelentkező reakció ellen ered- rem. Feltámadás-utca 20.

A romámat magyarság
eredményesen harcol a reakció elten

pdnt má* ember az ingét
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MA. VASAKNAP UfOLJARA
Különös történet a szerelem perzselő tüzében:

V Á O Y A
s

a«

w

k
Páratlanul érdekes, fordulatos. eseményekben
gazdag ftímremek.
Főszerepben:
02NDY MILLER
és ROGEK LIVESEY
Jttiius 19-től, héttőtől kezdve
LOLA LANE nj filmje:

Lányok a ieffőn
Amerikai erkölcs-dráma.
Kénjre ^ téma. Lenyűgöző
Előadasok: tél t, 141 7 M
Ma 9 érakar. — Pénztár
déieiőtt 11-12 és délután 4 árától.

karestbe, hogy atáirja
a
Csehszlovákia és Románia
közötti barátsági és kölcsönös segélynyújtási
egyezményt.

A külügy mmtsztes helyettesek
a volt olasz gyarmatokról
tárgyalnak
London, julius 17. A Szov- napján meghallgatják a töb-

érdekélt államot és
nak. — Mlndszenty hozza nem- jetunió. az Egyesült Álla- bi
augusztus
7-ig
befejezik
mok,
Anglia
cs
Franciaorsokára az angolokat... — hal-

Valamit tenni
kell...
közepén, hotfy szeőényembefeel
A fák még Alsókőzponton se

Az

Csehszlovák kormánykuldöfíség megy
Isikareshe

szág külügyminiszterhelyet"
tesei tárgyaltak a volt olasz
gyarmatok kérdéséről. Elhatározták, hogy julius 29.

munkájukat. Augusztus 8-án
megkezdik az olasz gyarmatokról szóló javaslat szövegezését.

HaSáüaS büntetik a cséplési
visszaéléseket
Budapest, julius 17.
Az
igazságugyminiszlérium u tar
sitolta az államügyészséget,
bogy azok ellen, aírik hamis
adatokat vezetnek be a cséplési naptóba és ezáltal gabonát vonnak*el a közellátás
elő', a Iegcrélyesebben lépjenek fel, soronkivüi nyújtsák be és példásan büntessék meg A birőságok'soron-

Vasárnap:

kivül tárgyalják le ezeket.'az
ügyeket. A súlyosabb bűncselekmények a munkásbiróság elé kerülnek. Az ilyen
természetű
bűncselekményekért A éri fegyházbüntetés szabható ki, abban az
esetben pedig, ha a cselekmény a gazdasági rendet'súlyosan megsérti, ha'AUal is
büntethető.

Tüzet

Berlin, julius 17.
Izrael
kormánya elfogadta a Bizton Stá d Tanács Icllúvását a
palesztinai harcoknak
72
órán belül történő
megszüntetésére. Hivatalos arab
jelentés szerint az
Arab
Liga hozzájárult
ahhoz,
hogy Jeruzsálemben fegyverszünet legyen.
Bertiadolle vasárnap délután 5 órában állapította
meg az ujabb palesztinai
fegyverszünet ke/deli Időpontját
és megbeszélést folytat
a
fegyverszüneti bizottságban
érdekelt országok meghizottaival az ellenőrzési megfigyelők kiküldéséről. Bernadotte szombaton délelőtt az

szüntess

Egyesült Nemzetek UtkársáSlának több
kiküldöttjével
Rliodps szigetére
utazott,
Arnmaiti jelenlés szerint
nz Arab Lhía elrende'le,
ho <y J r u rsú embenuszombaton hajnalban az arab
esapatok szüntessék meg
az ellenségeskedést
Ugyancsak kiadták a fegyverszüneti parancsot a zsidó
hatóságok JS a csapatoknak.
Jeruzsálemben
pénteken
rcndkivül-heves: harcok folytak. Mindkét fél óriási erőfeszítéseket lett, hogy
a
fegyverszünet
életbelépése
előtt kedvező állásokat foglaljon el. Több napos ostrom ulán a zsidó csapatok
-dfoglalták Ná .'retet.

— ANYAKÖNYVI IHREK. Az
elmúlt héten 18 fin és 15 leány szülelett. Házasságot kötöttek: Márton Lajos Olajos
Mária, Vastag Ferenc Odrok
Ágnes. Dékány Mihály Tnndnri Anna. Kocsis Mátyás JóLe olcsóbb, legjobb
T
e
l
e
f
o
n
1
3
8
.
B r . J ó s i k a - u t c a 13.
jáM Juliianna, Puskás Antal
Törtétyi-Tólh KataPn, Reménál
nyi Lajos Bcck Eva. Gaskó
Rárász.utca 8 (Rosmaun ház)
ITéla Szűcs Julianna. Gera Tslváu Markó Zsuzsanna, dr. Vág
(ól, ofesőn
Figyeltem!
Kelemen utca 11. szám alatt Sándor Eibénsütz Margit, GviiUJVGAR éfelrüíszBrcsaruekfean (Posta
mellett), ahot minden rovszkí Károly Ditliorki Ilona.
Mindenféle lakatosmunkát, szerezheti be. Mikszáth K.-u. 1. igényt kielégítő és legolcsóbb Kmehdtó Lajos Szász Erzséautógénheggeszlést, vágást,
árban bútorok nagy válasz- bet. Dóczi Sándor Sznhó Márendelésre szakszerűen kéria, Kooasz András Csípő Rotékban kaphatók.
szít és javít. Kész tűzhezália. Bozóld József Molnár
^
Lefolyó-,
tsvsmécsüVBÍt,
lyeket raktáron tart.
Erzsébet'. Kókai Ferenc Balog
T aszfaShiukotö l a p o k ,
Margit, dr. Fenyő I-ászIó Ermflasitaios.
Agócsi Ferenc
nyel AHce. Demeter
József
E letftíeüö-BBla, folgy-,
Bútor-üzem
Kossuth
D.
t.
5.
Csonka Gabriella. Szűcs István
lakatosmester. Dobó-U. 62b f j . fcükk parketta, csempe
Berta Zita Apáthi Jenő Vass
mélven leszállított áron e
Mária. Elhaltak: Handó Józsefné 60, Brunner Ferenc 83,
Sárközi Lajos 36, Zombort JáX
TiszaL-körot48.
Tel:
13-541
nos 53 „Gyuris Ilona 19. CsonflzfettKároíyl n.3 f C S t y f l S Z f 11
ka Vincén é 53, özv. Csikós
Lajosné 79, Csanádi Irén 21.
k i m - ^ . 3 Bánőczkv Györgyné 32. Labancz János 43, Kiss Bálint
IfHEHPimKÖSOTEKET ES ELBTRESZEMET
KERÉKPÁROK,
alkaré 76. Bodor Pál 66. Zovics Jómélyen. LE SZÁLLÍTOTT ÁRON most szerezze be
szek legolcsóbb
napi zsef 72. Asztalos Istvánná 66,
íren, részletre ís. Külső Koréndli Ignlc 71, Szilkai Fegtnni% 44 forinttól, Javilá- renc 23 éves korában.
ByftzflaHa g*Ml
Tegyan srebavégártástI
•eb íótálíassaj.
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Vasárnap, 1918 julius

TANUL A V A R O S
„Ami eddig sziv és lelkesedés volt,

még as egyesülés után is elvár
Úsztatta egymástól.

Aki mindennap ím

elhallgatná...

Kónya Józset városi aítkrt
már több szemináriumot hallga tott az SzDP-ben. mórt így
is vélekedik:

most öntudattá és tudássá válik bennünk"

minden dolgozóé, egyben a mi céje. Intő példa számiunkra tudás megszerzésével ml
pártunk ls.
Jugoszlávia, ahol Az elmétotf pártunk hiircos tagjaivá lehe— Marxi-lenini LanltAs nélképzés hiánya. Wietve a hely- lünk. A felszabadulás után mi
kül semmi eddiginek nem vett
telen
és
rosszul
alkalmazott
vasutasok
nitty
munkát
végezA fó pvp holtig tanul elmélet a dolgozó n6pet az
tünk az ujjképitfa terén és értelme, most tanulok elősző®
Borsodi Péter házfelügyelő imperializmus Karját felé so- munkaversenyben állunk még olyat, amit megmagyarázza száa világot és az eseméa Juhász Gyula-utcában. Sze- dorja.
ma íj. De hogy tm ennek az momra
Iparkodom, hogy mlgényes kis szobácskájánnk faújjáépítésnek és munfcaver- nyeké!.
jobban képezzem magara.
lán Sztálin- és Rákosi-képek,
senvnek mélyebb értelme. Je- nóx
Nagyon szeretem a szemináöntudatra ébréé
asztala tele oktatási fűzeteklentősége. arra most döbbe- riumot
ós nemcsak hetente
keL, amelyekből éppen jegyzenünk
rá.
aZ értelmiség
egyszer, de mindem top is elteket készít.
hallgatnám két órát, mert meg— Hatvanöléves multam —
Dr. Czárják Lajos törvénytanulom. hogy ez oz a párt.
Munkakedvet kap
mondja fiatalos frissességgel széki Jegyző bárói vízsg-ira kéamely a m f é s mindnyáinnü
—. av még állandóan tanulok. szül. de azért szorgalmas hnti~a kisiparos
emberibb életéért küzd
„Uf dolgokról haliunk Tisztában keli lennünk pár- gatója az igazságügyi alkalmaJános gázgyári muntunk célkitűzéseivel, helvesen zottak szemináriumának.
Rubinfalvi Micsa lakatos a kásSzécsl
itt..."
egyik leirsrorgaimasaba
keli látnunk és értékelnünk a
— Az értelmiség — mondja Belváros II. szemináriumára hallgatója az üzemi szerjfinAI)r. Tóköly József OTl-ügy- politikai helyzetet. Nagv bér- — sokáig tétlen szemlélő je volt Jár. Elmondja, hogv rajta klvezetóhetyettes az OTÍTalkal- házakban szinte futótűzként a munkásság harcának és va- \'üi még mintegy 70 kisiparos rfunmak.
mazottak
szemináriumának terjed a rémhír ís: amióta lami ingadozás mindvégig meg- hallgat szemináriumot.
A mtmkisosítály
hallgatója. Most végez először szemináriumra járók, sikere- maradt benne. Most, p sze— Ma már világos — állasen tudok közi leni minden mináriumon öntudatra ébreszemináriumot.
fegyvere
pltja meg —. hol o helye a
rémhír és elégedetlenkedés el— Mint értelmiségi dolgozó len. Hiszen mint házfelügyelő dünk. megismerjük a marxiz- kisiparosnak mint kétkéri dol- — Osztályom harcának érmus-leninizmus alapvető igaz- gozónak A nagytőke nyomasz— mondja — most látom iga- igen sok embert ismerek.
ságait. ezáltal pedig a dolgozó tó bcfolyá-sátói megszabadulva telmét tudatosítja bennem «
zán. milyen hiányokat pótol
szeminárium — mondja. — A*
nép harcának érteimét, amely- egészséges
ez a szeminárium, amelyen
szövetkezetekben oktatás elhanyagolására elretben
most
már
srivvoHéiekkel
megismerkedünk a marxizmus- „Most máf helytállók
tömörülve hasznos építői aka- tentő példa Jugoszlávia, nemt ls résrtveszünk.
leninizmus alapvető jgnz.ságalrunk lenni ax országnak. Az künk vigyáznunk kefl. hogy
pártomért"
vni. Egészen uj dolgokról halaz elméleti tudás, fimelvet a pártunk he forrjon össze a
lunk itt. látókörünk kisnéiosfil
Molnár Erreíic posta! kéz- Oktatást fözet az akta- szeminárium ad. mógínkább tömegekkel, hanem vezess*
ós most érijük meg annak a besítő szintén ebben látja a
növeld munkakedvünket és fel- azokat, valóban élcsapat lecsomón
harcnak jeléntőségét, amelyet szeminárium legfőbb jelentőtárja előttünk a jobb jövő ler gyen. Ez azonban csak akko®
a munkásság folytat minden ségét.
féhet. ha minden tagja az elFeliér Ildikó városi tlsxtvl- hetőségoit.
tfolgozó. közte a mi é let szín- — Most már helyt tudok selő Íróasztal ín «z akták mei-1
méiéit színvonal magaslatin
vonalunk emeléséért Ls.
dllnl pártomért bármi rossz- lett a szemináriumi füzetek is
áll A marxista-leninista td'oa*
önkritika,
Indulattal. kifogással szem- ott hevernek.
lógia olyan fegyver nekünk,
pártfegyeíem
amellyel gyakran talála munkásságnak kezében, ameMiért tanul a kiskeres- ben.
— Szabaa időmben tanulok
kozom az emberek között. Ami — magyarázza — de néha
lyet többé soha. semiíyen reDr. Kaufmann Imre orvos akció vagv fasizmus n<-m ütkedő
eddig szív és lelkesedés volt. Itt Ls akad egy-egy üres perc
rendelőjének asztalát valóság- het ki belőle
az most öntudattá és tudássá
Megyei! t'út kiskereskedő a válik bennünk. Heti egv óra és akkor jó. ha kéznél van- gal felvetik Marx. Sztálin, Rátanul, szerzi meg va'/y
nak.
A
mozgalomban
eddig
is
KlSOSz-ban nemrég megindult nem sok. mégis ugy érzem,
kosi müvei, ydros-tedejü propa- bőígy
vili szocialista tudását a vaszemináriumot hallgatja, az bogy egy hónap alatt többet szívesen vettem részi a magam gandafeiadísal.
ros minden rétegbeli dolgomódián, kulturmunkával, de
átvett anyag alapján éppen ön- és hasznosabbat
tanultam,
— A szeminárium mejlett zója. Es ez ff tanulást ED a laálló előadást koszit már, ami- mint edtfig nz iskolában és az annak ff jelentőségét, hogy
párttag, csak most értem meg rengeteget olvasok ls — mond- kit ja majd Ki azt a gárdái,
kor benyitunk hozzá,
életben.
. mert Igen sofc hiányt amely ldvatott lesz a szódat izigazán Tanulás közben tanulh pótolnom. A Szociálde- must a magyar, földön meg-— A kiskereskedő — Állatam meg nzt is. miért kell tapítja meg — azért tanul, hogy
nulnunk, hiszen tgy válunk mokrata Párt. amelynek tagja valódtanl.
Tanul az u j i t ó Is
a demokratikus társadalom
igazán minőségi párttá, amely voltam, teljesen figyelmen kíBerta József. ír Dohánygyár a dolconó nép harcát vezetni vül hagyta a marxl-íenJnl elCSILLÁROK, lánclcmoeefe,
hasznos tagja lehessen. Lenin
háztartást készüléket^, sreelvtárs nzt mondotta, hogv a u Utója számára már nem új- tudja
méletet "és a benne tömörült
relési anyagok és szere!!.*
munkafolyamat akkor végződik donság a szeminírium. Szakérteimírég magárat hozott polbe, nmikor a termelt javak szervezet! Iskolát végzett és
nuinlcá latok
gárt Ideológiáját egyáltalában
Szeminárium
Wjulnak n fogyasztóhoz. Gon- régi munkása a moztralorrma'k.
nem Igyekezett álválloztatnt.
dolunk ugyanekkor Rákosi elvMost uj világszemlélet tárult f r n n ' á s á j Kölcsev-utea 4
— Mégsem lehet soha eleget
— hajnalban
társ szavaira ls, aki leszögezte, tanulni — mosolyog — és bifel előliem, amely nélkül nem
milyen fonlos szerepe van a zony most ls estenkínt újra
— A 81 nwbaaiotyí 1 itasok
Szilád* Sándor MAV-fök*- lehetnék hasznos tagja a szokiskereskedelemnek ebben nz meg u.jra elolvasom az egve- tauz az utazó személyzethez cializmust énitft pártnak. Ezen- Országos Antifasiszta Szövetországban. A szemináriumon sfiléd kongresszusról szóló fü- tartozik ós egésznapi mun- kívül önkritikára, pártfegye- ségének szegedi főcsoport}*
tehát még jobban felismeri ük zelet. A helyes elméleti okta- kája előtt, a korareggeltórák- |
lemreJ nevel| n_ szeminárium. icéri pártmunkás tagjait, tiogyi
osztályheíyzelünkot és megis- tás. a tagok ideológiai kép- ban hallgat szemináriumot.
végül pedig elmossa art afel-\ névjegyzékbe való vétet véget!
merkedünk annak a pártnak zettsége a párt minden sike— Boldogok vagyunk — sőbb- és alsóbbrcnduségi ér-1 hétfőn délután Irodájukba*
oél'lri tűzéseivel, ameiy mint réneik és balsikerének mér- mondja
— hogy a* elméleti zést amely ax MDP tagjait' személyesen Jelentkezzenek.
n •v.r^jiyawtfljawlia^
a- — - f
Láttáin
magam
előtt.
Megj^
Még ma ls emlékszem ax
bandukol Pajtival az ismeretöreg falusi doktorra. Gyermeklen városban, nem tudja hová,
koromban. amikor lázrózsás
— Csak egy kutyát (párolt kihez tartson. A könyvekre
arccai feküdtem az ágyban, bibliofil Goethe-sorozatát.
káiénak első. eredeti 3dadása
el az autó — világosllott fel gondoi éi Dugonics Etelkájámindig betoppant. Rő, nagy— Tuaja uram — mondta, volt.
ra. amelyet akkor megmentett,
kockás bricseszélxMi olyan be- mert akkor mér nem tegezett
— Ezt már s rtrbff Is ma- ax egj-ik lolukodó.
most pedig mégis ott kejietf
nyomást. mini egy mozgó sakk- —, hogy ezért egyetemi hall- gammai viszem — tette hozzá
— Ha semmi, akkor miért hagynia De n romban tnegvftábla kellett. Kis bajusza értel- gató koromban egy fél évig olyan hangon, mintha máris néziik?
— fortyant fel bennem nsztalódük, hiszen mellett®
mesen bujt meg szája fölött, uem ellem?
a saját temetésére indulna, a düh és én ls előrefurakod- aktat a kutya.
rilkás fehéredő haja csapzott
Szép napok vollak. Azután
alatt a könyvvel.
tam.
volt és apró, fekete szemei elutaztam és csak a világégés hóna
Azután auió tülköl. A kuty*
Ugatást hallottam. A küszöA kutva az úttest szélén
villogtak, mint bogarak a fű- után jutottam Ismét a tájra. bön
leszalad
a járdáról, a fék fejmegjelent
Pajti.
feküdt,
kinyúlva
Valaki
föléje
ben.
A faluban alig találtam ép háövéit egy fájdalmas von;tál,
hajolt.
Orvosi
műszeres
táská—
Látja,
ezért
még
hálás
is
Első szava az ajtóban ez zat Rohantam a doktorhoz. vagyok a sorsnak — mondta ját maga mellé tette, leguggolt Maid csend. Pajti sincs több®.
voltVilláját ugy láttam, nem érte felvidulva ff doktor. — Meg- és gumicsöves fülhallgatóját,
X doktor mégegyszer lehatalálat. Berontottam az ajtón. hagvta nekem Paitit. hogy to- amellyel a szívverést szokták jolt és a kutya mellső LábaM
— Pajti, kinn maradsz!
A küszöbön lihegő drót- A Inksfs feldúlva, jti fosztva.
is 'óbnri-rosszban egvűtt hallgatni az orvosok, a véres szépen egymáshoz rakta, mi.nl
szőrű fok s 7.1 Ilyenkor megér- Az öreg doktor maga állt vábbra
'együnk.
szakadt ruhám szőrök közé túrta. Sokáig ugy a halottakét szokták fimárff
tette n szót. Fejét féloldalt a félig üres szobában. Rezig- van. egy Egv
Pét csizmám, egy maradt, hall-atózott. Kopott, kulcsolni A bámészkodók kft«
hnitolla megcsóválta farkát és nált mosollyal mutatott a nyolcad * könyvtáram,
de vnn kockás ruhájában a dokiorra züi ki vihogott, ti könnyezett
ttsztességtudóan hátrált n be-kőn yvespotera.
egy egész kút vám. Ez pedig emlékeztetett, n kutya ís drőt- Azután felegyenesedett. rnosC
csukódó njló ciői.
A könyvek sokat Jelent Csak ax hídja, szőrü fokszi lehetett. Ha nem láttam, nu'lven görnyedt *
A doktor megvizsgált Sze-! Megdöbbentem.hiányzott.
A akinek kutyája van — tette tudtam volna, hogv mindket- háta Levette kalapját és ugg
retó gyöngédséggel szokta mon- háromnegyede
ten a folyón lul vannak, talán nézett, mintha egész életéuret
megmaradlak ís sárosan, mocs- hozzá titokzatosan.
dani
gyanút ls fogtam volna.
kosan, összetépve timasztgat•
értelmét siratná.
- Dugd ki a nyelvedet ' ták egymást
Néhány
perc
múlva
a
kis.
Néhány
hónap
fett
ei
azóta
fiacskám I
Végül elindult A tömeg szót— Goethe... — motyogta
Amikor elkészült, felkelt.' szinte zavarodottan az öreg — Közben csunva világ köszön- kövérkés ember felállt Sokáig ianut nvi'ott utat. Esteledel*,
Vei le botját és füttyentett a . . . németek vollak. Goethe tött a falura A csehszlovák esóválta lehorgasztott feiét. Arcába húzta kalapját és tékutyának Az boldog csaholás- népe. Felégették, kenveret pi- reakció most sem akarta be- azután szétnézett Megláttam tova. ingadozó léptetekéi Insal szegődött nyomába. Na- rítottak a tüzénél. Németéit... látni. hogv a német csaoá'ok- az arcát amelyen valami ki- dult neki a mellékutcának. A
kai egvútt a fali és nemzeti- mondhatatlan fájdalom ült.
gyon jó barátok voltuk ők kelHangiában izzott a gyűlö- ségi megkülönböztetésnek is el Ugy éreztem, hogy elhagy n műszer táskát a járda szélén
hagyta.
Később már én jártam a let. Aztán hirtelen felcsillant kellett tűnnie erről n földről. vér.
Csak én tudhattam, mt va*
Százával, ezrével Indultak neki
doktorhoz, a domboldalt vil- a szeme.
A doktor volt. A doktor, a szivében. Eszemlie jutott egy
lába. a falu felett. Húszezer
— Várjon, valamit megmen- n családok a határnak. kis mo- akit 24 órán belüli távozásra
bibliát mondás, inbzeritw
•kötetnyi könyviárat mondha- tettem t — mondta és ravasz- tyóvol. siyő gyermekekkel.
szólítottak fel és miután nem régi
attól,
akinek nincsen, az i« eltott magáénak. Itt lapozgattam kás mosollyal orrára
tűzte
A halárvárosban jártam ak- ment. mert nem tiídotl könyegész nap és néha fél' éjsza- szemüvegét." — Ennek most koriban egy alkalommal, már veibői egv tízkilós csomagot vétet ik. ámije van.
Es néha nna\on szoinon:«k
kukat elbeszélgettünk költők- jobban örülök, mint annakide- a folyón innen. A főutcán nagy összeválogatni, kis orvosi tásről. könyvekről, irodalomról.} jén az egész könyvtárnak.
csődületet láttam. Odasiettem. kájával és kutyájával együtt az Uyen igazságok.
A doktor büszkén mutogatta i Megmutatta Dugonics Etel- Mi történt?
KÖVFSt'l i.av/i o
áttették a határon.
A következő láncszem: nz
Oktatás — szögezte le nemrégen a dolgozó magyar nép
vezére. Rákosi Mátyás elvtárs.
— •Azóta a szemináriumok tizen-ci Indul lak i\i országban és
megkezdődött a tagság ideológiai színvonalának emelése.
Szeged sem marao le ebben
a nemes versenyben, hivatalban. üzemben, műhelyben, villamoson, utcán, mindenki, mindenütt — tnnul.
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índnyájunk kenyeréről van szó
GépeUenőrök,
pártszervezet,
rendőrség
ellenőrzi
Szeged

AJsókőzpont határa mostaná•
San, o bö, áztató jaliusi esők
gMn valóságos zöld tenger képű
mutatja. A tarlót valami
egészen világoszöld szín folyta
Se, a semjék friss Zöld, a pájult Mezőid, a hatalmas kukoricatáblák haragoszöldek. A határ ezernyi tanyája
köri boruló. összebújó nyárfák, jegeItgék koronái pedig vetekszenek
tggmással, hogy minél mélyebb
pőld színben
bólongjanak.
Ebben a szemet, szivet gyönyörködtető világban teljes Irammal folyik a cséplés. A falu
közelében két Hofher-traktor is
dohog, a falutól fóbbra, balra
lágyan zsongnak, bngnak a cséplöszekrények. A halárban a zöld
látóhatárt négy-öt helyen is mafcsbaszálló,
aranysárga
porosslop töri meg: ott is fehér
zsákokba ömlik a pirosszemü
kenyér mag...

Alsóközpont
határa majd
huszonnyolcezer hold. A határhan, a különböző kaptíányságok területérc elosztva mintegy
harminc cséplőgép működik.
Ert a már tíz napja teljes

szövetkezet,
környékén

üzemmel dolgozó harminc gépet Idtünö «zervezet ellenőrzi.
Az MDP alsóköz ponti csoportja a cséplések kezdete óta
állandó szolgálatot tart fenn.
Tóth Fereuc titkár és a pártszervezet vezető tagjai úgyszólván éjjel-nappal talpon vannak.
A pártházban állandóan cseng
a telefon. Szegedről, közellátás161, közellátási és gazdasági felügyelőségtől, polgármesteri hivatalból érdeklődnek állandóan.
Rendben van-e minden, losz-c
baj a cséplés körül. Néha tiztizenöt kerékpár is támaszkodik
a pártház falához, a vezetőség
tagjai azon járnak ki a helyszínre orvosolná a hibákat.
— Sebők B. Jóskának Feketeszélen elfogyott a csépelni valója,
szaladjatok
kl
hozzá,
mondjá'ok, menjen At Szíksósra, az ottani gépek nem győzik.
Vegyenek át Rátától
csépelni

valót.. — mondja Tóth elvtárs. Jó egy óra múlva helyszínen van az üzenet, meg egy
óra és felbúg H rövid szünetet
tartó gép. A folyamatosság hiztosltva van.

Filidmüvesszöveikezet felelősi átüt

működő
cséplést

ség jeepje ls hol Itt, hot ott
bug fel a tanyák közölt. A homokos részen szinte elfullad a
motor, de eljutnak a Iegeldugodlabb helyekre is.

Munkás
eHlenörzi
a B-lislás
tisztet
A cséplés ellenőrzéséből legjobban azonban az ellenőrök
veszik ká a részüket. Az UFOSz,
a FCKOSz állított minden géphez megbízható ellenőrt. Más
vidéken a szakszervezetek jelöltek embereket, részben üzemi
munkásokat Fischer Ferenc
például Börcsók Károly gépé
nél van szolgálatbau. Valami
B-Iistás katonatiszt a gép felefős vezetője. Már többszőr pfeifferista-kijelentéseket tett. Ilyen
gépnél két szemét kell kinéznie
az ellenőrnek, nehogy — egyegy zsák gabona ifélrecsusz*
szék.« A határsávban levő gazdák a fel-felburjánxolt rémhírek miatt most nagyon hajlandók volnának egy kis külön üzlet lebonyolítására a gépeknél
De a gépek ellenőrei résen áll-
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TEXASBAN!
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Vadnyugati film.
Főszereplő: O'BBIEN
Egyidejűleg a

2. T f o e i s

CSiPii

Küzdelem a vadlillatokkal a legsötétebb dzsungelben.
HÉTFŐTŐL SZERDÁIG
A legizgalmasabb bűnügyi filmi

4 J SZ 4

Rí a gyilkos?
Üldözés, hajsza g gyilkos után.
Küzaclem egy ártatlanul halálra ítélt életéért.
Főszereplő:
pierrb louis
Előadások léi 5, tél 7 és
tél 9 órakor, — Pénztár
délelőtt 11 12 ás délután 4 órakor
•a tor

7
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a Szegedi Ipari Vásáron

p

o

tatásra kerülő ujitás.
A jelentkezők nagy számára'
való tekintettel az ipari vásár
vezetősége beszüntette a jelentkezéseket. A vásár így Is
az eddigieknél Jóval nagyobb
területet foglal el. Bekapcsolják a Széchenyi Mozi melletti
kerthelyiség területét is. továbbá az ptcai építkezéseket
a Deák Ferenc-utcán a Vörösm^rty-utcáig akarják meghoszszabbitanl.

r

i
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Négy bajnoki mérkőzés a S z Q K pályán

Szegjed mai labdarugó műsorát tePcs egészében a SzAKpályán bonyolítják le A nap
legnagyobb 'mérkőzése, a Szeged—Magyar Textil Nyári Kupa bajnoki fél 7 óraiior kezdődik. A SzAK csapatát csak
közvetlenül a mérkőzés előtt
állítják össze. Az erőviszonyok
alapján szép tűzdelem és biztos szegedi győzelem várható. Ez előtt a mérkőzés előtt
háromnegyed 5 órakor kezdődik az MKUM" 3- KMTE Nyári Kupa bajnoki. Sajnos erre a
találkozóra az Újszeged ismét
tartalékosait áll ki. de remélnak. — Tudjuk,
hogy a mi hetőleg a hazai környezet elmunkánktól függ a falu, a vá- lensúlyozni foírh a kecskcméros kenyere, llt nem veszhet el
egy szem buza sem — m o n d j a

társai nevében Fischer Ferenc
az egyik széksósi tanyám

f

„jeep" a homokban ülést

1 í o r / *5>~m© jei
Telefon • 824

V i l l o n ,

Pénteken felkereste a Lottójövedéki Igazgatórág sporttotó osztálya a szegedi ipari
vásár rendezőségét és megállapodtak. hogy a vásáron külön totó-pnvillont
állítanak
fel. A Loltójövedékl Igazgatóság sport-toló Osztályának vezetője, Kilián Sándor nyilatkozott. hogy érdekes uiitást is
hoznak Szegedre, igy remélik,
hogy a tolónak eddigi nagy
népszerűségét még
jobban
emel! az Ipari vásáron bemu-

A demokratikus
társadalom
Rer-dőriárőr a tarióu, j felépíti sis elhanyagolt iskolákat

Az alsóközponti rendőrőrs Iejfáaysége nagyon keveset aludt

a

lick nagyobb tudását és legalább az egyik pont Újszegeden marad. Ugyancsak a SzAK
pályán játszák le í! mezítlábas
bajnokság döntőit. Az első helyért fél 4 órakor küzd meg
egymással a Móra és az Ujsomögyitelop. a harmadik helyért pedig 3 órákon a Dugonicsgimnázium és Újszeged mezítlábas csapata.
A mezítlábas
mérkőzésen
szereplő játékosok hozzák magukkal igazolványokat,
meri
csak annak felmutatása tncl-lelt léphetnék l>o a pályára. A
rendezők 4 órára jelénjenek
meg a pályán, v

léséi. A gyülé.'i tárgi-a a DLASa
JÓL .tkerült a városházán
mte-tartett sportankét
területének megoszlása: lesz,
Szombaton délután n város- azaz á kunsági csoport átcsaháza közgyűlési
terméton tolása a bajai
osztályhoz.
— Azzal, hogy vigyázunk, a nagysikerű sportankétot tartot- Ugyancsak holnap délután 6
tak." amelyen Alberti József órai, kezdtette! tartia a DLASz
demokráciát segiijak — hangoztartott előadást. Párhuzamot
rendes tlsztujitó közgyűtatta fél óra múlva Kocsis Já- vont a mult és Jelen sportja évi
lését. amelynek tárgysorozanos üzemi munkás, gépellenőr között és kiemelte a
imitt tán az' kiénykőzben megürült
egy távolabbi cséplőgépnél.
Sportjának hibáit, amely csak tisztségek betöltése óts
több
A gépeilenörökét törekvéseik- a káváltságosok céljait szolgál- fontos, a jövőt Illető teendő
ta,
háttérbe
szorítva
a
népi
kerül letárgyalásra.
ben segitik az MDP szervezetei,
a szövetkezetek, az UFOSz, a és a tömegsportolás jelen lőséFEKOSz, a helyi rendőrőrsük ét. Ezzel szemben a demo- NcvezéVi halárViő jcl'us 2V
és a gazdaság! rendőrség. Egy rácáa a néptömegek sportolá- az NB-Iien és Jiil'ns 2f>. a kesát tűzte W célút. Utána dr.
rülctttán
Jól működő, rugalmas szervezet. Kreisz
László sportsebész tarSegítik, mert a kenyérről, tott előadást a sport egészségAz MLSz és a DLASz niösl
mindnyájunk kenyeréről van ügyi szerepéről. Az előadáso- tette közzé a jövő bajnoki év
szó..,
kat több hozzászólás követte. nevezési határidejét. Az NR,
L. NB II. és NB III. osztáNémeth Lajos
A Szakszervezet" MTE mai lyokba 50(1. 100. illetve 50 foNyári Kupa mérkőzését Makón rint nevezési dtj befizetésével
játsza le a MVSE csapatával. A egyidejűleg lehet a nevezést
Nyári Kupa többi mérkőzése: elküldeni, a hátralékos tarto»A« csoport: Szolnok—ÉTO. zások eigvidejü befizetése melSVSE—EMTK. Haladás—SBTC lett. A DLASz i.. ti. és ifjúsáDVSC—Elektromos. Déli cso- gi bajnokságára 50. illetve M3
port: KAC—r.sMTK, KKVSE— forint nevezési díj befizetésétartóit a nagyszegedi pafronázsbizoffság
Szentes. HTVE—KMTK.
vel egyidejűleg lehet a neveA nagyszöged! patronízsbi- szelóse. az ablakok gittelése,
Tí«*OT.verseny a Slart'onban. zést julius 26-íg beküldeni. Ifizollság ülést tartott, pmelyen
a
padozat,
küszöbök,
szekrémegtárgyalták az egvesv volt nyek. kémények javítása, uj A chmakeszi magyarság férfi csapatok után nevezési diial
községi és felekezeti Iskolák- táblák és fogasok felszerelése és női csapatát látja vendégül nem kell fizetni. Mindkét szöa Tisza. A mérkőzések ma reg- vetség fefliivia nz egyesületek
ba kiküldött albizottságok él- várat magára.
figyelmét hátralékos" tartozátai készített jegyzőkönyveket.
Ezeket a helyreállítási mun- gel 9 órakor kezdődnek.
1
rendezésére,
Megállapította a bízottság, hogy kákat mind a patronázsbdzott- . a DLASz hétfőn délután 5 isiik egyidejű
" Szegeden a volt római kato- ságnalc keli anyagilag fedeznie, órakor tartja meg hivatalos he- mert ellenkező e se tton a nelikus Szent Gellért általános mert a kultuszminisztérium lyiségében rendkívüli kőzgyü- vezést visszautasítják.
iskola és s mőravárosi köz- előirányzatát teljesen kimeríségi iskola
helyreállítására tik nz" ország egyéb részein
vezet ma délután • 5 órai
mutatkozik & legégetőbb szük- levő. úgyszólván romokban hePé
ríhlre*
kezdteltei kuturdélutánt
lmség. A többi iskolám később verő Iskolák, amelyekben már
dez. Utána tánc.
kerül sor
évek óta szünetel az oktatás.
Szemi'aiárwuvezetők értekezA Gellárt-iskota, amely a Ezért
Pártnapok n kerületi szervtepiarista gimnázium épületében
n htéofteág a társadalom Icg- zclckbcsi jal'us 21-éts, szer- lete 19-én. hétfőn este 8 órakor a Kálvin-téri székház kisműködik, rendkívül elhanyaBtélcsebh rétegeinek bevo- dán:
golt állapotban van Erek 'óta
Rókus 7 óra: «fr. Gál Tiva- termében. Pontos megjelenést
Násával India csak leljesV
használhatatlanok az illemhedar. Móraváros 7 óra: Róna kérünk.
ten/ feladatát.
lyek és az épületben 600 nöA szükséges anyagot az Béla. Felsőváros 7 óra: Havendék egy. ÁVC-re jár. A bi- MNDSz és a Magyar Ifjúság lász György. Fodorlelep fél 8 fCis^e-esIícdöfc f?svafa
zottság helyreállíttatja vala- Népi Szövetsége " társadalmi óra: Rimovits Mihály. Alsóvámennyi WC-t,
SzőveflftezeU lanfo'yaoioJi, Az
uton Iriztosilja matinék. Sza- ros fél 8 óra: TomMcz Imre.
njjaép't. a kapufáikét, al- badtéri előadások. Muzsikáló Osomogyíte'cp fél 8 óra: Er- érdekképviselet felhívására S
Fftzt lafafet, Itlvakol'aiia, Nyári Estek rendezésével. A dős János. Ujsomogyilelep fél kiskereskedők körében
igen
lefestet: a tantermeket, uj munkák elvégzését a Szakma- 8 óra- Varga Pál Ufszeged nagy érdeklődés
nyilvánult
padokat, fai' teásokat sze- közi Bizottság vállalta magára. fél 8 óra: dr. Toldi Ferene. meg a szövetkezeti tanfolyam
rez Ij«, nre^jav'tta'ja »» aja szakszervezetben tilnnvüil Jőzsefte'ep fél 8 óra: Márki iránt. Augusztus eleién indul
tókat zárakat, fceövegezíeifi do!goiék inuiikabr'jádokhan András. Belváros I. 7 óra: Dé- meg a szövetkezeti tanulmányt
az ablakokat.
vonulnak majd b* roham' nes Leó. Belváros II. 7 óra: kör mégpedig két 35-35-ös
Perjés! Károly.
csoportban. A résztvevők rt
Mimikára,
Nem sokkai jobb a helyzet
Jnl'us 24-án, Sromlifllnn: tanfolyam kezdetéről égvén?
a mőravárosi iskolában sem. hogy saját és minden dolgozó
Az épület még árvizelőtti, ro- gyermekei szeptemberben már Kecskéstteiep 8 óra: Pcriési értesítést kapnak. Azok. akik a
20 forintot még nem fizelték
zoga. de azért ideiglenesen egészséges, kitűnően felszerelt, László.
használhatóivá lehet tenni. Itt a népi demokráciához méltó
Üzemekben ezen a héten to, haladéktalanul fizessék l>a
számos folyosó és terem kime- iskolába járhassanak.
szakszervezeti napot tartunk. az érdekképviselet irodáiéban
Az MDP Belváros I. szer- (Széchenvi-lér 15.. I. em.l
Válmwtatány) ülés. Keddten,
re/elének »Makarenkó< gyermek kultércsoportja vasárnap 20-án délután C órakor vádélután 6 órai kezdtettél gyev lasztmányi ülést, 24-én. szomk o s s a s
j á n o s
mekeiőaoást rendtez Kálvin-té- baton délután 6 órakor pedig
• Szegcdi Nemzeti Színház opera énekese operákat és operette- ri székházának uagytorméton. rendkívüli közgyűlést tart ni
A kecs kés telepi MDP szer- érdekképviselet
ket énekel. G e f o o ö d i i l n t a c i j I

A pártszervezeten kívül az a cséplés kezdete ótí. A hat
álsóközponti Földművesszövet- kapitányság területét járják éjfcezet ls mindent megtesz, hogv jel-nappal. Hol Mórán bukkan
min/l hamarabb készen legyen fel egy gyalogos rendőrjárőr,
a cséplés. Kedden az egyik gép- hol Fckcteszélen. stvit fel egyiiét szabálytalanságot lepleztek egy rendőrjárőr kerékpárjának
le. A gép felelős vezetőit a gaz- fékje. Van, r.hol bokáig érő hoflasági rendőrség őrizetbe vrttc. mokban fenéidének meg, vau,
A gép természetesen leállt. A ahol gyaJogcsapásokon kell kafcsadagazda kétségbeesve- sza- rikázni, tarlón áthajtani, árkon
ladt fiÜhöz-fához. Ml lesz a mun- átemelni a gépet. Dc mindenkával. nii lesz huszonkét em- hová elérkeznek ezek a négerbarnára sült rendőrök. Az egyik
bere l e i vérével ?
A * Földmű vesszövetkezet egy helyen a felszerelést, k másik
műszaki középiskolái végzett ke- hdyen az Iratokat vizsgálják
zelőt állított a gép mellé. El- felül Megkérik: szíveskedjenek
lenőrnek pedig egy nagyon lel- lemérni a gabonát..,
A szegcdi gazdasági rendőrkes, becsületes, fialal tanítót.
Üzemanyagról
gondoskodtak.
Egy fél délutánt időveszteség
után újra dolgoznak
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Tlszapartnát em. családi ház
H tea talon f £ ő r t e « n í n y e i komfortos 2 nagy lakással 60
ezer. Római-kőrulnál ud. 1 szoH'rrtrlraéiiy. A niérlékhítole- bái magánház 16.000. Rókuson
si 15 hiyatai n közforgalmi mér- egyszobás magánház üzemhetékek ős mérőeszközök Idö- lyíséggel 18.000. Petöfi-sugárszakós hitelesítést Szeged vá- útnái kőrúton belül 2 szobás
ros VI. ós VII. kerületében magánház szép kerttel 18.000.
lakó, vrwv olt telephellyel ren- Sándor-utcánál lelek épülettel
delkező. D E F betűvel kez- 10.000. Újszegeden Temesvá•!ői$6 xiovfl nv&rtékhasználó te- ri-kőrútnál 2 szobás villa 200
jek részére julius HMM 244g h-öl gyümölcsössel 15.000. —
lerjedő időben tartja a Tábor- Ugyanott másik 2 szobás 600
ul ca 2. sz. a. hivatalos helyi- í 1-öi gyümölcsössel 20.000. —.
ségében. Az 1007. évi V. t. c. Ugyanott 2 szobás fürdőszoalapján felhívom az érdekelt bás bekóltözhelö 30.000. U.
méríékhaszráló reteket, hpgy ott 4 szobás, fürdőszobás 40
a kétévenkiat ismétlődő köle* ezer. IJjszőregen egyszobás
Iezolt'végfiknek legyenek ole- magánház 300 n ^ ' gyümölget. mert ellenkező esetben a csössel 6500. Ugyanott 2 szohivatkozott t. c 32. é« 36. bás magánház 414
gyüérteimében súlyos pénz- mölcsössel 0000. Földek líisbüntetésben részesülnek, Pol- lemplomtanyán egy kat hold
tármNlfr.
szöllő terméssel 18.000. 2 kat.
holdas szöllö gyümölcsössel,
épülettel 50.000. Domaszéken
Efodö I t ó n k . í ö ' d p k
14 kat holdas szántó holdanEmeletes n) ház vendéglővel ként 5000 Ugyanott 2 hold
forgalmas helyen 60.000 Ft. szántó G-ÖIe 6 forint 889
Boldogasszonv-siicAriilnál félig • - ö l szántó négyszögöle 6 fokész családi ház 32.000 Piac- rint. Nemzetközi müutnál 2 kis
nál cm ház 2 lakással 35 000 hold 1. rendű szántó JH-őle
Víztorony közelében 3 szobás 0.50 forint. Deszken 15 kat
modern magánház beköltözhe- holdas tanvásblrtok 30.000. —
tő, raktárral 00.000, RómaJ- Algyői müutnál 3171 [H-öl
fcörutnál nlknlmi vélel emele- szántó 3500 forint. Megvehetes ház szép kerttel 10.000. Vá- tők: MÉZERNÉ Ing. Iroda álsárlielvi-sugárulnál iij ház 3 tal, Dózsa György-utca 2.,
lakással, beköltözhető 11000.
4es79
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GYÜMÖLCSFAISKOLA! utazók
magas jutalékkal felvétetnek.
Óvadékul négy-ötszáz forint
szükséges.* Jelige- .Bokebelcziiclő?.'
HÉJAIM főző mindenest keresek kitűnő bizonyítvánnyal. Jeleulkcz.és- DárJ-u. 4/a.. délután 5 ís 7 óra között.
PERFEKT fodrásznő állást ko»•>* Voraáné. Teréz-utoa 32.
OTODWFS glmnnzlstalcónv álla!'; nos iskolás kon-epetálását
Jű'8H%san vá'lnlja. Érdeklődni: Róm.d-könit 16
PERFEKT német tudással olcsón
felelősséggel előkéseit
jx>l vizsgásokat.
Klstlsza-utca
a., földszint.
GYÜMÖLCS-..
élelmiszeriparomhoz pénzes társat keresek.
Jc 'bv: . KörremükódÓs?.
KiS'/OLGAUASü \N
perfekt
fialni ní> az Ipar! vásárra
rilánlkozik. Vargáué, Toróz-u.
32 szám
.KRU'M.á árva vagy menekült Icánvt felveszek, akímiind'ti munkát vá'tal és otthont
nkor. Kálvária-utca 42. PnJogh Érd vasárnap délulán.
ELMENNÉK magányos férfihez házvezetőnőnek vagv bármilyen hclvre lelícs ellátásóit. Jelige: .Vidékre ts.«
wirrsh"rfit~el " 'tg
F1HSS vágolthiromfi olcsőn
kan ha tó T4bor-u 8„ a városi
adóhi val a t' ai szem ben.
BÉLYEGEKET veszek, eladok.
Falus béivefikereskedés, n foti'dmmi lemnfommai szemben.
!•' ta-ufen 29
II a n v t A óras és ékszerész.
L d L £ 5!
Kárász-utca 14
keresek kar és z ebórikat Decker
érái is) rzüslö'. Srlliánsekszereket
ina-as áron. Ora- es é <srerfavitást
vllaiok
rnersgiiirlragasztó a
Vidra-ulráhnn kaphatói Ovcecl lessék hozni' Vidra-utcai
nerékoárosnál •
OIIA1 és aranytárgyakat legolcsóbban DruCkernal vásárolliat. Széchenyi-tér 0. Aranyat
és ezüstül vesző*.
ELADÓ 5.20x3 01) hibában torontáli szőnyeg. Szent Islyán7
lőr 6.
RIRLY gyermekkocsi, yj fckele férfiöltöny középlermetre
julánvomn eladó. KLslisza-ulca
4. szám
PÍIILII'3 86. A. Typ. 5+-2-OS
rádió eladó. Alkalmi vétel. Eazekas. Közojjészséglan, Dóint?r. c épület.
KONYHABÚTOR eladó. RomMtca 7. Fcisőváros
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21.40; Vasárnapi rádióankét.
22.30: Jazzmuzsika. - 22.45:
Könnyű zene közvetítése Rárisbóf. 23.30: Szerelem dalban
Vasárnap, julius 18. '
BUDAPEST L Jt Reggeli t. elbeszélve.
DUDAPEST II. 9: Zenekari
8: Hírek. Müsarísmea-tctós. —
8.20: Sriv küldi szívnek szíve- müvek. 10: Fejtörő séta Zenosen. 9: Ilaydn- Gr* szimfónia potámlában. 11: Zenés délD-dur. Hangi. 9.30: Re forrná*előtt 12.10—13: Zmudzinszky
tus vallásos félóra. 10: Kato- Taddeus zongorázik. I.iana
likus ogyhází ének és szent- PasqoaLC hárfázik. 17: Ötórai
beszéd. 11: Képele, szobrok, téa. 18: Halász Kálmán orrajzok 11.13: A Bíró voüósné- gonái. 18.30: Tánczene. Hangi.
ves. 12 15: Anyák ót perce. 19.30: Zenés risztetek Suppé:
.Szójj Galathea? dmü operett2.20: Negyedóra ez Arany jéből. 20.30: Könyvszemle. —
Angyalian. 12.35: Az Állam- 21.15: Magyar nÁlálc. Ilangl,
rendőrség József Attila Enek- 21.15: Jazz muzsika. 22.15: A
és Zeneraira. 13: A Világiro- csikágói szitnfónlku'j zenekar.
da lom kincsesháza. — 13.30:
Ilóttő, julius 19.
Hajdú Péter Rroadwav Jazzegyüttese. 14.10: Ünnepi hangBUDAPEST I. 7.20: Reggeli
lemezek. 14.55: Előadás a Stú- zene. 8: Háztartási tanácsadó.
dióban: .Hősök, árulók, fasisz- 8.15: Heti zenés kalendárium.
ták.? 15.20: Szabó Márta zon- 9; Dombay Gyula szalonzenegorázik. 15.45; A spanyol sza- kara játszik. 12.15: .Asztali
badságharc. évfordulóján. 16: muzsika.? 13: Termelési hírMagvar nóták. 17.10: Magyar adó. 13.15: .Népek zenéje.?
Enciklopédia. 17.40: Verdi- A 14.10: A házi-együttes játszik.
végzet hatalma. — Nyitány. 16: Kalandozások a zenetőrHangi. 18: Mozart: II. ra-,sá- lónetlien. 16.40: {tetőn kora.
lion K. -99. Hangi. 18.20: A Petőfi humora. 17: Hirek. —
Falu Hangia 19.20: Vasárnap 17.10: A Magvar Hadifogoly
e„<tii szerenád. 20.35: A síóger- Híradó ráJlókőztoményei. —
pálvázat díjnyertes darabjai- 17.15: A Vöröskereszt közlenak bemutatása. 21: A Rádió ményei. 17 20: Sziv küldi szívHangja 21.05: Totóhirek, — nek szívesen. 18: Szovjet írók
21.11): Hangkégék a vasárnap antológiája. 18.30: Rózsa Ansportjáról. 21.30: Hanglemez.
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nié éneket, % Bo-Bop
együttes játitii. 19.50: A Faj®
ifangjg. 20 353 .Magyar, muzsika.? 21.35: Hango-, Híradó,
21.55: Olimpiai Hlra<)ó. 22.25:
A Vöröskereszt köziemén yd.
22.30: Böszörményi Nagv Bél®
éa Rfciner Károly zongorázik,
23.05: Siáv küldi szívnek szívesen. 0.30: Hírek eszperanf*
nyelven.
BUDAPEST II. Ötórai tea.
18: Batárv József hegedül,
Xraló Pál zongorádk. 18.40:
Női szemmel . . . női rfdr.ek
—
19.15: A Falu Hang; a 19 30?
Néger spirituálék 19 45: Közellátási negyedóra. 20; Srir
küldi szívnek szívesen 2030:
A Rádió Szabadegyeteme. 21.15: Ml történik a vitággáz(taságljan? 21.30: Rózsa Bél*
énekel. Szegedi Farkas Jórai
cigányzenekara magyar nótákat muzsikái. 22.30: .tazz-irtüvek.
— SZTRAJKRA KESZRLNEK A FORD-MÜVEI MUNKÁS Af. Newvorkt
jelentés
szerint a Ford-müvek 111x00®
munkása sztrájkra készül. A
munkások óránként 28 centes
béremelést követelnek de u
vállalat vezetői csak 11 centiéi akarják emelni a/ órabért.
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elndó Segesváry és Katona mű- csi eladó Kabók gyermekko-d
szaki üzletében. Feketesas-u. cstsnát, Dajcsy-Zríiins2Íky-utca BÚTOROZOTT szoba fürdőszoba- és konyhahasználattnl
17. szám.
16. szám.
IIAUOSZOBABUTOROK Icgol- KOMBINÁLT szekrény sürgő- házaspárnak nzonnalra kiadó.
csóblmn a készítőnél, Spilzer sen elaifó. Szalyrnar-ütca í5.. Széchenyi-!é>- 8.. I e. 8.
HÁROMSZOBÁS belvárosi moasztalosmesternél készen kap- gázgyárnál
hatók Margit-utca 12.
MÉLY gyermekkocsi }ó Altn- dern lakás költségmegtéritésTIZ vándorkaptár eladö. — pollwn és egy vaskályha el- set olasón átadó, két családFelhő-utca 14.
adó. Fodorleláp, Tölgyes-u te* nak alkalmas. Jelige: »Régibérü.?
3 VALT6S. 120 basszusos tan- 15. szám.
góhanuoníka. 5 csöves rádió ÍRÓASZTALOK, fcassCT.írógép,,BÚTOROZOTT szoba férfinak
és egy használt férftkerókpár sezlon, porszívó eladók, hleig- koszttal is azonnal kiadó. Bem
eladó 3—4-í«. Kereszt-n ö.
tékmtheíők kedd délelőtt 11- tálwniok-ulca 20. (Volt RókaEGY uj. 120 basszusu. 5 %-áltős től: Kárásr-ufea 14.. I. e. 2. utca)
tangöbannonlka eladó. Polglr- ELADó háx Ujszcrod. Kljlay- ELCSERÉLNÉM emeleti szobautcá 28.
fasor 21. Tud. Jőjárt kocsma. konyhás lakásomat hasonlóért vagy két kis szobáért. —
SOMOGYITELEP 55. n 1198. Józseftolep.
számú
szabadkézből el- MINDENNEMŰ foiscnátt vívó- Felhő-utca 10.
ndó.
fdszeretést veszünk. Ajánlato- KERESEK egy- vagv kétszoTÉGLA és épület fa. használt, kat Kökéndy, BoJcor-ufca 4/a. bás líClvárost v. a Belvároshoz
közeli összkomfortos lakást.
iókarhan eladó Madáeh-u 6. szám alá kérünk.
Jelige:
KÉIAVNKAZO nagvsáipi dobo- Jó Állapotban levő fehér mély köllségmegtéri léssel.
zok éfi egv oénzlárajtő eladó. és sportkocsi eladó. Cím: Va- •Azonnau.
FIATALEMBER önálló háztarUhn a kiadóban.
dász-utca 2/a.
EGY három dnrabMl álló bőr- MOTOR pótttlós. lengő Drílas- tás nélkül Belvárosban társgarnitúra elarló. Madách-u. 1/b. líc és kismotor-krlóméteróra bérleti lakást keres. Jelige;
rátán
• Medikus?.
elndsV Csongrddli-sugőnit 3.
MENYASSZONYI éa vőlegény- ELADÓ lx>rdó fotelágy, mo- EGYSZOBÁS beivárort, tcaruha kölcsön vagv fehér tiszti dern előszobafal. Kiss, Cson- konvhás összkomfortos lakás
átadó Címeket »Főbér!eli? jelruhával eladó. Hóbiárthasa-u. grádi-sugárut 441).
6. szám. L em.
PÁNCÉLSZEKRÉNYT keresek igére kérem.
LEN ruhavászon legolcsóblmn nvegvó'elre. Ajánlatokat Tő- EGY'- vagy kétszobás lakást
knrrható Gsets müszövönél. Uj- rök, Dózsa Győrgy-u. 6.. H. köítségmcgléritéssel. azonnalra keresek. Attila-utca 9., II.
sz.eged. Kőzépfcíkötő-sor 12.
címre kérek.
UJSZ6REGI állomás mellett
emelet 5.
UAZ
eladó,
2
sjoIjAs
magánkis magánház eladó. TudakoKÉTSZOB '.S, konyhás, speizos
ház
nagv
kerttel,
sok
mellékzódni ott a Iászló-trafikban.
lakás a város legszebb részén
helyiséggel.
átadással.
SomoEGY W.tejü tejöskecske elkevés bulorral azonnal átadó.
gvitclep'
II.
u
39.
adó. Somogyltolep 9 u. 545.
•Szép lakás? jeligére.
KÉTSZEMÉLYES rekamié ol- 11 DARABRÓL álló magyar SZOBA, komfortos lakástköltcsó áron eladó. Szent István- bútor eladó. Boldogasszony- uégmegtériléssei vennék. Cfcn:
sugárut 13.
tér C.. emelet 3.
a kiadóban.
EGY' kereset használt fekete EGY Singer varrógép eladó.
Bihari-utca
41
kosztüm és zsorzsettruha magas a'alcra eladó. Délibáb-utca GÁZTŰZHELY eladó. Móreyu!ca 12.. Dobrai.
ÜZLETHELYISÉGET nzonnal3.. földszint 1
ELADÓ modern kombinált szo- ra keresek. Szántó, Széi-u. 16.
EGY te'ck egyszobás épülettel ba és dísznóbörtáskák. Meg- KÓIIKARATJAT most Javíttassa
4500 Ft-ért eladó. Sándor-u. tekinttietők 8—2-4g. Feisötisza- bőrpuhító festéssel Rövid és
60 szám
part 29
hosszú bőrkabátok mérték után
A L K A L M I vétel: Újszegeden lOO-a* SHB-motor és nő! ke- szakszerűen készülnek Csordás
3 szol>ás beköltözhető magán- rékpár eladó Arrfe-u. 63., va- bőrruKakésiitőmesternél, Szent
ház. ártézl víz bent 800 (H-óI sárnap délelőtt.
Miklós-utca 7.,
felsővárosi
gvömölcsössel 14.000 Ft {ér- PIROS stepfolt grermeksport- lempfom mögött.
méssel. Megvehető Mézemé kocsi. barni falióra, tölgyfa BELVÁROSI
üzlet helyiséig
Ing. irodában. Dózsa Gvörgy- sekretaire.
iggöftykarnis ' el- iparengeoéllyel vagy anélküí
utca 2 (Kultúrpalotánál.)
adó. Bcrzse yi-u. 1. a. föld- berendezéssel átaoo. Jelige:
SÜLLYESZT/W Singcr varró- szint 2
.tparengedéüycl?.
gén eladó PArisi-kőrut 38/n.. SPANYOLFAL
(nagyméretű, VIDÉK! szódagvár felesbe vagy
röldszta* 3
niüszcrláska (bortuhor, zárha- haszonl>érbe kiadó vasárnap:
Haiós-utca 24. Deák.
RMW 750-es prima Állapot- tói eladó. Béke-utca 15a.
ban. Uszta uj gumikkal eladó. ELADó sima hörtüzögép ol- RÉGI íöforgalmu hentesüzlet
csón. Ustökös-utca 8/b. szám. bérbeadó üresen ts. Bem táVásA-Imlri-srgárut 41.
bornok-utca 20
SA JATTFRlWÉSü
szntvinari cmc'et. Ivicz.
lx>r 1 I. 5 80. Zollán-ulca 13. UAZ eladó olcsón 400 (H-ől ASZTVLOSMÜIIELYEMET
Kanható hé'.fő reggeltől.
gyümölcsössel.
Atgner-telep. Kálváriá n. 11. alatt megnyitottam. Kérem Ismerőseim és
KIFOG ASTALAN
á Hanoiban Zsám bók ré ti sor 8.
levő 100-as SHR motorkerék- UAZ eladó. 2 szoba, előszoba, a közönség támogatását Banpár eladó. Gyulapüspőktclep konyha, minden elfogadható . kow László asztalosmester.
9 szám.
árért. Somogyitelep III. utca INTÉZETI és háztartási nikkelezett szép csernpés tüzhelvOPEL .Kadeli? 5 uj gumival 109. szám.
külőnlegességez Kovács tüzelndó. Érdeklődni: Bútorüzlet, ÚJSZEGEDEN, Bérkert-u.
Rajcsy-Zsitinszky-utea 19. sz. szánni ház 800 •-&! kerttel hejvraklácáljan^ Szt. Ferenoutca
(Vott' Feketesas-ulca.)
eladó.

JöKARRAN lévő külfo'rlí férF;kerökpór elad?) Puskés-u 1(L
ELCKF.R ÉLHETŐ tangó! e monika l«rék[»árért vagv ela-Al
hétfőtői mindennap 7-töi
Köícsev-u 8 . nsztalosiriúí.iáy*
l/cn.
mekéről saját otthonában kési®
felvételekei.
ÜZLETHELYISÉGET iakrfew
szat egx beleötve ugyanilyen olcsó takltórü lakésomn ft' elcserélném. Honvéd-tér 7/b sa^
ajtó 1.
ELCSERÉLNÉM 80 basszusa,
eg\-váltós. erős hangú langóhármonOaámat erős hangú három vált ós. 80—120 bnsszusow
ra. ráfizetéssel. Cím: Arvínutca 38.
KERÉKPÁR-, varrógépjaviláa?
zománcozSs JótáUassal
lYvbitsch műszerész, Klauzál-td?
5. szám. az udvarban
ZONGORÁT, orgonát, harmóniumot
tökélelesen haegoL
javit Rakovszky. a Nenia:tí
Színház és a Zenelconzprvatórium hangolója. Br. .Tóslkwutca 31.. földsztat 4. Telefon:
8—31.
rOLOSK YIRTAST garntx áv<
végez a Cián-vállalat. Bajcsy*
Zsllinszky-ulca 10. (Vott F*.
ketesas-utcad
RFDONYKÉSZITÉS redőnyjavitás Bedőnvioartól. Befo:-rr.átus-palota. a ' mdegforráskut?
nál.
VILLANY-, antenna-. e:«ngőszerelést és javítást szakszerűen. olcsón válla! Rovó István villanyszerelőm^ Osztrovszkv-utca 17/a. A Délmagyar*
ország előfizetőinek 5 száznlék engedménv
5IOTOR- és kerékpá rjavítáa,
használt motorkerékpárok vétele-eladása. Gynponyt Józori%
Kazinczv-utea 11
RF.TIKCL. pénztárca; börőw
döket szakszerűen javít SZB*
szánfv Itóróndös. Kárárz-a. *
DRLMAGYARORSZAG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő;
DR. ANTALFFY GYORöT
Felelős kiadó:
DR ZOLI) SÁNDOR
Szerkesztőség"" Jókal-utc® *.
Felelős szerkesztőt telefon: 4fi&
Szerkesztőségi telefon: 101.
Nyomdát szerkesztőségi telető*
este 8-tól- 673.
Kiadóhivatal Kárász-utca 6
Telefon; 325
A ilu-ia|>Kiadv Kii nyoin..
S, vezető: Koncz László

