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Őszinte politika
(b. p-) Az amerikai imperialisták, az uszályukba kapaszkoBő európai fasiszta kormányok,
inunkásárutó vezetők politikáját
i— vagy inkább mondhatnánk
manővereit — a kudarcok soroIzata jellemzi. > Politikájuk* mozgató rugója a második világháború után — és végeredményben előtte ls — az volt.
hogy mindenáron
fenntartsák országaikban a kapitalista
rendszert, a dolgozók korlátlan kizsákmányolását és kiszolgáltatottságát. Ezenfelül
arra
törekedtek, hogy azokban az or.
szá.gokban, ahol a kapitalizmus
megszűnt, vagy végfesegen megingott, — újjáélesszék a tőkés
rendszert, vagy togyőgyitsák a
•sebeit*.
A »csodaszer* ~ a Marshallterv — azonban nem érte ei a
Várt hatást és eredményt
A
• pénzügyi támogatásban* részesített országok
pénzügyi,
gazdaság! helyzete fokozatosan
rosszabbodik és ma már az a
helyzet, hogy Ilof/mann, az európai »segélybizot(ság« vezérIgazgatója idegesen utazgat a
csatlősországok
fővárosaiba,
liogy a kormányokat rávegye —
ha nem szép szóval, fenyegetéssel — az amerikai kólesón
elfogadására.
Az imperialistáknak pem sífcmVt céljaikat elérni. Ennek
egyik oka az. liogy saját népeik elTcná'lásába ütköznek. Ezenkívül pedig — és elsősorban —
» Szovjetunió és a népi demokráciák politikája a legfontosabb fénvező. amely megakadályozza az imperialisták manővereit.
F.s ahogv az események előre haladnak, mindig vl'árosabb
lés szomme'táthatőhb Tesz
a
két politika közötti különbség
mindig nagvobh tömegek tál iák
lés érzik a Szovjetunió politikájának őszinletétét és azt, hogy
lennek a politikának célja ahékc, a népek szellemi és. anyagi
fölemelkedése.

Legyen tudatában a magyar nevelőtársadalom,
hogy munkája sorsdöntő a nemzet életében
—

mondotta

a

Budapest, Julius 20,
A
magyar pedagógusok szakszervezetének rendezésében
kedden nyílt meg ünnepélyes keretek között a megyelük egyetemes
nevelésügyi
kongresszus, amely folytatja az első egyetemes tarcitógyü'és 1848-Jban megkezdett
munkáját A megnyitó ünnepségen megjelent
Tüdy
Zoltán köztársaság^ elnök,
továbbá Szakasits
Árpád,
Veres Pdter, Dobi István és
Ortuiay Gyula miniszterek.
A Himnusz hangjai után
Béki Ern5 a
pedagógus
szakszervezet országos főtitkára vázotta a kongreszszus feiadatait. A kongreszszus legfőbb feladata
—
mondotta —, hogy kidolgozza a magyar népű demokrácia számára az
egységes
nemzeti tanrendszert, a demokratikus köznevelés szervezetét és irányelveit.
Ezután Tüdy" Zoltán köztársasági elnök mondóit beszédét. Megállapította, hogy
a száz évvel ezelőtti tanító-gyűlés és a mai kongresszus ugyanazokat az
eszményeket Iá!ja
maga
előU: a népmüliök műveltségének felemelését.
A kongresszusnak évszázados mulasztásokat kell pótolnia. A magyar
nevelői
társadalom cl ölt — folytatta
a köztársasági elnök —megnyílt annalcf lehetősége, hogy
az egész dőígozó
magyar

köztársasági

elnök

a

negyedik

pedagógus

milyen utat és milyen jnánép Javára szolgálja a-maga
diot iáinak helyesnek
n
eszméjeát A nevelő társamagyar köznév elé* körítédalom a kormánytól
meg
sében,
fogja kapni azt a megbenevelő
csülést, amelyről a múltban Legyen a magyar
csak üres szavakat mond- társadalom motorja a szelés
tak, de megkapja a szüksé- lemű felvilágosodásnak
ges eszközöket la a nevelői értelmi felemelkedésnek és
munka minéi tökéletesebb a Függetlenségi Front szolnevelő
teljesítésére. Legyen tudatá- gálatéban végezze
ban a magyar nevelői tár- munkáját.
A nevelő társadalomnak a
sadalom annak, hogy munfelvilágosítás fegyvereivel
kája sorsdöntő a
nemzet
kell küzdenie, hogy a uraéletében. A generációkban
Kgyar nép a szociális
éa
tudatossá kélj tenni a deszellemi felemelkedés utmokráciát, az emberi szabadságjogok eszméjét. Véiin magasabbra emelkedk
gül azt a meggyőződését feék.
jezte id, hogy a magyar peA magyar nevelő társadagógus társadalom
ereddalom kötelessége, • hogy
ményesen végzi el 1848 'szelelsősorban a íaiu szegény
lemében a reá váró nagy
és elmaradott
paraszti
munkát.
népé mellé álljon, annak
felszabadításán, szelletül,
Ortutay Gyula vallás- és
politikai és erkölcsi felközoktatásügyi
miniszter
emelésében segítsen.
méltatta a 100 évvel ezelőtti
Ezután a kongresszus elegyetemes
tanitó-gyülés
munkásságát és hangoztat- nökévé Zsiray Miklós egyeválasztották
ta, hogy a magyar pedagó- temi tanárt
gusok szabad szakszerveze- meg, majd Lukács Sándor
konte, mint az 1848-as eszmék helyettes főtitkár a
méltó folytatója
megvaló- gresszus feladatait ismertetsítja mindazt, 'iuúrői 100 te és orsrágos neveléstudoévvel ezelőtt a nevelő tár- mányi intézet felállításának
sadalom még álmodni som sziükftégességét hangsúlyozmert. A kongresszus meg- ta. A népi demokrácia —
beszélésének
eredménye- mondotta a többi kőzött —
pedagógiai eszközeivel Is a
ként
nyugodtan
forduRmbink család erősítésére törekszik.
n kormány Illetékes té- Az iskolában teljesen meg
nyezőihez, mondják e4 hi- kell szüntetni a tanulók/tártük, meggyőződésük
és sadalmi és vagyon! helyzeA
politikai elveik
szerint ite szerinti tagozódását

}

üég^iiafalmi értekezlet
várják a berlini

Berün, julius 20. A berlini főparancsnokai most azonnali
Amíg az amerikai Imperialis- szövetséges parancsnokság még hatállyal betiltották a
külön
ták a nemzetközi po'itika min- junius eiejéu elhatározta, hogy
őén vonalán és minden meg- juüustói kezdve minden övezet- fejadag, valandid a pótfegyek
toiyilvánutásában a maguk pro-ben feJernöü a fejadagot és kü- kiosztását. A oyugatl övezetekfitérdekeit tartják szem előtt, lön pótjegyet juttat a dolgozók- ben najxrólrnapra romlik as elkis és nagv népek szabadságát nak. BerJn nyugati övezeteinek látás.
függetlenségét gáttásné'kiU letiporják, — addig a Szovjetunió
flmlg
tsumzm
Siadügyi szakértőkkel
iés a népi demokráciák — sokt
á
rgyas...
szor nehéz kórü'mények közölt
— saját gazdasági erőtartaléTrumaa elnök hőtfön déiulán
kaik megterhelése árán is az külügyi és hadügyi szakértőkkel beszélés előtt Truman hossza,
európai béke, a népek együtt- tárgyalt Hír szerint a boriin! san tanácskozott Marshah külműködésének. fe'ome'kedésének helyzetet vitatták tneg, A meg. ügyminiszterrel.
ügyét szolgálják.

, A szocialista egységpárt berlini szerveeete kedden délelőtt
közzétett nyilatkozatában örömmé* üdvöJÍI a Szovjetunió elhatározását, hogy
gondoskodik
Berlin lakosságának é e mezésfa
rőt A Szovjetunió nagylelkű Intézkedése
megnyílj a ax utat
Berdn gazdasági óidénak rendbehozására.
Auguszliu k ö z e p é n . . "
Párizs, julius 20. Az latransigeaut megáWapilása szerint meg
van a lehetőség arra, hogy augusztus közepe Iáján összeüljön
a uégy nagy hal a-om a német
kérdés letárgyal ásár*,

Tegnap a világsajtó, a rádió • « » a d d i g a S z o v , e ! u n i é e g é s z B e r l i n t
kőzö'ték. hogy a szovjet megéta.mezi
szálló halóságok átvették egész
Washington felelős
A bevásárlások végrehajtásáBerlin fakosráránnk éviemmel
A berlini szovjet tájékoztató
a z e d d i g i kudarcért
való e'tátósát. Ez is egyik meg- iroda kedden reggel
közötte, val a németországi szovjet hatoyllvánu'ása — a sok közül — hogy a Szovjetunió kormányá- tóságokat bízták meg. MindezePárizs, julius 20. A Franc®
« Szovjetunió őszinte pohtücS- nak utasítására a németországi ket az élelmiszereket Berlin Soir washingtoni tudósítójának
Jának. Mig az imperialMák a szovjet megszálló halóságok át- egész területén osztják szét
jelentése szerint Truman
Bémet kérdésben a kiéheztetés vették egész Berlin lakosságáA berlini rádió szerdán ren- Jiök állandó
megbeszéléseket
politikáiét űzték, a szó szoros nak élelmiszerrel való ellátá- des adását megszakítva közötte folytat szakértőkkel, de mlndés tágabb értelmében is — a sát. A Szovjetunió saját kfszle- a nagyfontosságú
eseményt ezideig még semminemű döntés
Szovjetunió a leggyorsabb uton téböl azonnal 100.000 tonna ga- Hozzáfűzte, hogy a Szovjetunió nem történt a berlini helyzetélelmiszert juttat Berlin nvugatl bonát juttat Berlin (okosságá- ezzel a lépéssel ujabb tanújelét tel kapcsolatban. A legismerövezel eib m fakó németeknek. A nak és más fontos élelmiszere- adta békeszeretetének és ama tebb amerikai publicisták, közSzovjetuniónak ev a gesztusa ket is. Ugyanakkor hozzájárult, óhajának, hogy a német kár- tük Waltcr Lippman óva Intik
azonban tufnő Berlinen és is- hogy igen nagy mennyiségű dést békésen, emberségesen és
mét megmutatja, hogy a német •élelmiszert vásároljanak Len- véglegesen megoldják. A szovjet a kormányt a meggondolatlan
iintézkedésektől*. A publicisták
kérdést meg lehet békésen oi- ]gyelországban, Csehszlovákiá- kormány döntése
nemcsak ! Washingtont teszik felelőssé a
dani, — és hogy csak ugy lehet I ban és egyéb keieteurópai or- nagyieikü gesztus, hanem a bészövetséges hatalmak politikai
megoldani
j szágokban Berlin számára.
kéltetési politika mesterműve is. [kudarcáért,

kongressxus&n

középiskolákban meg keU
találni nx egységes kiválasztás alapjait s az oda valA
felvételt ezentúl csak a kíiíJk
tehetsége döntheti e l
Aí
szükséges reformok végrehajtása érdekében
tnegvatósáljuk a
lanügyi
ilgflzrtatás gyökeres óiszervezését
A magyar főiskolák ifjúságára vár az a feladat, hogjj
az elkövetkező 5 éves terv
liez a vezérkart
szolgál®
tassa.
Ennek érdekében Jclenta*
srn megkell változtatnia®
egyetemi oktatás
ni el
rendszeréi.
A műegyetemen
spcciálii
ipari feladatok megouMsár*
képes mérnököket kell
vélni. Ennek" érdekében
híUaszthalnUan a m l s c í
<14k műegyetem felállítása,
a természettudományi karé
el kell választani a böU
csészkartól és uj közgazda^
sáa tudományi
egyetemei
kell létesíteni.
Minden egyetemen társa*
tüdőm tudományi Ihnssia
kel fedi sgtesltenl
Végül Horváth Mihály «
Szakszervezeti Tanács titkára, Alexits Győrgv állami,
titkár és Várhegyi ' Gvörafi
a MINSz nevében üdvözölt*
a kongresszust.
A megnyitó
ünnepségeid
kezdetét vette a kongres**
szus egyéves munkája. Ennek célja a kor követeimé*
nyelnek megfelelő demokra©
tiieus köznevelés szervereiéinek és irányelveinek kidől©
gozösa.
*
Pedatiéiiisoha! Htnfe?e?1 &
a feSztármAg! etoS*
A köztársaság
házába*
ünnepélyes keretek
kőzőSl
adta át Tildy Zoltán kő/
társasági elnök
Ortuta*
Gyula vallás- és közoktatás*
ügyi miniszter és MihálvftjS
Ernő miniszter jelenlétébe*
kedden délután őt órakor *
Köztársasági Enfemremf kflf
lönbőző fokozatait a mos*
kitüntetett pedagógusoknak,
Ortutay Gyula vallás- 6
közoktatásügyi
minis ztc*
mondott bevezető szavakat,
méltatva a kitüntetettek ésr
dozatoa munkáját. Ezután
Tildy Zoltán kőztársaxá^f
elnök közvetlen meleg szavak kíséretében átadta a kfc
tüntetéseket.
A kitüntetettek
nevébe*
Zslray Miklós eigvetemá tar
nár m ondotti köszönetet éa
hangsúlyozta, hogy
sw évszázadokon át ratt*
CToiansorhan tnriott neve*
íüftrt csak most a dem«*
krária emelte te! (a 6to»
tette kf bizalmával
ígéretet tett arra, hogyha Jók
vőben még az eddiginél la
megfesritettebb,
áldozató
sabb munkával Igyekeznek
a magyar nevelők rászolgálni a demokrácia vezetőin e k éa népének bizalmára.
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Miről tárúvalnak Hátsóban ? !,!r*!*ba" 18 000 ,orin5o! s:kk8

] inléző hivatali
sikkasztás
s ezért
a
Emil
szegedi vádjáMAV fő- került,
helyezték,
amiharagudott
szerinte sokba
m ! e $ 6 b®
b valS-Mvási
kerü t a szegedi büntelő- MAV-ra. Azt
persze nem
tör vény szék elé. A vádirat sze- mondta, hogy azért helyezték
rint 16.000 formt közpénzt sik- át, mert mindig szabálytalansáBerlin, juUus 20. A nyugati nvugafi körzeteinek scénkészle-! gyedében ezzel szemben a la- kasztott el Budapesten és Sze- gokon érfék. Igy Budapesten aí
hat
Hnió hágai értekezletén réartve- tét. A vttlanyáramkor'átizás | kossáa ellátása minden vonalon geden. A tanácselnök kérdésére, OMTK szállítmányaiból
bűnösnek érzl-e magát, egészen vagon fuvardiját »elfelejtet!cc
Nfl
külüg. minisztereknek *z miatt rövidesen ujböl csökken-! zavartalan is mindenkinek kielszámolni, Szegedjen a feíek átamerikai katonai sz í.értők azt tik a villamosok és a földalatti osztják teljes juUut havi fej- szokatlan fete'etetadott
— Törvén vi'eg igen. de em- tai befizetett fuvardíjakat nem'
fcritltványozzik, hogy katonai forgalmát. Berlin szovjet ne- adagját.
berileg nem érzem magam bű- továbbította a MAV-nak, hanem
IMfcközökkel létesítsenek utrvne« hágai értekezleten nösnek — mondotta Szilvásl. saját céljaira használta fel.
vexett »azárazfóki|i
folyosót* Amerikai propaganda
Ezután előadta, azért sikkaszIBer .n nyugati negyede!
A
A haragjában sikkasztó MAV,
Párizs, Julius 20. A nyugati | valamint a gazdasági kérdések- tott, mert a vasút vele szemFyugalnéinetország között
külügyminiszterek hágai érte- iben.
főintézőt
a törvényszék Rónaiben »nagyon méltánytalan* volt.
Anglia, Franciaország is akezletón az amerikai propagan- • A hágai értekezleten a német A délvidékről Dőmsödre, on- tanácsa jogerősen két évi fegydtsták részérőt ujabb hlrveréri kérdés hadászati Jellegű kérdé nan Budapfestre, majd Szegedre házra Ítélte.
Benelux államok kél ögi!minit staréi azonban nrm lelkesednekhadjárat indult meg. Elterjesz- sett és az afrikai, valamint
tetlék azt a hírt, hogy Trumau, délke'etázslai gyarmatok kérdétúlságosan at amerikai szakértők áftal javasolt arfisznkns ti-valamint György kirá'y érintke- sét tárgyalják meg a fegsrfpn*
pisiii. Különösen Btdaultfran- zésbe lépett volna Sztálin gene- rubb titoktartás közepette Beujsag
fcla külügyminiszter ellenzi az rálisszimusszai a berlini válság vin, Btdauft és Spaaíc külügyamerikai Javaslatot és továbbra megoldása érdekében. Ac ame- miniszterek nem voltak hajlnn'la kftartónn rfkraszáli a négyes rikai külügyminisztérium hiva- dök felvilágosítást adni az érkülügyminiszteri értekezlet ml- talos személyei azonban aligha itekezletről. A holland külügy,
fognak sikert elérni a francia minisztérium szóvivője kijelenWöbhi megtartása mellett.
ARPADKOZPON'IO.V Adám bőt 16 ezer forintot köllüttcU
diplomatáknál Ilyen és hasonló tette, hogy a hágai megbeszé- Ferenc épületében napkőzi ott- a Török-telepi Iskola építésé*
Eárolláh
Berlin
nyugati hírverés! fogásokkal A francia lések főként a Németországgal hont létesít Dorozsma képvi- nek befejezésére. 2000 forin*
küldöttség továbbra Is tiltako- kapcsolatos politikai kérdésekre selőtestülete.
tot iskolai padok beszerzésére,
negyedeinek
zik az ellen, hogy az angolszá- vonatkoznak. Várható, hogv a
SZÖREGEN fellendült az ér- ujabb kétezret épületlietyveálazénkészletit
mezőgazdasági lítási munkáira, háromezrei
szok a nyugati tömböt saját hágai értekezlet után az Egye- deklődés a
Berlin, Julius 20. A berlini terveik céljaira használták fel sült Államok és Kanada is csat- munka versen vek iráni. A kö- árlézl kutakra. 1100 forintot
vetkező gazdák iárnak az élen: rendőrpáhenő létesilésére. két"
|rlt, francia és amerikai kato- és erős viharra van kilátás a lakozik attpeseiegyezményhez Vladlszaviyev
Pál. Hegyközi ezer forintot pedig kőzségfejw
hadsereg
egységesítése
körül,
jttl hatóságok tárolták Berlin
Péter. Lakatos István, Tyin- lesztési tervre.
kul Tódor. Szekeres András,
ROSZKEN a gazdaképző isi
Mtletin Vojkó, Ko.szó Mihály, kola irányítja a termelési ver-«
Kozma József. Kiss Sándor, senyt. A Jelentkezők számít
Meg ke!! tzárifetf
Szeles Péler (üyorgjevics Jaa beázol* pskenakévéket men. Beleszlta Péter, Kársai 26-ról 03-ra emelkedett. Kószál
Imre UFOSz-elnök és Tanács
'Az ország egyes vidékein ai Ferenc. Eniwfi József, Sztrain Vince termelési bizottsági tag
Mátyás.
Báránv
István,
Lakaiár élen a szervezés munkájá"
esőzések következtében helytetos Lőrinc." Sárár Gyula, Se- ban
lenül Összerakott keresztekben bők
Jinos, Szcmerédt István,
DOROZSMA elöljárósága q
a szemek megduzzadtak és az Makk István. Szekeres Ferenc.
külszolgálatot
végző kőzsérri at"
alsóbb
kévék
magjai
csírázásba
Dicséret lltatí a község gazda- tiszteknek mellék
Budapest, iulius 20. A ,terbürokratikus
formaság
járandóságIndullak.
A
földmüvelésügyi
mijegyzőiéi..
Miletln
Miklóst
is.
owiJőzá«éveI
48
óra
alatt
Oésbcszolgáitaiis és a re-'pként lábbelit ad.
nisztérium
eartrt
figyelmezteti
a
xmijteák be at Illetékes
ÁLGYO i>e|terüloti iskolái
F.LGAZOLTA a vonat Af"
d * körüli vLs^té'ése.k eréwnénystébhez és mlmlen gazdákat, hogy a beázott kévé- felszerelésének pótlására a
ő halárában Belovaí József
lyesebb üldözésire az teazéves pászlorilut. Nyomozás
ngyröf azonnal letfycnok ket kalászos végükkel az ég felé kultuszminisziérium 21 ezer
aigfigymlniszter
elnöklete
indult a halálos szerencsétlen"
Jelentést a minisztérium- állítgassák fel és szárítgassák forintot utalt kJ.
•latt értekezletet tartottak a
SANDORFALVAN Hadilio- ség okának Idvlzsaálisára.
meg. A csírázásnak indult mag
nak.
SGáltamügyészségek vezetöivlcs Ibrahim és Fedlna Aladár
ARPADKOZPONTON áriért
vetési
eáfokp
alkalmatlan
és
>k bevonásával. A rainiszcsét>lömunkások az ebédszü- kutat fúrnak. A iminkálaiok
lisztje
Is
másodrendű.
A
táblai
elnökök
pediű
utar utasította a
föAUarnneliien játékból birkóztak eny meginditásához a földtani in«,
l í u j v u . u i . —ri.T
.1 JVJIVIinm
igyészeket, hogy a besziol- sítsák a törvényszékek vemással.
Közben Fedina
bicskátézet szakvéleményét kérik.
az
ját Haiiibovlcs
combjába
vág- liogy
Sítatás ís cséplések körüli zetőit, hogy ezekben
milyen mélységben kap*
Hirek ta. paire amaz kikapta a kést hainak felszökő vizet.
ügyekben a főtárgyalás!; 8 Szakszervezeti
ilmaélések üdében
a kezéből és a szurkáló teTIZEDIK GYERMEKE szü"
{ • itidfodUványt
mfrdcn napon belül tartsák meg.
Ma, szerdán este féi 7 öral nyeréből hasított kl egy dara- letett Baiogli Réla Csengéid
87. szára alatti lakos feleségé*
kezdette! üzemi, vállalati, szak- bot.
OYOGYISKOLA felállítását nek.
mai
(SzIT)
kulturfelclős
aktiva
Nemzetközt
táncbemutatóval
tervezte Algyőre. amely első- A KISKUNHALAS—KISKUN*
a szakszervezeti
székházban sorban a tüdőbaj leküzdését DOROZSMAI
országúiból felié*
Megjelenés kötelező.
indulnak
szolgálná. Dr. Laiftes György rolő utat vezetnek k! Árpád",
A Házfelügyelők szakszerve- miniszteri osztálytanácsos a központ fejlesztési terve alap*
a szegedi ünnepi fáié kok
zete csütörtök helyeit pénteken napokban beszélte meg AI- ján. Fz az uj lakott terület
délután 5 órakor tart taggyű- gvőu az Iskola tervét Roda szélén vezetne végig és lehetó
A ssegedl ünnepi
Játékok
A löbld napokon nagy nem- lést és szakszervezeti napot a Andor főjegyzővel és az MNDSz lővé tenné. Jjogv ar átmenő
r a m j a egyre seéJesebb te- zetközi sportesemények színasszmnraivaí.
forgalom ne a községen ke*
liben kezd kibontakozni, helye lesz a vasutas stadion. szakszervezeti székházban.
SANDORFALVAN Nagv Já- reszlüt Fionvolódnék le. Az ut
Élelmezési
szakszervezet
fel(us 31-én. iz I p a r i vásár Algíri, vagy marselllel futballnos főtegvző minden délelőtt menién lenne a vásiíxlér és a/
hívja « husipari munkavállalók tájékoztatást tnrf a gazdáknak vasútállomás
nyitása napján este
csapat mérkőzik meg itt.
figyelmét, hogy részükre csü- a községháza udvarán a legnemzetközt nagy lánchemuMAGONY IMRE. a esen*>
A Csepeli gyár rendezői ked- törtökön este 7 őrai kezdette! újabb
tntávui kvzóöáfli cz Biroeprendeletekről. Most va- gelei versenybizottság fiatal)
sé-yororat •
ro-uias
ataét- den megérkeztek Szegedi* Ós taggyűlést tart a szakszervezeti tó.rnap délelölt 10 órakor a iegvzőie az 'ujgaztMk százai*
helyszíni szemlét tartottak a
Mdwfl.
muukaverseny- nak jelenikczését veszi fel S
stadionban, ahol a székházban, amelyen a hns- mezőgazdaság
anán, szlovák, jugoszláv és vasutas
(erméiési versenybe.
lpari munkavállalók
pontos ről beszéli.
sZinpadlchelöségefcet
vizsgáltak
Igár tónc-soportok lépnek meg A bemutatókra bekap- megjelenését kéri.
ONGYILKOS
lelt
Süli
JóA TNPU NAPKOZTOTTITO"
lei valamint (Bjnycrtes ma- csolják a környező városokat
zsef algyői lakos A Tiszáim NOS óvodát a község elöl iá"Jtenr csoportok, köztük
e Is. ugy hogy ígen nagy ideugrott és a mentésére Indulók rósága asztalokkal, pihenők"!
Szaksrorvczef! napok
fíGKOSz központi Mnccsoport- gen forgalomra
már csak ff boítteslét tudták kot. .takaróikkal, ecfényekkelí
számdthatnnk
Jb. Augusztus 3-ón és 4-én es- egekben
menetrendje
tihuzin.
•rvermekjálékökka 1 szerelte fel,
a napokban. ElőreJulius 21-irf. szerdán
TAPE a hároméves terv első E z az óvoda ff körnvék legláthatóan nemcsak Budapesteseprii t > * i r 48-as fruttiir- ről. hanem az ország iegkü- Szeredai délután 4 óra, Már- évében 31 ezer forintot köl- jobban felszerelt Intézménye,
verseitv»í?eii győztes
munlönitözöbb részeiről Ls indíta- kus faipar délután fél 4 óra, tött fontos beruházásokra. Eb- nye.
fcrtsvrinfáUzó'
a >S-enfivúnCsongrádi Bank délután 3 óra,
nak
különvonatokat
é p álmot < m u t á l j á k be.
Egyetem délulán 6 óra, Gáz'A játékok műsora operaelögyár
délután féi 4 óra. KecskeluMssnl Is bővült A .Rígolet- F.I.ADó keveset használt stiijulius 24-én este 9 órakor az ujszegedi vigadóban rendezi
méti
konzerv délután féi 4 óra,
I 6 t « . vngy a •Szökteiés a szepríma állapotban. Meg- Községi kenyérüzeni délután 1
WlJybóN dtnü o p e r á t m u t a t j á k háió
tekinthető Széli-utca 33.
XXX.-ik hagyományos.
óra, Aangol-Magyar délután
b e 5 - é n este. e z a f k a l o m m a l
C vnrlrovVs M i i r e . S v é d S á n - ELADÓ fekete, kercszthuros 2 öra.
d o r . S z é k e l y M t t i á l v é r k e z i k zongora, nécyiingu gáztűzhely.
Jnlius 22-én, csülőrlökön
S z e g e d legke ssmeseub üriü ő és s z ó r a k o z ó nelye
sre-vőre.
Kiss. De.44c í'erenc-utca 8b.
Posta I. Szeged délelőtt
7
óra, Posta Tgazg. délelőtt
8
» VAROSf
PARTFUJRI Ö
óra, Posta müsz. igazg. délután az njy/egedi Tiszaparton az epü ő hid mellett Vend gtá olcsó árakkal.
féi 4 óra, Szegedi Kender délFilléres belépti d i j a k .
S z e m ü u e g ,
fényképezőután 2 óra, Bruckner vasker.
délután 4 öra, Dohánygyár délgép,
foto-cikk
után 4 öra, Lippai
gőzfürész
délután 4 őrs. Kotrótefep dél&oto
laboratórium
után 4 óra, Tisza-malom
Z o m á n c o k , lakfeokí
után féi 5 öra, Börtön délután
6 óra, Magyar Kender délután j Meszelő, ecset és kefeáruk!
Tisztogatási anyagok!
2 öra, Szegedi cipógy ár délutár
4 öra, Győri kefegyár délctált '
la
tszerészmestbh
[-•<w<arl>ic3f|
12 óra, Nyomdász szaksz. délK e í e m e n - u l c a
i Z
után 4 óra, Takó paprika déíjulán 4 óra.
u i tla r t S^MM
JIWM
E i i d a usl tl K
a n o gJ^
y e s K ü ü g y m U i í & x í e r i ér'efeeyfeí
flfw^eblvésa
mehatt

SZEGED KÖRNYÉKÉI é

48 éra alatt vádiiHÜfvány,
3 napon bellit főtárgyalás
a cséplés! visszaéléseknél
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A Szegedi Általános Munkás Daiegylet
ANNA B ALJ AT

a legszebb színekben

LIEBMANN

|Karbid?
HARASZTHY CÉZA ^.^'"22-1
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Szerda. 19-18 julius 21.
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A szovjetek
otnzágában
EisiifSre s i o e í á ü s szempanfü iisszaigáitatás mindenki szabadon gyat o o'ihatja
valláséi
még nem volt Magyarországon
— állapította

mag

Szegeden

Szobek

államtitkár

Konstantin román patr»»rcha nyilatkozott
moszkvai útjáról

Moszkva, julius 20. Kontafis teljesítése Jól halad és
Kedden délután Szegedre ér- ' In UeMmlgállatást rendszer
patriarcha
parasztsámk meg- stantin, román
kezeit Szobeic Andris elvtárs,
még; nem voll Ms.TvarorsiAérlelte kötelességét, a reiui'- Alexej moszkvai patriarcha
PllamtíMcár, aJd Jelenleg az oren. mer! a lejarta »szCk*éjaeágot Járja „hegy személyesen
a
etfctelétftése mindent meg- bon iákkal szemben peáJjlV- meghiráítara részt vett
falmallanal eljárnak.
foeggyoződjí'k a cséplésék és előz és azt nem vehetik el
pravoszláv egyház 500 éves
— Búzatermésünk olyan — évfordulójának
8 beszoízftltfltósok menetérAJ. egy gazdáiéi sem.
ünnepséA városházin Gyáni Imre fő- Igen jellemző példát ts mon- mondotta —. hogv a kormánv gein. Egy heti moszkvai'taríínna^ értekezletet tartott, dott el. Ha például valakinek áltai megállajdtott fe jadag mel- tózkodása után a
Szovjet
elyen megjelent D-éaes Led 8 mázsa termése van, de a lett mindönki megkapja a maTájékoztató
Iroda
munkaga
kenyerét.
Országosan
az
a
Hivtérs. polgármester, h pár- háztartisi. gazdasári szükségkik kiküldöttei. az MDP részé- lete 12 és fél mázsa, jrkkor tapasztalat, hogv a Medárd- társának a következő nyilatiről Köri Béla és Szél! Sámuel a múltban könyörögnie tel- napi esőzések kitűnően hatot- kozatot adta:
élvtársak. « gazdasági rend- lett hogy ne vegyék el tőle tak a kapásnövényekre, ame— A résztvevők szivében
őrség, [i közellátási, szővetke- a készletét. Ezzei r/emben ma lyik Igen szerencsésen fejlőd- mély benyomástXkeltettek az
«eti és gazdasági telügvelőség. a fejadagját teljesen érintet- tek és kitűnő kiegészítői leszegyház
Vitamint az UFOSz és PEKOáz lenül hagyják, sőt még Igé- nek biizatcrmésünknek. A kor- orosz pravoszláv
ünnepségei.
azegedi vezetői. Az értckezle- nyelhet ls vetőmagot.
mány megteremtette a mőd'ját juhileumának
len a Cvéplésoi helyi probléSzobek
András
elvtárs.: annak is hogv a silány vető- Ezek nemcsak a román iegyknd.it beszélték meg. majd Szo- államtitkár munkatársunkkal' maggal rendelkező vidékeken liázi kűldötlekeL lianeni más
twk elvtárs tájékoztató előadá- folytatott beszélgetése során j csere, vagy vásárlás utján Jobb országok küldötteit Is elra*kdhan rámutatott arra. .hogy kijelentette, hogy
minőségű vetőmagot szerez- gadtatták.
ennyire wox-'áBs rsern'ponA pravoszláv egyház
a
általánosságban a beszel|ftl- hessenek be a gazdák.
háború nanjalhan hazaSas hivatását teljesítette,
seoilséget nyújtóit az ország fiatnak az ellenség
felett aratóit
győzelemhez. Ma viszont neveléssel

Í
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1 francia kormány M á s a a karmaik
utasok táborában is komoSy válságot jelent
Londoni

lapok

szerint a nemzetközi
bonyolulttá
vált

Párizs, jullus* 20. A francia
ObmzetgyiUésben hétfőn indult
eg a bizalmi vita. Daladier
vasolía a hadsereg reformüt
» légi tengerésze ti és száraziWdi haderő egyesülését. Lus*y szocialista képviselő csoortja nevében helyeselte a
Óltségvelés 12
milliárdos
ksökkontését. Ha a kormány
*zt elfogadja, a szocialisták to•bbra ls támogatják. Wiilon
mmunista képviselő szintén

helyzet

rendkívül

fortdalkozlk, s nem avatkozik bele az ország szociáMs ügyeibe.
Konstantin igen
meleg
hangon beszélt Moszkváról
és a moszkvaiakról. Mindenütt
a szovjet emberek hata*mas alkotó munkáját és'a
sto' t l kormány behaló
eoniíojkodfeát lapaszla,*
luk.
—- mondotta. Moszkvában
sok templomot látogattunk
meg
A templomokba őzönük a
nén. mert a Szovjetek országában mindenki szabadon gyakorolhatja vallását és teljes vallásszabadság van.
A moszkvaiak életörömmel
és lelkesedéssel teltek s a
lakosság életszínvonala állandóan emelkedik.

Tizenüfévi fepvPzra ítélték
a ^feledékeny

A szavazás során B Javaslat
mellett 297, ellene 214 fcépvfaelö szavazott, tehát
a
röket. górékat és felgyújBosszú áldozata lett AlScbnbmau kormány kisebb bert Imre vásárhelyi gazda,
totta
tégbc került
A gyújtogató rögtönilélőaki egy éjszaka koldusbotra
Láda birósag elé került, nhot naSchuhman miniszterelnök még jutóit. Felesbérlője,
az éjszaka folyamán beadta Ernő Vásárhelyi földműves ©mn zavarosan viselkedett.
Bűnösségét brlsmerlc, <I«
lemondását Vincent Aitriol köz- rosszul kezelte a földet, eztársasági elnöknek, aki azon- ért visszavették tőle a bérkljei eo lei te. hoL'vvnem omnal megindította a tárgyaláso letet. A rossz gazda bosszú- léJrv7Ak senmiire.
kat az uj kormány kinevezé- itól felgyújtotta Albert Imre
Orvosszakértők vizsgá'ták
sére.
tanyáját, a
1iozzátart,ozó meg s ennek során lddemelléképületekkel, nem tö- rült. hogy a g/mjtog.itó korA „szocialisták" készakarva akarták kirobbantani
'akaratelhalároíéü-órőd/te azzal, hogy saját in- látolt
pességben szenved.
a váüságoi
góságai ls benlégnck.
Párizs, jullus 20. Vincent a szocialista párton belül !e tek óta Csak vonakodva köA rögtönitélőbiróség Kiss
urioi köztársasági elnök; a erősen megoszlanak a vélemé- vetik az amerikai 'kezdeméA tanya köríi'l szálmát tanácsa ezt enyhitő körüllormány lemondásának elfoga- nyek. A kormány leszavazása nyezéseket. Egyébként a harfdhordla a padlásra,
a ménynek tudta be és ezért
isa rtáu nyomban fogauia hivatalos adatok szerint a kő- madik utasok táborában a mos- -.szobát Is teleszórta, úgy- 15 évi
fegyházbüntetésre
lerríot. a képviselőház
és vetkező: 183 szocialista, 101 tam kormányválság ige/nt koszintén az Islál'ókai, csű- itélle.
ioímc'-vület, a szenátus elnö- kommunista, továbbá az ellen- moly krízist jelent. Nem várkit. Kedden reggel megkezd- iHlási demokrata szövetség 13 ható. ly/gy megoldásra napo' a pártvezetők meghafigatá- tagja szavazta lo a kormányt. kon beiül sor kerülne.
1t is.
Mintegy száz képviselő tartózMihalovics
láiia el
A Schuhman kormány le- kodott a szavazástól.
U
j
a
b
b
c
s
a
t
l
a
k
o
z
á
s
o
k
ndósit közei három hónapreakciós
propagandacnyaggal
a szfrájkmozgalomhoz
(artó vUság előzte meg.
Berlin
a
h
á
t
t
é
r
b
e
n
.
.
.
A bukás közvetlen oka a kaPárizs. Julius 20. A kora nyugati 7 sajtói
tona' k'ndások kérdésében
Párizs. Jullus 20. A képvi- mányválság következtében a
Budapest,
julius
20. A budad sajló és propaganda legtóznadt ellentét volt
selőház folyosóin htre járt, köztisztviselők
bérmozgalma
több h'ríorrü áal fzolpillát,
A kormányt támogató szocin- hogy Revin távbeszélőn hív- egvre erősbödik. Ujabban a nesli népbitósig kedden folyDr. Bodonyl YI;trton, népBsták mereven ragaszkodtak ta fel Blumot és közölte vele. közoktatásügyi, munkaügyi és tatta' dr. Mihalovics Zsigmond
társai izgatási bún ügyének ügyészségi elnök vádboszédéltfihoz a u öve telesükhöz, hogy hogy a szóban forgó kérdés fronlhorcosugyl
minisztéríu- és
• katonai hitelt 12 milliárddal nagy fontossága nem engedi 'ir.ok alkalmazottal, valamint az tárgyalásit. Néacet Pál orda- Len megállapította, hogy
beismerte,
Csökkentsék. Politikai megfi- meg. hogy Bújául! külügymi- állami számvevőség, az állami csehi plébános
a fii tár-p alás ou «o;n»' olyan
gyelők valószínűnek tartják. niszter nem létező kormányt takarékpénztár, a dohányjóve- hogy hibás nhban. amit tett,
atfal nein merült fel, amely
annój
is
inkább,
mert
képviseljen a hágai értekezle- dék és az állami nyomda munureftrtönlenő a
vJá'ratban
a tfrmflfeitaiíálól > filléosrkásai is sztrájkba 'léptek. Edfogtalialcat.
a szocWsták készakarva ten.
tás
során
12
ii«lá
lötrtet
kaakarták k'robhauian » válClum metklwérelfé a Seb uh- dig összesen 50 preféktura alA vádbeszéd elhangzása
pott.
aito!. mert Jobbnak véllék.
maii kormány életét néhány kalmazottai, valamint a társaA tanácselnök Mihnlovics [után a védőbeszédekre kedalombiztosítási és állami muha a katona! Ii leiek kérilénappal megmenteni,
Zsigmond, az Aclio Catholica 'rúlt sor, majd este 10 óraaébeu kerülnek elleniéibe a1 de nem sikerült a szocialista zeumok alkalmazottai szüntet- igazgn
tóié nak dem olcrádac 11 e -kor a tanácselnök az id'ö
kormányt támogató
lülifc vezetőket rábírni a katonai ték meg a munkát.
nes
kitételektől
hemzseg), előrehaladottsága miatt
a
párttal és nem várják be a e I öirán yza l
megszavazás-.! ra.
számtalan
hamisítást
és ferdí- tárgyalást félbeszakította és
A
z
r
n
n
o
'
t
o
p
o
k
felekezeti tekoték ügvének, Igy történt, hogy
nemcsak
tést tartalmazó küiröldii levev»S7 a á«zdaságuoi:Vhá3iak "•tohubman bukott el. hanem
a fr?nc!a kormány
folytatását szerda délelőtt
lezését ismertette.
vitáját,
Blum. valamint Devin is^iá" bukáséról
anfelyek
a itemokrarkiis fél* 10 órára türteiki, amikor
Inert ezekben a kérdésekben borus Igyekezetével
védőbeszédekro
Mait'varo-száff el'cn fe'Iénő a további
London. Julius 20. Londontoi-fer sUsla. reakciós kűliől-kerül sor.
ban a francia kormány bukáA kommunista párt vezetői
sát rendkívül súlyosnak tartják. A lapok szerint ezzel a
a francia elnöknél
Csépléshez, s z d n t d s h o z m e z ő g a z d a s á g i
nemzetközi helyzet rendkívül
Párizs. Jullus 20. A francia
S.fantomulkormány bukásul bonyolulttá vált. A bukás igazi
köztársaság; cLuük
kedden
9i amer'ka' nyomás erüsbii- okát az angol lapok abban !nMiegkezdte tanácskozásait
a
dé«ével magyarázzák.
láliák. hogy a franc! a közvéi Uezé; oki el. 9 órakor Tbo- Ha Schuhman és BidaulB a lemény egyre elégedetlenebb
zt és B wl.oul. u kommunis- Marshall-terv európai
GásolaJ
Kenőolaj
ter- a hivatalos* francia
politika
ta párt két vezető tagját fo- jeszkedése ügyében engedel- miatt, amely teljesen alávetet[
M
^
J
k
M
v
g
j
P
e
t
r
ó
l
e
u
m
G
épxsfr
gadta.
meskedtek is Amerika akaratá- te magát az'angol-amerikai érFrancia ha'oldal' körök • nak. a berlini kérdésben he- dekeknek.
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a Csökkentés mellett foglalt állást. Schuhman miniszterelnök kijelentette, hogv a kormány nem fogadhatja el a
csökkentésről szóló javaslatot,
ha elfogadja, akkor benyújtja lemondását « köztársasági,
elnök is. A miniszterelnöknek
erre a kijelentésére a szocialista miniszterek elhagyták a
kormány padjait és pártjük
képviselői közé ültek, a szocialista párt tapsai közben.
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A HŐMÉRSÉKLET E M E L K É D I K
Mérsékelt szél, tWH, délutáni rclhökópzM&r, (néhány
helyen kisebb záporeső, esetleg tóxolar. A hőmérséklet
egy-két fokkal tovább emelkedik.
A TISZA 2» FOK
A Ttsra Vásárosnaménvfg apad. íefjehfo árad? kötepes xlzállásu. Vizének hőmérséklete Szegednél 28 fok.
Mai Úszni vízállások: Csongrád 321 (53% Szegedi JSM
(55).
— MEGSZÉDÜLT A HANAPIREND
TALMATÖL. Zsűrik János béSzerda. Julius 21.
késcsabai tanítót behívták n
Nemzeti Színház: Nyári sttt- 106/17 munfeísszázadhoz panet.
rancsnoknak. ahol hatalmi fulBelvárost Mozi Tél 3. fíl 7,tengésében a
rendeleteket
fái 9 órakor: Lányok a lejtőn. messzemenően túllépte a leÖsszeSzéchonvl Fllmszfnhdz fél 5. génységgel szemben.
fél 7. fái 9 órakor: Skorpió jo- szedette a ruhákat pokrócokat. élelmet; embereit korgyébcn.
Korzó Mozi fő! 3. fái 7, fái báccsal verte, többeket átadott
a bémclhftrftónak, ahol hetekig
0 órakor: Hajsza.
résztvott a szerencsétlenek kinMiizeum (képtár Bs ősrégé- zá,sába n. A tani lő nemrég kéz
szeti osztályú nvitva 8—14-lg. rekenitt s kihallgatása után
Somogyi-könyvtár nvitva 8 dr. Vadász István népügyész
— 14 áráig.
letartóztatta.
Egyetemi Könyvtár nyitva 8
- A WELT AM A REND ct- i : i óráig.
mü lap szerint a hontalan táboS/olBálalos gváívszcrtárakf rokban mindenütt nácikat és
Franki József: Szt Györgya
tár 6: Temesváry József. Je- német tiszteket toboroznak
Való
tizcnszkvué- Klauzál-tér 9;Sur-zsidók elleni bábomban
Jányt József: Kossuth Lajos- részvételre és az arab csapatok
kiképzésére. Külön kedvezmé•ugárut 31.

FolM'iáa előli zelőlnhtiezl
Kérjük ürtfilnt utazó előfizetőinket. hogy tartózkodási helyünk ponlos rimát, n nyaralás
kezdetének és befejezésének
Időpontját, valamint Jelenlegi
(állandó) cini ükei a nvaralds
kezdete olfílt néhány nappal
velünk közölni szíveskedjenek,
A kta&ók'vala!.

nyekel nyújtanak a volt SStiszteknek. A
besorozottakat
Salzburgba viszik, majd Olaszországba szállítják, s
Innen
utaznak tovább
Palesztinába.

Groza és Zapotoczki
beszédei Bukareslben

- ELKOBOZTAK PFEIFFEREK VAGYONAT. A hivatalos
lap közli a kormány 77201948. száma határozatát az ói'
larnpolcárságuktól megfosztott
dr. Pfedffer Zoltán, dr. Sulyok
Bukarest, juliua 20.
A sziiÁrdltásihos az itnperiai*
Dezső, dr, Varga Réla, dr. IU- hétfőn Bukarestbe érkezett Katik ellen. Zapotoczki csehi
ves iíonrfic. Nagv Ferenc. dr, CeeiiSBloYÁk
kormánykOU satowák miniszterelnök v i r
Csóney Dénós, Jtőgye Mrh "
ftöttség tiszteletére ronrtezetí laaaában rámutatott
arra,
Szathó Tamás. dr. Soós &
Fónay Ernőoé. Hont! Ferenc fojjadfeon Groza mlnlsgffr* hogy
és Pever Károly vagyonának elnök kijeÍBfltetté, hogv
á mostani látogatás 1 4
a most aláírásra terttW
elkobzásáról. A határozat «
alapját vetj mcq aa ősrtuta
Magyar Közlönyben
történt
b a r á t i c^yüumükiwért
ős crcstményea eéyötlnrtb
körzótétellel hatályossá vált.
ts kölcsönös sc^élyuysrtfoööásttek.
— SZOCIÁLIS FALIUJSAO.
lásl egyezmény t n í i Job- A csehszlovák nép aoha<eeal
A szociális felügyelőség elhaban mérferösán a k i t n é p ' fogj a elfelejteni, hogy a rotározta hogy a városháza előtt
köxöUJ kapcsolatokat
m í n hadsere* is resztvett
hetenként megjelenő fa 11 újsáCsehszlovákia felszabadítágot létesít. Ez' egyben egészsában.
ségügyi tanácsadóul ts szolgál. Á lövőben fokozott figyelmet fordítanak a
szociális
- ISMERETLEN
MEREG. f -- TILTOTT MCTET. A rnuSI
szakszolgálat tagjainak világ- Baricza Mária néhány nappal'héten beszéllitották * makói
nézeti kiképzésére is.
ezelőtt megmérgezte magát és kórházba özv. Bódi Ignácmá
— NOKRASI PASA egyip- meghalt onéikül. hogy eszmé-' mezőkovícshirt asszonyt, oki
tomi miniszterelnök
kőzöiio. letre tért volna. Miután a mé-! néhány óra múlva, artéllrüj,
hogy valamennyi arab állam reg ismeretlen, a holttest bel-! hogy eszméletét visszanyer*
elfogadta
a fegyverszünetet só részedt tjeküldík a* orszií-' volna, nagy kínok közt megIntézel be hatt A boncolás megáll apitart
Telavivbői hivatalosan jelen- gos biröí vegyészeti-----tették. hogy Jeruzsálem kör- a halál okának megáll api tása szerint az asszony tiltott mutál
következtében halt meg. Elnyékén az arab légió már bí- wSgett.
róin Izlien megsértette a fegyx Cröm nézni LIEBMANN remdoItéK a nyomozást annríl
verszüneti parancsot és meg- szemüvegen. Kelemen-nica 12. a megáJtapítására, kinek a "oOne miatt halt meg • ífaulkísérelte a zsidó állásokba va— KENYSZERRENDSZABAló behatolást.
Ugyancsak LYOK, A7. ANGOL GAZDAK asszony.
zsidó részről kózőlték, bogy h ELLEN. 1945 óta Angliában x Tüzlictyek Htm-irta I rfríjy?.
zsidó csapatok Kul« elfogla- a felszántott földek területe ház.
lása ulán a városban 17 zskló 1,400.000 hektárral Csökkent
KIVEGEZTEK Dimat Trím*
hadifogoly holttestét találták, A* angoi alsóház most felh»- Gyula, híres nyilas tömegréOakiket az arabok kivonulásuk tatmaxte a kormányt arra, fcost kcaocn reggel a gyűjtő©lőtt legyilkoltak.
hogy kényszerrel szorítsa rd foghár siralomházában.
- FESZOLT A HELYZET a gazdákat a szántóterületek
- FELHÍVÁS AZ IFJÚSÁGI
SIEM KOROL. Stem körűi a meginü ve lésére.
FUTBALLISTÁKHOZ. A í «
helyzet továbbra ts feszült. A x BRILIÁNS ékszert keresek éven Aluli Ifjúság, ttkf * StA®
hegyekbe vonult lakosság vékeretében játazan! óhajt, ffr
dekezik a rendőrség támadásai megvételre. Magas érát ffzetek tentkezeéfc ma. srertta délufjá®
Fischer
ékszerész,
Klauzál-tér
ellen. Az AbbadItábsn megölt
x SoffőrfskoJa előkészít sze- 5 órakor a SzAK-pályán.
két rendőr temetésén
sietni
x Serghai grafológus nvkeagent provocateurók tűzettek mély- és teherautó, motorkea tömegre, a rendőrök beha- rékpár vizsgára felelősség mel- dent megmond: jellemét, mnlV
toltak a szakszervezeti szék- lett. MüIIer Béla, Vár-utca 4. ját. családi körülményeit. Wházba és ott több vezetőt le- Főposta mellett. Telefon: 648. néesot, útmutatást ad a Jötartóztattak. egy reretöt megx Aiunvinluir.edéoy fínn-járTa vőre. felvilágosítást ad
Báfarto»«ról b . TMrerÓictáe.
öltek.
Edényház.
utrai 8. szám maltt Inké-rt*
x Iparosok, akfk: V. 8.-VI. egésx papon 4t szetnélyewaai
x Zománcedény
ilsmgaría
12. kózótt megtartott Ismeret- fogad.
Edényház.
X Nyaralta* Kídfflsszókfür- terjesztő előadásokat látogatsaját - MAGYAR KERFSKFDED.
dfin! 14 metogfürtfó vagy Iszap- ták. bizonyítványaikat
érdekükben
10
napon
betűi
ax MI TARGYALASOK hagabaí3,
pakolás h legmakacsabb reuma tikus betegségét ís meggyó- ápartestület hivatalában ve- A tnagyar Icerekkedclml kMgyítja. Társastdrándulök kel- gvók At. mert nzonlul bózonyít- költség vasárnap megértcezoll
ványt nem állítunk ld. Tarján Hágába éo héttőn megkérd*
lemes szórakozóhelye.
x A* MNDSz rókuri cso- 7*ibor mu. főtanácsos, hatóság tárcvalAsalt * holland bstó;A»
goldral. A megbeszélések valóportja Julius 19-én. héttőn dél- biztos.
veszmK
x Háztartási cikkek ilnujfárla srinülcg 10 napot
ulán megrendezett nőnapián
nagvszdmu hallgatóság előtt Edénvház, l'isza L-törut 55 sgén^be.
x Á wegeáW űpartesHRe* fot-A nÉKF.miJ SZINVONAtartotta meg Sugár Jenő, az
Állami Nemzett Színház mű- baltcsnpata ma. szerdán dél- LAT ELÉRTÉ a gyümölcsfa*
vésze a .Színművészet a de- után km 5 órakor nz SzMTE o'lvSny terme'és. A ff'jümó'cftt
roolcráciAlran? című előadásét.Hunyadi-téri sporttelepén tré- állomány pót'ására a főldmtvee
A mindvégig nagyszerű előífote- í }e" af^
rínlsztértum
? rrdi'H
adást a lelkes hallgatók taps- tető^roTuSka"
vihara kísérte. Ezúton Is kö- rátáit szerelettel meghívjuk ^[oltványt hozott be W j t ó r ^
szönetet mondunk városunk elvárjuk. A ytálva és felszere- M W termetéiből pedig 3 míb
áll.
nagy művészének szép és ér- lés rendelkezésünkre
• - "!
— Tar~ Hó oltványt ültettek kt. 1J9
tékes előadásáért.
ján Tibor mu. főtanácsos ha- 1930-ben legkevesebb * rfiF'té
x Mindent Takarékosság tóságl biztos,
gyümölcsfa csemete áll mvfd a
x EvöeszközöM Ilongfctia parasztság rendelkezésére.
Könyvre a Hungária edényházban, Tisza Lajos-kórnt 53, Edényház.
x ParáóÖ vendéglő csa'ádS*
szórakozóhely. Kitűnő ItateJ*
ételek, olcsó árakl Cigányzenéi
és 300 modern tánclemez. Vm*
csői-ék rendezésére kfltön*»
rem Feltámadás-utca 20.

I

— BEJARTA FEL' EURÓPÁT az SS-kötelékében MWcs
József kafymdri borbélysegéd,
aki h felszabadulás ulán évekig bujkált s csak nemrég tért
vissza. Az államvédelmi osztály őrizetbe vette és átadta a
— TOGLIATTI ALLAPOTA népüfi vészségnek.
LÉNYEGESEN JAVULT. A hét— SZATYMAZI TERÜLETfőn rcggei kiadott orvosi je-RENDEZÉS.
-A város közgyűlentés szerint Togliatti álta- lése által megválasztott
koalános e g é s z é állapota lénye- HCtós bizottság TomhácZ Imre
gesen javult.
elvtárs elnüklésével. valamint
- EGESZSfiGÜRYt ÉRTE- Csűrt Mihály elvtárs a műszaKEZLET. A ItezUfőorvosI hi- ki és Breinovlcs Vilmos elvvatal, a népjóléti ügyosztály társ. a mérnöki úgvoszt/Mv veós n szociális
felügyelőség zetője a földhivatal megldzotezentúl rendes havi megbeszé- tnlvn! keleten Szalvmaren felést tart a városliázán. hogv Jülvízagátták a tóriiletfelhastnz egészségügyi éis szootálns nálásl tervet. Eznlkalommal
szakszó'móln t egvúthnü ködé >é t meghallgatták Hz érdekelt gaztnegiavitsn é.s fokozottan a szé- dák kívánságait é.s sikerült a
les néprétegek szolaiálalába ál- kérdést közmegelégedésre meg
Ktsa. Kedden, nz clsö Ilyen ér- oldani.
tekezleten elhatározták
«z
- ANGLIA CSÖKKENTI A
egészségügjl és szociális in
lézmények fokozottabb ellen- BEVTTF.LET. Az amerikai .árak
Örzé.sét és a hároméves ter- emelkedése kö vétkezi ében vavünk mlnéi előbbi végrehaj lószínűnek Látszik, hogy a kormány ujbói korlátozza a betárát.
hozatalt. Rövid időn belül hi- FELVRTEL A DOLGO- vatalos nyilatkozat várható a
ZOK ALTALANOS ISKOLA JA- külföldről behozott élelmiszeIiA. Az alsóvárosi (Föidmtves- rek és gépeik mennyiségének
ÍUtcai) állami általános iskolá- esökkonlé.sérői.
val kapcsolatos dolgozók ál- tmmmmmmmt
talános iskolájában az uj tanévre a felvétel megkezdődött.
Felvételre
jelen tkezhe Inch
mindazok a nök és férfiak
akik 10 évesek elmultak, de
45-ik évüket még nem töltöt- Fi n y e l e m !
ték bc és a népiskola VIII.
Mindenféle lakatosmnnkát,
osztályánál, a polgári és a
autögénheggesztést, vágást,
gimnázium IV. OszLAtvánál kerendelésre szakszerűen kéjól, olasóa
vesebb Iskolai
végzettséggel
szít és Javít Kész tűzherendelkeznek. Jelentkezni leVNGAR öleltslszsrcssraelifaefi
lyeket raktáron tart
nét nz iskola' Igazgatói fro
szerezheti be. Mikszáth fL-n. 1.
dóidban julius hó 21-től 28-4a A g ó c s i F e r e n o
délután 5-9 óráig.
lakntasmertor l)obó-0. 82b
—
HADIFOGOLYDNNEPSRG. A Volt Hadifog!vok Bajtársi Szövetségének üjszecedi
c« m é r e l utón kapható minden mennyiségben:
szervezete az MNDSz-vei jótKÍkerült műsort rendezett Új- P a u l u s x n á l
szegeden Ennek keretében a KS>Swz-ti. lO.Ofíivlns Otí»rnul rsnú.i «r«
Szeged? Nemzett Színház művészen közül Paulusz Elemér
Vajérla tér 1.
zongorázol I és Danisa Győző Sokszorosítás,
ManmzvmaHnzaHB
szavalt nagy sikerrel. Kon ti
Izidor pedig
zeneszámokkal
leírás leggyorsabban DUGASZ
szerepeit. Nagv sikere vott a
NZENESI IroQ.icép Vállalat,
városi kertészet és a ládagyár
Széchenyi-tér 7. T.: 6-41. üzlet:
^ — Károlyi
J í e s f , tisztit
Viiílurgárdálánnlt Is. Rnlogh
szsbi
wmm
dános főkert ész konferá't ügyesen. a rendezésért pedig Motika Dezsőt Illett dicséret.
K£REXPflRH€P£NYEKET ES BLK3IRESZEKEI
Pf
mélyeu LESZÁLLÍTOTT ÁRON most szerezze be
i Fényképezőgép vétel, csere. elndjs. Fotok'ópta. fénykjepn agyi Lá sok.
UEBMANN,
Kelemen-ulca 12.
BytzW 8n meal
Tetysn í r l n r ü i r l t i l l
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V Á S Á R O L J U N K !
ElelmSszorét

Fürdőruhát
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ilURDOS mOszereszoél SSPiüK-SS.

Figyelem I

SZARAZ BOKK ROM IN
TOZIFA KAPHATÓ
san.ftgy'-bica í f . mtim ajett
mspta-fbcn
M Ó Z e S

faVerakedönél.

BrucknerTeslvérei(Rt
TŰZHELY,
jégszekrény,
edény, kerékpár, gazdasági gépek, vasáruk, olcsó
árak.

SzIT
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tfinapok:
Péntek: Belváros fél 8 ó n *
Faragó Etelka. Szűcs M a r A
Osoinogyitelep 8 óra: Eictuager Ferenc.
Szombat: Nyomdászok fél «
óra: Kovács Attila, Magánaflá,
f * 7 óra Lendvay Zoltán é»
Takács István.

A szabad szakszervezeti

politikai napilapja a

NÉPSZAVA
G e p u z l e t K l M - u . 3 . aiAftsebW ára * 7 bőm
KERÉKPÁROK,
alkatáé x
szek legolcsóbb
nap. szll5ztf»u8 llfifilsal
áron, részletre fa. Külső

il—fl
_
12.—fl
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Vasuü szerencsétlenség Gyomén

babám,
babám

az jSít a

szokásba",

Daloló munkaverseny
a Kertész téglagyárban
Les% már tégla

és cserép

a munkásházak építéséhez

Gépzakatolás,
ezáj csattogás, As a eserépgépesek 114 száza, sem szereti a tussolót A kuamelyben
talicskák nyikorgása éa éoek- lékban teljesítették em elmúlt bikgödör hús vize,
még úszkálni ls lehet, az vonzfctlányok hallatszanak U
• oersenyhéten.
za őket.
Éteriért téglagyár présházából.
a
kalapom"
Ebédszünet alatt kisebb-na* tégla szárítók közötti ntacs- „Téglaporos
gyobb csoportokba verődnek.
itákon talicskák,
kiskocsik
J e M az ebédszünet
A fiatalság az üzemi labdarúfcBzIekednok. Az agyagbányából Gözáp
gépek, gásról beszél, az asszonyok a
Jtenycsazörü lovak hozzák
• kezdetét. Leállnak a
frag3- [piacról, a férfiak
politikáról,
'nyersanyaggal teli
csilléket megállnak a csillék, a
esők.
A
munkások
egy
rásze Közben folytatják az éneket is,
lkam a présházban vidáman és
gyorsan folyik a munka.
Az vastagon téglaporog, a tőbbl kő- '„melybe most már a férfiak is
pnekhangok a cserépgyártó gép nyökig agyagos. Ebéd előtt kü- idekapcsolódnak,
téaősen a fiatalok a >mosdé«, , _
a téglagyárban lakom,
feseltót"jönnek.
*Mái- minálunk
babám, « 2 r * vízzel tett kuhikgődrók felé ]téglaporos a kalapom, dalolják
Metnex Ilyenkor nyáron senki '-vidáman, amikor elbucsuzunk...

K

nálunk

babám

5

ax főtt a izo-

rba.-.s — énekelik a gép
taellett dolgozó- asszonyok és
Ifayok, amikor belépünk.
— A daf ritmusára Jobban
•aegy a munka — mondja Mofjfeár Erzsébet, a cseré pvágó.
A daiotó asszonyok keze egy
feiHanatra sem áll mte. Ábra-

Kisiklott a BYorsvooat,

bárom
zuzódoH

(ehorhocs! össze-

(A Délmagyaíbrszág gyomai tudósítójának éjtszakai
telefonje'cntése.)
kedden
hajnali 4 órakor a békéscsabai gyorsvonat néhányszáz méterrel a gyomai állomás előtt belefutott
az
előtte haladó tehervonatba.
A szerencsétlenség az állomás előtti kanyarban történt, de emberéletben nem
esett kár.

ugrott ki a fék ezóf.ükéből
és arcán, kezén
erősen
incgséríU. A tehervonat X
hátsókocrtját zúzta össze
a gyorsvonat,
amelynpk
néhány kocsija kisiklott.
A körösparti állomásra vontatták vfissza a gyorsvonatot,
amely alig egy óra múlva
kerülő uton már tovább is
folytatta uiját/SzoInokról és
Békéscsabáról érkezett seA közeledő gyorsvonatot gélykocsik segítségével.
a tehervonat zárFckczőJc
A gyomai vasutasok megvette észre,
feszjílp't rohammunkával a
aki nyomban Jeleket adott
szerencsétlenség
után
le lámpájával, de már a ronyomban munkához látlx>gő gyorsvonatot nem tudtak
ta idejében mejgtáUitani. ő
és a 8 órás gyorsvonat már
mag'a
rendes irton haladhatott keaz utolsó
pillanatokban resztül az állomáson.

í szakajtó liszt 2 kiló szalonnaj&*tnnás-ftllm-Múvesg
Elmunkáspáholyoh
a színházban
meg egy fél kenyér

%ám Lafosné, Gyuris FerencnS
fs Molnár Erzsébet az
egyik
legnehezebb munkál végzik a R z okszerö gazödikoődssa! 15 hold mdr sok — monőja Kósző Imre feketegyárban,
de nem maradnak el
szél! gazöa, a mezőgazdaság! termelési verseny egyik esélyese
ptögötl&k a légiagyárt ó gép mellett. dolgozó férfiak sem. Amlegyszerű parasztfaj la, de azo- dásnak kőszönlielem — magya-

p g y szakajtó lisztet, két
g»r elmegyünk a szárítók és a
" káló szalonnát és agy kat in rövidesen kicserélem.
fetótárak felé, oj dp.tba tezde- fél kenyeret adott apám, amiAx egy szakasztó lisztből 15
fegfc nz asszonyok;
kor az életbe kibocsájtott — holdas "gyönyörű mintagazdaság
mondja Kósző Imre feketeszéli lett. Az udvar közepén hatalnincs lene
bánja"...
m Voli
gazda. Ezzel a »felszereléssel* mas Jonathán-fák. Agaik a fői— hallatszik messzire.
bizony keserves volt eredményt dig érnek. Kékes-fehér rajtuk
Blzonyiára a régi tulajdonosra elérni. Evekig napszámba jár- n permet. Ugy néznek ki igy,
£rt!k, mert azt se bánják... Az tam. Később négy hold feles mint valami hatalmas csokor,
feüemositás óta egészen más az főiddel próbálkoztam. 1932-beu amelyben napra kacagnak az
fest a gyárban. Többet, jobbat bohó vetkezett életemben a nagy almák.
mslnelc s tudják, hogy ebből fordulat: agy szőlészeti ás bo1/őzvetien a ház melleit
k nekik van hasznuk. T ö b b ' rászatl tanfolyamra
vetődtem.
* holdnyi, kitűnően rendfe flzcíés, tói fa a tégla, tóbb a Annyira megszívleltem a hal- ben tartott szőlő. Tovább hafeserép és olcsóbbak lesznek az lottakat, hogy azonnal
gyfl- talmas papríkaföld. Konyhakertcekből épülő munkásházak is. mőleskertészetre tértem
Nem ti vetemény lucernával váltakoBáron Istváin vállalatvezető mont könnyest. Senki aem aegi- zik. A távolról Idelátszik a küfenegm utalja a készárukat. Széptett. Kertészeik, faiskoláaok so- lön darabban fekvő kukoricájs téglák és cserepek várják rozatosan becsaptak: De tanul- sa. A határról felszalad
a
az elszállítást Oldalvást egy tam, ha máskép nem, saját ká- szellő, utána végighullámzik a
fegészen másszinü, töredezett, romon. A háború előtt közvet- levéltenger.
feiíhoi kormosra égett téglarakás lenül a második ezüstkalászos
A porhanyósra kapált főid•somorkodik. Ezt gyártották ez tanfolyamot végeztem, 1947-ben
ben
meglátszik a cipősarok
feüamosltás előtt. Most
több a harmadikat
nyoma, ahogy végig megyünk
t 30 százalékkal jobb u
Ahéz, az udvar, a közeli almafái során. Tavaly még nem
minősége és ez • régi árn
környék valóságos kis ellenőrizték a
vegyigyárakat.
Senkinek sem k e l t
paradicsom. Csapoltctejü, pt- Rossz permetezőt vettem, leroscsercpes házát szőlőlugas ve- perzselődtek a Rozmaring-almáS kaíyett 4 és
félmillió szi körül. A szembenrévő gazda- im. Tizennégy évi
munkám
Fogas Imre üzemvezető és sári épületek raldtő fehérre me- ment tőnkre... — komorodik el
Ábrahám elvtárs tt. b. elnök el- szelve. A falakra nagy csere- Kósző Imre. De az államosífesondják, hogy az államosítás pekben piros muskátli akaszt- tott gyárakban már nem fors dul elő ilyesmi. A
Sfta egyetlen reklamáció
sem va. Három nagy lány van
központi
Sebezett a gyárba, pedig most házban.
Hangyában vettem u héten Arsokkal gyorsabban és kevesebb
Az istállóban két Iá, erikő, zolát. Semmi Mfogás sem leköltséggel termelnek. A villany- malacok és rengeteg baromfi het ellene.
iam átlag 15 százalékot takarí- Minden állatom törzskönyvezett
A tizenöt holdat, a házat,
tanak meg havonta. Szénben 25
mondja. Csak a két tehén mind csak az okszerű gazdáik oszázalékot. Azzal, hogy porsze6Ct használnak, ami
éppen
tslvan Jó.
cséplőcsép
« TÜAsba féved?" a
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A gyár 117 munkása a jnlifSsra előirányzott termelést több
fetInt 50 százalékkal
multa fe.

Békési fekefecsépiök
a szegedi ügyészségen

» / . 400 000 darabot Irányoztak
Hő és 822 ezret termeltek. Az
fegész hathónapos Időszakra három milliót vettek tervbe és
Két békési
foketecséplőt
most már egészen Mztns, hogy adott át a gyulai ügyészség
Inégy és féi millión nem adják a szegedi
államügyészségfelui. Ennyit legutoljára 1938- nek, no^r
munkás bíróság
|wn termelt a gyár, de sokkol Ítélkezzen felettük. Kertész
B£)b munkáerőref.
Mátyás békési géptulajdöA nagy munkából
vnlameny- nos gépével a bélcesi kerüStift munkacsoport
kiveszt ré- letbe kapott cséplésl enge1Ml. A behordók a normát 110. délyt. A cséplést szabályozó
fe kthordók ÍSS, a lehuzAk 181 rendeletek értelmében egvik
csépiési kerületből a másikíREM"ESZIK A D I S Z N Ó ?
ba nem lehet a gépet engeSAVÓT
dély nélkül átvinni, nehogy
ADJON NEKI
az ellenőrzést
Idjátszhas
yejczem
sák. Németh Ferenc
a r a ö h u t c a fe ffe felelőa vezető és

Sándor ellenőr
a Utalom ellenére elra^yta kerületét
(
s a közellátási ellenőr tettenérte őket s megtette ellenük a feljelentést.
Mint
kiderült,
a csépiért eredménylapot
nem vezerék pontosan, tehát feketén csépeltek.
A gazdasági rend1 eUenwétőkef a gyulai ügyészségre kisérték. Minthogy
munkásbiröság ott nem működik,
Szegeden Ítélkeznek felettük.

rázza eredményeit Kószó. —.
Hej, mennyit meséilem ezeknek
a magyaroknak itt körülöttem,
térjenek át ők is az ilyen munkára. Eleinte húzódoztak. Dc
most bála Istennek mindig többen követnek. Dszaporodtál a
környéken a Jonathán. Az idén
rengeteg törzskönyvezett jószág
Vau fjt Fcketeszélen..
T7eleségem, bárom ragylányom és magam is Iáláslól-vakulásig dolgozu|n1<. A
tizenöt hold föld Ilyen gazdálkodással bizony sok erre a családra. A környéken
vannak
nagy gazdák. Zákányban akad
150 holdas is. Nekem nem kellene, mert nem tudnám megművelni.
D« Kószó Imre a közösségi
é/elbői fs kiveszi a részét. A
paprlkabeváltóban
vezetőségi
tag, szövetkezetet cs!náT, termelési bizottságban
tevékenykedik, ujabban pedig a termelési
versenyt szervezi. Eleinte 30—
40 jelentkező volt csak. Most
már 150—160 személy kapcsolódott be a versenybe.
Uuzódöztak eleinte. Meg' * magyaráztam miről van
SZÓ. Most már ott toriunk, hogy
a héten végigjárjak őket. Megnézzük, kl mit csínált a versenyben. Vájjon sikerült-e valakinek utólérai engem, vagy talán el is hagyni. Ugy örülnék,
ha jobban dolgozna egyik-másik
magyar, mint én. Ennek a versenynek Feketeszél népe és a
város egyaránt hasznát, nagyon
nagy hasznát venné — mondja.
— Ezért az országért, ezért a
népért sohasem dolgodiaiunk
eleget — gondolkozik el, míg a
szötólugas bűvösében lócára ük
Az eresz alatt lévő oTeánder*
fára valahonnan a közeli fákról
odacsapódik egy gerle. Kacag,
bug és a nap aranyfénnyel önti
ei a szőlőleveleket...

A S A T
ASARUT

argánál

ásároliank!

Julius 31-én osztják kl az élmunkás kitüntetéseket. Éhből
az alkalomból egyes szegedi
üzemek bcinutaló bérleli páholyt biztosítottak saját élmunkásaik számára. Ezek nz üzemek a két kendergytáA a Dohánygyár, nz Állami Villamosmüvek üzletigazgatósága (vo't
gázgyár és villamosvasút), a Lomezgvár és a Faipari Közporit
Az MNDSz ezenkívül külön bemutató bérleli páholyt fizetett
lelő a különböző kisebb üzemek
élmunkásni számára. Az élmunkáspáhoíyokat az MNDSz
a
színházi évad kezdetétől virággal és zöld ágakkal diszifű, minden páholyon megíe-Vő jelszavas táblákat helyeznek el az
élmunkások népszerüsiíésérc. A'
felsorolt szegedi üzemek példát
mutatnak ezzei a gesztusukkal,
a többi szegedi gyár és vállalat
felé Is.

PétiMrek

•himiwi t11 •

Kizárások
A Magyar Dolgozók Pártja;
nagyszegedi pártbizottsága aktV'
vetkezőket zárta kJ tagjai sori-:
bői:
Hamar Pál, az újszegeid kendergyártisztviselője.A múltban
Szálasl nevezte k. badnagygyá,
most a demokrácia eben agitált. Munkáját Iia: yagui látta
el. Magatartása miatt méltatlanná vált arra, hogy a párt tagja
legyen.
Németh Imre, Török Tivadar, Láng Ferenc,
Gulyás
Gyöngy
városi
tisztviselőket is kizárta "tagjai sorából az MDP, mert á közpénzeket hűtlenül kezelték és egyéni
céljaikra igyekeztek fordítani.
A következő falvakban
tartunk ezen a héten központi előadóval pdrtnapot-

Csütőrfök, Julius 22. Deszk,
este fél 9 óra Erdős János,
Ujszeníivdn este féí 9 óra Ambrus István.
R nehézipar! Központ
terahatándi.
Tekintse
felszerelt

meg
dúsan
raktárainkat

Szeged, Kállav S- (Hidj-u. 3. TEL2El?W;

Sztftrta 1048 Jattra <31,
I M I

nelmagya8»rs7.xd.
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Mélyponton Délkerüfet atlétikája
' Mukóu rendoitólc meg va- 800 m. Gazaó BMAV 2.08,1500
fclrrup Délkerüiet
atlétikai m. Sarnyai MVSE 4.34. 3000
válogató versenyét az augusz- m. SteXanik BMAV 9.17. 5000
tus
8-An Szegeden megren- m. Zalaváii TLsza 16.38. Suly:.
dezésre kerülő vktóB bainok- Józsa MVSE 11.20. DUztrosz:
biigokru A versenyen néhány Balogh BMAV 32.60. Magasugszám kivételével ujon Byrngo rás: Balogh BMAV 15a cm.
MVSE
eredményeit születtek. A leg- Távolugrás: Paliesfc*
Iteszkó
gyengébbek egyike a diszkosz- 5 91. Kalapácsvetés:
váltó:
vetés volt. jmelyben az i\gy- BMAV 33 m. 4x100
nevezett »jjyenge nőt-nem« is MVSE 3.58 perccel."
NŐI eredmények: 100 m.Sutúltett n férfiakon tőbb inint
ták A Tisza 14.4, 400 m. Bá-2 méterrel .Fzek után elmondcsz
lára I. BMAV 77.2. súlylökés
hatjuk. Igen nehór. dolguk l
a válogatóknak
« Dél csapatá- Balázs I. BMAV 8.33. diszkosz1
vetés Balázs J. 34.78. magasnak Id jelólé énéi.
Az első hel vezetlek eredmé- ugrás Balázs 1. BMAV 125 cm.,
nyei egyébként ezek voltnk: távolugrás Balázs J. BMAV
férfiaknál: 10') ni Túrén MVSE 4.70. 4x100 m. váltó MVSE
11.9. 400 in. Sókl MVSE 56.8, 6 1 . 2 , "

ftácffé

müveiből. 9.00: K Bartók Bétó
Kollégium énekkara énekel. —
9.30: Srimfóaikiu Jazz. 12.15:
•Asztali
muzsika;. 13.00: DóILLANDö MüttORSZAMOKi ssá Gyórgy
tűzhalála. 13.15;
BUDAPEST 1. 5 30- Hajnali t. Magyar nóták. 14.10: Csaj6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli kovszkij: VI. srimfóntó. 16.00:
torna. 7.00: Műsorismertetés. Neményí I JJ4 dalokat és áriá9.55- Áttelepítési Icormánybie- kat énekel. 16.45: Keringő*.
tosság közleményei
10.00: 17.10: A Hadifogoly h S k í ó
Hírek. 12.00: Harangszó, hí- rádiöközteménvol. 17.15; A
rek. 14.00: Hírek. 1115: RA- Vöröskereszt közleményei. —
dióiskoía: 15.55: Műsorismer- 17.30: A Szakszervezeti Tanács
tetés 17 00: Hírek. 17.50: Hí- műsora. 18.00: Ax Opera műrek orocíUi. 20.00:
Hírek, helyéből. 18.30: Szabad népek
sporthírei. 26.20: Htrek né- hazája. 19 00: »Szlnes melA.
metül. 22.00: Hirek, mit hal- dwik«. 19.30: A Falu Hangja.
lunk holnap? 24.00: Hirek ma- 20.35: A SzékesfŐvárosi Zenegyarul. 0.10: Hírek franciául. kar hangversenye. 21.45: Han0.20: IUitok angolul.
gos Híradó. 22.25: A VöröskeBUDAPEST II 21.00: Hírek. reszt közleményei. 22.30: Hangos heti sporthíradó. 22.40:
Szerdia, Jalta* 2l
BUDAPEST I. 7.20: R«g- Totóhtrefc. 22.45: Hangieme« H zene. 8.00: Jó egészség ne- zek. 0.30: Htrek eszperantó
gyedórája. 8,15: Beethoven nyelven.

A Szc«ed< Kender nportoló'- tó}. Lukács (Színház-, Szögi
Malom). Bozóki (Nyomdász),
nak s'iere
í.ehotay (Nyomdász). Kovács
A Szegedi Kender dolgozói III. (Lcmezgy.), Rajcsán.vi (Do«z utóbbi időbeu mind inten- bói. Békési (Vixmó), Máriás
zivebben veszik ki részüket a (Erdőig.). Remtső (Ládngy.\
sportolásból é.s
egymásután Burkus (Nyomdász).
Bacsa JOBB megjelenésű itcés keérik el sikereiket. A'nyári asz- (MOSzK), Vetrö (Vizmű), Loval restetik kocsma
vezetésére,
talitenisz megnyitóján a gvár (LemezgyA. Faragó (Pénzügy). kettőezer Wztoritéklral. AjánA-csapa la a Gázgyár együtte- Sulvok. Várnctt, Dobó I., Brae- latokat »Betegség miatt; jesével szeml>eu 13:10 nránvu sik" (Villamos).
Kormányos ligére kérem.
győzelmei aratolt nagy küz- (DEMA). Klein. Gréczi (Itadn- MOSÁST, vasalást, hia* vardelem után. A győztesek Bak gvár). Soltt (ftEMA), Kabellk, rást. stoppolAst váHálok, ház(5\ Klein (4), íeboi (3), Vi- flonkó (Konzerv), Dervaderis, hoz megyek BabiKkov Olga,
r.ígh (1). lllelvo Jurica (2\ Far- Molnár. Takács. Solti /Egye- Attila-utca 8.
kas (3). bánrtl (1) és Gyön- tem). Pámtt, Csflios (Márkus). MINDFMíf.R élelmiszeripagyöst (3) voltak.
romhoz pénzes társat keresek.
A tiszaparti
üdülőtelepen SzáriM.U versen yzőjárdával Je Mf«c: > K özretnűködés«.
barátságos turul csapatverseny
veszünk részt az ol'mp'An
ARANYAT ért kerékpárja és
volt nmoivből a Szegedi Kenmotorja, ha Aranvkerék a jaHegyi
Gyula
államtitkár,
az
der együtteső került kl
35
vítója. UJ hely: 'Kftrinczy-utjnmttaL 2. Rendőrség, 3. a OSII vezetője kedden délután ca 11. szám.
expresszel
útra
kelt
Ixradon
ltókusl SzIT csapata.
GIÍMIBELYTÍGZÖT gyorsan kéA gyár üzemi lalidarugó baj- felé. mint a magyar olimpiai szít vidékre is Metropol nyomnoksága során a javítóműhely csapni legfőbb vezetője. El- da Szeged. Polgár-utca 24.
csapnia gvőzött 3:2 arányban utazása előtt kijelentette, hogy VILLANY-, antenna-, csengőa K öléigvár ellen Góllövők: a magyar sport tőbb mint 100 szere!iéf,t és JavHást szakszeCsatlós 21, Károldí,
illclve tngu versenvzőgár.Iával vesz rűen. olcsón vállal Rovó IstMolnár és Grál. Jók: Tombicz. részt a londoni játékokon s ván villanyszerelőm., OsztrovlÍMffnor. Ifall.d ós ITJ- Rózsa. minden reményünk megvan ar- sz'k.v-utca 17/a. A Dél magyarra. hogy méltóan szerepet a
előfizetőinek 5 százaI zem' Irtai a üanvaáH-térea nagy viadalon. Vasárnap reg- ország
lék engedmény.
gel
kel
utrn
nz
el>ö
két
repülőF.zen a hólon nem lesznek
óRA- és é<rszcrjavítással forüzemi bamolci mérkőzések, ini- gép versenyzőinkkel s a többi dnljon Wzalommní Tóth órásfokozatosan
követi,
ugy
hogy
v i vasárnap az üzemi válohoz. Kárász-utca 13.
gatottak korülnek szembe egy- a tatai edzőtábor fokozatosan ELETílÜ műfogat, fogtőmés.
mással A válogatást csütörtö- összezsugorodik és augusztus foghúzás felelősséggel, olcsó
kön ejtik meg n Hunyadi-té- 5-én bezár'a kapni t, amikor árban Rácz Géza fogász, MEkren terlandó trül kenetében, a versenvzök utolsó cso]x>rtja szálh Kálmán-ulca.
délután féi 5 órai Imádéitól is elutazik Londonba.
RFDŐNYKESZITES, redőnyjaA Szakra nyufagyár lalxia- vitás Re<iőnyipartól. ReformAtartandó rostnmórkőzés alkalmával. A triiilon a következő •rugó csapata vasárnap Rékés- tns-paíofa. a melegfoiTáskut(játékosok tartoznak mógle'rn- sáinsonon a BSE-vet ba itat sá- nái.
ni nlsótehzorelésscl. fegrelmi ros mérkőzést játszott és 0:0
ITÁirAsr
terhe me'lett: Welnor (Erdő- döntetlenre végzett

étfa

Debreceni
lakásomat

elcserélném
szegedi 2 vagv 3 fUttbUtó
lakásért. Börobbet « U*
' udőlmn.
BUDAPEST II. 17 00: Otóra*
tea. 18.00: Hangos Hiradó. —
18.20: A Nép Rádiószinháza;
.Qyultogatók*. 19.0U: Hollandia táncai és muzsikája. 19.15;
Dalok. 1930: Zené:, perce*.
20 00: Scrgej Bortkiewícz saját tnüveibÓi zongorázik. 20.3«
A Rádió Szabadegyeteme. —
21.15: Szivküldl szí v-nek szívesen. 22.15: Kamarazene.

I r d e l é f i e k
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ELADÓ pánoélszekréiiy, Íróasztal konyhaszekrény, yeeágy afrik matraccal. Petők Se
sugárul 18.
ELADÓ 4 darabból álló poB*
3
A ó r í ) s 6 s ékszerész, turoi fél háló. Érd : BoldogLtSCÁHU
Kárász-utca 14. asszony-sugárul 1., Hős<7k-k*>
teresek kar- és zícbórákat (vecker- puia.
érit is), ezSstöí, briliánsékszercket FEHÉR mély gvermekko<a%
roaesi áron. Ora- es érszerjavitóst fedett, olcsón eladó. Tisza lm
vállalok
körút 83., jtósdné.
ELADÓK egy modern öjjej*©
KOMBINÁLT szekrények, re- szekrény. bSrirocsl, fivcgezxs%
kamiéík. fotelek és különféle egy barna plüss fotel, nikkteto*
bútorok eladók. Singemé, Tö- zett függőnvkarnts. Megtekintrök-ulca 6., kapuval szemben. hetők Kelemen-ntoa 1.. odráéANGOL nversgumlragasztó a ban balra
Vidra-utoában kaphatói Dtaegy 5 éve* friss fejő®
gét lessék hoznii Vidra-utca! ELADÓ
tehén, vjtgy Igáslóért elcsen®kerékpárosnál l
bető trtfvanoti eladó egy tóiHASZNALT bútor eladó. Po- láno főid a ki*feketén. érdeőn
zsonyi Ignác-utca 12a., 2.
lődat Kálvária-ut 74.
NAGY3IEÍIETÜ
zománcozott
• — i f F rw i n r t T : ?í" • fürdőkádat vennék. Cim a "kiHATAT no Ja idő* házaspár ért
adóban.
ELADÓ r^tó használt vízmen- élelmezésért — Makko.erdCN
tes 16 négyzetméteres twnyva. sor 28 . emelel.
müten-.uörtl
Csanádi Sándörnd. KLárafalva MŰHELYNEK
alkalmas vttagre beljlrég Ke*
27. szám.
F.LADüK attcalnxl áron márkás lomen-ulca 8 szám nlalt ÍM
fe sím én vek Náhlík, Vár-u. 4. íxfó ÉrdeJdődnI »z h-őgépfiaf.
EGY 8 "hónapos süldő eladó lettien
Uisomogyitelep 49. u. 1166. CZLET a Belváros legí'orgrtSZENTUAROMSAG-UTCA 18. masebb részén berendező s-rtL
számú ház. beköltözhető lakás- hát.tó heMsémel olcaöbérfU,
sal eladó. Érdeklődni ugyanott azonnal átadó Jetige: »Olcsó*
HASZNALT javitotl férfiruha, HAZASSAG oéiláhól megismer*
szürke vászon rnhaanvag és kedne tisztességes leánv
egyebek eladók. Csongrddi-su- moly 40 év körüli férfivel,
gírut 7a délután.
Jelige: .»Becsülete*;.
KERESEK megvételre hölgy- KÖLCSÖNT kereoek 4 5008
DEBRECENI Rakásomat elcse- fodrász berendezést, esetleg forintig 2 hónapos üzletbe*
' szeged ri-m höznont" lerme- rélném szegedi 2. vagy 3 szo- külön-külön Ls Chn; Tisza T>evele1 • Fedezet• Jeligére *
Elsíh
tö
rfe!*
kiadóba.
lé,sí b'rotteáffa.
_ bás lakásért. Bővebbet « ki- r.nios-körut 69.. kosárüzlet
adóban.
Viztoronv közelében 8 szobás
FEHftR zománcozott négylán- C7I.ETHE!,YISea forpalmaw,
modern magánház hckóltőzhe- V a ' f t m o q ' o é n v ' ő k
SXOfIA-kouyhás.
kevósMrü, íángos gáztűzhely olcsőn. sür- Tdtacm hel ven. tele részben
lö, raktárral 60 00(1. Rómaltágas lakás köllságmegtírilés- gősen eladió. Érd.: Üstökös- bérletbe Idtedö. Cím a kinlOIcfirutnál alkalmi vétel emelesel olcsón Átadó. »Telep; Je- utca 8a.
ban.
tes ház szén kert'el 18.000 Vá8 fonnia Opel-Btttz uj álla- BORKABAT.UT most jarltfasiR
Mindazok a gazdák.
akik ligére.
xárticlvt-suaárulnál uj ház 3 őszi búza. vagy rozs vetőmagot 2 szoba-konyha, spetzos lakás potban. 8 uj gumÍTuI, áron
lakással. bokötlözhelö 14 000. igénveinek az alább megieíöll: gáz. villany, víz. átadó. »42 fo- alut sürgősen eladó. Ugyanott bőrpuhító festéssel Rövid tilt
hosszú bőrkabátok mértek
Tisznparlnái em esaládl ház helveken lelenlkezzenek Julius rint bérű' Jeligére.
1.5 tonnás Mercedes kisteher
komfortos 2 nagv lakással 80 25-én délelőtt 9 órától 12 szdba-toonyltas lakást keresek eladó. CJm: Győr. dr. Petr szakszerűen készülnek f'.wrdÜ®
bőrnihnfcésritőmesternél, SseOÍ
ezer Hómai-körnlnái ud t szo- óráig Minden igénylő hozza fóidszíntewt. köllséget téritek, L.-utca 3. Vkicz®.
Miklós-utca 7..
felsőváradl
bás magánház 18 000. Rókuson mngávai a gazda- és csénlést kfo'kócs. Párisi4cörut 43b.
ELADÓ
összecsukó*
vaságy,
egyszobás magánház fixcmhc- eredmény lapját. Felsőváro-lak KETSZDB A-kon vhás lakásért konzultükőr. len-damaszt lü- templom mögött.
PÉCSI kolcfci
kokszbrÜMKL
1 riséggei 18 000 Petőfi sugár- felsővárosi gazdakörbe Juhász adnék 2x1 szoba-konyhás !»uzsonnalAnyérofc. — széntartkett. <B6- fc k o c k á s t
ulnát körúton belül 2 szobás János. Pnktő és Somogvitele- fcást cseiéhe. Kossufh Lajos- rüíkőzők.
Pusztaszeri-utca 10.
kaohafó »Meszhárt» lcrakaí»
magánház szép kerttel 18 000 ncn lakók a Kéri-vendéntShen suaárut 81 ajtó 7.
Kándnr-uleánái telek épülettel Gvöngvf István Újszeged, AI- k f l ü n b e j a r a t u b'e^nsan HALASZ-utca 29. számú háx nái. Csala. Zrinsd-u. 4.
fele letekkel 4 5 0 0 forintért el10 000 I 'jszcgerlcn Temesvá- sőtlsznpartou lakók Kószó ven- hulorozott szoba, ffirdőszoba- adó. Érd.: Somogyi-u. 10^ ráép
ri-köm loál 2 szobás villa 200 déglőben Kolozsi Zsigmond. A hasr.Tiáta?tai magán vos urnnfc dlóüzlet.
I j-Al gyümölcsössel 15 000. — marostötek a Szilár-vendéglő- kiadó Cim a k'a 'óban.
bekftltözhetö
kétszobás, ványkipeket tegolcsébban
Ugvnnotl másik 2 szobás 600 ben Sándor Ferenc Rókusiak DKLVARDSI 1 szoba. Qssx- összkomfortos magánhál el- POLOSKATRTART garancMvRI
n-ÖJ gvümöIcKÓsscl 20 onn. — 7 ó UH -vc ndé" f őhen Zöldi Ká-ö-.sriforafortos emeleti módéra adó. Uiszeged Jankovfdh-titca véviez a Cián vállalat. Bajra**
Ugynnoll 2 szobás fürdőszo- rolv Alsóvárosfak a Vőneki- lakásom — nagy eseréptaUv- 16b.. éraektódnl: Népfeertsor zaiunszkv-u'oe 10, yolt h n
bás beköltözhető 30.000 11. vendéglőben Csanucngó Tstván. hn. csempés fürdőszoba, gáz, 8. szám.
ketesas-utca
Olt 4 szolvls. Mhdőszobá* 40 Nvitral Antnt A röszkeiek villany. Jelefon — elcserélem 6 Mtemélves
generál
javított
ezer. I'jszőregen egyszobás Rörcsók-venrtég'őlxm
Kószó hasonló budapesti lakással. — gépkocsi sürgősen eladó, yagy
DE1.M AGY ARORSZAQ
magánház 300 '>01 gyümöl- Imre. A szentmihály telekiek •Sürgős csere; jeligére a ld- |teherért
elcserélhető. Kecskepolitikai napilap.
csössel 6500 (Igvnnotl 2 szo- oedig nz Abrnhám-vcndéglő- fld'óVvfi
! méf. Rfkócri-ntca 20M Csáky
Felelős szerkesztői
bás magánház 414 ("l-ól gyü- ben Szekeres Imre termelési BELVÁROSI
egyszob a -kony-j ELADÓ egv 12 bassruaos tno- DR. ANTAI.FFV GYOBOl
mölcsössel 0000 Földek Kts- Mzotbági tagoknál, akik nz ház lakásom elcserélném ha' góhaimonika vagv kerékpárért
Felelős kiadó:
lemnto'nlanván egv kat hold összeírást fogtak végezni.
sonlóval. Vá'aszt »Gyorsan; jel. ! elcserélhető. — Megtekinthető
DR
ZOLD SÁNDOR
szöllő terméssel 18 000 2 knt
Felhívtuk az
igénylőket, kérek a kiadóba
holdas szö'lft gyümölcsössel, hogv crak azok jelentkezzenek OI.C.Sü hulorozotl Rzoha férfi- Kölcsev-u. 8,. nsztnlosmfthely. Szerkesztőség" J6kal-utea %
egy telek, egrazobás épület
épülettel 50 000 Domaszéken fisz! vetőmagért, aldlcnek nrrn nek kiadó. Vidra-utca
ét- tel 4 5 0 0 forintért eladóT Sán Felelő* szerkesztői telefon: 49%
11 kai hobtas szánló lioldan- feüé'lenü! szük'égük van. Akik kezde.
Szerkesztőségi telefon: 1*8.
tként 8000 Ugvnnott 2 Imid hamis nd.a'okat mondanak be. BELVÁROS közelében sürgő- dor-utca 60.
szántó
i-öie fi forint
889 vagv tőhb helvcn igényelnek sen elcserélném modern, ker- Jó márkáin zongorát vennék. Nyomdai szerkesztősért lnt®tó%
n-ői szánló négyszögöle 6 fo- ve'őmngot. azok minden Jut tes magánházat. 1 szoba, konveste 8-tól: 671
rint Nemzetközi müutnál 2 kis falás vagv más Igénylésből ki hából. mellékhelylségeklJŐI ál- Cim a kiadóban.
fiold I rendrt szánló n-ölc leszueJc zárva egyszorsminden- lói hasonló szoba, konyháért. BÉLYEGEKET veszek, eladok. Kiadóhivatal ~iurás®-uto« A,
Falus béiyegkcreskedes, u foTelefon: 325.
6.50 forint Des/Ken 15 kat. korra.
»Kőrútom tielfll; jeHgferé.
gadalmi templommal szemben.
holdas tanvrtsblrtok 30 000. —
Torme'étói RVol<«Ae
Ax
z-el
Jelzett kórtemátócrtS
A d A~S - V e"t e l ^ . ' s g Iskola-utca 29.
A levői müutnál 3171 Q-ól
díjazottak.
OLCSó
konyhák
eladók.
Megszántó 3500 forint Megvehefcszerüzlet
italméréssel,
tők: MÉZERNÉ ing Iroda ál- Egy a tervünk 3 évre
lakássá* eladó. »SftrgÓs II.« je- rendelésre legjobb kivitelben A Uu iaplciaUO Ml. uyoiu .
kószát Banfcov, KÓMMML I L
% reaetá: Konca Láraáé.
tat, Dózsa György-utca 2..
Nézz eldre, dolgozz ért*
Ugéra.
OLGSÖ háztarlAsJ szén kapható. Import tűzifa előjegyezhető dr. Csala szénkereskedőnéi. Zrinyl-u. 4.

Szabad! Íffi rfi3t

