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Mit követel a Waüace-párt ?

Célkitűzésűk lényege: béke, szabadság és §6ióf a z országnak
és WUky politikai elveit
Philadelphia, jutfuifi 26. A
kívánja követni.
Wallace vezetése alatt álló
A részletes párt program
haladó párt vasárnap terjesztette országos értekez- megállapítja, hogy az euróEgyesült
lete elé a párt
vátasztási ai segélyt az
programját jóváhagyás vé- femzetek szervezetén kegett.
A program
főbb resztül keli lebonyolítani,
a Wallace és Sztálin ML
pontjai:
tóttl levélváltás
bebizonyította, hogy megegyezés
Harc R koimmuiáUta
és
hozható télre a saövfetmás politikai csoportok
unrióraL
alkotmányos jogaiért, békelárgya'ásob Sztatai geA párt követeli a sorozási
nero'tssz'jnusszal, a Mar- törvény hatálytalanítását, a
ShalMerv és a Troman- fegyverkezési
kiadások
terv visszautasítása, teljes megszüntetését a béke időkpolgári Jogot az egész or- nek megfelelő fegyverkezési
szágban, a nagy tankok, szükséglet észszerű határain
vasutak, /l'lamossáflfi
és tul,
gázmüvek I ő?tutaf«ft>nta
véget kei« veinJ a ktnaí,
vétele.
görög. tőrök
kSzetfcetcH
reakciós kormányok gazA párt programmja leszödasági és katonai támogezi, hogy
gatásának,
a Haladé Párt Roosewrtt meg kell szüntetni a katonai

R

támaszpontokat,
amelyek
csak más nemzetek megfélemlítésére jók, a tincselés
elleni intézkedéseket
keli
foganatosítani, meg
kell
szüntetni a faji megkülönböztetést. Meg kell szüntetni
az
amerikaellenes
tevékenységekkel foglalkozó bizottságot, harcot kell folytatni a kommunista és minden más politikai párt alkotmányos jogainak biztosításáért, hogy a demokratikus népek szabadságjogainak megfelelően mindenki
szabadon vallhassa nézetét
Hat órás vita után
az
amerikai haladó párt koniresszusa vasárnap este elogadta a párt
választási
programját. A párt elnöke
Elmer Bensőn,
alelnöke
Paul Robcson, a világhírű
néger énekes lett.
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A párizsi
Marshatl-értekezteten
erélyesen megleckéztették a kiküldötteket
Párizs, julius 2v», Henri
Spaak elnöklésével
vasárnap délután Párizsban megnyílt a 16 Marshab ország
értekezlete. Hoffmnnn,
a
Marshall-terv
igazgatója
nem terjesztett napirendet a
tárgyaló államok képviselői
elé, de beavatottak
szerint
a meglepetések
sorozatát
adja avnapirend pontjaiként.
Az egyik ilyen meglepetés
az, hogy
a

hesse az árelleuőrzést, mert
a létfenntartási
költségek
szokatlanul magas iramban
cmclkediiek.
A létfenntartási, költség az
amerikai történelem so-

rán a legmagasabb fokra
emelkedett, amely mintegy 48 százalét kai magasabb, mini a háború végén és 74 százalékkal van
1939. árszintje felelt.

Szovjet füfakczás
Berlin légiferének
megsértés® miatt

Szakasits Árpád nyitja meg
a Szegedi Ipari
Vásárt
Az egyre nagyobb méretekben kibontakozó Szegedi
Ipari Vásár vezetősége értesítést kapott, hogy Szakasits
Árpád elvtárs, míuiszlerelnőkhelyéttcs elfogadta
a

meghívást és ő nyitja meg
szombaton a vásárt Az ünnepélyes megnyitóra egyéb*
ként lázasan folynak t^telA*
készületek.

LEGÚJABB:

Pál király n e m fogadta el
Sfofulfex lemondását
A szabad görög rádió jelentése szerint: a sztrájkok
súlyos belső válságot robbantottak ki Athénben. A
sztrájk terjedése miatt va-

sárnap este Szorulisz bem
nyújtotta lemondását
Pál
királynak, aki azonban a
mondást nem fogadta cl.

Leon Bíum lesz
az aj francia
kormány
miniszterelnokhelyettese
Andre

Marié

benyújtóija

kormánya

névsorát

Andre Marié vasárnap is mi miniszter Kéné Mayer radi
egész nap tárgyait a oártveze- tcűLIs. kőmevelésügyl" nitaiw
tőfckel. fijCél ulán hire terjedt ter Bell Boche radikális. nfp«
hogy a köztársasági népi moz- jóléti miniszter Pineau szadigalom elfogadta a miniszter- lista, földművelésügyi ministelnök javaslatrát és hajlandó ter Pfjimm MRH.tárcát vállalni, A francia szo- lem- és- Iparügyi miniszter L®cialista párt hosszú, viharos costo szocialista. újjáépítési
vita uián hétfőn
hajnalban ininíszler Coly független párti.
Leon Bium iuditványára elhaA névsort az MRP hétfő®
tározta. h^gy résztvesz Marié délelőtt elfogadta Sokkal nekormányában még nbbraj az hezebben ment a dolog a szoesetben is. pa Paul Iteynaud cialista pírt parlamenti cso>
lesz a pénzügyminiszter."
portjában. Blumnaa
minden
Marié
mm!szterelnökjelőlt befolyását latba kellelt vethétfőn bejelenleítc, hogy a nie, hogv a csoport támogatákormány
»visszavon h alatta n sát megszerezze. 83-an szavazlistáját; benyújtotta az egyes tak a kormányban való résepártoknak jóváhagyás végett. vétel mellett és 31-en ellene.
A benyújtott névsor tt "követ- André Maríe kijelentette, hogy
kező: miniszterelnök
André ha a szocialisták nem vesznek
Marié radikális párt, minisz- részt a kormányban, nem v5H
terelnőkhelyettes Bium* 'szo- latja a kormán valaki tást. Rey*
cialista és Teilgen MRP. él- nnud és a radók'jisok ragast-»
lamniiniszier Ramadier saocla- kodnak Piumók részvételéhez^
tista és (JueíHe raaíkSlis. kül- Parlamenti körökben kiemelik^
ügyminiszter Scluiman MhP hogy a Marié-kormány legfonbelügyminiszter Moch szocia- tosabb tagját. Rcynaudot szelista. " pénzügyminiszter Rey- mélves kapcsolatok fürtöt d»
naud ffiggeilenpártl. honvédel- Gauile táljornofchoz.

Marslia'i-ocszágoknak
énz.ii"yl reform iát
meg
Lukjacsenko allábornagy
Egy amerikai repülőgép
ell valósítani a nyugaíKottbus térségében leiért
néMT'tországi pénzri'fihTn a németországi szovjet katonai kormányzat vezérkari
eredeti útjáról és fél érán
mintájára.
főnöke az amerikai katoál keringet a* egyik acé'gyár felett. A tiltakozó
A x U S A „ e u r ó p a i t e r v e l " nai kormányzat vezérkari
főnökéhez intézett levélben
jegyzék még néhány ha
csinál...
megállapítja, hogy az amesönté esetet sorol fel
Hoffmann igen erélyesen rikai repülőgépek ismét sú- és azonnaU intézkedést kömegleckéztette a kiküldötte- lyosan megsértették Német- vetel az amerikai hatósáket Kijelentette, hogy az ország szovjet övezetének goktól a rendszabályok bizeurópai államok erőfeszíté- légiterét.
tosítására.
Telavlvi telentés t
sei elégtelenek, túlságosan
nagy a gazdasági versengés
Nyugatnémetország
dolgozói
köztük és erősek az ellena
s
z
o
c
i
a
l
i
s
t
a
egységért
tétek. Hangoztatta
még,
hogy
, Berlin, julius 26. A szo- sítása melleit. Hét tagbői
négy ér imttva
Európa cialista egységpárt nyugat- álló vezetőséget választoltak
Tetavir. julius 26. Az Ii-gun ból. fpivette az együttmökónem számíthat többé ame- németországi Iiivei, " java- és elhatározták, hogy fel- hivatalos
közleményt adott ki. dést Izíaei kormányával. Zsidó
részben
szociáldemokraták,
hívással
fordultak
a
nyurikai segítségre.
AíMIg
lapok szerint a
zsidó-ara®
amely szerint
Európának teljesen latpra keresztény demokraták és gatnémetországi haladó szonem Ásmeri el Ifibbé Izrael egyűttaüKŐdés érdekében enegyéb
párt
tagjai,
vasárnap
cialistákhoz,
küzdjenek
a
tc'» állnia. Követette egy
•ée'ftlcr.es kormányát és pa- nek a Ifpésnek igen nagy jea demokratikus német közné "yéves európai terv fcl- nyíltan ál ásttogSaltak
rancsol adott összes ajatula- lentősége van.
ta'r.a'i, hogy váljanak kfljfin
á Utasát,
természetesen szocialista egység megvaló- társaság megvalósításáért
az Izraelt hadseregtől.
amerikai ellenőrzés alatt.
A
nyilatkozat
hangsúlyozza, S p a a k b e - e h u k h a l
Az angolszászok
tanácskoznak
• .•
hogy eddig csak azorft nem
a kiráSykórdésbo
Igy fest az amerikai
fegyverüket a Ha.
Clay tábornok politikai tak, ahol az
úgynevezett használták
ganah ellen, mert Izrael jelen- Párizs, julius 26. A Franc*
„paradicsom"
tanácsadójának Eurphinak, hármas bizottság tanácsko- leg hadiállapolban van.
Soir szerint a király-kérdés *
Washington, julius 26. Az valamint az amerikai kül- zásain vesznek részt
Bernadotto grót hétfőn tár- Spaak kormány bukását idézv
Egyesült 1 amok kongresz- ügyminisztérium
szovjet
•
gyatásokat
kezdett
Izrael
külLondon, julius 26. Bevin
szusa, amelyet Truman el- szakértőjének
Bohlennek külügyminiszter hétfőn dél- ügyminiszterével a fiegyver- heti elö, mert'a Lipót által janök rendkívüli
ülésszakra kíséretében vasárnap este
s/.ünet ideje alatt Izraelbe tör- vasolt népszavazást a szociaután megbeszélést folytatott
hivott egybe, hétfőn ült <ösz- visszaérkezett
Berlinbe. azokkal az amerikai diplo- ténő zsidó bevándorlás, vala lista párt nagyrésze elutasította^
mint az arab menekülteknek mig a szocialista és kereszténysze és egy hónapig marad Ugyanakkor
odaérkezett matákkal,
akik vasárnap Izraelije való visszatelepítése párti kormánytagok ragaszkodó
együtt a sürgős törvények Bodell Smilli
tábornok Berlinben tárgyaltak. C'ay ]ügyében.
nak cre<Ieli álláspontjukhoz. 11a
megalkotása céljából.
' A moszkvai amerikai nagyköReuter tudósítója
szerint vet és Douglas londoni ame- tábornok Frankfurtba uta- j A libanoni konnány lemon- a szabadelvűek elfogadnák a javasolt népszavazást, akkor a
Truman elnök felkéri a rikai nagykövet. Az ameri- zott és résztvesz a nyugati j dott.
Tetaviv. Jullus 26. Az arab parlamenti csoportok ü'.ésínek
és
kongresszust,
hala raazza kai diplomaták tanácskozá- katonai kormányzók
Nyugatnémelorszáa xi álla- nemzeti telszabaditó bizottság nagyon köiuiyeu kormányváb
fel a rendkívüli
ülésszak sokat
folytattak,
majd mának értekezleten.
Inevü arab kommunista szer
alatt, hogy ismét bevezet- együttesen Londlonba utaz*
l vezet, kilépve as iUegaUtás- jság leliet az eredménye.
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Hz Irgun nem ismeri ei
Izrael kormányéi
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R parasztság sok helyen
heszolgáltatást versenyhen van
Értekezlet n be(Ugym!nísztórlumb»n a beszolgáltatásról
Budapest, Julius 26.
A
belügyminisztériumban hét"
főn uj főispánok, alispánok
és az államrendőrség vár»
megyei szemlélői értekezletet tartottak, amelyen a bc«
szolgáltatás ügyét tárgyalták.
Németh József államtitkár az értekezleten kiemelte a belügyi kormányzat>edWgt intézkedéseinek helyesBégét Az! intézkedések révén
sikerült az aratás, cséplés
és betakarítás blztosilása és
sz, hogy kellő időben elegendő mennyiségű gabona
áll majd' raktáron.
Ezután Érchegyi
József
miniszteri
osztálytanácsos
beszámolt a mezőgazdasági
munkálatok áfásáról, majd1
fiz egyesf vármegyék alispánjai es főispánjai megállapították, hogy
mindenütt teljes
erővel
folynak a mezőgazdasági
munkálatok, a parasztság

nagyon sok helyen bcszo1gá itatás! versenyben van
és egyes helyeken a raktárak' máris 'megteltek.
Szobek AndTás államiilkár felszólalása után
Rajk
László belügyminiszter
a
befutott jelentések alapján
megállapította, hogy
n beszolgáltatás országos
viszonytatban
pontosan
és kieíégjtően folyik.
A parasztság körében semmiféle elégedetlenség nem
jelentkezik. Ezután figyelmeztette a
megjelentekét,
nehogy helyenként a túlhajtott ellenőrzés elfajuljon.
Az a fontos — mondotta a
belügyminiszter —, hogy a
kellően felvilágosított
parasztság önkénlesen bekapcsolódjék a beszolgáltatás
megszervezésébe. Végül felhívta n vármegyék vezetőit,
Járjanak az élen a munkaversenyek
megszervezésé,
ben.

Lapzártakor
Hétfőn Kossá Istvánon, a
Szakszervezeti Tanács főtitkárán sikeres műtétet hajtottak
Bégre. A beteg jói érzj magát.
•

érkezett

tanak végre, amelynek több mint
kétharmad részét, kereken egymilliárd forintot állami eszközökből fedeznek. A beruházási
ősszegből több mint 370 millió
forintot fordítanak a mezőgazdaság fejlesztésére, több mint
440 mílFót bányászatra és ipari befektetésre és mintegy 830
milliót köziekedós újjáépítésére
és végül kereken 2CÖ milliót
építkezési, szociális és kulturális célokra. A Javaslatot a Gazdasági Főtanács
legközelebbi
ülésén tárgyalják.

Az Országos Tervhivatalban
• gyógyszeripari öt hónapos
részlettervek Jóváhagyása befejeződött. A dolgozók gyógyír.rríiátáw nemcsak mennyiségileg emelkedik a terv folyamán, hanem minőségi vonalon ls.
Fokozódik a műtrágya-termitésis és a Forte-gyár a fotó
szakma ellátásához szükséges
érzékeny papirtermetésnek fo- Egy a tervönk 3 évre
kozása melleit érzékeny lemé- Nézz előre, dolgozz érte
rek, nyersfilmek gyártását ls
tervezi.
•
Kedden ÍDdul a magyar kül-

döttség, amelyet Rónai Sándor
Kereskedelem és szflvctkezetügyl
miniszter vezet
Moszkvába,
hogy lefolytassák az njabb tárgyalásokat. Rónai miniszter ebből az alkalomból rádiónyilatkozatot lett, amelyben ktjelentette, hogy a felszabadulás után
fc1 lendtilt magyar gazdasági élet
la Szovjetunió baráti támogatása
Béikül megsem Indulhatott volna. Minden szónál ékesebben
bizonyltja a Szovjetunió Magyarország Iránt érzett barátságát az a tény, hogy jóvátételi
Szállításaink felét elengedte.
•
A Tervgazdasági Tanács most
•'fogadott beruházási tervezete
szerint az év kővetkező őt hónapjában több mint 1.400 mllüó forint értékű beruházást haj„

NOi

Tanévzáró
a dolgozók Iskolájában

Vasárnap délelőtt a pedagógiai főiskola nagytermében tartotta tanévzáró ünnepségét az
állami gyakorló polgárt Iskola
keretében működő
dolgozók
po'gári Iskolája. Az ünnepségen
a tanu'ók R. Puskás Margit tanár vezetésével »48-as eszmék
az irodalomban:, Somfal Ttészló
tanár vezetésével pedig »Ez törtónt száz esztendeje: etmmet oz
irodlalom és történelem érák
anyagából tartottak ötletes beszámolót Teaser László, Kíspál
Mária, Temesvári Antal, Tóth
Lászlóné, Kiss Antal szavalatai
val, az iskola énekkara pedig
népdalokkal gazdagította a műsort. A IV. osztály
nevében
Tnoser László búcsúzott, tartalmas zárószavakat pedig dr.
Szántó Lőrinc Igazgató mondott.

1948 anynsztas 1-én vasárnap délután féi 6 Arakor
a Hungária termében és tei rászán
m

DIVAT

BEMUTATÓ

70 aj modell kerül
bemalaláaral
J e g y e k • az Ipartestületben és a női divat szalonokban

FIGYELEM!
Mi i s k é s z ü l ü n k a
IDEJÉRE

e g y e l e m
kiallitas

K I PÉNZT.
R AIDOT
KTAKARÍT
A TMEO,
A MI1NN
KKAL
0SEG AROT KAP

HAAS FÜLÖP és FIA téle Rf. gyári Araház
SZEOEP, SZÉCt'ÍENVI-TER 15

. pi33!?«!rá0i!ás§ifi
e ü a r á s Indul a Csal um
folfffdOMsa ellen
Honvéd József Béke-utca 5
szám alatti lakost, a
szegedi
Centrum papírkereskedés tu'ajdonosát a gazdasági rendőrség
lettenérte, amikor a PAOSz védető másolópapírt 60 százalékos
felárral adta el. Honvéd tudatában volt az
árdrágításnak,
mert csak ugy volt hajlandó
másolópapírt eladni, ha vevőjének egy darab papír eladásakor két darabot számlázhatott.
A papírkereskedő ellen eljárás
indul.
Szabe'üó i w g e v d a
n
ftgyószséqen
Száz hotd földet hagyott fi
demokrácia Szeder Ferenc szentesi nagygazdának, aki nem becsülte meg magát, hanem szabotálta a beszolgáltatást rendeletet. A szentesi rendőrség őrizetbe vette és átadta az államügyészségnek, aliot kihallgatása után letartóztatták. A százholdra gazda rövidesen bíróság
elé kerül.

Központosítják
a közóiJlkezést

Kedd.

1948 Julius 27.

Színpompás felvonulással ReziiődaeS
a szegedi imriep? játékok
Díszruhás lovasrendörök és népviseletbe
öltözötl táncosok a bemutatón
Az ünnepi hetek művészi
A csepeli színjátszók kü*
Jrogramja már teljesen ké- lön leges .színpadtechnikával
szen áll az ünnepi játékok adják elő a »SzenlivánéjV álrendezőségénél. Szombaton mot.* Shakespearenak ezt a
Vasutas Stadionban
a poinpás mesejátékát hatalagyszabásu
nemzetközi mas közönség1 előtt játsszák
népi táncbemutatóval kez- jelenleg is Budapestén.
dődik a műsor. Ezen közel
A Riflolotto előadása vb
1200, népviseletbe öltözött lágviszonviatban is számot:/
népi táncos vonul majd' fel, tevőnek ígérkezik. A szedó hasonló élményt jelent gedi közönség körében mára szegedi
lova s'renci őrök is olvannngy az {érdeklődés,
díszruhás
bemutatkozása hogv hétfőn az első jegy\z egyesitett szegődj árurifásf na non valamennyi
rendőrzenekar szolgáltatja mennyi páholyjegv
elfoa zenét és gazdag látványos- gyott, dte a többi jegyek köságban lesz része, a külön- zül is sokat megvettek. Az
>özö nemzetek
zászlóival ünnepi játékok sikerén n
'eldlsrifett stadionban meg- Nemzeti Szinház teljes műelenő közönségnek. Az ün- j szaki felszerelésével rTo'gonepi előadások mindegyikét izik. a városi kertésze!'pedig
káprázatos külsőségek" kö- j ízléses hátieret készii
az
zött rendierik meg.
előadásokhoz.

UJ SZELLEM
a szopod! CyNvszerészepyesöíefliei!

A szegedi és szegedkörnyéki egybegyűllek egyhangú lelkesegyógyszerészek szombaton tar- déssel szavaztak meg.
Az építkezések jelentős része tották kerületi érlekez'etükct,
Elhatározták egy aggokháza
eddig is az építés- és közműn- ahot megjelent HarOrgi Sándor felállítását és fenntartását. A"
elvtárs,
minisztert
biztos
K
fcaügyl minisztérium irányítáFelszólalásában hangoztatta a Szovjet-Magyar Művelődést Társával történt, a kőzépitkezések
gyógyszerészek
politikai és er- saság rendes tagjai sorába tesegységes lebonyolítására azontületileg kérik
felvételüket.
han nem volt mód. Az épltés- kölcsi tisztaságának szükséges- Alapszebá'yinódosítással a /<5*
ségét.
Rámutatott
a
Szovjet-Maés közmunka ügy i miniszter renvőben a dcmokráciaetlenes ma.
delettervezetet készített, omeíy gyar Művelődés! Társaság Je- yatartdst
tanúsító,
vagy a
a kőzépitkezések központosítá- entőrtérére, a nők szerepére az gnóquszerész etika ellen suiyoJ
MNDSz-ben,
a
türpegvógyszersáról intézkedik! s Igy az építéssan vétőket a tagok sorából ki.
éi közmunka Agyi minisztérium tárak segélyezésének és a nyug- zárják és erről főfelügyelet! hae
díjintézet
megalapításának
szükfeladatává teszt a kőzépitkezétósöqukat értesítik. A Gyógy-i
ségességére.
sek irányítását.
szerész Egyesület hivatalos lap/,
Az
értékes
előadást
több
hozA központi irányítás révén
ja a jövőben a »Gyógyszerésze
lászólás
követte,
majd
határolehetővé válik az
építkezés
les 7
gyorsabbá tétele, valamint
a zati Javaslatot hoztak, amit az
költségeik csökkentése a kőzéptlkezéseknéi Is.
Ax M I U S s a s s i w ü ;
1 n£»Havászs6g
Kőzépítkezésnek számit az
Wartóziatta
áHam, a törvényhatóság, a me- v a r r j n t e g a Qsüiargyei város és a község, valaaibeíé rwhatwivjiwSt
S73*é fflhály ügyvádat
mint az állami, és állami kezeDr. Szabó Mihály szeged®
A »Quaekcr« segélyakció kelésbe vett vállalatok, közterüleügyvéd
ellen népbiróság! eljáretében
nagymennyiségű
ruhatek, közintézetek és közüzemek
építkezése, továbbá minden más féle érkezik ezen a bélen Sze- rás fo'vt, mert annakidején a'
amelyet a
szoci- MAne főtitkára volt. Az utolsó;
olyan építkezés, amelynek költ- gedre,
ségeihez az állam — akár köl- ális felügyelőség, napkőzi ottho- népblrósági tárgyaláson a volf
csön nyújtásával ls — legalább nok, az alséközpor.tt szülőott- Müne főtitkár azt hangoztatta*
százezer forinttal járni hozzá. hon, az átmeneti leány és flu- Q népflgvészség nem mér epyen-,
Építkezésnek kell tekinteni a otthon részére oszt majd kl. A 15 mértékkel és hajszát inditolt
helyreállítási
és átalakítási teherautóval érkező hol mik kö- ellene. Az elhangzott kijelenté*'
munkálatokat, továbbá az épít- zött összesen kilenc hála ing- sek miatt a demokratikus átó
kezéssel kapcsolatos gépészeti anyag, nodrágvásznak. meleg áunrend egyik alapintézményei
és egyéb belső műszaki beren- lány és fiuruhálc, flanellok lesz- a népügyészség elleni Izgatás-]nek. de ezenkívül nagymennyi- ért elrendelték előzetes letartó*,
dezések készítését ls.
A rendelettervezet a közeljö- ségben érkezik gumilepedő, tö- tatását
vőben kcrüi a minisztertanács rülköző, takaró, használt csecsemőruha, vászonlepedő ís. Az
e'é.
érkező anyagokat az MNDSz
pérfkiriők^
tagjai önkéntes munkával, díjMost biztosítsa mentesen varrják meg az Intézés vegye meg a mények kisgyermekei részére. Körüle r és «/eiw' pirfs/erveAz MNDSz asszonyok egyébsetefc Egyelem!
ként jelenleg Is szorgalmas munA
kertHeti
pártszervezetek «
kában varrnak. Dani Jánosné
heti
laggyfilésrébet
csütörtök
vezetésévé' csecsemőkelengyéöcet varrnak, amelyeket az dél cl In a érakor tartják.
téli
Az ftzem' pártszervezetei «
egészségügyi vándorautók visznek szét a falvak rászorultjai- bet» tefiiyüiéseTíct a pírtnap
nak.
szokásé* Vielében tartják.

Gázgyárban
KOKSZ
szükségletét

Verseny
bu!orraktár

AZ ALLAMOSITOTT
981-nsf n o m s z e ^ z
LIPTAI
fürászqvár
minden mennyiségben kapható
Szeged. Felsőtiszapart 33,
szeretettel vfirja vevőit a
jól osztályozott fűrészáru,
Zrínyi utca 2.
léc-, épüíetfa készletévet.

Kovács Lászlónál

Kelemen-utca 11. szám alatt JULIUb 81-ÉN. SZOMBATON ESTE FÉL 10 öBAKOH
(Posta mellett), ahol minden
A TISZA-SZALLÓ KERTHELYISÉGEBEN
Igény! Ide légi tő és legolcsóbb
B XVI. Szegedi Ipari Vásár rendezősége és
árban bútorok nagy válaszNagyszegedii Megyei Népi Sport Bizottság
tékban kaphatók

KAKUSZI
mOautátM,
bitíaz-wm

t.
k n h b t a c , % ft.

ismerkedési

ft

spoiiöétijo

REGGEL S ORAIG — JEGYEK: a vAsér irodájá•

Ipartestületben éa a N é p i Sport Bdaottaá^ril.

1) E L M A G V A II O tí S Z A G

Kedd, 1918 julius 27.

Oj felvételi reng! az egyetemeket
Megszabadul a földművelésügyi
m i n i s z t é r i u m a f a s i s z t a b ü r o k r a t á k t ó l Szabályeifák a felvehetfi Etalfg^iAk létszámát

Az egyetemek és főiskolák a MEFESz-től a
díáksá
felvételi rendjéről u j rende- képviselője.
A bizottság felvételi vizs
kiadványt, let jelent még a hivatalos
ugyanakkor a rektort h'va. házassá«« cümfl
Budapest, julius 26. A belgá'alol is tarthat, amelyei,
lall és « fo«aéálernteket amelynek semmi köze a me- lapban, A felvehető hallgaügyminisztérium hivatalos köztók létszámát ezentúl az
zőgazdasági szakoktatáshoz.
a Jelentkező általános nvü
hűltségesen berendezték.
leménye amelyet
vasárnap
Az elmúlt költségvetési év egyciemek egyes karain, vafceggei a földművelésügyi mi- E beruházás szigorú utasítás
ve'lségi fokáréi, (lomokra
j1 végén a főosztáiynaa 60.000 lamint a főiskolákon a valnisztérium horthysta tisztvise- ellenére történt
llkus magatartásáról és r
fnriní felestege völt s miután lás- és közoktatásügyi ml*
lőinek gazdasági ÖsszeesküvéDöntő iontossággai Urnák ! forint
választolt szakra való alséről ailtak ü , óriási feltűnési az Actio Catholicn és a szak-ja felesleget ei kellelt költeni niszter, nz Agrártudományi
kalmasságóról
győződik
kellett az egész országhűn. Kü- oktatási osztáiv között fenn- bizalmas ulnsltás szerint, hogy Egyetemen pedig a földműmeg.
lönösen fl dolgozó parasztság álló kapcsolatok ls. A néhány azt ne kelljen visszafizetni az
köréten nagy a megdöbbenés, nappai ezelőtt 10 évi fegyház- államkincstárnak, fi pénzügy- velésügyi miniszter a köz- A felvételről szótöbbséggel
oktatásügyi
miniszterrel határoznak és azt az illetémert a fasiszta panamista tár- ra itélt Mihalovics Zsigmond minisztériumnak, SolLi Ernő
együtt állapítja meg.
>
saság minden tette a dolgozó országos Igazgatója
kes miniszter crősiti meg
7060
torak
díszes
zománcfcfsnarasztság elten irányult.
n v'dék' paasztifjaság valA
létszánión
beiül
felveA
határozat ellen jogorvosrendelt 120.000 (eláserkölcsi ue ve lésének tá- táblát
Á leleplezett gardasági ősz
hető ha'igatúkat az egye- latnak helye nincs.
Igen
r'olérl
és
«
táblák
a
nyomomogatására állandó anyagi
azeoskfivessei
kapcsolatban
temek, főiskolák! egyes ka- érdekes, újszerű része
a
zás
me.;'ndu!ásakor
m
é
;
tómegahhí kért és kapott a
fcrélyes tisztogatási akció inrain, osztályain kutön er- rendeletnek, hogy
nitudr* eredeti esomajfolisMldinövetésügyt m'ntsrtéridult meg a földművelésügyi
iran beverlek a pincében.
re a célra alakult bizotta bizottság jaiasinlára a
onttá!.
minisztériumban, amelyet a
ság
választja ki.
miniszter a? érelb-érta yixs.
Solti Ernő és társai beispanamaügy vizsgálatával pár- Ezenkívül ugyancsak Mihalotagja
ftá'al letétele nlól kivétehuzamosan hajlottak
végre. vics Zsigmond ajánlására
a merték. h<jgy mindezeket a A bizottságnak hat
károkozási van, mégpedtig a kari dékán,
Egyidejűleg átszervezik ftZ szakoktatási osztály megvásá- Cselekményeket
les esetekben fe 'mentést
kgész minisztériumot, amely rolta a /Szerelem. Jegyesség, szándékból követték el.
vagy helyettese, két profeszadhat, ha a Jelölt szakjápiost végre megszabadul n faszor, az illetékes miniszter
nak műveléséhez szükséetszta bürokratáktól. A földés illetékes
szakszervezet
ges általános műveltséggel
művelésügyi minisztérium va Dobi Isfván nyilafkozafa a vizsgátalokrót egy-egy kiküldötte, valamint
rendelkezik.
lóságos melegágya volt a bütőiével ettíOrü'iic,ellenül he
Dobi István földművelésügyi
rokratizmusnak. Tizenhárom miniszter H minisztériumban
keltett következnie annak,
tfclnöki főosztály tartozott • mi- lefolytatott vizsgálatról és a hogv »fölömü vejé stt£yJ szolniszter alá. eziek kőzött azon- minisztérium
gálat demokratikus ellátásá- Sok hazaiérfi szegedivel
átszervezéséről
ban kettős főosztályok is vol- tájékoztatta a sajtó képvisenak bfetosttfea
érdekében
tak. A főosztálvok néha hó- lőit:
azokat a t'ozt viselőket, akik
naitokig ts tologatták ar aktáhünesflekniénveket követlek
— A vizsgálat tefolytatására
kat egymás között
el. vagy azoknak részese/
azért volt szükség, mert tuAz átszervezés következté- domásomra Jutott, hogy «földvoltak, továbbá mindazokat,
ben mlnoőssze Idlenc főosz- művelésügyi minisztériumban
aVinek magatartása demotály mflradt a földművelésügyi nem folyik tervszerű munka
frrá riaeHenesnek b'zenvntt
A legutóbb a 2.7 és 30-as
renc (Dorozsma), Nagy János
minisztériumban. Ezeknek ügy- — mondotta — mert
eltávol'bBk. Ezen 'utézkedés
körét pontosan megállít oltottak
az Sr'relhen lévő 85 szemé- számú, hadifogalyszerelvéng fu- (Szél-u. 17), Szél Mihály 'Vea
földművé
lés
Ur^l
nvhisztéés nz osztályokat ugy szervezlyen k'viU tovább. 134 sze- tott be Debrecenbe. Ezen a AdU resács-u. 17), Kónya
Vince
rinot n feudális Mnjyarsrték meg. hogy az ügyeket gyormélyt érintett, eküket re*- vetkező szegedi és környékbeli (Rőszke), Feu.wesi Mihály 'Sonftgj nrtu'vsriértmna volt
san, lyűrokrá óla mentesen intézsVettfczéri állományba he- volt hadifoglyok érkeztek:
mogjlíe'cp), Horváth
András
hessék et. A letartóztatott 55 ós az ts maradt egészen a
lyeztem- Az eseményekkel
Barna
.Tóxscf
(Aígyő),
Bá(Római
körút
21),
Sipőcz
Jenő
összeesküvő tisztviselőn kívül most betővelKezett tisztogakapcsolatban ínég 13-aa kér- rány Islván (1012. Szcjwd), Fa- (Dugonics-tér 4.)
azonban 82 földművelésügyi tásig. Nem folyhatott tervszerű
ték »jyu«dija:-ásutet.
A legközelebbi szerelvény ma,
mJnisztérinmt tisztviselőt he- munka Kzért. mert nem sike- Az őrizetben lévő 55 személy ragó Péter (Retek-n. 7), Rózsa
lyeztek rendelkezési állomány- rűit « minisztérium szerveze- felelt fl földművelésügyi mi- -Tános (1917. Szeged), Szabó Mi- kedden este fut be Debrecenbe
ba. Ezek közül negyvenen a tébe demokratkus elemekkei nisztérium fegyelmi tanácsa hály (Sövényháza), Sfankovics
fogalmazási karban, harminc- mélyen behatolni és így nem ítélkezett és valamennyiüket Jenő (Rigó-u. 36), Török Pál
hármán a telepítésnél és egyéb lehetett végrehajtani
azokat állásuktól megfosztotta. Á sze- (1913. Szeged), Harka Mlháty
akarlak
szakszolgálatoknál."
kilencen az intézicedéselrét. amelyek a mélyi változásokon kivül a mi- (Algyő\ Csókás Sándor (Sze- Kerékpárral
pedig a számvevőségen dot- minisztérium demokratizálásá- nisztérium átszervezése is kó ged), ördögh József (1921. Szecsépelni
poztak Rajtuk kívül több sze- hoz vezettek volna.
vetkezni énye lett az esemé- ged), Tölcsérl József (SomogyiŐrizetbe vettek két ceorvai
mélyt helyezlek rendelkezési
nyeknek.
gabonarejfegeJőf
telep), Szemei édl István (SzőA Mtucselcfeménvek Tefderíáüo'mánvba a segédhivatali és
reg),
Varga
János
(Szeged),
örtdliszti karitól ls'.
A gazdasági rendőrség nyodőgh Fei-ene (Szeged), Bozóky mozói egy házkutatás
A vizsgálat során ujabb ér
során
András (Pá!!fj--u .3-1),
Vasa Csányl Sándor 18 holdas és
dekos adatok kerül te%\i nap.
^ténvré. amelvek Solti Eraődr.,
Sándor (Római ltórut 33), Vér Csányl Szilveszter 12 holdas
R szakoktatári főosztálv vezeIstván
(Királyhalom), Növck csórva! gazdálkodók padlásán
.tőjének szerepét vizsgálták meg
István (Szeged), Király Károly három-három kereszt, körülbe•a szakoktatási főosztály felLondon, julius 26.
a. nek részt, mert az amerikai (1907. Szeged), Koczkő
Géza lül egy-egy mázsa rozsot találmfata az lett volná, hogv a demokratikus ifjuságg világ*
(Csute-u.
8),
Páffi
Géza
VSzőkülúgyminisztérium
nem
tak elrejtve. A Csányl testvérek
'dolgozó parasztság
soraiból
ullevelek rig), Nyári Imre (Újszeged), bevallották, hogy a rozsot azképzett mezőgazdákat neveljen szövetség! végrehajtó bizott- engedélyezte az
ságának
sajli>fof?a(iásáii
a
(Mórahnlom\ ért rejtették padlásukra, mert
*s áitalábnn magasabb színkiadását azzal az indokolás- Ónozó Antal
bejelenOrosz Sándor (Szeged), Lud- azt a rendes cséplés ntán kézvonalra femelje a gazdasági ter- szervezet elnöke
sal,
hogy
a
demokratikus
v'g József (Párizsa körút 28a), zel és kerékpárral akarták kimelést.
A pártonldvölick tette, hogy az augusztus 8-i
•blokkja természetesen éppen varsa! konferencián'az ame- ifjúsági világszövetség mun- Újhelyi József (Atsőnyomássor csépelni. Azzal
védekeztek,
»7 ellenkezőjét akarta és csi- rikai kiküldöttek nem vesz- kája amerikaellenes.
3'Í), Hegedűs András (Hétrezér hogy a szalmát zsuppnak akarnálta is.
utca 9), Csamangó János (Pász- ták felhasználni, azonban bek11". Solti Ernő vallomásában
tor-u. 55), Csóti István (Móra- merték, hogy a rozsot nem akarl'tásmerta, hegy
h'rahail
halom), Papp József (átokhá- ták bejelenteni. A két Csányit
tmm&áfál szándékosan és
;*a),
Reschin András (Dómtér 2) őrizetbe vették és átadták az
»i;..ate«*n o]vn>'uten végezte,
Szabó János (Szahadkal-tt. IS), ügyészségnek, ahol rövidesen
lm»v azzal nem az ország
Szét Lajos (Csenge'e), Jenel Fe- bíróság elé kerülnek.
CanfasísT felemelkedését se
sttefte elő, hanem annak eljelentés a vérhaló
lenkezőjét Tgvekezelt elém'. Hivatalos
T?eismerte azt is. hogy a gazBudapest, julius 26. A íóldA gazdasági felügyelőségtől
tfatágf srzeSoJttalás céliára álló
|w»e|koretef nem rendeltetésé- mlvelésögyi minisztérium sajtó- beérkezett becslési aidatok szeriek magfelelően használták osztálya közli, hogy a szárazra rint a következő terméseredmé.
tfcl. Megfelelő
demokratikus fordult időjárás az aratási, hor- nyok várliatók : buza 14.3 millió
mezőgazdasági szakkönyvekben dási ós cséptési munkálatokra mázsa (1947-ben 11.5). Rozs
Jjgeu nagy volt a híáuy és igen kedvező. A beázott keresz- 6.2 (4.9), őszi és tavaszi árpa
'péonevelést propagandára sem tek kiszáradtak és Így a cséplés együtt 5.6 (397), zab 2.7 (1.7),
,tolt kellő fedezet, njert Solti akadály nélkül folytatható. A millió mázsa. Köles 226.000
rzf másra költötte. Ugyanak- kapások, kerti vetemények, ipa- f
91.700), szemes kukorica 296
kor.
ri és kereskedelmi növények, (17.8), millió mázsa, burgonya
nem HiftUk k'aföa! a valamint a szántóföldi szálas- 24.1 (10.6), cukorrépa 159
fsluráó'ó
mezőgazdádéi*
* akel oddsatt. » föoratttv takarmány fejlődésére az eső- (11.6), takarmányrépa 23.6
70.000 (ortetot tiHlötJ el egy zések kedvezően hatottak. A (12.4) millió mázsa. A napraa -rafcérlők által attg né- meleg Időjárás hatására a fej- forgó-mag minősítése számszeIriny ezer fo-mlra becsült lődésben némileg visszamaradt rű becslés nélkül jó, a dohányé
! úatirnH?»liajyií jteményre.
növényzet rohamosan fejlődik, pedig közepes. A csemegeszőlő^ Bólvai-akadémián " pedig ennek következtében a kapások ből ezidő szerint Jó közepes, a
Rhoi az agrártudományi egye- igen Jó, a kerti vetemények jó,
,lemet ideiglenesen elhelyezték. a kereskedelmi és ipari növé- borszőlőből pedig közepes terRészvénytársaság
més Ígérkezik.
Jt hallgatók részére nem volt
nyek
jó
közepes,
a
szálas
takarrlég ülőhely és egész télen át
iört ablakok mellett didfcreg- mányok részben jó, részben jó
közepes termést Ígérnek.
A p o u t i k a i é s g a z & a s f c i ! S s s s e s s k t i v é s ujafcb feffcsiésyel
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Ujabb hét
érkezett

hadiíogolyvonat
Debrecenbe

Mttmamerlfcaellesiesiieií bé!ye§ez!e
az Hansági v fiqszBvefsépt

Igen jó termés
várható
a
hapásnövényehben

terméseredmények fő

R budapesti Nemzetközi
Udsöron óriási sikert aratott a

Magyar

Állami

zénbányák

SZEGEDI BUTORIP

lakberendezési hláiíltáea ás vására ízesed. Kefomea-stea I ,
D í j t a l a n megtekfailé*, tervezet éá l a n S c i n d A i

Qyílmöics
cgjobb, legolcsóbb

p

FODORNE- nái
Kárász-utca 8.

(Rosraannház)

p a v l l l o i i f a

Feltétlenül nézze meg a Szegeöi Uásáron
felállított müuészi kiállításunkat!

Kaftó. 1918 jutlua 21.

OEI;MAGYA«ORSXA«

utazás!

SZEGEDI I
J U L I U S

31-iől

fl vidék legnagyobb
A Ü O L S Z T I S

kiállítása!
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- BORRA VÁGYOTT Kovács - KALASZONKINT LOPOTT
- Kl AKART IRTANI EGY
CSALADOT. Kiss
Kálmán. László sörgyári tisztviselő éskét kereszt búzát és 13 fccreoft
ívmmmmniiTKto.i^i—
Móra-utca 3. szám alatt lakó barátaival 13.000forintotmurozsot Kiss János szegedi napkőm ürességéi szombaton este latott el a vállalat péntóböL számos. amit otthon kicsépeli
A MELEG TOVÁBB TART
kiirtássá; lényegétté meg egyik Később 7000 forintot megtérí- és eldugott. Miután sokfelé Jk*
Mérsékelt északi, északkeleti szél, vélíozó felhőzet, ismerősének családját. A szom- tett. A bíróság töredelmes be- tőrt és végtől tettenértók, ltá>»
néhány helyen, főleg n dél ul&id és esti érákban záporszédok. akik uem bírtak az ismerő vallomása után Jogerő- kutatást tartottak a lakásán éa
izgága fiatalemterrel, rendőrt, sen négy hónapi fogházra Üélte. megtalál Iák az eldugott gaboK
eső, zivatar. A mutafl Idő tovább lart.
hívtok segítségül. Kiss azonn á f Közellátás érdekét veszéx Mindent Takarékossági lyeztető vétségért
A TISZA 21J5 FOK
ban még a rend őrét ís meghattiőnapl
A Tisza vé<&í apad, Záhonyig alacsony,
lejjebb támadta és tettleg bántalmaz- Könyvre a Hnn-árla edény- fogházra itéit6s s az irnlokal
házban. Tisza Lajos-körut 55. áttették az ügyészségre, hogj
közepes vlzáilásu. Vlzcnek hőinérsék'cte
S/c^rfnél ta. A rendőr a verekedőt csak
TENYÉSZÁLLATOKAT
erőszak
alkalmazásával
tudta
21.5 fok. Mai tiszai vízállások: Csonnrád 432 (37), Szeget! előállítani a rendőrségre, ahol VESZ A VAIIOS. A földműve- egyéb bűneiért ís felelosségrti
vonják.
456 (22).
a kőmüvessegédet
őrizette lésügyi minisztérium akciója
vették és élet vesz él yo-s fenye- terelében két svájci tenyészbi- LEÜTÖTTÉK A TUNISZI getés. valamint hatóság elleni kát és három tenyészkecskét
NAPIREND
MINISZTERELNÖKÖT. Tuniszi erőszak miatt tnditaníik elle- vásároi a város és azokat szeKedd Julius 27.
jelentés szerint vasárnap me- ne eljárást.
gedMBrnyéld apaállaltartó gazFamunkások szakszervezet®
Belvárosi Mozi fél 5. f«l 7, rényletet követtek el a tunisö
dákhoz lieiyeri Kt. Ezeket a
- BELEFULLADT A HA- tenyészállatokat az ősszel In- ma, kedden délután 5 órakor
tél 9 órakor: KCWrag.
miniszterelnök ellen. Egy fiaSzéchenyi Filmszínház fél 5. lal diák a délelőtti órákban LASTÓRA. Tanács József 23 duló mesterséges megterméfce- Mzaimi, C órakor
vezetőségi
fél 7 fél 9 órakor: Ptlótaszc- leütötte a miniszterelnököt, éves röszkei legény vasárnap nyíitéshoz is fethHszníijík.
ülést tart. A kullur- és propadélelőtt
a
nagy
hőség
elől
a
relem.
amikor bc akart lépni az egyik
gandafcielősék Is tartoznak az
Tombácz Antal tanyája mögött
x Alumfoiuinedéav Hungária ü'éscn résztvennl.
Korzó Mozi rél 5. fél 7, fél tuniszi mecsetbe.
lévő kis halastóba menekült. Edényház.
9 órakor: Halló Mosdva.
- ISMP.T TÖBB FINOM' Totnbácz figyelmeztette
az
Felhívjuk az 0. B. és szakSIKKASZTÓ PENZIiÉMnzeuni (képtár és ősrégéLISZTET KAPUNK. Auyusi' usznt-nein tudó legényt, hogy
mai vezetők figyelmét,
liogy
SZEDO.
A
központt
gáz
és
vilszeti osr.Mlvi nyitva >—14-4g.
tusban ismét nagyobb meny. a sekélynek látató viz a köze- lamossági rt.
pénzteszedője 28-án, szerdán délután fél 8
Somogyi-könyvtár nyitva 8
nyiséga finomlisztet kapunk. pe felé mélvül. Tanács oda volt RICk Ferenc, akinél 1948
órakor kutlurfcWös aktivál tár—14 óráig.
A juniusl finomliszt fejadag sem figyelt, belegázolt a víz- májusában 13.G00 forint hiány
Egyetemi Könyvtár nyitva 8
tunk. Kérjük, hogy a kuHurfofíO deka itolt, fullusban már be s egyszerre csak elmerült.J mutatkozott. A hiányt ugy szá—18 óráig.
lelőst ezen fontos megbe«zélé*>
Többen
utána
ugrottak,
de
m
i
hetvenet osztottak, augusC
molfa el hogy két szegedi cég
ro
féltétienfll küldjék el.
Sinlcftlalo* Kyó<ysrefUralt?
re
kiluiz
I
ák
a
vízből,
inár
nera
utalvánnyal kükiölt számladitusban pedig előreláthatóan
tudták ételre kelteai.
Gerlo-TaWcs- Riautól-tér 3:
ját erre használta fed s a két Üzemi Bizottságok fieyelrml
egy tdtó husz dekás
finom'
Just Frigyes: Petőfi Sfhidorx A tért'.szakák ma. jmdden cégnek nem küldle IdffvilA szakmaközi -titkárság felldvja
tiszt fejadag lesz. Tovább la.
sugámt 59; Török Márton:
vui ebiben a hónapban a ke' este 7 órakor Ilonvéd-tér 4. lanyszámlát. A kővetkező hó- az Üzemlázottságok figyelmét,
Usongrádl-stigirut 14; Selmenapban
hasonlóképpen
akart
nyár minősérte Is. Annyi már. alatt adókőzóss&gt ülést tarta- elszámolni, de váratlan rovan- hogy a Magyar Közlöny 157-e«
wl Réla: Somogyltelep IX.
nak. Saját érdekében mindenis
bizonyos, hogy az atigusz.
utca 489
csolássa; rájöttök a hiányra. számában megjelent az O. fá,
ki jelenjen meg.
tusi kenyérben
egyáltalán
ad la B-Jvek a rende!ele, a munkf.l>ér- IUKAPARTAK A DINY- Igazolójelen lAsél>en azt
nem tesz kukorica.
kiemelés szabályozására. A re»«
elő,
hogy
a
pénzt
elveszletlo
NYEMAGOT Juhász
Antal
Ferencet a vizsgálóbíró delet szerint minden korábbi
Kérjük üdülni utazó cIófizBALBAN
TERÜLETRE szentesi földműves három hold RJck
kiemelést augusztus 15-ig ujc«
1 óinkéi, hogy tartózkodást he- ÁGYÚZTAK. Az albán távira- földjéről a szomszéd lyukjai. letartóztatta.
lyük pontos draét. n nyaralás ti Iroda közlése szerint a gö- Juhász erre 14 tyúkot eltopott
x Zománcedény
Stun járta kelt terjeszteni jóváhagyás vékezdetének és tefejozésének rög monarcho-fasisrí.áfc kéHz- és az árából ismét dínnvema- Edénvház
gett Rőrebtet a lf.7-es Kö*
idŐpont|át. valamint Jelenlegi ben ágyútüzet nyitottak Tosz- gnt vásárolt hogy kárát pó- TEMETOTOLVAJOKx A lónyben totálnak meg az Üzem®
(állandó) elmüket a nyaralás kovik vidékén álltán teriilet tolja. A bíróság nem méltá- Dugonics-iometö sir latról hosz- bizottságok, vagy közvet'enül
kezdető elölt néhány nappal ellen. Ezzel egyidejűleg két nyolta' az önbíráskodást és 4 szu időn át Jopkodták ff virá- forduljanak felvitáro/tástért «
velünk közölni szíveskedjenek. görög repülőgép Fiüst környé- havi fogházra Ítélte a tyutctol- gokat. A csősz egy este kibonszakmaköri bizottsághoz.
A Itááóh'vatat kén berepült az álltán légi- vajt.
totta a csőszház tetejét és onFelhívjuk az Üzemi Bizottsátérbe
* Iparosok részére petró- nan leste k l hogy Cseh Imré- VÁSÁRHELYI GAZDAK
x Iparosok-F,jvclmébet Asz- leumntolvánvok iuffius 30-<igaz né és Kausz Istvánná lépik 1d gok figyelmét, hogy üzemük *
SZEGEDEN. Augusztus
Ston talosok é& festők részére ma- ipartestületben átvehetők. Ve- tövestől a virágokat. Bíróság hónapos rész'ettcrvének máeo*
Ivódmo ző vA sá r he I yi gazdák ta-rónátron érkezett.
elé terültek, ahol egy-egy tatát az MDP üzemszervezés
Kérjük,
nulmányútra iőnnek Szegedre bogv az árut Kardos György - GAZÜAK TANULMÁNY hónapi fog'rízbünleíést kaptak. oszláiyúnafk és a szakmakőzi tithogy megtekintsék a város há- festékkcrcr.kedőtől záros halárÚTJA. Augusztus "második
x Házinrtó'-i cikke* Hungária kárságnak legkésőbb' c hő vé,gŐ«
roméves tervének mezőgazda- időn belül vegyék át.
felében a város gazdasági Edén vház. I isza L.-körut 55 íg küldjék bc.
sági beruházásait éa a lermeügyosztálya tanulmányi ki- UJ NEMZETI SZÍNHÁZ
x Az államos'íott Központt
iés-i munknverseny
eredmérándulást* szervez
Sarkad
Az Országos
és Vllnmossigt Rt. azon
nyei!. A gazdaküldötlségct a BUDAPESTEN.
környékére a mezőgazdasági (Ha
Tervhivatal
kerest
n
módját
fordul Szeged vá
rókusi állomáson fogadják ün- annak, hogy a kővetkező öttermelőszövetkezet munkáié felhívással
ros
közönségéhez,
liogy v'inepélyes keretek közölt.
nnk megtekintésére. A ktimty- és niá7sz*tn!5,*«fflk
éves terv során uj Nemzeti
- NENNI PRAGARA I.ATO- Színházat építsen. A terveket
Textittdstereslredők
figyeírándulásra bárki jelentkez- eívenlTéséí az első bemutatásGAT. Nenni, az olasz szocia- nz é pilis- és közmunka ügyi
mébel Az Érdekképviselet fe»het a szegedi és szegedkőr- kor teljes'tenl
lista vezér, szentón Prűgáltó minisztérium tereién belül
nvéki gazdák közül a városi Szükségeksé leszi sziveskeífjél;.
ezt etr.C-or- hívja a texi 1 'kiskereskedőkor
étkezik, bogv
meclátogassa működő Építéstudományi és
bérhíz, II. emelet 23. számú ban az a tény. hogy
három- hogy nz összes! lő jegyzékeket ja*
Gottwnld elnököt. Prágából Bu- Tervező Intézet készíti el. Készobáiéban.
éves
tervünk
keretén
belül lius 26-tól kenlődően a 20 szfa
Icarcstlic utazik.
sőbb döntenek aritál, hogy hol
- VF.NDEGHIDAK A BER- vtllamosltani fogjuk Algyő. Tá- za'ékos tivcrsanya?liozzáiáruíá%
— VÁROSI
AUTÓBUSZ helyezzék cl az újonnan léte- TALANNAL. A Tisza áradása
Mindszent, Szegvar köz- Illetve forgat ml adóval megnöMEGY CSONGRADRA. A köz- sítendő Nemzeti Színházat. | következtében a tehrrponton- pé.
ségeket. ami
természetesen velt ősszegről állMsák H, mof
lekeoésügyi minisztérium meg- UJ MESTERVIZSGÁK. Az
ugy építhető tervszerűen, a TF.KOSz a Textilipari lga»vonta Rellónl Dezső autóbusz- ópilés- és közmunkaügyi mi' hiet vasszerkezeti részel viz alá csak
vállalkozó engedélyét, mert a nisztérium a közeljövőten bo- süllyedtek. Mivel a városnak et. ha a mincíenkorf előirányzott galósággal ttven értelmű megálfcsany teleki vonalon kocsiiávalcsátja ki azt a rendeletet, n sőrendü érdeke, hogy a tiszán- összegek felettrendelkeznitu-lapodást kötött.
stónitnfan
szerencsétlenséget mely szabályozza, hogy a jö- túli községekkel állandó kap- dunk. Szükséges Szeged város
Sőrnagykereskedők figyelmi-'
okozott és általában felelőt- vőben milyen vizsgarend és oso'ata legyen, ezért hétfőn a közönségének fentemiitett első bel A sőrnagykereskodéa eliKk
teinutatáskor
való
számláink
lenséget tanúsított A Szeged- milyen korszerűsített tananyag két parton úgynevezett vendégKistelek— Csanylelek és Csong- szerint kell letenniük a mes- hldak építését kezdték meg. A Nzetéso azért ts, hogy ne le- vezést az iparJogosJlvánvban *£
gyünk kénytelenek' fenáiló Jo- kereskedelemügyi
min>'szte*
rád vonalra á szegedi autó- tervizsgát a kőműveseknek, a
buszüzem kapott uj engedélyt kőfaragóknak és az ácsoknak. hidon könnyű kocsik számára galukat érvénresitenl és az • sörkereskedésre« változtatta ét^,
már kraden délután megindul- áramszoigjáttalÁst nem fizetés
í s n jövő héten már meg is
REPÜLŐKATASZTRÓFA hat a forgalom, a teherautók eselén picgszüntelnt. Bízunk Azon söroagvkereskedők, a kiír
Inditiák n forgalmat a varos
KANADABAN.
Egv
utasszállíabban, liogy minden egyes fo- nek Iporjogosilványa 'Sörnagyw
hetedik újjáépített autóbuszátó repülőgép Kanada egyik \azonban továbbra is csak kom- gyasztó átérz4 kérésünk fon- leeresleedés* szövegre van kift*
val
tartományában lezuhant. A pon közlekedhetnek,
tosságát és a pontos Pize lésével litva. fontoljanak az Első toka
— A MAKÓI IDD vasszer- bennülő 28 ember életéi veszx Körö'rré (eszt az erdő- elősegíti hároméves tervünk Tparhatősávhnz, amely Iparjot
kezetének felszerelési munká- tette.
gondnokság. hogy hivatalát megvalósítását.
gositvánvokbó' a »nagy* szónolatait megkezdik A munkálax KöszönetevtiviíCtás. Mind- Széehenvi-tér lő. alól Klaukát töró'nl fogja.
tok miatt a hidat kedden este azoknak. akik férjem elhalálo- zál-tér 7 . „ Wagner-ház tette
X Fényképezőgép vétel, cseMa. kedden délután 8 órakt*
7 órái ól szerda reggel 7 óráig zása alknlmávai fájdalmamat át. Erdögonanokság.
re. eladás. Fotókópia, fény- lezárták.
LIEB3JANN, az é'őállatkereskedők szakosztárészvétükkel enyhíteni igye- r Tűzhelyek Hungária Edény- képnagyilösok.
lyi ülést tartanak.
x IllUUANS ékszert keresek keztek. ezúton mondok hálás ház.
Kelemen-utca 12.
megvételre Magas árat fizetek köszönetet. Ozv. Hámori KáFischer ékszerész, Klauzál-tér rolvné.
békebeli
minőségben
Árban
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Nincs kímélet

a nép e l l e n s é g e i v e l

tésre, Grét Jánosi hat havi
A gazdasági rendőrség elbörtönre és három évi
lenőrző kőrútja során száJogvesztésre, Király Jámos feketeeséplőt juttat biPőság elé. Igv a (nyári hónanost és Bózsó Jánost hat.
pokban máskor kihalt tör»
hat havi börtön, e, Báttnt
vényszék tárgyalótermeiben
Jánost három havi fognap, mint nap ujabb keházra, valamennyit Szemeny Ítéletekkel sújtják a
gedről hat havi kttiltásra
nép ellenségeit, a beszolcáL
ítélték és az itélct hírlapi
taíási rendelet szafcotáíóát.
közzétételére kötelezték.
Természetesen a
legtöbb
Ocsu helyet!
bait a nagygazdik okozzák,
akik sajnálják az ellátatlabuxa voll a z s á k b a n
noktól a kenyérgabonát és
Két háza van Szentesen
ráveszik
az ellenőröket,
cséplési felelősvezetőket a Piti Tamás felelős csépiéi*
gépveuetőnek, de nem eléfekctézésrc.
gedett meg ennyivel. Feketén csépelt, hogy feketehaA munkásblrókai
szonhoz jusson Lovas Lanem lehel félrevezetni jos ellenőrrel. FábiánrebesHódmezővásárhelyen id. tyénen dolgoztak julius 14.
és ifj. Bánfi Sándor nagy- napján s a késő est! órákgazdánál csépelt Olasz Já- ban az illetéktelen nyeresénos cséplőgépvezető és Kis get kötözgették egy zsákba,,
Molnár Pál ellenőr. A két mikor megjelent
Tulipánt László főellenőr
gazda addig könyörgött, míg
és felszólította a cséplés©tven mázsa búzát bejegyvezetőket, mutassák meg.
zés nélkül csépeltek el.
A munkásbiróság előtt az- \ ml Van a zsákJakban.vHa-

s z e m b e n
nyagui felelték, ocsút tartalmaz, kár is kinyitni.
De a főellenőr mégis .kinyitotta s
"az ocsu helyett tlszíabufát talált a zsákban.
Az uzsorabiPóság 5—5 hónapi fogházra Ítélte a lelkiismeretlen csépi őket.

Márk András cséplőgéptulajdonos Horváth Béla ellenőrrel ke/viselte a törvényesen megengedett 5.1 százalék gépreszt. Kijelentették
a gazdáknak, csak 6.1 százalékért hajlandók csépelni. A
kisparasztok nem várhattak,
a csépléssel, gép se Vott más
a közelükben és kénytelenek voltak,(többet fizetni. De
bíróság elé kerültek az árdrágítók s az
uzsorabirósáron
Márk Andrást három havi
fogházra, Horváth! Bélát
egy heti elzárásra lléHék.

fal védekeztek,
F e n d ö r s é g r e vfifék a felmentett
u l ü a g akarták belml a j
könyvekbe, de erre már
e ^éplégépf uta?donasf
nein vott Idejük, mert a
Szombaton tárgyalta
á indokolással, hogy a feke*
rendőrség őrizetbe vette
szegedi uzsorabiroság Fara- tézósről nem tudott, mert
Őket.
gó Gábor. Förgeteg József, nem tartózkodott a cséplés
A munkásbivákat azonban Dékánv Mihály ós
A felmentett
Vékes színhelyén.
nem tudták félrevezetni, vé- István feketecsóplési ügyét cséplőgéptulajd'onost
dr.
dekezésüket neiflf hitték el. A gépvezetőt, ellenőrt ós Gál ödön ügyészségi alelIgy Olasz János cséplő* gazdát eUtóltékv'de avséplő- nök internálási javaslattal
gépvezetőt két évi f©©'ház- géptulajdonost
felmentette átkísértette a rendőrségre.
ra, ót évi jogvesztésre, 100 az uzsora bíróság azzal az
forint pénzbüntetésre, 200 —
forint vagyoniiieléglétel megfizetésére. cséplést
iparénnedélyének
elvesztésére.
Sparjöga gyakorlásától öt
évi eltiltásra, Vásárhelyről
három havi kitiltásra; Kis
Molnár Pál ellenőrt két és
fél évi fegyházra, ö f évi jogA szegedii reudörség gaz- séget, csak pénze kamatait
vesztésre, három havi k >
ttltásra: íd. Bánfi
Sándor daság osztálya eljárást ín- vágja zsebre mindén elsegazdát tizkhaví börtönre, há- dStott Fekete Magdolna 37 jén.
A további nyomozás sorom évi jogvesztésre, 8000 éves Kossuth Lajos-sugárut
forint pénzbüntetésre, 1000 8. szám alatt lakó haj adón rán megállapították azt is,
forint vagyoni elégtétel meg- ós nevelőszülei Czékus Jó- hogy Fekete Magdolna nefizetésére, három havi ki- zsef ós felesége ellen, akik velőszülei hasonló uzsoratiltásra; ifj. Bánfi Sándort pénzüket őri 120 százalékos kamatokból j tengették; élenyolc havi börtönre, három uzsorakamatra adták köl- tűket.
kereskeCzékusék egy
belvárosi
évi jogvesztésre, 500 forint csön megszorult
vendéglősnek adtak kölpénzbüntetésre, 1000 forint dőknek.
A nagyszabású uzsorára
csön 20 ezer forintot, >
vagyoni elégtétel megfizeté»legszerésérc, három havi kitiltásra egy másik ügy nyomozása ö k is a lehető
és valamennyit az itéleklűr* során terelődött rá a gazdá- nyebb* feltóteleket szabták
figyelme. és amikor
lapi közzétételére kötelezte. sági nyomozók
Megállapították, hogy Fea vendéglős ezeket idejéEskflsxegft cséplés- kete Magdolna egy fűszeresben nem tudta teljesíteni,
nek többezer forintot adóit
késedelmi kamatként még
vezsfék
kölcsön 120 százalékos éri
egy 120 kilós disznót ls
Esküvel fogadta
Mityók kamatra.
kizsaroltak lőie.
Péter szegedi cséplögépveA Czékus házaspár és neA
37
éves
hajadon
azt
Is
xető, hogy Gróf János ellenkikötötte, hogy abban ax velt lányuk a rendőrségen
őrrel mindenben a nép éresetben, ha a forint érié- előadták, hogy az uzsoradekeit tartják szem előtt.
pénzen
ke közben leromlik.
a kamattal szerzett
Mégis feketén csépeltek Kipénzét cukorban
kapja leginkább ruhákat vettek.
rály János, Bálint János és
meg és ezzel az uzsorán
Bózsó János szegedi gazMindhármuk elten uzsora
Mvői Torintrontáfit ls ködáknál. Arra
hivatkoztak,
és forfn trónt ás vétsége mivelett ei.
»csak« 150—150 kilót nem
att indul eljárás.
vezettek be a könyvekbe.-Az Hasonló megállapodást köuzsornegyesbirö
megma- tött
egy cukorkakereske®
gyarázta, hová jutna a köz- dővel, akinek tízezer foellátás. ha mindén
gazda rintot adótt kölcsön uzsovasüzlete várja Ont jól felmásfél mázsát rejtegetne az rakamatra. A cukorkakeresszerelt raktárával Mikszáth
ellátatlanok élők
kedő üzletébe be is társult
Kálmén-u. 1„ Tel.: 5—41.
Mity ók Péteri két évi "bör- azzal a1 kikötéssel, hogy nem N1K MEZŐGAZDASÁGI
tönre, három évi fogvesz- vállal semmilyen tevékeny- GÉPLERAKAT.

így is meg tehet éfni ,..

Sulvos uzsorakamat ás forintrontás mfalf
indul eljárás epv s i e p d ! csatád eüea

Szegedi Ünnepi Hetek
—
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üaiv érdekCBtffis lilsérfe az átszervezett
M m w Vöröskereszt sreoetíf
csoport fának alafüilé 'Hzoyfittset
A Magyar
Vöröskereszt
vasárnap délelőtt
tartotta
meg a városháza közgyűlési
termében alakuló közgyűlését. Gyáni Imre
főispán
momfott megnyitó beszédet. Hangsúlyozta, hogy
a reakciós elemektől megtisztított Magyar
Vörös,
kereszt móri már híren
fogja szolgálntynx intézményes szociálpolitika ügyét.

Kluxsorézfák
• kisparasztokat

OtM

s

A megnyitó utáni
Nagy
László a Vöröskereszt városi titkára felolvasta a jelölőbizottság által
Javasolt
eddig ideiglenesen működő

vezetőség névsorát, amelyet a köz©rülés egyhangú
lelkesedéssel fogadott eh
Nagy László ezután röviden
ismertette a Vöröskereszt
eddigi munkájáblés átszervezése utáni u j célkitűzéseit.
Ezután a Vöröskereszt budapesti kiküldötte, Berregi';
Arpádné, majd Mecsér Béla
megyei titkár mondott beszédet. A nagysikerű közgyűlés végén a különböző
szegedi társadalmi kulturális szervezetek
üdvözölték,
az átszervezett Vöröskeresztet és biztosították legmeszszebbmenő támogatásukról.

Hatottéiba! akovl* itiaqá! feliérre mosol
o volt gotféparaocseofc
Gyáván tagad és feletteseit vádolja keresztes Indor
Nagy érdeklődés mellett tár— Halottakkal akarja magát
gyalta hétfőn a népbiróság Ko- fehérre mosni — szói rá Serévács tanácsa Keresztes Andor nyi népügyész.
Ugyanis hol
rendőrfőtanácsos, a szegedi get- Endre Lászlóra, hot Bakira,
tó vott parancsnokénak hábo- vagy Buócz Bé'ára hivatkozik;
rús és népellenes bűnügyét. A miután azok már nem tudják
gettó mindenható parancsnoka megcáfolni védekezését.
szánalmasan dadog, semmiről
A tárgyalást kedden folytalja
nem akar tudni és mindent fe- a népbiróság a törvényszék 100.
letteseire Igyekszik hárítani. A számú szobájában, ahot továbbj
tanácselnök 5—6-szor tesz fel tanukat hallgatnak kL
egy kérdést, mig értetmellen dadogássat válaszol rá.
Tólh Bélát, az akkori li. polgármestert fegyőr vezeti a tárgyalóterembe,
hogy
tanúvallomást
tegyen.
Tanúskodás helyett azonban saját védőbeszédét kezdte mondani s csak a tanácselnök többszörifigyelmeztetéseután hagyta abba. Saját ügyében
annakjt

Fefceíe doUár lie'v&'rf,

feve!® a ' v o p s é i ?
A gazdasági rendőrség nyo-.
mozól a napokban elfogták
Nagy József Cserepessor 1 sz.
alatt lakó 21 éves fiatalembert,
aki streplomicynt, a tüdőbaj
ellen igen hatásosan alkalmazott gyógyszert árusított fekeidején Keresztest vádolta a »iz, tén. A fiafalember elmondotta,
villany és gát
kikapcsolásáért, hogy a gyógyszer
eladásával
most a nyugatos
Magyart Kas- Henríck Józsefné Újszeged Kősa főispánra
és Kcmenesi
ta. zépfasor 15 száin alatti Inkor
nácsnokra
hivatkozik.
bizta meg. A rendőrség Ilcnricknét Is kihallgatta, aki vlDr. Lóiár.t László úgyvéd fczont előadta, hogy az orvosazonban emlékezetébe idézi a ságot szomszédjától, Christoph
vádlottnak az utolsó éjszaka Mihálynétől kapta azzal a felszörnyűségeit
Negyedtizkor tétellel, hogy értékesítse. Chriscsomagottattak /-elük, hogy a tophné beismerte, hogy a gyógytéglagyárba szállítsák őket. A szer tőle származik. Elmondottanú akkor felkereste Keresztest ta, hogy azt egyik rokona Sajó
és kérte, erre az időre kapcsol- Sándor gyógyszerész küldte nz
tassa'be a villanyt, de megta- Oh ló állambeli Clevelandból.
gadta. Az attakokat a rend&rők Az értékes gyógyszert, ami Manem engedték kinyitni a fülledt gyarországon zárolva van és
nyári napokon arra hivatkozás- csak a Könnyű Vegyipari Közsal, ha Keresztes meglát ja,fel- pont által orvosi Igazolványra
akasztatja Cket. Endre László kerülhet forgalomba, valószínűAmerikából,
bejelentette látogatását, d« he- leg azért küldték
feketén
lyette egy miniszteri titkár ér- meri a dollárt most
kezett, aki az összerombott zsi- szinte lehetetlen értékesíteni és
dó templom láttára rászólt Ke- a streptomicynnek még a varesztesre, >Iiogy tudták ezt a lutánál is jobb ára van. Chrisszép templomot igy tönkreten- tophné a gyógyszer árubabocsájfásáwai nemcsak a záralávéni?;
Otncrovlcs Tamás Jezsuita pá. tcli tilalmai szegte meg, de miter 24 fiatat lányt próbált meg- vel azt a megengedett 120 fomenteni és behívatta őket köz- rint helyett 160 forintért hozta
forgalomba, árdrágitást ls kőérdekű munkaszolgálatra Ke- vetett ef. A három gyógyszerresztes ezt megtudta, a lányo-feketéző ellen megindult nz ejkat kihozatta a szegényházból, járás és a n'áink talált nagyelvette tfiilik közmunkaigazolvá- mennyiségű értékes győrvszeyt
nyukat és a gettóba záratta lefoglalták.
őket. A vádlott itt arra ts hivatkozott, liogv felettese, Horx ÖRÖM NÉZNI LIEBHANN
váth Ferenc aláírását látta az
igazolványokon és nem akarta szemüvegen. Kelemen-utca 12.
x Evőeszközök
Hungária
hajbakevérnl, azért vette maEdényház.
gához az írásokat.

és s n o a s a t n s 1-én:
portok b s m n t a t ó j a .

Kamzeliségi nép! táncé so-
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Jegyek elővételben lapunk kiadóhivatalában válthatók.
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Rádió

A tizenkéttalálatosofc közül
A ap©rl«tmi'»irhzm b a l t i ne egyik szelvény tulajdono- tól ftyyf-iai&te. A mai ^orV^
sa Balogh FereaO BodajK^t azjerohiárfiim a szokottnál egy
IV., Vád-utca 10. (üatt lakKV óráyai korábban, esti 8 helyett
ÍLLÁNDÓ MüSOKSZAMOlTt
keszlyüKésritö
mesteri (tzeivé- 7 órakor kezdődRk.
Motorbaleset érte SxofcolH
BUDAPEST 1.5 30-Hajnali a
nyének száma 870 580. Ugyan0.HJ): Falurádió. 6.45: ftcggtól
A SzlIE ren&btrüH
azon a szelvényen egy Éfesems z e g ő d — e t d 3 : 3 (3:2)
egytaláJatosl is ékért A másik lését augusztus 8-én tartfel a tora*. 7.00: Mfiaorismerlelé®,
9.55- Áttelepítési kormánybif.
Varítrssap ccgge ítél B4u>r te-te ptáa kiütköztek a csapat tag- nyerő Karács László {ötöm* felsővárosi kuitnrházban. A toesáj
közleményei.
lO.OOl
tárgysorozaton
tisztújítás
és
őrmester,
Nagykcdöh.
dutt autón Sicged Györbo? Fél- jain a nehéz utazás fáradsáaiapszabüymöóíostllás snerepel. Hirek. 12.00: Harangszó, h ú
cgyhiu táján Szokott sapkáját gának nyoma lés igy, dc meg a
refc. 14.00: Hírek. 15.15? Rá*
Es • 12 latólafea Totó
dlöískola: 15.55: MQsorismern wcéi lefújta, amely egy mo- hátszói segítségével is az F.TO-2:8 %
tetós1? 0o- Hirek. 17.50: Hb
torkerékpár eté cselt. A lolősz- nak sikerült ki egyenlíteni Az Ferencváros—Vasas
6:0 I S z I T
H Í R E K rek oroHEU*. 20.00: Hirek.
szekőtő leugrott a sapkájáért s együttes nagy általánosságban M Textil—DVSC
11 1 11
EMTK—Elettromoe
9:2 %
m
sportlure* 20.20: Hirek nét.őrben a motor a'fi körött. Sze- jól játszott. Veszelevszky kezdi Szolnok—Haladás
3:1 f?
metül. 22.00: Hirek. mit halrencsére csók kisrtih zúzódás©- beváltani a hozzáfűzött remé- Sal BTC—Sopron
8:3 1 Felhívjuk a mezítlábas sport- lunk feolnap? 24,00: Hírek ma*
vezetőket,
hogy
a
keddi
napon
Ícaí szenvedett Játékára azon- nyeket .Ajánljuk a SzAK veze- ETO—Szeged
3:3 x
gyárul. 0.10: HL-ek franciául,
ban Győrött nem
kerülhetett tőség figyelmébe; hogy a jövő- PBTC—Dánama
4:4 x este 6 órakor pontosan jelenje- 0.20: Hirek angolul.
2:1 1 nek meg. Az Igazo'ó lapof, aki
sor. A piros-fekete egvülíes így ben ilyen hosszú útra kellő idő- SSE—Pereces
BUDAPEST II 21.00: tiireír
1:6 2 még nem hozta be, — okvetlea következő összetételben áUt ben induljanak ci és ügyeljenek Mezökövesd-MVSC
Keddi, JBÍ'US 27.
nül hozza lra.
ki:. Vésze 'o v s z k v—Srahő, Gyu-a játékosok hétkőzi strandolá- Bere I tyóujfalu —N ytregyBUDAPEST I. 7 20: Heghári
MAV
1:3
2
sára
is,
hogy
azt
ne
vigyék
túlris, Ladányi, Kafcusri, Galgógeti zene. 8.00: Csernüsere
7:1 1
rovására, Mezőtúr—Cs A K
rzt. Hernádi, Zsótór,
Petrik, zásba kondíciójuk
szkJj születésének 120. évforFerencvárosi
SE—Hl.
kor.
dulójára. 8.15: Operarészletelo.
Szőes, Nagy. Az egy üttetnek így mert oz egyik pont elvesztése a
TVE
2:0 1
«.ÜO: Az Egyesült
Izzógváí
is igen jól ment a jái&k és az napozás terhére is irható. A
Tungsram
zenekara
játszik.'"—•
Niabó
vezet
a
gleokfiotm)
Szegett
ezzel
tt
döntetlennel
a
első fé'órálxui 3 (bás vezetésre
tFrá*tmény. Tárgy: Bama- 12.15: Dékány Bél* hegedűl,
sakkveraenyen
ts szert tettek I-tvdAnyl. Petrik, nyárt kupa A) csoportjának tus
srinü c&óplwd mezőgazdasági Ffilep Tamás zongorázik. 13;
Hernádi révén. A fét óra eltel- éíéro került.
Szabó a hetedik forduló után üzemanj agi egyek érvényteie- A Hanság. 13.10: Hogy vap
5.5 ponttal az első helyen ve- nitésc A földművelésügyi mi- cz a Szovjetimióban? 13.15;
zet. A stockholmi lapok nagy uiszler- 227.060/1948. sz. ren-A házi-együttes játszi!;. 14 15;
NB EL cttanaíaink fekete v a s á r n a p j a
elismeréssel frnak 8 magyar deletére értesítem a traktor- Ifjúsági Énekkarok. ll.45-korj
tulajdonosokat. hogy 1948. évi PaiTy: Szlmfónikus váiíoraíoJc,
A Nyári Kupa déli csoportjá- Kupa eredmények a déli cso- sakkmesterrőt.
Julius 25-én 0 órától a je-15.00; »A pán-slptót az aquinnak ötótlik fordulóján mindkét porttxan ezek: KMTE—SzMTE
oltapfs) mruk
lenleg érvényben lévő barna- cumi orgonáig*. 16 20: A Nyíre
szegedi NB H.-es csapatunk ve- 3:2 (11), Halas—MKUMTE 2.0
A magyar
vízilabdacsapat srtnü cséplést mezőgazdasági ség dalai. 17.10: A Hadifogoly
resénél szenvedett. A Szakszer (2:0), KMTK-MVSE 1 0 '0 0\ hétfői edzése során Mezei, a üzemanyagjegy
érvénytelen Híradó ródiőkúzleméhycx. -»
vezeti MTE Idehaza saját pá- KAC-rSzrates 8 1 (3 P.CsMTK csapat kapusa ujjsérülést szen- helyette zőldszlnü adómentes 17.15: A VöróSKereszt közlelyáján maradt alul a KMTE- -HTVE 2 0 (1 0). A táblázaton vedett. Attól lehet
tartani, mezőgazdasági csépiéd üzem- ményei. 17.30: Sídv küldi szivvc: szemben lélcknétküU és szét- továbbra, ts a KMTE vezet, az hogy csontrepedíése van. Rönt- anyagiegy kerfu forgalomba. A nek szívesen. 18.15: »Vi<tám
18.45: VUághiradó. —
majd: kenőolaj a jövőben csak kék- peroek*.
eső játék után, a Magyar Ken- MKUMTE az ötödik, az SzMTE genvizsgálat állapítja
19.00: A Falu Itátfc'ósrínháza'i
meg. hogy Mezei rósztvehet-e színű jegy ellenében szerez- •Szakadék.*
der Halason vesztett volt rivá- a nyolcatlik helyen áll.
.Kiszáradt!
hető be. A traktorüzemhetar- a tóból a viz.20.35:
az olimpiai mérkőzésen.
lisával szemlén. Ezt n mérkőmint a sár*. 21:
tók
birtokában
lévő
érvényes
Nyári Kupa A)
csoportjának
fttes István igazságügymlzést nem tudták lefejezni a felA Szomszédság nevében: »A!
üzemanvagjegyek zöld
papagáj*. 21.45: Rossinii
hőszakadás mlait. Az ered- eredményei: Elcktromos-EMTK niszter, az MLSz elnöke és He- barnasrinü
— kezal&J költségtérítés nélményt azonban igazolni fogják, 2 0 (1 0), Szolnok-Haladás 3 1 gyi Gyula sportállamtittór tót-kül — uj, zóldsrinü jegyek- Rniettzene a »TeIl Vilmos«-bót
mert az ujszegediek lemondtak (21), M Textil—DVSC 5 0 '2 0) főn délután megérkeztek Lon- re cserélhetők fci 1948.'évi 22.25: Beethoven összes zongoraműve!. 23.05: Magvar nó*
nz ujrajátszás jogiról A nyári Sal BTC—Soproni VSE 8:3(2 1) donba.
augusztus 15-ig. Ezen időjXMit
r*yéh
laitriSragóeredkné- után jegyeket liecseréini nem ták. 23.45: Dalok.
BUDAPEST H. 17.00: Otórtó
A Vasa* nagv gyftzejnieacco- többszöri megszakításokkal. A oyek: üzemi B válogatott— tehet 1. fokú liüz.'í. hat.
tea. 18.00: Hangos Híradó. —
vihar a kalözverseny számé üzemi A válogatott 3:2 (1:2),
tenár's kupa rajiján
18.30- A Fnlu Hangja 19.00
nái érte el tetőpontját. Ilt 27 DEMA—Kertész tégla 6:3(2:1),
Szomlmton este Indult meg hajó Indult a óéiba azonban Felsftkörpont — Eívföigaz.gató• Korunk zenéje*. 20.00: Egyti küzdelem a centenáris ku- csak Tolnai Géza »Fekete Pé ság 3:0 (2:0). Arpédkőzijonl--- s o k s z o r o s í t á s ,
velegek. 20.30: A Rádió Szapáért Budapesten. A* első for- ler* hnjója tudott befutni. A Szegedi kenderfonó 4:3 (3:0),
badegyeteme. 21.15: Mi va®
duló hatalmas meglepetése a vitorlások közOt löbb mint egy DKMTF—NÍVÓ 6: (4:1). IL o. l e í r á s leggyorsabban
egy mondat mögött. 21.80-kor:
Vasas 8:2 (3 0) Riányu győ- tacat fejborult, mentésüirre a lön lő: Tápé—Dorozsiua 5:1
SZEAIE8I iroítagép Vállalat, Bánhkfy Hona énekel. 2200:
zelme a Ferencváros felett, menetrendszerűen
Széchenyi-tér 7. T.: 6-41. Tánczene.
közlekedő (1:0) mezatlábas bajnold.
nmely lulfiatnülotl csatársor- bóják és a rendőrség motororal állt ki n nagynevű és jól- sai futottak kl. Eddigi jelentés
iálszó ellenféllel szemben A szerint emberéletben nemeseit
Icupnküzdelcmbcn
tortíbliá kár.
mindkét mngvar csapat győzelemmel végzett külföldi elAtaéták rendeltetésének
m
SZOBA-konyh/Ls. kortes laká- FűRDAKABIN és 3 kerek®
lenfelével. A Csépiéi « itécsi
ttrííts"
a Sz'tár-pófyát
or
Vackort 2:1 (2:0). nz MTK a
somat hátószobahutoirai és sa- teherszállító kerékpár eladó,
Ax ujszegecft Szil ár-féle ket- BEI, VÁROSI 1 szoba. Assz- ját villannyal azonnal átad- Veresács-utca 8
icassai Jeonotál G:3f2:S) aránytős
versenytekcpálvát
vasárösszkomfortos emeleti modem nám. vagy pestkőm yéifcivet elbati yprte
nap adták át reiiíieltetésénefc lakásom — nagy cserépkály- c se ítélném. lro<lor-iUca 15.
ünnepélyes keretek kőzött. A ha. csempés fürdőszoba, gáz, ^ .l'j-- s - y g t e l j g j ) NAGYON kérem azt a liázttsOPojjtfe- li'raüé
pálynavntón a
Kecskeméti villany, telefon — elcserélem
párt. aki koékás
kabátomat
A talal edzőtáliorrót és azKonzervgyár férfiesana'a Sze- hasonló budapesti lakással. — ÖRAT, és aranytárgyakat leg- szombat este 10 órakor megtaolimpiiászról egész estét be ged váiogalottiát 3193:3119 ta-.Sürgős csere* jeligére a ki- olcsóbban DruckernÁl vásárol- lálta a Boldogassronv-suráre
töltő film készül A film két nránylian győzte te. A VAOSz adóba.
hat. Széclionyi-tér 9. Aranyat uton ff Hajós cukrászda elölt,
részből fog álinl Az első rése hölgyei pedig a Kecskeméti KIS szoba-konyha, kamra és és ezüstöt veszelk.
ugyan oda legyen szíves adja
versenyzőink odzéseit és éle- Konzervgyár női
csapatát pince. Lulorrtú átadó. .Au- KESERŰ harae'kmngot ne dob- le Jutalom ellen ében.
lét a tatai edzőtát>orhan. a 3113:3037 arányban
ja
el
magas
áron
megveszi,
hígyőz- gusztus 15-e« jeligém.
BAUKAHATJAT most JavitlasRfi
második rész a londoni olim- ték te.
ELCSERÉLEM belvárosi két- vásra érte megy. László Fe- bőrpuhító festéssel. Rövid M
pia jelentősebb eseményeit
hosszú bőrícaltátok mérlék után:
szoba, összkomfortos lakáso- renc. Gvöngylvuk-utea 21.
mutatja be. Igy n magvar moA Postá* kerékpárosainak
mat buda;>esti ugyanilyenért. BÍ4.VEGEIT legjobban nálam szakszerűen készülnek (Jsordía
xilá lógató közönség közeiről
m'vkolc". sikere
értékesithcll Falus bélyegke- bőrnihakészltőmesternéi. Szent
.Gyors* jeClgére a kiadóba.
szemlélheti a nagv világesereskedés, a fogadalmi " tem- Miklós-utca 7.. felsővárosi
SZOB
A
-konyhás
lakásomat
elMiskolcon
országos
házményeket Csehszlovákia 132
plomnál tskola-utca 29.
temnlom mögött.
cserélném
hasonlóval
vagy
lömbkörüli
és
salakpálya
ver
vorsenvzővel vesz rószt az
KISMÉRETŰ kombinált szek- HÁZIASSZONYOK
Figycleml
esetleg
kétszobisért.
Szatymazseny
volt.
amelyen
a
szcged'i
olimpián A dánok 100 verrény eladó, vagy hSlóbutorért Tejeskávéoak legjobb pz egysenyzőt nevezlek be. Luxem- Postás versenyzői ls indultak utea 22.
elcserélem.
Szatymaz-u.
15.
sz.
szer jáfőtt espressó balgává
burgból 26 versen vzft érkezett és igen jó eredményeket érlek BELVÁROSBAN uőlLsőgmeglé Gázgyárnál. 2— 8-ig.
olcsó 1 kg 10 forint. Kapható
Londonba. Portugáliából 28 — el. A háztömbkörüli lóverseny rttéssei szobái átvennék. — HIBÁTLAN fekete bársony Z. Nagy cukrászdában. SzóTóth százados vezetésével a 100 km.-cs futamában 4. Süli. .Egyedülálló* jeligére.
anyagot vagy bő estélyi ruhát eben vt-tér.
magvnr öttusázók is megér- 5. Jnnovics. a hóígyverscny 10 TRÉS vvagytársbérletiemekeresek megvételre. »Készkeztek Az olimpia megnyitó- km -es futamában 1. Tóth Er- leti utcai szobát keresek kólt- pénz* jeligére a Kiadóba.
órás és ékszerész,
zsébet.
4.
Tóth
M.,
az
ifjúság
ségmegtériiés»ei.
.Belterü'et*.
ja'péntciren lesz
<5-©s fehér pántos, teljesen
Kárász-utca 14.
vaskorefces 40 fcm.-es futamá- KERESEK egyszerű szobát, v. 8
uj gumi fürdőcipó eladó. Dó- keresek kar és z'ebórákat (vecker*
ban
2.
ifj.
Kiss
Józsefi
5.
Kó
szoba-Konyhás
lakást
tMrhot.
Az SzMTE a l a/sau- rándore
Is), ezüstöt, brillánsékszerekiA
csó. 6. CsányJ. A salakpálya kóJtrégmegtéritésseL Oim a zsa György-utca 11„ földszint órát
d J első védője
magas áron. Ora- es ékszerjavitM
S7L2ÜH
lóverseny negvCdüc helyezettje kiadóban
vállatok
A Szakszervezeti MTE ren- Jancsoviés. a hőlgyvcrsenv el- FELSŐVÁROSI
szoba-kony GYERMEK fürdőkád fehér, zománcozott
állvánnyal,
alkalmi
dezésében nagy
érdeklődés ső hetvezettje Tóth Erzsébet. hás. kamrás latcás bútorral és
DELMAGYARORSZAG
mellett bonyolították le vasár- 4. Tóth M.. a vaskerekes fel- tüzelővel átadó. .Elköltözés* áron eladó. Csaba-utca 58.
politikai napilap.
89-es
zöld
pararatajpu
cipő
elnap a Farsang .Józaef-cmlék- nőtt és IfjuságS verseny győz- jeligére.
Felelős
szerkesztő:
váodordiins vízilabda versen yt tese ifj Kiss József. 4. Kócsó, ELCSERÉLNÉM olcsóbérü bel- adó Yidra-uloa 2.. i. 1.
DR.
ANTALFEY
GY0R01
A viadalkél Orosháza és Bé- a 45 kőrös pótversenyben' 3. városi 2 idsszobás
lakásom RADIO. Port. Írógép, Hszta
Felelőt kiadó:
késcsalvál megelőzve az SzMTE Jancsoviés, vaskerekes selejte- komfortosért. Cim a kiadóban. ágy elaaó. Gyertyámosi-u. 6.
DR. ZOLÜ SÁNDOR
I. csnppla került U veretlenül ző versenyben 1. ifj. Kiss Jó- KFLONBEJVR.VTU szoba, ősz- Hl. 10.
Szerkesztőség"
Jókal-utoi 1.
győztesként és szerez-te meg zsef 3. Kócsó.
szes mellékhelységek haszná- AJTA tokkal, fali fogas, uj 2
a vándordíj első győztese cílatával kiadó Szenlhéromság- (oronléli, HerenrTt és Rosen Felelős szerkesztői telefon: 49%
met. A jJÓIomérKőzések szüne- Kél t'zcnfcétiaUtatos a Tolón utca 4a . földszint 1.
Szerkesztőségi telefon: 10%
Ihat porcefíón eladó. Kossuth
tében úszóversenyek voltak.
A Totó 41. fordulója ismét BÚTOROZOTT szoba férfinek utca 19„ földszlint 1.
azonnal kiadó, koszttal is.. 6 fer'nl ,>ajattermésü édes riz-Nyomdát szerkesztősért teleírt®
meglepetést hozott.
Vitorlázó verseny a Balatonon sokBeérkezett
este 8-tól: 673.
Bem tábornok-uutca 20.
ling literen kinti eladása. Grore
174
874
szelvény
v'harban és légcsőben
Ebből 12 találatos 2 darab MINDKETTEN kereső Hatai tvámosí-utca 8.. délután 2—8 Kiadóhivatal Kárász-utca %
Vasárnap bonyolították le a Nyeremény összero 40.090 fo- házaspár bútorozott szobát ke- óráig.
Telefon: 325
Balatonfüredi Hajózást Mun- rint. Tizenegy találatos 41 da- res a Belvárosban. Idősebb
Az x-et jelzett közleménye*
kás SE vitortázóvorsenyét 62 rab. itt a nyeremény 2340 fo- hölgynél, esetleg házaspárnál, Q i a h a f l fényképészTelekt- díjazottak
vezetné, a / . d U a l l . utca 5. sx. Gyerhajó részvételével. A verse- rint. Tiz találatos 643 darab, ki háztartásomat
nyeket hatalmas viharban, zá ezek a szelvények egyenkint előnyben. .Biztos megélhetés* mekéről saját otthonában készít \ Uir.ap&iaüo Kfl. nyomat)
Fi. vesető: Kanca Lézztó,
jeligére.
. >
porban és jégesőben futották 150 forintot fizetnek.
felvételeket.
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