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Csak a varsói hafározalok elfogadásával lehet
megoldani a berlini kérdést

Svegied, 1048 Jul 24, Szombat
taft Ufiűföia'nbMiériwn pntatelódtutt szeretne orrét,
mélyem ereániéiive lenne <
négyhatalmi laUHfcuismfc

megelőző
sajtóértekezleten mihelyt a közlekedést korlá- a nvufjasl h a t a l m a k n a k
nincs Joguk
rendkívül derűlátóan nyilatko- tozó nehézségek klKüszóbölőrizott a világbéke kilátásairól. nek. Az angol kormány állás- a Berlinben maradásra
— A világbéke megalapozá- pontja a berlini kérdésben válLondon, julius 23. Zillíakua
sának esélyei — mondotta — tozattan — jpondotta Bevin.
ff ftew-Chronicleben lámadj®
ma éppen olyan kedvezőek,
Gallarher konimurrsta kép- berlini kérdésről ar angol sajmint bármikor a múltban. Reviselő 'udiilványozta, hogy a tóban szított ideglázat. Kijemélhető. hogy e rendkívül jó
kormány legyén haladékta- lentette. hogy
esélyek mellett sikerül majd
lanul lépéseket Beri'n négya nyugat? hatalmaknak sem
megalapozni a világbékét —
halaim' tlteteazfiaíAsiaak a
jo«k sem erkölcs* ataptút
az elnök. SajtónyiA szerződéseket » nyugati övezetek mondotta
heljreilitósára.
ntaes arra, hogy Berl'ntiwi
latkozata végén azt Is hangszegték meg
súlyozta. hogy a kongresszus
Egy munkáspárti képviselő
akkor van joguk BerlinAz amerikai katonai kőzlgaz- zájárult ahhoz, hogy Berlin rendkívüli ülésszaka kizárólag kéndésére Bevin kijelentette, Csak maradni,
ha visszatérnek
alás hivatalos szóvivői hazug szovjet övezetében lévő vil- belpolittsal kérdésekkel foglal- hogy Anglia szívesen tárgyal ben
tovább a német kérdésről, ha ahhoz a politikához. amely
ireszteléseket
terjesztenek lanyerömüvcK 10000 kilowatt kozik.
megállapodást keres a Szóra
a Szovjetunió is igy óhajtja.
hrrői. hogy a
németországi áramot adjanak az A. F. G.Az angoi sajtó érős hangu- ietunióvai az egész német kérszovjet Közigazgatás 1946 óta nek. Az angoi parancsnokság N y u g a t n é m e t m'nlsxler*
|
latváltozáson ment keresztül. dés rendezésére.
az
75.000 tonna gabonával van azonban elutasította ezt
ofnöfcük b e h ó d o ' á s a
A
Daily
Tclegraph
javasolja,
hátralékban Berlin élelmezé- ajánlatot azzal az indokolással,
IJpcsö. julius 23. A nyugatse tekintetében. A szovjet ka- hogy csak az angol parancs- német miniszterelnökök röde- hogy a négy áliain vezelőjo ül- Xéssríi! a fegv*élc...
A
tonai közigazgatás ezzel szem- nokság rendelkezhetik arról, schbeirat tanácskozásai véget tön össze tanácskozásra.
\
\ ashlnglon. julius 23. A
ben megállapítja, hogy Német- hogy övezetében melyik vál- értek. A 'kiadott hivatalos köz- Manchester Guardian ugy Véli, négyhatalmi
megbeszélések
Ország szovjet és nyugati meg- lalat kapjon villanyáramot. A lemény szerint a miniszter- hogv a tárgyalások nemcsak a ügyében a Szovjetunióhoz
luszállási övezetet közötti keres- brit parancsnokság magatartá- elnökök magukévá tetlőík « beríini kérdést és a német téaíétt jegyzéket
USA
kedelmet szabályozó szerződé- sa miatt az A. F. G. üzemed nyugaluémetörszágt külön al- problémákat, dö a nemzetközi nagykövete szövegeziaz meg
6
egész nagy területét felpénteken leálltak.
sek alapján
kotmány tárgyában hozott an- étet
ölelhetik. A Daily Express wa- francia nagykövettel és Bevű»
goi
francia,"
amerikai
javasa Kzovjet megszáHárt üveTruman
shingtoni tudósítója szerint az megbizottaivat. Politikát kölatot.
getekből a nvnjatí övezetekamerikai
külügy miniszteri mu- rök egyhangú véleménye srea
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London, julius 23. Ar angol hari nagyon
be IR-Í8 Julius 1. előtt 178.ii
sokan felelőtlen- rint a jegyzék hajlandóságul
OT'llté márka érlékli. m'"g a Berlin, julius 23. Clay tá- alsóház csütörtöki ülésén Be- séggel vádolják Clay táborno- fejez kl az egész német pronvngat' liv eretekből a szov- bornok jelentést tett nz Egye- vin külügyminiszter közölte kot és va{.ószlnü, hogy Clay bléma megtárgyalására. Az anjet mcjsrűl'ás'
övezetbe sült Államok honvédelmi ta- hogy az angol kormány kész uj utasításokkal tér vissza Ber- gol külügyminiszternek sike165.1 ml! ö márka értékű nácsa előtt a berlini helyzet- a Szovjetunióval tárgyaláso- linbe.
rült meggyőznie
Marshallt.
élelmiszert és egyél* árul ről .Az ülésen résztvett Tru- kat kezdeni mind a berlini,
hogy szükség van a négyhaszáll'folisk. Észéről léhát a man elnök is aki ar ülést mind pedig egyéb kérdésekről.
A Times szertől a* xraerí- talmi megbeszélésekre a nyunvopt' rne*szSrás' övezetek
gati tömb összeomlásának meg18.4 m i i é márka hátralékakadályozása íretekében, inert
ban varnak.
B
feét
títrir*
Az 19t7 novemberében kötött
HlarsteUWffrtrézlÖJ wttTmi
filapszerződés kerelélicn
a
szovjet övezet 37.2 millió márkudarcét vall. ha rem I5rka. a nyugati övezetei; pedig
ténSh komolv léixte » szovJM
tsupán 4.5 millió márka érnfáiilat elfo-Bdása ftgyélne®.
tékű szállítást teljesítetlek, miAz n torv, hogy külön békenek következtében a szovjet
szerződést kössenek Nyuflatmegszállási övezet fémekben, Ef&ngadlék a tóvátóSali hengerelt acé'éru 75, a mező•németországgai. a
legutóíAi
vegytan vágókban, gumiáruban
londoni hágd és párizsi eseg
a
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i
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és szövöttáruban nagy hiányt
mények. valamint a MnrshalBzenvedett. A számadatok tehát
lai és Trumaonai
folytaUdt
fej
fejezni
a
hálát
a
srovBudapest,
julius
23.
A
teszik
lehetővé
újjáépíténzt mulatják, hogy a szerzőJet kormány baráti segít- megiieszélések folytan idősziodéseket a nyugati övezetek ha- Szovjetunió kormánya ezév sünk meggyorsítását. Igy a
rütienné vált
ségéért.
tóságai szegték meg. A többi julius első napjaitól kezd- többi között
A francia KP politikai bta
ve
elengedte
a
jóvátételi
fia
szállítandó
hengerelt
szerződés
alapján 1916-iói
Pcsta László államtitkár
1948 julius 1-ig a szovjet öve- zetések hátralékos összegéacc-'áru több mini 75 szá- ezután köszönetet mondótt zottsága a berlini helyrctt«t
zetből a nyugati övezetekbe nek 50 százalékát, és ezzol
zn'ékát és a mezőgazda- Sabalin tábornok pedig vá- foglalkozva hangsúlyozza, bogjj
57.000 Ionná cukrot, vagyis n további hatalmas segítséget
iwtad Frane'anrstóll.
«
sági terményeknek
több laszában a szovjet és makikötött mennyiséget és 206 nyújtott az ország újjáépítéh'ztansága wrt paran-.
untint
80
o/
M
engedte
e'.
gyar
hivataloknak
a
jóváté0
ezer tonna gabonát, vagyis n
esoHa, hagy ei Vei! forrnia!
A kapott engedményeket teli szállítások lebonyolítása
kikötött mennyiség 98.5 száza- séhez és a magyar dolgozók
a Szoytehmié és a népi öejó
lékát szállították. A szovjet életszínvonalának emelésé- magábanfoglaló uj jóvátételi során megnyilvánuló
nmfirácktk aiíal
Varsába*
Szovjetunió szerződést pénteken délután munkájáról emlékezett meg.
megszállási övezet tehát scin- hez. Most a
íre-iszövegezetl Javastalokrtí
mlesetre sem tartozhat gabo- nagylelkű
segítőkészségét irta alá Dinnyés Lajos minával.
azzal is kifejezésre jutatta, niszterelnök és .Sabalin veLipcse.
Julius 23. A Berlin hogy éppen azoknak a (jóvá- zérőrnagy, a magyarországi
4
Í z o l a s z s z s o á f i s s ©Ivefeffe
nngo övezetéhen fekvő A. F. tételi áruknak szállításában szállítások hivaiaiánnk vezetője
A
szerződés
aláíráadott
legnagyobb
engedG. vállalat munkásai kérésére
K szovjet parancsnokság hoz- raényt, amelyek kőzvetlenü sán ál - je'envoltak Limarenkó
és Komarov főosztályvezeRóma, julius 23. A szenátus a keresztény demoltrata páíf
tők, dr. Pesta László állam- 173 szavazattal 83 ellenében el- azon kísérlete ellen, hogy <
tilkár, a^jóvátéfeli hivatal el- vetette Terracinl kommunista szakszervezeti mozgalom azéfe
nöke, László György minisz- szenátor bizalmatlansági indít- robbantására törekszik
«
teri tanácsos es
mindkét ványát . Az ü'ésen Terracinl sztrájkellenes törvényJ avasla|
hivatal több munkatársa.
hosszabb beszédben Indokolta sürgetésével.
A szerződés aláírása után meg indítványát Rámutatott a
Olaszországban tovább taw
Dinnyés Lajos miniszterel- kormány kihívó viselkedésére,
nök beszédeben az
egész amikor a Togliatti ellen elkö- tanak a letartóztatások. Nápolyii
magyar nép háláját fejezie vetett merénatetért ax ellenzé- ban az általános sztrájk utífi
50 embert tartóztattak te. MÜA
A Marte-hormény szombaton mutaffcozEfe ki a baráti szovjet nép és ket
lette felelőssé, holott a kor- nóban szintén több tetartózttg
na<vy
vezére,
Sztálin
genebe a parlameníbsn
mány volt okozója at ellenié,
ralisszimusz iránt, hogy a tek szitásának, majd tiltakozott tás történt.
Párizs, ju'lus 23. A Marié- mek újjászervezésére, a társa- szerződésben is megnyilvákormány szombaton mutatko- dalombiztosítás
átalakítására nuló nagylelkű segítőkészzik be a parlamentben. A kor* akar fe használni. Tervei a bal- ségével lehetővé tette a mamány névsora hatalmas el'en- oldal fontos vívmányaira ve- gyar újjáépítés meggyorsi
szenvet vá tolt ki a demokrati* szedelmet jelentenek, Rcynaud . lását és 'a magyar nup élet- ÜNNEPEI.YES keretek köAZ ÖTÉVES terv során
kus e'emekbőL A
kormány miidfa és gazda áyi tervei mél- s z í n v o n a l á n a k jelentős fcl- zött nvnjlotlák át
pénteken dapesten felépítik az uj Nen*
jobboldalra rntó tolódását fé- tán kiérdemelték a nagytöké- emelését
Dinnyés Lajos miniszterelnök- zeti Színházat.
ként I.eon B'umnak köszönhe- sek bizalmát. A francia dolgoA szovjet kormány baráti nek, Rákosi Mátyás és SzakaCSIKAGÖI gengszterek autöti
ti. Az ő erőszako'ására lett a zók tömegesen tiltakoznak
a
elhatározása nagy
mér- sits Árpád miniszterelnökhe- lkat rakétafefszereléssei láttál*
Ivelleseknok
az
ellenállási
érszocialista Iteynaud a kormány kormány összeállítása ellen, s
tékben járul hozzá denro- demrend elismerő okiralát.
et, amelynek segítségévei 20®
pénzügyminisztere. Reynaud az- azért is, hogy a kommunista
líránkíníi további megszikiiőméteres sebességet is elér*
gai a feltétellel fogadta el a pártot még az előkészítő tártárdülásálioz.
DemokraMOLNÁR ERIK külügymi- helnek.
pénzügyi tárcát, hogy 18 hónapi gyaidsokból is
kirekesztették.
tikus rendszerünk
to- niszter »A történetem és a mű- CARPIO perui
uszóbajnoü
időtartamra teljhatalmat kap, M t'e kormányalakítási tárgyavábbfejlesztésével és
a szaki tudományok* cimmei a 8 óra 10 perc alatt úszta át *
amit a 40 órás munkahét leé- lásait a kommunlstaeBencsség
Szovjetunió iránti szővet- soproni nyári egyetemen julius 14 tengeri mérföld széles gibí
pítésére, az államosított üze- legyében folytatta.
hűségünkkel kívánjuk 23-án előadást tartott
raltári szofost.

szemáirtmánv okban, mtat
. Berlin, julius 23. A Nagyaz angolszászok lé^J hatjáberlin ellátásának biztosltásara
ban. h
Irányuló szovjet intézkedések
A berlini rádió jelentése szehatása már érezhető.
rint a lazosság
valamennyi
A város nyugati BvezcteTien övezetben a legnagyobb izgafl nvnaía'atisás kezd lecsfl- lomban van az uj keletnémet
lapodn' és a lakossá* In- pénz iránt, mig a nyugatnémet
kább b'trtk a szovjet élelmí- pénz teljesen háttérbe szorult.
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lifpiiiii maüo - mwm
aiáiisiéMa a magyar népnek

A francia dolgozók
tömegesen tiltakoznak
a kormány ellen
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A m a g o s egyházi Körök

Szoinnat. 1948 Julius 2*.

Is fe!e'ösek

Súlyos ítélet

A görögkeleti
egyházak
képviselői
elitélih
a Vatikán
demokrácia•
ellenes
magatarfását
Moszkva, julius 23. Az
orosz egyház 500 éves fennállásának ünnepségei rurésztvevö görögkeleti egyházi kiküldöttek egyhangúlag e;itélték, hogy a Vatikán aktív szerepet játszik az egész
világon új háború szitásával
és a demokrácia elleni politikai harcban. A gyűlésen
jóváhagyták a világ keresztényeihez intézett szózatot,
amely a békéért való küzdelemre Szólít fel mindenkit

ewBtfnilkMést
PrAga julius 23 Vtlanie.iynyt csehszlovák lap feltűnő
helyen közli.
Iván Horváth. Csehszlovákia ul budapesti követe átnyújtotta megbízólevelét A lapok szemel- M l h a t a v i c o o t
í í z é v l , L é n á r d Ö d ö n t
h ö t é v l
vén ve kel közölnex a kövei beb
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szédéből és Tildy elnök válaszából. A lapok
barátságos
Pénteken reggel hirdette vagyona egyötödének elkob- tot, azt. hogy nem véletlehangon tárgyalják nz eseményt
hanem
ki
a népbiróság ítéletét a zása, Olesso Antal ésiVarsá- nül, hangulatból,
A szakszervezeti szövetség lapja. a Prace a kővetkező címet szökésben lévő dr. Mihalo- nyi Lajost egyenként egvévi megrögzötten és öntudatoadjn beszámoIő|ának: »Ilimé- vics Zsigmondnak, az Actio börtönre ítélte a népbiró- san küldte a külföldi egytyitjük nz együttműködést a Cathollca országos igazgat 6- ság, továbbá 5 évi hivatal- házi személyekhez, segítőgépi demokratikus Magyaror- iínak és társainak izgalási vesztésre és politikai jog- szervekhez a magyar népi
szággal.'
vesztésre. Olcssót Orpovánv- demokráciát becsmérlő lebún ügyében.
A néplrinósiig
bűnösnek 1)61, Varsányit pedig Rád es veleit.
mondjofta ki Mihalovics Pencz közséigekből 5—5 év0**re ég a villany
Lénárd Ödönnél sulvosb- A b o l g á r é i m u n k é s o k
re kililtotlák,
azonkivűi
Zsigmondit
egvrendbeU
blló börJUménynek vélte a A munkaverseny és rohamfi^sntfeleiun
vagyonának
határtalan lehetőségefolytatólagosan elkövetett iz- mindkettőjük
nénldróság,
böfy a demo- munka
Az újszeged! rokkant-telepi, gatás bűntettében és egy egyötödét elkobozták.
ket nyűtt a munkásoknak,
kratikus
állaim-endét
mlleknek, — amint arról már több- rendbeli Lénárd
hogy tehetségüket és képesödönnei
Kósdi Erzsébet tisztviselőnö-llbetctien hangnemben ségeiket megmutassák. MamáU
ezör Irtunk — régi kívánságuk, tctteslársi minőségben elkö- nőt az ebene emelt vád aló,
fogalmazott
táviratoktól a legnévtelenebb, legegyszehogy hozzájuk Is vezessék be a vetett folytatólagos izgatás bizonyíték hiánvában felés te'e'ekJfP" beesnrér: He rűbb munkásnak Is alkalma
villanyt. A város az kid év hát- bűntettében. Lénárd ödönt, mentélték. Azí ítélet jogerőre
és azt mertriUd*© a kül- van arra. hogy hazája jólisralévő öt hónapjára
kidolgo- az Actio Catholica országos emelkedése után a bűnügy
mert és nagyrabecsült polgálő teli követsétfeknrtt
zott lenében fcf Is vetle a vil- kulturális titkárát bűnösnek iratalt átteszik az államrává vátiék, ha érdemesnek
és ezzel a rágalmazó .tájé- mutatkozik
lamosítást és előreláthatóan mondotta ki egyrendbeli iz- üfivészségre a
munka hősec
Mihalovics koztatással' a demokrácia
szeptemberben már ki Is gyul- gatás bűntettében, bűnösnek Zsigmond ellen fennforogni
kitüntetés elnyerésére. Akí erladnak az első villanyok. A mondatta ki továbbá; Név látszó fizetési eszközökkel elleni izgatást kitenesztetle re az 1946-ban életbeléptemunkálatok a most felküldött meth Pál ordacsehi plébá- elkövetett visszaélés bűntett- az ország határain túlra is. tett kitüntetésre méltóvá válik,
Sulyosbbiló körülménynek annak ugv kormány, mint a
terv Jóváhagyása után nyom- nost, Qlesso1'Antal orgovánvi nek elbírálása céljából.
ban megindulnak. Pénteken a római katolikus lelkészt és
vette n plébánosoknál azt a nemzet elismeréssel és szeÖlti tanácselnök az ítélet körülménvt. hogy vakon kö- retettel adózik. Mostanáig 893
a
Rokkant-teleplek nevében dr. Varsányi Lajos rádióié.1). Papp Gyufa tolmácsolta kő- bánost 1—1 rendbeli izgatás részletes indokolásában le- vették a felelős egyházi kö- rohammunkás, ujitó ós feltaláló nyerte cl az ezüst élmunszögezte, hogy
szén cl ét n városaink.
rök utasításait Végűi hang- kás érmet, míg nz aranj érmet
bűntettében s ezért
Mihaiovtcs és
társainak súlyozta a tnnácse'nök, hogy a legkiválóbb 20 bolgár él— A demokráciának köszönMibn'orirs
Zsigmondot
bűncselekményeiből két.
b éljük, hogy végre ml Is vü- összt-űntetésfll 10 évi Mra néplilróság) Hé e'éve' pé'- munkás kapta meg.
Az egész bolgár népet elsértetcnül kitűnik a felelanvhoz jutunk, — mondo'ta. — tőnre, 10 évi hivatalveszd'át akar srotaáliatnt mind töltő
hatalmas munkalendület
lős egyházi hatóságok poTizennégy éve nem csinálták
tésre és politikai jogainak
azoknak, akik reakdósan az ország felemelkedését és
fittbat felelőssége ts.
meg és most a villanygyár állaugyanilyen
időtartamra
értelmezve a demokrácia felvirágoztatását viszi roham-,
mosítása után egy csapásra
vaírt elveszlé.sérp,
fe'jes
adta kritikát és a szólás- léyiekton előre.
Azonban
ez
semmiképpen
meglesz.
vagyonelkobzásra és Buszabadság logát, abbá1 a
sem
mentesítheti
őket
bündánestről 10 évi kitiltásra
Hirek
tetőjogi felelősségűk alól. A nép érdekel •ben próbál- SznhexerotiZéfi
(félte.
tak fPEwerf kováeso'nl.
demokratikus államrendben
Szeminárium vezetők
érteAz ítélet indokolása után
Porta Jőzsef csxvrval gazdáLénárd öcNVnt 8 értiMh~ szerepel a kritika, de az elkezlete 24-én, szombaton dé'hak liáinin mázsa burát kellett
főnre, 10 ért hivatalvesz- itéltek cselekvősége már a védők védeneeik szabad- után 7 órakor a szakszervezeti
beszotgáfeatnt. Sajutlla a gazda
tésre, noiHlkal jogvesztés- messze tul megy a kritika lábrahclvezé ét kérték de
a kenyérmagot az ellátatlanokre, vagyonelkobzásra Ítél- határán és már nem',az érte- azt a nénbirósár megtagad- székházban. Megjelenés kőtetól és a hat zsákba hnrmlnc kiték és 10 évre, bimiollák lemhez szólt, hanem dema- ta. Kósd'i Erzsébet felmen- lező.
A Magánalkalmazottak Szakló homokot kevert, hogy anygóg mód'on indulatokat kelt tését a népflgyész tudomáBudapest leröietéröl.
liv'vat kevesebb jusson a dolgoNémeth Pá» büntetése 10 fel. Mihnlovicsnál sulvosb- sul vetle. mert ö csak tech- szervezete szombaton délután,
zóknak. Azt hitte, »kifogott' a hónapi börtönui 5 évi, .hivat al- bttö körülménynek vette a nikai szerepet vitt az izga- féi G órakor a szakszervezeti
székházban taggyűlést tart.
hatóságokon és nagyon elcso- és politikát jogvesztés és néphiróság a bűnhalmaza- tásban.
<
<
Előadó Barcza Sándor szak-*
dálkozott, mikor a gazdasági
szervezetünk e'nöke. Megjelenéí
rendőrség őrizetbe vette.
VtM
IVÓ- I _ _
jj^
L o n d o n b a n ellopták
— A SZABAD GOROG RÁkólelezö. Jelenléti Ivet fektetLátta szépíteni a dolgot. Arra fVSVetfiSfcftlöfe RCVSÍP DIÓ jelentése szerint a pl-a z egvffi olimpiai zászlót nek fel.
hivatkozott, földes szobában ladioszl arcvonalon a monarchoA Földmunkások
SzakszerA Richmond park
o'lmptnl
kik. ott tartja a búzát és ahogy
Kirakati árak feltüntetése. A fasiszták Julius 22. óta semvezete
julius
25-én,
vasárnap
táborából
pénteken
fit'
kzatos
összese perte,
belefcererckett Magyar Közlöny Julius 22-1 szá- miféle hadmüveietet nem folydélelőtt 10 órakor taggvülésí
Arra viszont nem tudott ma-1 mában hirdették Id és ezen a tattak. Csapataink rajtaütöttek módon eltűnt ni ötagürfls nagy tart a szakszervezett székházolimpiát zászló. Eddig még nem
gy»rázatót adni, hogy zsákon- napon lépett életbe az a Jog- a Icozáni repül")téren.
Wnt miért éppen őt kiló ho-' szabály, hogy a kereskedő kő- tottak három Spilfire repülő- tudták megállapítani ki lopta k Felhívjuk az élmunkásokat
és lőbb benztarafetilrl. el a zászlót. Hasonló sorsra,
t
,
in ok .keveredett' fe búzába, teles az árusítás céljára szol- gépet
flgyébop
A monarcho-fastszták veszte- került a téli olimpiai zászló 51.
zsirknita
ásuk
Berta Józsefet átadták az »í- gáló helységben, Illetőleg áru- sége hat hónap alatt a követI o«annai
azonnal v»!onri{p!'7t?
jelentkezzenek a szakfi.
tam ügyészségnek.
fcitó helyen levő, továbbá a ki-kező: Elesett 11.340. megse' mnközi titkárságon.
rakatban elhelyezett áruk el- besült 12.366. fogságba esett r1. V. Sz. tagok
figycleml
kaiona. elesett 680 liszt.
- ISKOLA! FTR A Tanár- Hélfőn. 26-án délutón 6 órakor
5 0 b * n y á s z q y e r e k adási árát olymódon feltüntet- 9654
x
Féláru
nlazást
kedvezképző
Főiskola
gyakorló
iskoni, hogy a feltüntetett ár az
-nq nuqzyTpjazs yiozoA.iozsjpras t
Sreoeden
árucikkek után a vevő áltat fi- mény. A Szegedt Ipart Vásárt láiéval kancsó ín'os dolaozók
előadóval teggvillés.'
A Magyar Vöröskereszt sre. zetendő mindennemű közszol- julius 31-től augHsztus 10-tg általános és polgári iskolájá- dapesli
Minden
I.
V. Sz. tag megjelenérendezik
és
szegedi
tanyavllág
nak
mind
a
négy
osztóiában
fedi szervezete ötven bányász- gáltatást (fényűzési, általános népe nagv érdeklődéssel tese
kötelező.
folytatódik
a
tanulni
vágyó
gyereket lát vendégül a Jövő forgalmiadé, nyersanyagbeho- kint a vásáron bemutatásra ke- dolgozók mintaszerű kiképzéA tervmegblzottak (helyette
hét folyamán. Bányász élinun- zatali hozzájárulás stb.) Is ma- rülő mezőgazdasági pépek, per- se. A beirntáx megkezdődölt.
sek)
és az üzemi versenybizottkú ok gyermekei és hányás/ár- gáton forlaija. FlgveTmezteti az melezőszerek. műtrágyák és Az uj tanév szeptemberben
vák ezek, akikkel elsősorban az Érdekképviselet tagjait, hogy egyéb bemutatás iránt. Szeged IndUI ós februárban végződik. ság! tagok részére tartandó lanfelföldi életet tsmertetiik meg. ezt a rendeletet pontosan tart- város polgármesterének intéz- Az I.—III. polrtrlt vagv gim- folvam keddi előadása közbekedését. amellyel féláru vas- náziumot végzettek béira'koz- jött akadályok miatt elmarad.
A Vöröskeresztnek a gyer- sák be.
út! kedvezményt Hzloslt a vá- hatnak a magasabb osztályba, Az uj Időpontot « szakmaközi
mekek ellátásában számos tárRendkívüli közgyűlés. Ma, sárra utazó közönségnek. A az V.—VIII. elemit végzettek titkárság a aajtó utján közlL
sadalmi szerv és üzem ls segit julius 24-én, szombaton délután szegedi lanyavllág nagy öröm- pedig a nvujtható kedvezmény SzaSszerTeret1 r»p«k me«etLrv a posta, a honvédség, az6 őrakor a Belkereskedelmi mé; fogadta.
megbeszélés© véaett lelentkezreodfet
MNDSz, nz MDP
belvárosi igazgatóság nagytermében rendzenek azz Intővel igazgatósá24-én.
szombaton:
szervezete, n cukrászok testü- kívüli közgvü'és. Indítvány ér
gánál. Boldopnsszonv-rugánit
Szőrcgl petróleumgyár déllete, r vendéglátó
Iparosok kezett be, amelv szerint ju'ltis
8. Az Intézet |ullus
23-én.
var
rgvesfllete, a KISOSr Járul hoz- 31-e után a KISOSz-ba be'épők
a Takaréktár utcából sárnap délelőtt é) 11 órakor előtt 12 Posta I.fip.oszt dél-i
a
Tanárképző
Főiskola
dlsrter- ulán 3. Kertért téglagyár dél-i
(volt^ Raj-dr fél? helyizá. hogy a hí ny ász gyerekek né- felvételi dijat fizessenek. Ez az
ségből) Arary J-ínoi- mél>en lanévzáró ünnepségei utón féi 1, F.szes-malom délhány kcHemea napot töltsenek egy havi tagdíj báromszorosa
a'ca 16. szám alá atart.
után féi 3 órakor
városunkban.
lenne.
dr. Gróf.pa otába h«tyetl.m ál
Szíves
S z o m b a t és v o s a r n a p
párlogást kér
Mély fájdalomtól megrendülve tudatom, hogy a
leghűségesebb feleség, édesanya

az Actio Catholfca izgatás! perében

Homokot kever! a fcuzába

Kecsmaifrletomet

a Próféta Éfferem és Kert sw. Sáros Gmnvné

VSSSÍ NYITVA.
SZABÓK

Polgári érakl z

^

jaZZ!

FIGYELMEBEI

Kíutaldal drbon cérna nagy udlosztékban. Szabóktllékek
tfkaphatók:

OOMBHAZHFa^HítS ERNŐ

Csckontcs ulco

3 [1 Mikszáth Ká-mOn utca 12

Saját
hezelésbe
vettem régi helyén a

vepdegiísmet.

Régi szolid iraki Vacsorázó brfy!

Bajszár vtniügiAs.

Baiassa LéssEóné

szüt. Kovács Erzsébet
visszaadta nemes leikél Teremtőjének. Temetése a
belvárost temető kupolacsarnokából julius 24-én délután 6 órakor lesz. Gyászolják: Férje. Balassa László,
egyetlen lia Miklós, édesanyja és testvére.
Külön villamos tél 6 órakor.

Szombat. 1948 julius 24.
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Két asztag gabona
II 20 holdon aluli gazdáit és mező- gyulladt kl Újszegeden
néhány perc alatt odaérke-

Rákosi elvlárs favaslalám

Pénteken délulán 6 óra
tájban Újszegeden a Maros- ző tűzoltók rövid idő alalitő-dülőben az
Újszeged! lokalhált&k és eloltották n.
Földműves Szövetkezet trak- könnyen hatalmas károka
torából kipattanó
szikra | okozható tüzet. A kár lg\
meggyújtotta Rovó);István és is meghaladja az ezer fo
Szögi Antal árpa asztagát. 'A rintot. A tüz okának kideri
Fontos döntéseket hozott a 'minisztertanács
<ét asztag pillanatok alatt tésére azonnal megindult a
Budapest, julius 23. A. kor- voltak kk őrlést dsletíelnL mezőgazdasági ipari köz- lángbrborult. Az ott dolgo- vizsgálat
pont szervezéséhez.
Az zó cséplőgép munkásai és a
mány pénteken Dinnyés La- Ezért
iparügyi
miniszter
javas'.:jos "miniszterelnök elnökléjavasolja, hogy a megálsével minisztertanácsot tarlapított 220 kg. Inna és tára szabályozták az olajostott Rákosi Mátyás miniszés
rozs fejadapjon felül min- magvak kereskedelmi
terelnökhelyettes napirend
vámülését,
valamint
csereden 20 holdná"
kisebb
a
előtt bejelentette, hogy sok
földdel rendelkező gazdá- telepek működésének mó• panasz amiatt, hogy az
dozatait.
nak, valamint 12
évné*
Az endrődi föléren gazdaA felháborodott kisgazdák
esőzés folytán a kicsépelt
A kereskedelem és szóidősebb
családtagjainak
cyülést tartottak, ahol
a visszautasították a rémhíregabona nedves volt és
tnég 25 kg. árpa őrlését is vetkezetügyi miniszter ja- községi jegyző ismertelte a ket és értesítették a rendőrr megengedett 2 százalékengedélyezzék.
vaslatára
beszolgáltatás! rendeletet.''Az séget. A nagyhangú rémhirnál lőbfo szemét került beismertetést Bartos Máté 35 terjeszlőt bekísérnék a szeelfogadla
a
földmtves
szöle, aminek következtében Ugyanezt a kedvezményt jaahol
vetkezetekre
vonatkozó holdas gazda állandó köz- gedi népű©és7ségr(
R malmok és az átvétett vasolja a
mezőgazdasági
beszólásokkal zavarta, a kö- dr. Kovács Tibor népftgvész
rendelettervezetei.
szervek 2 százaléknál lé- munkások és családtagjaik
rülötte állókat rémhírekkel | kihallgatása után elrendelte
nyegesen nagyobb levo- résziére.
A kultuszminiszter javas- zgatta és ©'alázta a demo- előzetes letart ózmtását.
nást eszközöltek a gaboA minisztertanács a Javas- latára elhatározta a kornából.
különösen a dV>i- latot egyhangúlag elfogadta. mány a magyar közgazda- kráciát.
ífozá blsparasztságot sújA földművelésügyi minisz- sági "tudományegyetem létetotta, akiknek tartalékuk ter előterjesztésére hozzá- sítését, majd' folyó ügyeket
nenv lévén,
kénytelenek járult a miniszterfanács a tárgyalt.

gazdasági munkások a fejadagon felül
2 5 kiló árpát is őrölhetnek

a beszolgáltatás ellen fzgaté nagyqazt!

PILLANATKÉPEK

Petárdái dobott egy püófanivendéfc
az UNO székházára
Laké Success, julius 23. a petárda és az ejtőernyő
Csütörtökön délután egy is- szilánkjait A robbanás newmeretlen repülőgép
szállt yorki időszámítás
szerint
el nz Egyesült Nemzetek este 7 Óra előtt tőrtént. A
székháza Mlöttlés ejtőernyőnapos és tiszta
vel fekete tárgyat bocsátott időben mérsékelt sebeséggel
le. A tárgy később mozsár- közeledett.
lővésszcrü zajjal felrobbant,
az UNO' épületében azonban
Az amerikai
rendőrség
kárt nem okozott. A robba- megállapította, hpgy a menás még a levegőben /történt rényletet egy Supla nevű
és elég erős volt
ahhoz, pilötanőNendék követted. A
hogy a szabadban tartóz- bomba lecfobása után repükodó őrt kissé megrázza. A lőgéppel leszállt a La Guarrnn<tőrők raja a helyszínére dia repülőtéren és gépét masértve Igyekezett összeszedni gára hagyva, megszökött.

a szegedi kánikuláról

Altamasiflák a hisvasuiat

Egy éjszaka alatt, szinte
Értesülésünk szerint a közle- alattomosan
rohanla meg Szekedésügyi minisztérium foglal- gedet a kánikula. A hőség már
kozik a gazdasági vasutak álla- a reggeli órákban kicsalta a
mosításának gondolatával. Esze- nedvet a pórusokból, magyarint a szegedi gazdasági vasút rán mondva már munkába'niois állami kezelésbe kerülne és net csurgott az izzadság. Még
alkalmazottait is á'lami státus- délelőtt a 30 fok Celsius fölé
ba sorolnák. A város egyelőre szökkent a higany — árnyókmég nem kapott ér téri lést, de a ban. Olyan a város ebben az
afrikai éghajlatban, mint elközeljövőben várják a minisz- pilledt
vendég a gőzfürdő szAtérium leiratát. Szó van arról rftzl ég-kamrájában.
ls, hogy az országban lévő klsVasutakat egységes állami gazA friss aszfalton
dasági vasul vállalatba egyesí- viháncoló /srácok*. Tetszik netenék. Az államosítás minden- kik, Jiogv olvad lábuk alatt a
esetre előnyös lesz a kisvaut massza és most taposnak bentovábbfejlesztése
szcmjjonljá- ne. .mint a kenyértésztában,
bőt, mert könnyebbé válnak a ha anyjuk engedné. Akit csáberuházások, azonfelül a to-bított a város több helyén az
vábbépítéshez szükséges anya- aszfaltba bedolgozott csillogó
gok eloszlására Is nagyobb le- ércpénz — az aszfaltozó munhetőség nyílik. Hisszük, hogy a kások tréfáiéitól lehetett szó
nz most kénveímesen Idkakisvasutak Gerő Emö elvtárs —
narhatja. ha bírja a körme a
kezében éppenolyan jól mű- forrót ós megláthatta, hogy biködnek majd, mint az ország zony csak egypeugősökrői van
>nogyvasutjal«.
szó.

fi beszolgáltatás ellen izgatók
soronkwül
népbiróság
elé kerülnek
Országszerte gazdagyülé•cii ismertették a beszolgáltatás! rendeletet. A kisparasztok,
földhözjuttatottak
megértették a rendelet szándékát és/ szükségességét, nem
ngy, mint a nagy gazdák,
elüknek nem szívügye
a
magyar nép kenyér ellátása.
Ok izgatnak mindfen gyűlésen a beszolgáltatás ellen fés
közbeszólások kai zavarják a
fy ülést.
— Inkább rohadjon meg
» gabonánk, mint beadjuk
— kiabálta Csapó János a
Ry ülésen.
— Fogjunk össze
valamennyien, akkor mog tudjak akadályozni a beszolgáltatást —* hangoztatta Jenéi József.
Az ilyen kártevőket a "kis-

parasztok mindenütt rendőrkézre adják, mint tették Jenéi József és Csapó János
kiskirálysági nagygazdákkal,
akiket átadtak a népügyészségnek.
A beszolgáltatás ellen izgató gazdák ügyét a népbiróság gyorsított eljárással,
soron kivül tárgyalja. Igy a
két kiskirálysági gazda felett szombaton
soron ktvül
Ítélkezik a népbiróság Kovács tanácsa.
- A HONVEDELMI MINISZTER Dániel Györgyöt a
honvédség demokratikus átneveiése terén kifejlett eredményes munkássága elismeréseképpen őrnaggyá nevezte kl
és a Kossuth Akadémia nevelőtisztitan io I várnához osztotta
be szolgálatra.

CsÉpIfehez, sztíntdshoz mezőgazdasági

üzemanyag:
rnmWH

Gázolaj
Petróleum

Kendolaj
Gépzsfr

Benx,n

,,M0LAI"
Magyar-Szovjet Olajmüvek Rt
szegedi leraknia

Boldogasszony-sugirut 17. Telep: „MOLAJ" Tlszapályaudvar

Lemondott

a finn kormány

A városháza előtt
valóságos paradicsommá alakult át a park. A »szelíd' Tisza«
ós a /haragos Tisza« allegóriikus szobrát között zsivajgó
seregük lubickol a medencében. A napocska j ó melegre
temperálta a vizet, igy meg
sem fáznak, mert H-Legtöbbjük bizony már reggel elkezdte. Nem egy szülőt láttunk a
délutáni órákban kétségbeesetten szaladgálni a medenoe szólén. mert drága csemetéje nem
vott hajlandó kilábolni. Ji°Ey
otthon az elhűlt levest megkóstolja.
,

Takács-fürdő. A legújabb fürdőruhák Iviu színekkel kelleti!,
magukat a vásári forgatagban
Csoportosan Indultak a kajakok a Tisza felsőbb részel é<
a Maros felé. ahol azután a
kabdnl nem igénylő ingyenfürdőzők raja lepte el sáskakén'
a partokat, ue a vizet ts.
A vendéglők
strandon s Irüflók egész nap
mérték a sört. hűsítő italokat,
de a szomlas torkot ez koráulsem enyhíti és mindig utánpótlást követel. Igy azután »
szeszadóbevétel sem marad ei
(ős a szom jazó ts azt hiszi, hog\
lehűl, de arra nem gondol,
hogy ezt ff sok folyadékot Ismét ld kell izzadnia.
Fagylaltot
talán még soha nem szopogattak annvit az utcán, min:
a szegedi kánikula első napján Megtettek a fagylaltozók,
csilingellek az utcái árusok
tarka foltok okvetetlenkedtek
a járdán, hiszen n tojásforraló
hőséget éppen a fagylalt bírj:
legkevésbbé és a kiméri tölcsér gyakran a majszoló száj
helyett a földre csöppen..

Estefele
Moszkva, julius 23. A szovnapnyugta után sem ült el d
jet rádió és sajtó jelenti, hogy
hőség. A házak magukba szívPekkala finn miniszterelnök
ták a regget óta tűző napfény:
csütörtökön délután visszaadés még késő este is ontották n
ta miniszterelnök! megbízatását
melegei A parkok esti iátoga
az államfőnek, minthogy az
tói ezalkalommax nemcsak n
uj finn parlament megkezdte
szerelemtől lihegtek, hanem n
munkáját. \z uj finn parlahőségtői is.
ment csütörtökön ült össze előIgy lett el Szeged első igaz
ször és megválasztotta tisztinyarí napja. Medárd után itt n
karát. Az elnök agrárpárti, nz
kánikula, azaz szabad mngya •
egyik alelnök
szociáldemofordításban /kutyának valómé
krata. n másik ff népi demoA strandok leg*.
kratikus szövetség tagja. Az elDe azért rm ls kibírjuk ...
nökválasztásnál a szocJdldfemo
kora reggat
megtellek,
mit
kraták és sgrárpártiak együtt mert aki tehette, már az ágyszavaztak.
ból a Tiszába menekült, tePHILADELPHIABAN pén
kintve. hogy az éjtel a lepedő után mái* a bőrét is szeret- leken megkezdődött Wallari
te volna levetni. Megtelt az I pártjának, vagy ahogy Amerirstörfek
újszeged! városi strand. az ! kában hívják, az »uj pártnak •
SzMTF-uszoda. a Szőnvt-, a 'elnökjelölő konventje
a zá'oprakférba
A városi adóhivatal Méredutcai zá'ograktárába péntekre
virradó éjjel ismeretlen tettesek
betörtek. Lefeszítették a lakatot és ugy jutottnki be a helyiségekbe. A kár azonban csu
pán 100 forintnyi, meri a zálogtárgyakat, főként ruhaneműket a pincéijen találták meg
összecsomagolva. A
betöröt
ugvlátszik
megzavarhatták
»munkájában« és így az összecsomagolt holmikat már nem
tudta elvinni. A rendőrs^j me<£
indította a nyomozást
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- ÉPOL A MEZOGAZDASAGl KIÁLLÍTÁS. Pénteken
a
gazdasági felügyelőségen értekezlet zajlott le. amelyen; az
őszi mezőgazdasági
toiáliilis
részleteit beszél lék meg. Elhatározták. hogy a várostól kiutalt pénz felvételével már a
jövő héten megkezdik a kiállítás építkezési munkálatait a
volt utászlaklanya udvarán.
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SÜLLYED A HŐMÉRSÉKLET
Mérsékelt n y u n a i ésraknyusali szél, kisebb felhft*
Ifttvomilások, néhány helyen ktsero záporeső, zlvnlnr «s
íli'het. A hőmérséklet átmenetűeg egy-két fokkal sülyiiyed.
SZEGEDNÉL ARAI) A TISZA
A Tisza Tlszafílreílig a part, feljebb áraif, Vásárosu
- HOLLAND
BIZOTTSÁG
inaménvnál alacsony, Záhonynál közepes, lejjebb maw is vlzál'ásu. Vizének hőmérséklete Szettednél 23.5 fok, Szegeden a vetőburgonya ügyéiben. Tavasszal 18 és fél vagon
IMn! vízállások: Esongrőrt 433 (81), Szeged 455 (59).
NAPIREND
Szombat, julius 24.
Nemzed Színház: Nyárt szülíiot.
Belvárosi Mozi lé! 5. fól 7,
ítéi !• órakor: Az eskü.
Széchenyi FlImszinMz Tél 5.
'Tél 7. fél 0 órakor: Ezerarcú
Hiüs.
Korzó Mozi fél 5. fél 7, fél
|9 ómkor: Akiket nem lehet leigázni.
Mtizeum ("képtár és ősrégéjízcli osztály! nyílva 8—14-*ig.
Somogyl-Rönyvtlr nyitva 8
(—14 óráig,
Egvcteml Könyvtár nyitva 8
Tóráig,
űbolfúialo* gyótvszertirat*
Gerle-Takács- Klauzál tér 8;
tiusl Frigyes: Petőfi Sándorengórut 59; Tőrók Márton:
Csongrádl-sugárut 14; Selmetozi Béla: Somogyltelep IX.
ki len 480.

A

Balatonról

p-t levetel Pintér Emire a doIftánygyári asztalosmühely egytk
ptzctőfe a mi)hely szaktársatfhoz, A-levélben lelkendezik at
ffld illés. a Balaton szépségeiről
W levél végén egy kicsit paIpaszkodlk is: nincs elég zsebpénz. Az üdülés kellemes hanpuLdát bizony rontja ez a köjrülmény.
asztalosmühely
* raktárírni megértő lelkek, összenézlek.
Innid az egyik is. a másik Is az
töllőzőszekrényhet, a ruhákhoz
knent. Bennült a belső zsebbe.
A: irodáról bori/ik ts került és
b haloványzőld borítékot Szén
kzlnes bankjegyekkel
bélelték
R7. A bankjegyek mellé egy kis
levelet is helyeztek: — Kedves
Endrét — kezdőtlőtt a
levél.
ÍTud/uk, hogy ott a Balaton
Unelteft kedvet kap az ember
lég)/ kis badacsonyira. Hogy még
kzebb leggen a nyaraiásód, ime
Iküldünk egg kis *k61töpénzt«,
A borítékban százezer Millipcngő vott.

GYERMEKBCNOZfifAMSRtKÁBAN. /I Trud
hosszabb
cikkben ismerteti az Egyesült
Államokbeli helyzetet a családi
kötelékek lazulásáról, valamint
a kiskorunk bűnözéséről.
A
Newyork Times ez év dprllisáItan megállapította — ír/a
a
Trud, — hogy az Egyesült Államokban a büntettek 56 százaiéi,-át 75 éven aluli gyermekek
követték el. Az Egyesült Államokban 90 járttó!n'ézet működik, ame'irekbeti mintegy 55.000
kiskorú bünözö van. Az Intézetekben azonb<tn a
bánásmód
olyan, hogy azokból megrögzött gonosztevők kerülnek
a
társadalomba.

x Annahál m* a Postásotthonban.
- TOGLIATTI ELHAGYHATTA A BETEGAGYAT.
Togliatti első ízben kapott
orvosaiból engedélyt, hogy
félórára elhagyhassa betegágyát.
- NEM SIKERÜLT A HOLLAND KORMANYALAKITAS.
Louls Beei volt holland miniszterelnök visszaadta a parlamentáris kormány megalakítására vonatkozó megbízatását. Még nem tudják, hqgv
JuFanna kormányzó hercegnő
leinek ad ulabb megbízatást
kormányalakításra.
x BRILIÁNS ékszert keresek
megvételre Magas árat fizetek
Fischer ékszerész, Klauzál-tér
x Háztartást cikkek Hangár!*
Edénvház, rjsza L-kőrút 55.
x Iparosok híveimébe t Benzin és foltbenzün utalványok
ulilus 30-ig az Ipartestületben
tvehetők.

Í

H O L

özönlötték el a pénteki rekkenő melegben a tárosháza
el őt 11 vízmedencéket. Hangos
zsivajuk felverte a korzó környékéi és szinte
versenyt
csipogtak a zöld lomba fák
közöli repdeső madarakkal.
A fdszaVádulás előtt tilos
volt ez az egészséges mulatság. mert féllelték a dolgozók gyerekeitől a
parkok
szépségéi. Nem vették és-re.
hogy a legnagyobb szépséget
éppCn az önfeledt gyermekkacagás, az apró lángok, fiuk boldog játéka jelenti. Ma
már a dolgozóké ez az ország földjével, vizével, parkjaival és a szegcdi szülők ts
háidsnn viszik gyermekeikei
a Széchenyi-tért ngyermékslrandra*.

hető.

x Eriküyő. Gát Julii,és Ambrus Ferenö füszertoftrestoFŐ
ms délután tartják esküvőjüket « Kálvin-téri templomban.

SÁGI MUNKÁKRÓL. A Filmiroda opera'őret a tiszamenit
Szegvár és Mindszent községbe érkeztek ós megkerdtók 9
filmfelvételeket a inosjt folyó
m e z ő g a z d a i d ' é n y m indákról. Á felvételeket a jövő héten már pergelik ts a fővárost
filmszínházakban

— A ROMÁNIAI MAGHAR
NfíPl S7.ÖV1TS8G központi in.
tézőbizotbága jnlluS 5.1 án lce-nte meg országos
értekezletéi
Csíkszeredán. Kacsó Sándor a
népi szövetség országos elnöke
nyitotta meg az értekezletei. A
politikai je'enfésf Czikö Nándof
tette meg és ebben hnngsnlyozta
a
Vatikánnal
kötött
konkordátum
felmondásának
jelentőségét. Kacsó Sándor elnök a szervezeti
jrleniésfij
hozzászólva rámutalatt
arra,
hogy cl kell táuolitani a szövetségből minden reakciós és nép.
ellenes elemet és a vezetést
mindenütt a magyar do rgn-6k
kezébe kell ddm.

Élelmiszerét

Figy öletni
Mindenféle lakatosmunkát,
autógénheggesztést, vágást,
rendelésre szakszerűen készít és javít. Kész tűzhelyeket raktáron tart,

Figyelem I
A Tábor-utcai tóhuscsarnofcban s20(3ll*t0B és vssársap

h í z o t t l ó - és
c s l k ó h u s lesz kimérve.

T0MBACZ ISTVÁN lémézzáros.

Sokszorozás,

Vágott baromfi

FODO

Kovács

KI»»u. S
RIVE-nái Gépiizfiet
KERKKPAKOK,
aikatré

KOCSIGYÁR 10,
TOROK-U'lCA 7.

SCairctöS-nái
Valéria tér 1.

szek legolcsóbb
napi
áron, részletre ls. Külső
gumit 44 ronnttóL Ja vitások Jótállással.

Babyfe gyermek
kötöttáru

BbbsSHA
fiERF.'ip/sR Öi'EKYF.KET
CLHSTRÉSZEíiET
mélyen LE SZALUI i OTT ÁRON most szerezze be
Szege;! Nagy Jenő u
hn00s
m ü s z e r ő s z ^ i á s vo.t Csekoi ics utca 5
gyo'b'd én mecl
Tegytn prfaavasárástl

Könyvre a Hangárta edétirházban, Tisza Lajos-kőrnt 5*
— GYŐZTEK A FORD*
GYAR MUNKÁSAI. A Fonf
gyér 46 tclcnénefc 116.oo0
munkása sztrájkkal fenve.g»»
lőzótt. ha nem teljesítik jo*
|jas Izérkóvetelóseiket.
K
munkásság halározott feIlA»
péro kő vet ke 7. télien a gvác*
vóllala'ok Igazgatósága kény»
tefen volt megadni a kért
béremelést
x Szemüveg Optifémál. OTU
OTBA-szállItő Szeged, Kárása!
utca 18

— pusztító
orkán
Csütörtökön igen hevet
orkán pnszlVotl Nürnbergben ét
környékén. A szélvétz tok d
háború során
megrongálódott
házat rombadőntőtl t a közlekedést sok heiyen megszakítótta. Eddigi jelentések szerint a
viharnak 6 halálos
áldozata
van. Stuttgart körnUékén it he— A STOCKHOLMS
THb
ves vthar dult. A kár itt ts je- N1NGEN értesülése szerint alI
lentékeny.
anao! ktCüggrrdnlsztérlum egf
héttel ezelőtt diplomádat ufoA
x Tűzhelyek Hira«>iria Edény- érdeklődőlt, ml a vé'eménye a
Mt
norvég és dán kormánynak
n
x PnrSdő vendéglő családias két országnak a nyugati uniószórakozóhely. Kitűnő italok, hoz való csatlakozásáról. A lap
ételek, olcsó Arakl Cigányzene szerint a hágai ötös értekezleés 300 modern tánclemez. Va- ten megvitatták
Skandlnáidm
csorák rendezésére különtestratégiai helyzetét.
rem. Feltámadás-utca 20.

V Á S Á R O L J U N K !

IC A R I J I l í

x A M a y i r i n M k Anna-miséje Julius 25 én délelőtt 10
Óiukor lesz a/ alsóvárosi tcnl(ílombar

— FILMFELVÉTELEK
A
Lubickoló gyerekek TISZAMENTI
MEZŐGAZDA*

ESS7SS5S

BrucknerTestvérek Rt

— i.r.nr,\ei.
s7.*n\nstr,.
vnnep.
A lengyel nemzeti ünmrp alka'máhól a budapesti ráülő ünnepi műsort svnárzolt. A
műsor ke/etéb n Etdeiklcvricz
\budapesti lengyel kővel
mon.
Uolt ünnepi beszédet.

k i á l l í t á s a !

\ nemesített vetőburgonya érkezett Szegedre Hollandiából
a
gazdák részére. Útközben azonban baktériumos fertőzést kapott és elvesztette cstraképességél. A magyar hatóságok ezért kérték a hollandoktól
az
eredeti vételár mérséklését. Az
ügyben pénteken Szegedre érkeezett az utrechti egyetem mezőgazdász professzora és a budapesti holland követség mezőgazdasági attaséja. A gazdasági
— MEZÖGAZDASAG1 (VERfelügyelőség bevonásával tar- SENY. A szegedi mezőgazdatottak ellenőrző vizsgálatot ts sági termelési verseny résztmegállapították, hogy a butgo- vevőinek száma napról-napra
nya legnagyobb része valóban gyarapszik. Ezen a hélen már
1745-re emelkedett és a küx órihn nf/n' LIJ.KMANft
beteg volt. ezért a kiszabott vé- lönféle versenyágak beszámí- szemüvegen. Kelemon-ulca I X
telárat teljesen elengedték.
tásával összesen 7706-ra tex Minden!
I akarékossá^

- MAGYAR-FRANCIA RADIOMCSOR
CSEREEGYEZMÉNY. A magyar és francia
rádió közölt műsor csereegyezmény jött létre, amely szerint
fl magyar rádió havonta egy
órát vesz át a francia rácfló
müsordMt és a francia rádió
szintén egy órát a magyar rádió műsorából.
- MEGSZAKADTAK
A
HOLLAND-INDONÉZ TARGYALASOK. Az indonéz köztársasági kormány közlése
szerint a holland-indonéz
l&rgyaldsok zsákutcába jutottak. Fzzei szemben a fegyverszüneti tanácskozások tovább folynak.
- AZ AMERIKAI DEMOKRÁCIA A VALOSAGBAN. A
lapok jelenlése .szerint nz oslói amerikai követség elutasította a norvég KP egyik vezető
tagjának jmorikat
beutazási
kerélmét. aJcit az amerikai KP
kongresszusira hívtak meg.

jól. olcsón és elsőrendű házi
libazsírt 20 forintért
UNGAR élelmlszercsarnokbBO
— LEMONDOTT NEGY KIS- szerezheti bc. Mikszáth K.-u. 1.
GAZDA KÉPVISELŐ. A FügAgócsi Ferenc
[ellen Kis«azda|)drt politikai
jizoltságu löbb vidéki tagot kilakatosmester. L)nbó-a. 62b
eárl a pártból, mert politikai
létrás
leggyorsabban
magatartásuk összeegyeztetheNZKNKSI Iroaa^ép Vállalat,
tte flen volt a párt politikájával.
Bognár József ügyvezető al6-41.
Széchenyi-tér
tlnök közftlla n bizottsággal,
SV
' ogy Adorján József. Gvulai
legjobb, !e -olcsóbb
p
özsef. Párlav Tivadar és'Sznfcáos József lemondtak képviTŰZHELY,
jégszekrény,
selői mandátumukról.
edény, kerékpár, gazdá— IZRAEL MINISZTERELsági "gépek, vasáruk, olcsó Kárász-utca 8. (Rosmanuház)
NÖKE Bern adotté kfizve'llésóárak
nok mellőzésével Javasolja és
Hz arab á|inmo.<kn! való közk o c s i k
* ellen tárgyalásban látja
ji í í e s z
(palesztinai helvzet békés rcnNAGY VALASZTEKBAN
kapható minden mennyiségben:
Öczésének lebélőséffél.
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g^pkötőipar
íllargit-utca 30.

x Alumlolumedény Ifungéría
Edényház
x Fényképezőgép vőtel, cse*
re. eladás. Fotokópia. fényképnagyítások.
LIEBMANW,
Kelemen-utca 12.
— PADLASON REJTEGETTE A BUZAT Bugyi MihAly
szegvári gazdálkodó 25 kév»
és másfél vontató bűzét rejtegetett a padlásán UzsoratA*
róság elé került, ahol előadta,
hogy kézzel akarta kicsépelni
és a beszolgálta'ás elől elvo»
nl. Othaii fogházra és három*
évi jogvesztésre Ítélték.
x Zománcedény
llunfárt*
Edénvház
x KoesftgyárM
srakosztál*
vasárnap délelőtt 10 órafcml
ülést tart.
— AZ EGYESÜLT NEMZETEK szervezetének tílkársóg®
becsületsértő
rágalmazásnak
minősilelte ac amerikai kül*
ügvmtntsztértnmnak azt a vád*
jól', hogy az UNO alkalmazóé*
iai közÖtl feroraatő széndétett
külföldi ügynökök vannak.
x NertT®* grafológus mindent megmond lettemét multt
ját. családi körülményeit. ( «
náesot utmutatást ad a jövőre. felvilágosítást ad h o »
zá tartozóiról ts. Takaréktár*
ii'ca 6 szám aiatti lakásé®
egész papon át személyese®
fogad.
x Evőeszközök
Hungifirfla
Edénvház
x Paplanok legszc-bSien készülnek Soósné paplanüzem
ben. Deák Fcreuc-ulca 2
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Szombat. 1948 július 24.

Perzsel a nap, nyikorog a szekér
Színfoltok Szöreg, lljszs nííván

„nrme*"

napjairól

Lelarió^íattáili:
S í í i ó r o s

S g a h ó

E m i l

kisteleki nyilas

ü g y v é d e i
zen megy a tarlóhántás. Eső tani való. Nem nagyon örülnek
Végre megérkezett
neki, de azért jót esik ebEvek óta húzódik a nép- telcn, kedvezőtlen
helyen
R várva-várt kánikula. — Jó ke'lene. Ha kicsit megnedve- ben a hőségben o kényszerpisedik
a
föld,
nekikezdenek
biróságon
a fasiszta idők jelölték ki. Bírósági beadlenne egy kis hűvös szeliő, vagy
henő. A faluban alig van már
ugy kiadós zápor — sőhajtoz- mind a szántásnak. Ebben a csépelni való. Eddig nem volt rettegett nyilaspárti ügyé- ványaiban a peres felek neember
sze. dr. Sínőros Szabó Emil vei mellé faj'i megkülönbözjCák a tegnap még kánikula után nagy kánikulában az
együtt szenved az áiattal, de semmi baj. Az ellenőrzés szi- felelősségre vonása. A nyi- tető jelzőket irt, a Gestapo•óvárgók.
gorú őr> a ku'ákok átkozzák azt,
Fölülrffl a nap, alulról az át- do'gozni kell, halad az idő. A nki a jeepet kitalálta, mert ugy las ügyvéd, aki a Baross nak besúgója volt, többeket
Szövetségnél is ügyészkedelt, elhurcolfalott Kistelekről.
szomszédos
földeken
még
k
e
forrósodott aszfalt sugározza a
jelenik meg, mint a vihar. A
Dr. SerényKGyörgy vezető
faeteget. Ez a váfos. Aki uem resztekben! a gabona, Ideje már kisparasztok és az ujgazdák 1945-bon már a népügyész-.
ség foglya volt, de össze- népügyész most clkészitetle
iéri a falut, Irigykedve gon- behordani.
nem zugo'ódnak, nem átkoznak köttetései messzire nyúltak, a vádiratot, melvben háboi az eperfák alatt »hüsölő« A szomszédban
senkit. Tudják, liogy a fejadag- mert rövidesen szabadlábra rús és többrendbeli népparasztokra, aldknek nincsen
juk meg lesz s miért ne adnák helyezték s ügyiratai 2 évig ellenes
bűncselekménnyel
Ujszenllvánon
kőhajításnyira
aszfaltjuk s nem kell nyolc-tiz
hajdani
cséplőgép oda a többit a városlaknak ismeretlen helyen porosod- vádolja Kistelek
órát Izzadniuk a hivatalban, egymástól, három
Kapnak cserébe ipari termékevagy a gép mellett Sajnos, asz- dolgozik. Fenn a levegőben tu- ket. Azután még ők átérzik és tak. Sinóros Szabó a geltó- kiskirályát. Egyúttal a "bűnfaltjuk valóban nincs a falusl- catjával szállnak a gólyák. Alig tudják, mi az éhesnek lennL A zás körül ls »érdemcket: cselekmény sulvossága és a
fiVnak, dk; a por »1dpótoi« itt négvszáz ház van a faluban s muitban nem egyszer korgott szerzett Kisteleken. Közben- büntetés előrelátható nagyjárására aztaránylog tűrhető ságára tekintettel elrendelte
mindent. Mire az ember kerék- vagy száz gófyafészek. Mind- az ő gyomruk is.
gettóterütetet egy egészség- előzetes letartóztatását.
párral kiér Szöregre, mitiméte- egyikben két öreg és egy-két fiMinden
faluban
megy
a
munatal
hossznesörü
tanyázik.
Az
Hes rétegben szürídtl a por a
Hubáját. A fafn utcája öres. a öregek szorgalmasan szálinak a ka látástői vakulásig. Észre sem
házakban is alig akad valaki tó felé, hozzák a fiataloknak a veszik talán, hogy megjött a
Az. eperfák alatt sem
hü<ől gvikot, meg n békát s amikor kánikula, talán azért sem, mert
•enld, legfeljebb a nyelvét ló- két fordufó között megpihennek nincsen hőmérőjük és tudják:
gató kutya. A földek felöl né- kicsit a fészek szélén, kelepel- a megélhetésért dolgozni kell,
c s é p i é s i
e r e d m é n y
l
hány púposra rakott
szekér nek egy mialyánknyit. Nem Nem zúgolódnak, vidáman dolhyekereg befelé A termés beta- tudni a sek gólya, vagy más goznak, csak biztosítva lássák
Budapest, julius 23. Az országos közellátási hivataj
karítása szorgalmasan folyik. A miatt, de gyerek is van elég. nyugodt életftkeft s ne legyenek
férfiak öltözékéé nadrág és ka- Nagy részük ott bámészkodik többé az urak kapcfil, meg az közli, hogy a cséplés kezdetétől "julius 18-ig 1.280 426
olyan kulákoké, akik dologidő- mázsa búzát, 556.173 mázsa rozsot és 355.600 mázsa árhp. Az előbbit nem lehet elr a cséplőgépek körűi.
ben a hűvösön terpeszkednek pát csépeltek ki az országban mintegy 15.500 cséplőfagyni, az utóbbi meg kell a
s a szegények verejtékéből él- géppel. A cséplés országszerte rendben folyik. Az intézA főldmUvesszövetkezet
hapszurás eüen.
kedéseket betartják, ami a cséplőmunkásök közül kijegépén éppen akad valami Javí- nek.
lölt ellenőrök munkájának eredménye.
A kenek felől
• városi cukrászdák fagylaltgéA Béketudományi Intézel Jelenti:
beire emlékeztető bugás hallatszik. A fagylaltra
sóvárgó
M i n d e z t
14,504.000 harctéri M m *
volt
•ionban csalódik. Cséplőgép
hug az egyik szérűit. A hatala demokráciának
köszönhetjük
a másodé
vllágháterenak
mas Hofherböi száll a por s
fcSg látni a körülötte megállás Zürichből jelenti az Európa millió 800.000 polgári személy
At Idén először nyaralt a Wínter fcafegyár
fcélkfll dolgozókat Senki sem Report: A Béketudományi In- vesztette életét. A halállábomunkása
csrré'ne szívesen velük.
tézet — amelynek központja rokban — a még nem teljes
Svájcban van — elkészült a összeállítás szerint — 4 milHatvan év óla áll fenn a tek, a legjobban és bőségemásodik világháború vesztc- lió nőt, férfit és gyermeket szegedi Winter
A szomszéd házból
kefegyár. sen. Egy másik munkásnak
jávai. Eszerint ©gyedül öltek meg. A Béketudományi
munkások egy egész jól esett, hogy a fizikai é«
•síkokkal megrakott korai ka- aséglistá
narctereKen 14.504.000 em- Intézet íHumanisla kiáltvány: Egyes
nyarodik a szövetkezet felé. ber vesztette életét. A hadi- cimniei kötetben adjafcia má- emberöltőt töltöttek el azszellemi munkások a legnaIfísztk az uj termést beszolgál- rokkantai és súlyosan Sebe- sodik világháború emberi és üzemben. A múltban még gyobb egyetértésben. egv
tatni. A kocsi kiszáradt kerekei sültek száma 29.650.000. A lé- nnyagt veszteségére vonatkozó szabadságolások sem voltak tál-saságban nyaraltak/A toll
nyaranta. Az idén, a demo- munkásai nem különültek
meg-mcgroppnnnak a
süly gi támadások következtéiben 2 adatgyűjteményét.
krácia jóvoltából
először el.
Blatt. A zsákok tetején ott fiimentek nyaralni' a dolgozók.
A fiatalabbnak a »kötelefyörósz a gazda. Arcán nyugodt
Estefelé
Szegedtől négyszáz kilo- ző: tánc tetszett.
megelégedés űL Az Idei gabotáncraperméterre, egy gyönyörű, volt gramofonszóra
hávai végzett, siet leróni kötefőurl kastélyban, Dubicsánv- dült a nyaralók fiataljalezettségét, hogy erre Km leban a Falpari Igazgatóság öregje. Bicsánvban sokszor
em gondja, mert a sok kapásüdülőt rendezett be az ál- késő estig boldjogan, cferüivény még ott zöldéi a földön
Mint minden országnak, ugy sági löoesek
felügyelete
üzemek son szórakozott együtt u
B lesz munka még azzal ls elég ff xrines Amerikának: is meg- mellett egész törzsek haltak lamosított faipari
Faipari Igazgatóság vezető
részére.
van a maga mindennapi élete
éhen.
Wéhány poros fa
tisztviselője
és a
gyárak
és saját >jogrendje:, fis Itt
Itt, egy hegyoldalon fekvő
Es mé$s. mint kiderült, ez patinás
irnyékában az egyik ötabiakos váratlan dolgokkal
kisembere, munkáslánya.
találkoépületben
nyaraltak
ház előtt elterpeszkedve, va»- zunk . . . Az amerikai földrajz- amerikai településről szóló le- a Winterék volt munkásai.
Sok szépet mjondanak »
»ag tokáju, hájjal borított zsi- könyvek ugy tanítják, hogy az genda túlságosan felnagyított. Tündéri napokat töltöttek.
A »színes Ameriká: lényegében
nyaralók Perényi elvtársról
Bos-paraszt üt. Ellenzőt csinál Északamerikff területén lakó még
ma is vándorol! Százezer- A hazatértek nem tud'ják elh kezéből ugy nézi a zsákokkal népek »letelepüdt népek*. Ves- nyi hajléktalan néger, mexí- dönteni, mi volt a szebb, a" faipari igazgatóról, akt
sünk
egy
pillantást
a
»letele.rakott szekeret. Párnás kezén pülésck Uörténetére... és ma- coi, filippino szeli At a száraz- mi voltl'a jobb.íVajjon a két- hetente szeméívesen utazott
le, hogy ellenőrizze, vájjon
Wzsaszinfl a bőr. mint a vágukra fi > letelepült: népekre. földet és vándorol egyik óoc- ágyas, erkélyes, fürdős . ásnincs-e hiány valamiben.
fosztásl malac föle. Látszik raj- Még az indián ok !s olyan án lói s másikig...
fcipusbutorrál
berendezett
ta, liogy nagyritkán dolgozott, zárt területen lakhatnak csak.
És egyáltalán nem Kért. szobák, vájjon a kanyargó
Feledhetetlen volt, gydfogfeljebb a »kisszógát« vágta ahonnan nincs ktut. Ezeket a mintha ezek a népek nagyon ut a fenyőfák között? *
nyőrü, áradozik egV kipifon vele. Az arca elszontyo- tárt területeket Amerikában szeretnék a vándoréletet. SfegA napi munka
minden rult arcú, Win 1 eres. Es minderről a következőket jegylik, amikor a telthasu zsáko- hivatalosan >védett területek- ner
zi meg könyvében: »Az Állan- fáradalmát kipihenhették itt ezt, a demokráciának könek:
nevezik.
A
valóságban
hat nézi. Bizonyára arra gon- zárt területek ezek, melyeket dó munka "utánt hajsza és a
üdülők. Rengeteg szóra- szönhetjük. Érdemes ezért
dol, hogy nekifateljesítem kell az Indiánoknak nem szabad el- vándorlás katasztrófalisan hat az
kozási lehetőség, kirándu- az országért dolgozni....
• beszolgáltatást, pedig a teg- hagyniuk.
a gyermekekre, akik nem jár- lás, séta szinesitette napjai(•tívcsebbea elfeketézné a felesArról, hegy hogyan kelet- nak Iskolába és folyton kop- kat. Sok munkás számára
fogét, vagy Inkább a malacnak keztek ezek a telepek, megrázó lalnak.: De kt beszél itt Is- újdonság
HÍREK
hogv regge- S Z Í T
Adná, mint a »népnek: juttató erővei beszél Howard Fast koláról I Hiszen még ff száz- lente eg&zvolt,
későig
alhat,'feljenki
kijelentése
Iflamnak.
amerikai iró »Utolsó határ: ei- százalékos
Felhívjuk nz üzemi, kerületi,
szerint is: az iskolára még a kelés után'fürdőszoba várja,
mü könyvében.
fehér gyermekeknek sincs föl- az étkezésekhez
délben szakmai SzIT titkárok figyelmét
Szőregen tul
arra, hogy ma délután 5 óraEgész népeket telepítetlek le tétlenül szükségük.
gongszó hivja.
Bz ujszcntlvánl határban feu
erőszakkal Oklsthoma termékor
a titkári értekezletre okAz
egyik
Winter-gyári
az
tarillan már néhány eke. Nehe- ketlen földjén és ©ti lialéjelenjenek
ellátást, a bánásmódot di- vetlenül pontosan
meg.
(Vörősmarty-u.
5. sz.)
cséri.
Naponta
ötször
étkez—
SZEPTEMBER
1-én
uj
T e g y ü n ' el t W r * zölófőzelÉket,
uborkdt,
első osztály nyílik a Dolgozók
Kereskedelmi " Középiskolájáp o p r i k t í t fe g y ü m ö l c s ö t
ban. Kasinczv-utca 1. Beiratkozhatik minden dolgozó, aki
julius 24-én este 9 órakor az ujszegedi vigadóban rendezi
valamely hazai középiskola IV,
vagy
népiskola
VIII.
osztályát
laranyitásl recept díjmentesen kapható ECETGYAR. Kálrária-n. 20. sz- slkérrei elvégezte és 18 életXXX.-ik hagyományos ANNA
BALJÁT
már fcélöltötte. vagy a
A Vasutas Stadionban rendezendő ünnepi játékokra: évét
folyó év végéig betölti ElőNépi táncok, Szenitvánéji 6«on», Rtgoletló SVÉD SÁN- jegyzés az iskola irodájában
a
DORRAL kedvezményes bérletek, továbbá • napi elő- naponként délelőtt 10 érától
adásokra érvényes
12-ig. Beiratús augusztus 31-én
délután 4-től 8-ig. Az I. és
II. osztály 6—6 hónap alatt, a
III. és IV. osztály lflú-10 hó- •
a Délmagyaroruájf kiadöütvataláheiou
nap ólait végezhető el.
szombat e s l e S órakor
Belépti dUtf 1 irt
Mindenkit szeretettel várunk I

K

Ifi

első

Gettóba zárt indiánok,

S

örökös vándorlásra kárhoztatott színesek

C

Szabó-féle

legyek előjegyezheffik és válthatók

A Szegedi Általános Munkás Dalegvlet

A móravárosi MDP szervezete
vidám huUarestet

rendez

l»RL M A CV A R OKKZ A d
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6
A Nép? Npert K l a l M f péntekről elmaradt inlézöbizotlsági ülését ma. szombaton este 7
ttosCRttral (MntM*fyTtkktily órakor tartják meg Kálvin-tér
• j a t e ) • szer,ed a k %á4í4í»sa. 0. szám alatt.
ibike • vasas*

S pori

méió

szorntw. 194S jutuu 24.
Swm>c4 város kfizponH terme- a m u n k á s í f í / n i - u a
lést tézoüsáta.
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1
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AMANDA MÜSOÍWJfkMOKt
ö sMOirésa
Elsdó házak. fSifeSi
BUDAPEST!. 5 S0 Hajnali z
Mindazok
a
rfazdák,
akik
Emeletes uj tiág vendéglőre®
8.30: Falurádió. 8.15: Reggeli
A Szegeti AK-nAi Iteaxmuntorna. 7 00: Műsorismertetés. őszi buza, vagy rozs vetőmagot forgalmas helyen 68.000 Fí,
ktt tolvik a csapat metfer&átéJgénycmok,
az
alább
megjelölt
Botdogasszonv-sugárútnál féttfl
0.55- Áttelepítést kormánybiztóre. Tegnap RosenthaJ é» Törközleményei.
10.00: helvekcn jelentkezzenek Julius kész családi ház 32.000. Piac*
köly aláirta igazolási! s ezzel Az MDP ujszegeöi szervezete tosság
25-én
délelőtt
9
Órától
12
nái em ház 2 lakással 35.00Ö,
Hirek. 12.00 Harangszó, hia SrAIv játékosa leU. Bfliaó Bé- julius U-6n elmaradt kulturmft- rek
Óráig. Minden Igénylő hozza Víztorony közelében 3 szobáa
14.00:
Hírek
15.15:
R4bit a Szegeti AK vezetősége sorat ma, vasárnap délután 5 diólskola: 15 55- Műsorismer- mapáyai a gazda- és cséplési modem magánház bek öl törtretáját kérésére, mivel tnnulma- órakor tarlja az ujszegedt párt17Ö0- Hirek. 17.50- Ht- credménylapját. Felsővárosiak lő, raktárral 60.000, Rőmnf.
n valt Budapesten akarja foly- szervezelben (Főfasor 21—22.) tetés
rek
orojzui
20 00:
Hírek, felsővárosi gazdftkörbo Juhász kőrútnál alkalmi vétel eroelotain! a Vasai sportegyesületé- Az egész délutánt Felöltő mű- sporthíre* 2(..20r
Hírek
né- János. Ra-kto és Somogvilele- tes ház szép kerttel 1K.OOO. Vá«
nek ntíta kV A vezetőség to- sort a belvárosi SzIT kuttur- niéiül. 22 00: Hirek. mit halpen lakók a Kón-vendéglőben sárhelyl-sugárutnál uj ház 9
vábbi erősítések ügyében is
Gvöngyi István. Újszeged, Al- lakással, bekőltőzhelő 14.000.
lunk
holnap?
24.00:
Hírek
matárgyal. Ai esetleges
ujabb gárdája szolgáttatja. A rende0.10: Hírek franciául. aAtls-zaparton lakók Kószó ven- Tlszaparlnál em családi háa
szerzőm én vek- nevel a kö- zőség mindenkit szívesen vár. gyarul
déglőben KoiozM Zsigmond. A komfortos 2 nagy lakással 80
0.20:
Iltrek
angolul.
zeli napokban kerülnek nyilmaro.dőiek a SzHár-vendéglőRómai-körutnái ud. 1 sza*
BUDAPEST II 21 00: Hírek. ben Sándor Ferenc. Rókusiak ezer
vánosságra.
MFGHIVó. A Szegcd-CsongrádS
bás magánház 16.000. Rókusoa
Zöl(H-vcndlégÚ!ben
Zöldi
KáTakarékpénztár. Jíereskcdelml
• Szombat, Jnl'ua 24egyszotiás magánház özemherolv. alsó városiak a Vőneki- lyiséggei 18.000 PetŐfi-sugíre
A Tisza mlvetnelffl Pécsett és Iparbank részvényeseit az
BUDAPEST 1. 7.20: Reg- ventiéglőlien Csarrangó István. útnát körnlon belül 2 stobáa
a budapesti MAV igazgnlóság intézet székházában
Szeged.
csapnia ellen 4:2-re győztek. <B48 augusztus 2tón délután geli zene. 8 00: Amiből élünk. Nvtlnu Antal, a röszkoiek magánház szép kerttel 18.000.
Kószó Sándor-utcánál telek épülettel
Légsulvbwn Bozólci 210, köny- r órakor tartandó rendkiyőll 8.15: Orosz hanglemezek. — Bőrcvsök-vcndéglöhen
nvüsulyban
HorvAlli 280. UqjVltltsre az intézeti alap- 9.00: Bedő Mária hegedüli. — ímre. A szentmihályteleklek 10.000 l+szegeden Temesváközépsulvbnn Farkas 280. fél- szabályok 11.. 12, 13. f-ai12.15: Asztali muzsika. 13.00 pedig az Abrahám-vendé,"lő- ri-kőrútnál 2 szobás villa 200
nehézsulyban Orvos 283 kl-alapján tisztelettel meghívjuk. P,én szén világ. 13.15: Magyar rén Szekeres Imre Icrmeíést 'H-öl gyümölcsössel 15 000. —
logrnmos teljesítménnyel ver- Szeged. 1918 julius 23. Ijfmtjfa- nóták. 14.10: Badó Anlat."— IjözotLságl tagoknál, akik az Ugvanott másik 2 szobás 000
te ellenfelét.
Tárgysorozat: 1. Hatá- 11.39: A FIIiHarzetfvültes. — összeírást fogják végezni.
I T-ól gyümölcsössel 20 000. —
A Kertész tégla -O? MA üze- rozat a Pesti Magyar Kereske- 1530; Az ifjusáff hangja. —
Ugyanott 2 szobás fürdőszo10
09:
Társbérlet.
Ifi.
15:
Maria
Felhívjuk
az
igénylőket,
nt barátságos m.érkőzéiít! tr.R delmi Bank szegedi fiókja, a
bás beköltözhető 30.000. u .
Makszakova
műsoréitól.
10.30:
hogy
csak
azok
jelentkezzenek
délután fél 7-kor játsnik le az Pcsll Hazai Első Takarékpénzott 4 szobás, fürdőszobás 40
tár Egyesület szegedi fiókja ós Gvermekrádió 17.10: A Vörös- ő.sZi vetőmagért, akiknek ami ezer. Ujszőregen egvsz.oháf
Ady Endre-téren
kereszt
közleménvol.
17.20-kor
fel tél Ic.n üi szükségük van. Akik
A Szegedi? Keuéíerfonógyár az Angol-Magyar Bank Bt', sze- Előadás a Stúdióban: » A laj- hamis adatokat mondanak be, magánház 300 H-öl gyümölsnortvezetőség© a tömegsport gedi fiókja állományainak. l>e- gán«. 18 00: Mngvar Parnasz- vagy több helyen igényelnek csössel 6500. Ugyanott 2 szoíetlesztésén idvüt fontos fel- rendezésí és felszerelési tár- szns. 18 50: «Mikor az est me- vetőmagot, azok minden jut- bás magánház 414 H-öl gyümta'ának tetdnlf hogv a kör- gyalnak átvételo és ennek sélni kezd'. 19.45: A Falu tatás vagy más igénylésből kJ mölcsössel 9000 Földek Kittem plom tan ván egv knt ho!<t
nyék falvainak fiatalságával a folytán a részvénytőke feleme- Hangja 20.35:
.lazzmuzsifcn. lesznek zárva egyszérsmin<íen- szöllö
terméssel 18 090. 2 kat.
xportérintkezést felvegye. Ezt lése tárgyában. 2 Határozat a 21.09: Hangos Heti Híradó. — korra.
Takarékpénztár
holdas
szöllö gyümölcsössel,
n célt szolgálja már az ts.Mindszenti
21.55: .Bolond Istók egy pesti
Termelést RVotlság, épülettel 50.000. Domaszékea
Hiogv a gyár labdarúgócsapata mindszenti bej. cég beolvasz- bérházbanc 22.45: FÚrek. —
14 kat holdas szántó tiotdHnvasárnap Arpádkózponlra Láto- tása tárgyában nz 5190/1948. 23.10: Három füttyös kalauz
Jíént 5000 Ugvnnotl 2 hr.H
gat el. abol az ottani váloga- komi. számú rendelet szerint. a mikrofon előtt. 23.20: Kama^ s x c i i r f t á s j kfixfeménvet szántó !~|-öle fi forint 889
tottal barátságos méikőzést jút- 3. Régi igazgatóság lemondása. razene.
4. Régi fetügyelőbizoltsáfí leH-öx szántó négyszögöle 6 fo• szik.
BUDAPEST ti. 17.00: OlórM
Liv/efimoíás. A julius havi rint Nemzetköo müutnál 2 Irta
H'rek n T'UBSWH. A férfi és mondása. 5. Uj Igazgatóság vánői kosárlabda csapat ma I >eb- lasztása. fi. Uj fc! ügyel Chizott- tea. 18.00- Müvószlemezek. — közellátási jegy »Tiszt 2.« sz.hold I renáü szántó H-ÜI«
ság választása.
1900: Színes szőttes. 20.00: szelvényére 40 dkg. EB liszt 6.50 fortnt. Gesztien 15 kaf.
rccenbe utazott a Szeged—
Sziv küldi szívnek szívesen. — vásárolható. Kereskedők 1-120 holdas tanvásbtrtofc 30 000. —
Debrecen városközi tornára. —
20.30: A Rádió Szabadegyete- sorszámunk Julius 29-én. 121— Algyői müutnál 317 í H-öl
Dr Kovács, a kiváló kosarasme. 21.15: Magvar nólák. — 240-ig julius 39-án és 241-től szántó 3500 forint MegveheIátékos Félcgyhásán l»oknsérü- Egy a tervOnk 3 évra
22.15: Réril mesterek muzsi- végig julius 31-én számolhat- tők: m f z e r n f . tng. iroda állést szenvedett. és 5 napra
kája.
Nézz előre, dolgozz érte
unk ei a részedett jegyekkel. tal, Dózsa György-utca 2..
gipszbe rakták a lábát.

PóriMrvn

A p r ó h i r d e t é s e k
HÁZHELYEK eladóik a Kálvá- STEPPELT mély ©ermekko- l í a r k a b a t m t most iaviitass*
ria -uM helyőrségi kórházzal csit. kifogástalant veszek. A ján- hőrpuhitó festéssel. Rövid é«
szemben. Merey-utca 6b.. zöld latokat - 88- jeligére a kiadóba hosszú bőrkabátok mér'ék u'áu
d e l v a r osi 1 szoha, §sszknrnt.
KONNYÜ lapo^trocsl lószer- szakszerűen készülnek Csordás
összkomrortos emeleti modem
FÚVOTT ífmnls kocsí eladó. sziáin, egres eladó, uj patkó 5 bőrvuhakészilőmesternél. Szent
lakásom — nagv cserépkálvÚjszeged. Fet^őkfkötősor 17.
forint. ráfltuzAs 7 forint. Ma- Miklős-ufca
7.. felsővárost
ha. csompés füidőszoba, gaz,
20 négyzetméter
argaman gyarosi. Cserzy MHiály-u. 25. templom mögött.
villany telefon — cjcscrélem
szönveg. szalcúilükör, bnllláns
íbRA- és éiíszerjavilássai forhasonló budapesti lakással. —
molltü eladó. Attila-utca 11.. v" — y t í y h r i i - m t g l t "
duljon bizalommal Tóth órás• Sürgős csere« jeligére a IdI. em 1.
NŐÜL veszem, ha kertes há- hoz. Kárász-utca 13
adóha.
e l f serp.lxém belvárosi egy- n t i s s vágoltbaromfi olcsón JÉGSZEKRÉNY, hármasszek- zam megveszi, gyáramhoz társ m o s á s t , vasalást, házi varszolvás lakásomat hasonlóért. kapható. Tshor-u. 8., a városi rény, stetázsl, ebédlőasztal el- lesz. Hódmezővásárhely, p. t. rást. stoppolást vállalok, házhoz megvek Babuskor Olga,
ndó. Korona-utca 20., udvar- 6. hegvgozda
Körnlon kívül ls lehet. Kofás, adöhiviitattni szemben.
Attila-utca 8
ban
Kelemen-ulca 5.
ELŐKELŐ
biztosító
társaság
savó, turó Jó ál'apolban lévő sportkocsit
é l e t 1 i ü müfogak, foglömé*.
nagykörútival
Cgyszoha- FÖLOZOTT-TEL
főnök-helyettest
és
ftxfize'é'cú
Tejüzem. Aradí-u.
Tasnádi, Szent Győrgy«- munkalársalcat keres. Atánla- foúhuzás fele'össéggel, o'esó
konyhás lakásom.ff\z,villany kapható.
olIERMES BABYi láskMrógép veszek.
heni, elcserélem 2 szobásra is. ela«ló.
lér 2.
tokat •Önéletrajz- jeligével a árban Rácz Géza fogász, MifcSágvári
(Gyertyámos)-u.
•Költözködést térítem- jelige. G.. III 10.
száth Kálmán-utca.
ÜZLETBERENDEZÉS Berket lefadóba.
ELCSERÉLNÉM
szotm-konvmérleggel eladó. /Fűszer- je- őílTO forint kölcsönt keresek h f e z a kelmercstft és vecyaPlOOl.
nyersgumlragasztó
a
hás. komfortos lakásom haligére.
faüzemhez. Érd.: Kátváritt-ut- lisztftó vállalat: Rákóczi-'ér,
sonló 2 szobásért. Jelige: »36 Vidra-utcában Caphatól Üve- Jó állapotban lévő sötétkék ca 23
Klet>ehberg-lér Rar'nczv-u.
get lessék hozni! Vidra-utcai mélv gyermekkocsi eladó. Záforint-.
g u m t b é l y e g z f t l gvorsan kéDőM-TÉREN.
az
árkádok
e l c s e r é l n é m belvárosi e/.o- kerékpárosnál»
kánv-uíca 25. Iíori'áihné
alatt elvesztettem duplatokos szít vidékre Is Metropo! nvootARAT.
és
nranvtárgvakat
legba-konvha. spelzos, viz, vili.,
CSEPEL 109-as, alig használt ezüstóiám. Becsületes megta- da Szeged. Potgár-utca 24.
W C . lakásom ujszege<B két- olcsóbban Druekeniál vásárol- betegség miatt eladó. Polgár- láló megfelelő jutalmat kap. r e d ö n y k é s z i t é s , redőnytar
hat.
Széchenyi-tér
9.
Aranyat
szoliisért »Főfasor környékénvttás Rcdőnripartól. Pe'orniáutca 7. szám.
Szűcs Béla. Somogvl-utra 9.
és ezüstöt veszeti.
lel igére.
SANDORFALVAN Szaporhegyi KERÉKPÁR-, vorrógénjavitás, tus-palotn. a melegforráskutOLCSÓ
háztartást
szén
kapk é t szobás, emeleti, mellékImport tűzifa előjegyez- -iülőben Csilnri tanya, föld el- zom«á:icozás. Jótállással. Tre- nál
helyiségből álló lakásom bú- ható.
hető dr Csata szénkereske- adó. Érdeklődni Ösztrovszky- biLsch jnüszerész. Klauzál-tér HAZAMSAL céljából szeretnél?
torral áladmn. Bánhegyi. Tl- dőnél,
utca 10
megismerkedni 19-45-ig koZrinyi-u. 4.
sz. udvarban.
aza I.a|os-körut 75.
KIS ragylaUgép eladó. Cím a MONOGRAMOS, homokszürke moly. finomtetkü férfival, ktTóMOR
szép
diófaháló
eladó.
1 s z o b i , konyha, előszobás Somogyitelep VIt. utca 359.
kiadóhivatalban.
nek biztos jövedelmező ál'Asfl
száraz lakásomat kevés bútor- EGY komplett sima eljédlőbu- A PüSPOKLELEV UFOSz veze férfikatap a korzói székeken van. /Dolgozó nő vagyok« ieltalátta'ott. Igazolt tulaidonosa
ral elköltözés végett átadom. tor sürgősen eladó. Rákóczi-ut- tőségének Juttalott
Püsiiök a tc'adóhivatalban élrebeti.
icóre, H á 7 a s s t ö 7 ve 1P i» kl/Gázgyár- jeligére.
uradalomban lévő lebontásra
zárva
h a b o m s70ÍKis. összkomfor- ca 29 •
,HAZAT
nnfa
idős
házaspár
évi
kerülő tiszti la'rás 17 m hosszú
tos utcai lakás, főútvonalon FATAMLAS kerti székeket ve- és 11 m széles alápincézett é'cimezé ért — MakkoscrdőDBt.M AttYARORSZAG
köllségmegtériléssei
átadó. szek. Hnn<íária-S7álló.
sor 28., eme'et.
MF.GGYSA.IT elsőrendű, eladó. téglafalazatú, hazai ccréitle- ItÉLYEGEIT legjobban nálam
politikai nnpilao
/Sugárul- jeligére.
tőyel.
aitóií,
redőnyös
ablakokÉrdeklődni Arviz-utca 26.
szerkesztő*
' ih.i
» SUPER-KONT távmérő fénv- kal örök áron szabad kézből értékesítheti Falus bélyegke- DR Felelős
AN I'AI.FI Y GYÖRGY
,,
reskedés,
a
fogadalm!
temFelelős kiadó:
EGYEDÜLÁLLÓ
középkoré ké' ezőyép. l>ékel>eli rabnanrég eladó. Érd.: püspökfelei veze- plomnál Iskola-utca 29
iisszonv háztartás vezeié' ét eladó. Szentháromság-utca 14. ttőségénél piaci napokon és va- VILLANY-, antenna-, crengőDR ZOI.D SÁNDOR
Vállalná Megbízható, gzorgal- IIANOMAG személyautó, jó-!: sárnap.
szer.elést és javítást szakszetnas. -Tiz éves tzizonyitvány- karban, kitűnő üzemképes, el- SZMJO varrógép eladó. Kor- rűen. olcsón vállal Rovó Ist- Szerkesztőség Jókai-utca 4.
Felelős szerkesztői telefon: 49®
m.ánj'os-iiica
11.
adó
Fekete
motorűzem.
Petőfi
.
jeligére
JOI3ANGU 2 plusz l-es rádió ván villanyszerelőm., Qsztrov- Szerkesztőségi telefon: 103.
kKISZOLGÁLÁSBAN
ínzói
perfekt Sándor-sugárul 1.
olcsón eiarió. üamjanics-utca :i7ky-ntca 17/a. A Délmagyarfialni nő az ipari vásárra I
0 l í l s Cs
ország előfizetőinek 5 száza- Nyomdai szerkesztőségi letelő®
éliszerCsz. II.. Tatáráé.
ujánikozlK. Vargáné, Teréz-ut-J I n n ^ i A
este 8-tól: 673.
200-as lék engedmény.
Ca 32.
L r i L Í U Kárász-utca 14 MOTORKERÉKPÁR
Kladóhiviibil
ivárász utca 8.
Triumph.
üzemképes
ál
apóti d ö s i bb házaspár keres meg- t eresek kar és z' ebóráliat ( ecker
D - h n l : fényképésznél Te
Jn/.ható magános nőt. időseb-, órát is), ezüstö', hriliánsrkszereket j ban eladó. Cim: Oroszlán-ulca
lelefon: 325
írtaüzíü lekí-u. 5. igazolbel. jobb csVádlíól, háztartás m«'as aron. Ora- es 6 srerjavitAst 6. szám. fáspince.
ványképeket legolcsóbban.
Az x-el jelzett közleménye*
vczcléséliez, egész életünkön
v-ha ok
ELADö varrógép, dívány, gáz- 8JAZTUL VJDONOSOK figj-e- díjazol lak.
át vezeti. Rzelésen kivüt más- R1É5IÜ.S.1 LADOK etadók. Rr-jtűzhely. lainángorló,
üzleti lem! Bédogosmunkát részietban is részesül. So:nogví-u. 9. detdödni BoldoMsszooy-sugár-: pulinak aikaimas.
Londoni- fizclésre vállatok. Magyar Sán- A ím ..i iivi.im. iv11 n ouiasa,
kettőt csengetni.
körűt 2b.
ut 47., keuyérü/.Iet.
F, vezető: Koncz l.ásZtó
dor. Sajka-utca 10.
ttáttts"

GYERMEKSZF.RFTÖ főzöm,in-lcnes leányt azonnalra felveszek. Kölcsey-utca 10.. fldsz.,
3. szánt.
SZERÉNY IgéíTyü mindenest,
akt ió otthonra vágyódik, felveszünk. Jelentkezés a déli
órákban. Naschitz, KáJvárlautca 49.

S

