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fiz első tervév eredményei
Irta Here! Andor,
a z O r s z á g o s Tervhivatal főtitkára

A tőkés gazdasági rendben színvonalát emeljük, nébcülöohónapokig, sőt évekig tartott, hetetien volt a városi tilolgocmig egy-egy időszak gazda- zók. elsősorban az ipara munmunkája,
sági [ojlődésének eredményeit kások áldozatkész
termelésben,
számszerűen megismerhettük. ami fokozott
De a demokrácia tervgazdál- raunkaversenyben és a munmozgalmában
kodásában módunkban áll már jüáxfel találók"
a tizenkettedik hónap lejárása- nyilvánult meg.
kor is megállapítani. elértük-e ' A bányászat é* ipar fejlőa iervben kitűzött célokat és dését eredetileg 554 millió foba ige, , milyen mértékbenV rint értékű beruházás révén
Az eredményék időben való kívánta fejleszteni a hárommegismerése és
értékelése éves terv. A valóságban végnemcsak azért fontos, mert Igv rehajtott be-uházások értéke
lyesli és leijei égésiében
de még meg nenj semniA*
BudapeflL Juliu* 31.
At
lemérhettük eddigi munkánk azonban meghaladja a 784 mil- MDP-nak központi vezwtA*
Kvána-iyja a poliiikaJ tóaetett belső reakvtós eriffa
helyességé' hanem azért is, lió forintot. Nagy összegű be- sége WbftvltvB a közponH elzoti ságnak a körlársaaA®
ujabb provokáció* lervrib
mert a most következő Időszak fektetésekkel biztosi toltuk elelnök lemondásával k*j>ve*
éa
aknaimir.báj4L
munkáidra vonatkozólag hasz- sősorban a bányászat fejlesz- lenőrző bizottsággal, a nararcsotates lénybcdését
v«l szomfesn.
nos tanulságokat vonhatunk te tését. ami szilárd alapja nem- budapestl kerületi titkárokaz eddigi tények, adatok és csak az ipar többi ágai fel- kal, a meqvri párttttkárokTekintve.
hogy a Julíua
emelkedésének. hanem a me- kal éa méa fele'őa funkcio- Megállapít jaj hoay slkerftlt DD-án megártott
fcredménvek alapján.
pártkőeé
meglhiusttaní
a*
ímperialiaHároméves tervünk célul tűz- zőgazdaság gépesítésének, ker- náriusokkal flléat tartott.
értekezlet egyhangúlag arvfl
fák
ujabb
provokációs
kíte ki a munkásság, a dolgozó szeiii szerszámokkal és felszeRákosi Mátyás beszámoMa* álláspontra heivczkcdeit
parasztság és az
értelmiség reléssel való ellátásának ts
a alapján fo^alkowttt
a sérletét a magyar népi de- hogy a köztársasági elnöki
életszínvonalának emelését á
A magyar ipar az első terv- :Ő7társa.«á<J elnök lemondá- mokráda e^en, amely népi
tisztségre a jelöltet az ora
termelés gyors növelése révén évben. az eddigi ?zámitások
demokráciánk
A termelés növelését viszont szerint mintegy 10 százalék- sát előidézett kérdésekkel é« ifftt ereiét éa
srilárdaá^át szág legnagyobb éa leger®*
amely
Magyarországon eddig
soha kai haladja tul a tervelőirány- határozatot hozott,
sebn pártja, a Magyar Dolbizonyítja.
nem ismert, nagymérvű Iie.ru- zatot Az év 12 hónapjára elő- szerint
gozók Pártja adja,
há zárokkal igyekezett előmoz- irányzott 12 milliárd forint éra kllíővlleft köznonl!
a
klhővftefl
tritonon®
<re.
Fekozotf
éberségre
b»v*a
dítani Ha tehát a hároméves tékű iparcikket üzemeink már
lö'ég köztársasági elnöktlÉ
zetö-é?
fíitíeenámd
m
r
i
fei
na
MUP-I
és
a
töM*
lerv első évének eredményeit az év első 11 hónapjában leSzakosít* Árpád elvlűrsá|
és
> a kőrtársariM
demokrattkm erőket
«
nkarjuk lemérni, a vizsgálatot gyártották. Ez annyit jelent,
jelöli
elnök lemondásét,
heiniperlalislák én n»«vfreft,
három szempontból kell el- hogy 50 százalékkal termevégeznünk: a beruházások, a lünk többet, mint tavaly és
termel-'s és a" él tv/.'mvonaf
2—ÍJ százaié,'; lv|j:1n r/ár elérEmelkedésének szenwon1 iából tük a ItókebeLI ipari termelés
Ami a beruházásokat il'etl: mennyiségét.
*z első tervévben 1 800 mil'ió
Közlekedésünk
újjáépítése
forint értékű beruházási mun- rohamtempóban folyt a hákálatot Irányozott elő a há- roméves lerv első évében A
roméves lerv a mezőgazdaság- beruházások az eredeti 427
ban. bánvászatbnn.
inarbuu, millió forinttal szemben (óbb.
közlekedésben a aroe'ál's és mint 470 millió forintot teszkulturális jellegű ópilkczések- nek ld é.s ezzel elértük azt. V ? - ? i n * * k ! | f e ? s x é * s l á s 8 a b e f a r á d i O u r t a - é r f s k e i S e l e n
l>en A ma rendelkezésre álló hogy közlekedésünk teljesítősek, sr.shadok és fRígíö-J e» az ajtó nyttra ls VK*K
Belgrád, Julius 31. Szőrre
feda'ok szerint me<ril!ani'hnt- képessége megközelíti,
sőt
írnek, hal grdók minden I hogy ki I* menjenek, htf
luk hogv ezt az tránvzafot az egves pontosban túlhaladja a baton a Duna-értekezlet má»
kivel eg-< fjl míTödnt,
de' ezt akarják.
<?<>l!ik napján a francia külelmuft tizenkét hónán fofva- békebelit.
nem egyzne'Q hele s- nim*- Mi nem kényszerítjük
mán jelentősen
tnlh.a'adíufc
döttség vezetője nyllalkozo
A
legnagyobb
mértékben
II 800 millióval szemben több
féle b"avaltezásha az
, Egyesült Államokat, AngHft
azonban a szociális ős kultu- tot olvasott fel. amely szebilnt oonn mi'Mtó forint értékfl rá'is
perlalteüf hata'mak résrö- és Franciaországot,
rint
a
francia
kormány
csak
hogf
éolfkezések
és
egvéb
beberuházási hai'o'hmk
végre és ruházások tervét haladtuk tul akkor egyezfk bele a szerröl.
j részt vegyenek ezen az érte*
,
Igv a nernze'"'a-r' aság m'nden Az elöfránvzott 235 millió fo- zett jogok megváltoztatásáVisinszkij, a szovjet kül- kezlofpn
EgyültmüklVHí
érora'árén fr"eljeölle""v a rint ér'ékü beruházás helvetl
beruházási le-vet \ mezógaz- 490 ml'I1Ó forint ériékü muti- ba ha ehhe valam-muvj ér- döttség vezetője rámutatott •akarunk, azért jöttünk id®,
arra. hogv a francia nyilat- de az ultimátum n vei vél kfc
Wasán,anr o beruházások vée>- kát hattotttmk végre, kórhá- rie' «tt ors'á'thc'e gy-rik
©cszege >79 ml"ió forint e'ö- zak. cserc/pmf^fthonQh
Ausztria,
Csehsr'oválda. kozat amelyet Angtta éa az vüJ kell hagyni. Nem tá*»
^ofráo/'zattal szemben köret 7^0 Iák. szanatóriumok
hatáag
lakások. Románia. Anglia kénvIseiA Egvesült AHamok osztanak, ' gvaluuk pressziók
tni'Hó forint Ez nnnrit lelent. Stb érd'é'ével. nffáénttéséve' 'ének felszőla'áva ulán Mol- ulttmá'um jellegű Er annál alatt.
bogy nagyobb mértékben fejhiszen
nár Frfk kfi'ügvmjniszter. a különösebb, mert
Ex nem értrkexlel, amfe
lesztettük áMakál'ománvunkaf. és fptere-e'é éveb H-ek a be- magvnr delegáció vezeője még nem ís tudják, milyen
íren » >Benelux-országok*
jgvorsahh ütemben építettük let ruházások kÖ7vef'enüt hozzáa elv nlaplán Indul e j a tára
somiak Jelen. Itt effyenlf
öntözőrendszereteket elsősor- lárrlnak a nén é'etszbivona- rámutatott arra. hogy
crvaláa. Ez nem at egvütt.
múltban
kötött
dttnal
meglának
emefésébez
De
az
életfelekről van sió és enn«fc
ban a Ttsza vidékén.
mint
pbngv ezt a lerv előírta. Igv színvonal emelkedett a bérek állapodásokat a nagyhatal- működés nyelve^ hangra dil<»
kifejezésre h kell Jufni®
vált lehetségessé bogy mező- és fizetések, valamint a pa- mak kénys7eritetlék a kö-» talórjkus nyelv amelyet a
E-zulán Visinszkij az n d »
pautasági szakoktatásunkat k1- raszt-ág pén z I övorfe I m ének nö- vétlenül érdekelt dunai á'« Szovjetunió a leghatározotne»
feWesszüik s igy ma őR-tal több vekedése révén fs Igaz hom- lamokra abból a
cé'hó!. tabban visszautasít Ultimá- lok sorozatával meg
intézménvben
futtathassunk az árak fs emelkedtek, külö- hogy fmnerialísta érdekeik- tumot nem fogadunk el és ráfolhatóan beb1zonvIlott%,
Bzak tudást paraszteágunknnV nösen az év első hón a-faiban nek érvénvt szerezzenek, de nem veszünk
tekintetbe hogy az 1921 -cs szerződé*
Igv volt lehetséges
hoov de * Dolgozók jövedelmének a helvzet azóta
alaposan Nvittan meg keh mondani: amelvre a nvugattak hivate
emelkedése
Jóval
meghatódta
megkezdjük az állami mezőaz nttá nvttva volt bog* koznak, jogilag sem létezi*
költségek megváltozott.
pnzdaság) gépüzem és trakfor- az étetfennlártásl
n? Rtiypsuin AHamok, An lóhhé. Idézie Molnár E r i *
A dimat néoek löhhé nem
rfHomásnink létesítését, ame- növetevé-ét Ebben különbözik
a és Franetáorvzág bo- szavait arról, bogi a matt
epz''ő'ők az imuerlapsta
lyek a dolgozó narasztság egv- a ma országunk a tőkés orszábo»
jőyjen'/k, azonban ugvan- gvnr békeszerződésbe
hítt-lmak kezében.
erőtc szélesebb rétegeit hívatot- gok e<»ész sorától, ahol az árak
tak traktorokkal és mezőgaz- gyorsabb ölemben növekszeHasági génekkel ellátni és őket nek. mint n dolgozók jövedel^következendő nagy feladat
Jgv a zsirosparasztok uzsorá- mei Az életszínvonal javulá- nyesen végre lehessen hallani, a technikai és egvéb értelmi- Iáink: az Alhónapos teT. mnjff
jától megszabadítani. A há- sát a dolgozó lakosság azon a népi demokrácia államának ségi dolgozók és velük együtt a hároméves tery utolsó évé*
roméves terv mezőgazdasági mérheti le. hogv jövedelmé- saját kezébe kellett vennie a a dolgozó magyar parasztság nrk végrehailása felé. heg*
beruházása! {elontős mérték- ből ma lóval főbb ételmiszert gvrtrmarnait és a hitelszerve- akaraterejének, munkabírásá- igv k
év és 5 höuan alatt
ben hozzájárultak abboz bo-rv és Iparcikket! tuti vásárolni, zetnek azokat a kntespowrió't nak és fepvelmezettségének - megvaiósiteuk a
ami
légionban
a
termelési
és
mfnl
egv
esztendővel
ezelőtt
amelvek még egv évvel ezelőtt
>
Ez tdet termés lényegesen iobh
Mindezek az
eredménvel a nagvtőke érdekelt szolgál- munkaversen \ ben nvert ktfe-lc- - t. Azután megkezdjük Wt
f tajofvfnál és csak kenvérgani
öléves
nemzetgazdasági terú
nem hulllak ölünkbe harc és ták Ma már az összes fontos tezést — köszönhetjük, hogv
5
^'"fó
mázsával fáradtság nélkül. Hogv Idát" bankok állami vezetés alatt ál- a sok s7ém#vonthó! kedvezőt- vö'?rc :>i'á"át amehmek fo'va*
lobbet termeltünk mint ta- oHussiin'lc. nem egv csapás! lanak: gvártnan munkásságunk 'en Körülmén.vek körött, a kez- mán rí" az eddiginél öss-eha*
valy. a k a r>ásn övén véréé! nettet rekordtermésre számitha- kellett mérnünk a demokrácia 80 százaléka, a gyáripar erő- det temérdek nehézsége elle- sortllfoua'lPnui széleset'h «»
és a hároméves terv ettonsé- gépeinek 00 száza'éka a táü- nére ezeket tr hatalmas ered- szpírdabh gazítasám alanokrfl
tunk.
geire, az áruló Nagy Ferenc sadaimasllott szektorhoz tar- ménreket el tudtuk érni.
beivezzük az. országot (_ '-1Ahhoz azonban, hogv a dol- híveire, a reakció jobboldali tozik.
Jogos önérzettel tekinthe- dle soha nem ismert élettel eg á é parasztság termel ökénes- szociáldemoktrafa hívéire. Hogv
E történett jelentőségű vál- tünk vissza az első tervévre teleket biz'o<i!unk dolgozó népegét és ezen kérésziül élet- a hároméves tervet eredtaé- tozások
mellett a munkásság. és bizalommal fordulhalunk pünk szántára.
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tellek e£V akkelvt, amely
lvben állást fogtál a Dunaajózás kérdésében. Ha —
mondotta Visinszklj — érvényben lenne a 21-es megrgvozis, akkor nem kellett
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Budapest, julius 31. Stom»
Szögieden ls már szombaMagybúdapesb
... minden
* tcn megtartották a tervunnepségek egv részét. A szené
n és
várába
C
Sáar ' DekeszerzooeseKDe
b é T S r a ö d i s e í b e al ,* ,™
f ' vá- T gfű
potgar
üzemékben
az esti
m i n f* *
B Z ' ^ ^< * ország
punára vonatkozó
pontot . o s a j h a n é s községeiben lel. jrákban összegyűltek a dobeiktatniL Ezek a magyar, k e s f i n n e , v s é ^ k
keretét>en gozók. A tervet, az eddigi
tornán étébolcir bíteszerzö. e m ^ e z t e k moc a hő rom- eredményeket ünnepelték a
gésekbe a dunai
hajózás é v e s t e r v évfordulóiéról és felszólalók, majd vacsorán
fcgvében beiktatott megállá- o s z + o t , á k k5 a k i t f , n . , , L
vettek részt a
jelenlévők.
Vdá-ok a ap aiban különélnumká. Sokhelyütt virradatig tartó
juta1makat at
óznék azoktól, amelyeket a | s o k J k ö z 6 U
'^"-mulatság volt.
l-es szerzódes
tartalmaz. |
„, ,
-rm—m
)e ettől függ 'tiénül a 21-es
baton
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OLIMPIAI HÍRADÓ

Tervünnepséffek
országszerte
én Szegeden
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Németh Imre
megnyerte a

5 6 0 9 méteres
ka'avácsveiés

dobóssal

olimpiai

bamo**á**át

A kalapácsvetés
döntőjére
szombaton dé'után 5 óra után
került sor. Németh Imre, ha
egy-két méterre) ei Is maradt
nz utóbbi Időben étért
hazai
tetiesttménvdtőt, állandóan 53
-54 fö'é »szórt«. A negveilik
titán 55 44 méleres eredményévei biztosan vezetett, mögötte
a jugoszláv Gtibfjan került a
második hetyre. Az amerikai
versenvzök a 3-tk. 4 fk helyet
foglo'ták el. a s/éd Ericson alig
valamivel dobolt többet, mint
a se'ejtezőben. Németh uto'só
dobásával még Jó másfél mékistársasági)! terrel javított előző teljesítmé-

d o l g o z * Bén a c i a s a o r e j t b i i
a réginél szebbet,
lobbal lufi alSfytni

nyén és ezret a fölényével csaknem 2 méterrel nyerte meg az
olimpiai bajnokságot.
Igy a Icalapdcsvetisb-n ollmp ;af balnak Némrlh Imre Ma-

0>rarnr*zóq) 56.00 mfter. K
Gnb'jan - Jugntildvln) 54.57. 3.
Bennett (USA) 53.73. 4. Felton
,'USA) 53.00. 5. Tanntner Finnország) 53.08, 6. Ericson (Svéd©
ország) 52.98. Az eredmény kihirdetésekor Németh Imre felállt a győzelmi
emeb-ényre
nyakába akasztották a szataeoc
aranyérmet és a zenekar eljátszotta a magvar Himnuszt

rabokra, amikor
1938-ban1
Bíoajában és Síkben Pnka
pestben a 21-es szerződés
feltételeit figyelmen
kívül j
hagyva újból Intézkedtek a
FelevaHák ez nt!5r5 vasutat ás
í n n a l hajózás ögvében.
- A most r i értekezlet j
Kádan hatalmnn sikere a 100 méteren
Ugyancsak szombaton délHdelgoK egv dunai megál-, Budapest, julius 31.
A
után
avatták
fel
a
budai
övor*n*Tásban, '61 szerepelnek
anzónőinh
lapodást s azt n többség rl-1 Széebenvl-hegyen épült utfoyadja, a kisebbségnek pe. jórő vasutat "
szombaton Csahagbércen az úttörő közA
1^0
méteres
gyorsúszás
dor
azonba
nkiesett
a további
ig joga és kiváltsága, hogy avatták fel ünnepélyes kere- társaságot, a magvar uftőgajnok küzdelmekből.
Magy elfogadja a
többség tek között. Gerő F.rnó közle- rök boldbg gyermekvárosát. rtöntőjfhen oUmplai
határozatát vagy sem. Mi — kedésügyi miniszter avató- Az avatóünnepsógen megje- Valtf Rfc (USA) 57.3 'olimpiai
A 200 méteres női mel'uszás
•nondotta a nyugati hatal- beszédében rámutatott ar- lent Dinnvés Laios minisz- csúcs) 2. Ford (USA) 57.8 3 első elődöntőiében
Székely
mak küldöttsége felé fogúi- ra, hogy a rtotgnzó nép terelnök, Rákosi Mátyás mi- Kádla* (magyar) 58.1, 4. Carfer Éva 3 028 idővel a harmadik,
(USA)
53.2.
5.
Janv
'francia)
vá Visinszklj — nem kény- nemcsak a réyil tudja hely- niszterelnókhelveiteSj" Gerő
második elődöntőjében
pedig
szerítünk Cmökrevsommlt. dé reállítani; hanem a maga Ernő közlekedésügyi
mi- 58.3. d Otsen (svédÁ 593, 7. Nóvák Éva a 2.57 mp-es Idővei
Szilárd
(magvar)
5?.Q.
em fogadnnk el semmiféle erejéből ujat, a réginél job- niszter és a magyar közélet
A 100 métere1 női g-orsuszás ollmp'-J csúcsot uszö holland
Itimátumot.
bat. szebbet és erősebbet is számos kiemelkedő egyénirtő'
ttamában Temeri 1.08.3 mp Van Vüet mögött 2.58 mp. IdőKzulán Visinszklj az. osz- tud alkotni.
sége.
Időben
a másod Dc brben vég- vei második helyen végzett. A
trák kérdésre tért át és okA*
nltörő
vasutat
a
népi
iét;
és
ezzel továbbjutott,
a két magyar uszónő ezzel bejuA
közlekedésügyi
minisz.
taánvokkal
bizonyította,
demokrácia
Mándékoztn
a
tott a döntőbe.
í
szegedi
Litfomerickky
és
Nátérfumhan
Gerő
Ernő
kioszBtaguk nz angol; amerikai
gyermekeknek hároméves totta afkj'üntetéseket a Mjirfe francia kormányok jnvnOrsssLPépitö tervünk első ft't-hid e» az úttörő vasrff
fcolták,
Ausztria az érPJapyar
kosárlabda
és vízipóló
ózelem
s7íiletésnapjára.
építésénél leginbh
eredtekezleten Tanácskozó jogA
magj-ar
kosá-'nbda
csapat
ttot.
Nehézsnfvhon
Bóbis
ponI^l
,
^
ni vehessen részt és mortt E1 lehet mondani, hogy enromhaton az olaszokkal került' tozássat g/őzött a svájci I.nbrrótt.
R
övi
dr
b
e
s
z
é
d
é
b
e
n
banpíjóf maglik aknrlák
fel- nél noha semmi nem épült
szembe és fölényes 32:19 ará- 'don ellen. Lfepalvfaan Berrze
uVni korábbi álláspontja- méfl olvan szeretettel, olvan splvozta ,hogv a most kö- njn győzelmet aratott.
ia nap legizga'masalib mérkőzA
vetkező
5
hónap
alatt'maidféltő pondossággnl éa türeit.
- i
:
A
magyar
vizüahdacsapat
fösón 3 1 aránvu pontozásos gvő.
nem
egv
és
fél
milUárd
foA Szovjelunló nem lárno- lemmel, m i n t ahogyan az útlónyes játékkal az
angolokat \ zrimet aratott Max, a kanadairintot
fordítunk
a
bárom©
törő
vavuti'érvfitt.
Beszéde
végatja az osztrák küldöttterv
beruházásaira verte meg 11.2 (4 0) arányban. ;ak reménysége íefett. Könnyű*
ség' tavnslntáf, mert
az gén bejelentette, hogv az éves
, sul>l>an Bakos pontozással győ»
anélkül,
hogy
eladnánk
uttőrő
vasutat
tovább
épí•sztrák
érám-szerződés
magunkat
Marshali-rabszo'Több
győzelmet
arattak
zött az angof Luck felett.
tik erdőn, hegyen, alagutamég nincs aláírva.
jjáknak.
bfrhozóínfi
kon át Budakesziig és onNöl gerelyvetésben o'impier
lök —iifordóilt ismét anvu- nan a Hüvősvólgyig.
A birkozómérkőzések
to- bajnok Bauma (Ausztria) 45.57
•
•
>
sti hatalmak
kiküldöttei i
a ma- méter (olimplaj csurs.)
Az nttörő - kórtársaságha rán pehelysúlyban
elé — azt akarják: csíné,A 100 in.-e*
sikfntáshaa,
egyébként Szegedről 12 út- gyar Tóth a 13-ik percben kétik azt. amit önök szeretnéváUra'
fektette
n
kanadai"
Gro
otopfcl
bajnric
Harison
DaSfe
törő, 9'fiu és 3 leány utazott
ek. de
fel, mint a helyi csapatok
lard (USA).
mi a dunai népek érdekéTávolugrásban olimpiai baj*
legkiválóbb őrsvezetői.
r-'.'-m 4*9
hen nkamnk
cselekedni,
nok Sleete (USA) 782.05 méter.
1
Ma
vasárnap utoljára
MAF1RT
A 44W> ni.-es g|á!fulás olimvissza akarjuk állítani a
Játszuk a kén/es témájú. k
piai heinofcn Cot-hr-m 'USA),
Irtunal országok
fogalt,
o f t ó - m o í !
t»mpd„s vitágntlmett
,
A férf mü«grá»b i« olimpiai
•melyei a múltban áz l m .
Tolvfnn 324
Cl A!.VERT
bajnok Harlan (USA).
perlntpta hatalmak meg- FHTLLIN
4m JÁYTES MASON
Ma. vasárnap utoljára fél
MAFIRT
aérlptlek.
tüneményes alakttásávKl
betyárral!
S
7
é
c h e n v !
9
z
e
o
e
d
T«ie»on:
6
2
5
Ml az uj idők szellemében,
A legjobb francia vtgjáHk
p demokrácia és a népek
Ma va-árnap uloljárat
peyertioRUsáoáoak Jegyében
A Kép Fanny utja a •Vö2 órai szüntelen kacagást
rös lámpástól* a boldoglucarunk eljárni,
i g
t Visinszklj
felszólaláséra
ienkisem válaszolt. A vita
AZ EZRED KEDVENCE
Ma. vasárnap és egész héHétfőtől « nagy
«ngol
•zzel befejeződött. Az érteVlriKm hon-odaírnak egy
tegmu!atságosnbb katonai
Bim, Sötet bűnök, verőféten mindennap
délelőtt
kdza:;s4g körül.
vtgjá'ék. — Fősrereptő:
Ka
fpjja pozrAnzs lopoy
nyes szeretem! A közetke10 órától 2 óráig.
FERN 4NDEL
lásoit ttó-nut^a^f mzuotne
lét erotikuma' Az önfelBERTY STOCKFIFI.n
Etfv>é*M 1 forintos helyEzenkívül • U ö m hrartó
áldozás hősiességének ^
Ausztriának adjanak-e zzairafc!
Hétfőtől
szerdáig
fél
heiyftlnije.
vanzati jogot. Hét szavazatHétfőtől srerdSig!
HÍRADÓK.
árratl
tal (Szovjetunió,
SzovjetAnder«en Nexö vtlághtrü
r i p o r tTo k t
regénye Ilimen 1
Ukrajna. Mnpvarnrczág Rok i m A LITASDK1
«IDEKFENZfTO
mánia, Csehszlovákja, JugoFőszerepekben:
M< SOROKI
azlária ég BuloáriaÁ 2 tznva- I1VRT1IA LABABR
és MANNING CVIfn.Fl
•et (USA. Angija) ellenében
a
bfinbesodort
szerelem
Szréies-zenós n H l n e k l
Rátör emberek hősies ki(Franciaország tartózkodott
kálváriája Az évad legállása a szabadságért.
Ismerenerjeszlő 1kulln.ftt81) s/éra'éhes mérsékelt
szebb svéd fílmjol
K szavarástól> elvetették az
Feszültség, izgatom, harc.
i r f d NemvetkOz
sporthelriralikaH
Ezenkívül • nontpés k"amerikai javaslatot, majd 7
Főszereplő PEUl RHCUfilDT
eseményei;!
egésiiia műsor!
•Znvazattal
ellenszavazat
Előadások kezdete fél 8
E'őadások fél 5, fél 7 és
Előadó ok fél 5, fél 7 és
nélkül elfogadták azt a szov- fél 7 és fél 9. - Elővételi
Szánthó
fé) 9 érakor. - Pénztár
' féi 9 Órakor. - Pénzlár
pénztár délelőtt 11-12.
jet Indítványt, bogy Auszdélelőtt 11-12 és déJ
délelőtt 11-12 és dél
Bénztarnvitás
délután
az
tria tanácskozási
joggal
után 4 órakor
után 4 órától
résztvehessen az értekezle- előadások előtt fél órával!
ten
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Ez a vásár Szeged népének
életereiét bizonyítja
Szakasits Árpád
mmiszíereinökhelyeUtw
megnyitotta
a XVI. Ipari Vásárt
Szombaton délelőtt ünnepéíves külsőség között megnyílt a
XVI. Szegedi Ipari Vásár. Tar.
fán Tibor meleg szavakkal üdvözö'te a megnyitásra érkezett
Szakasits Árpád miniszterelnök,
helyettest és hangsúlyozta, hogy
oz élmunkások mai ünneplésé
hez a XVI. Szegedi Ipari Vásár is méltó módon kapcsolódik.
Szakasits Árpád elvtárs, minisz'ere'nökhelye'tes mondotta
ei ezután megnyitó beszédét

hogy megnyilt a vásár.
lrete megtekintette a vlOrt és
A megnvitó ünnepség után a la ldálliiók nagy részén^ melemlnisztereinökhelyettes és kisé- Igen érdeklődött munkájukrót.

A minl8zte*eln'áhhe1yeile&
nyilatkozata
a
Délmugyarországnak
A Délmagyarország munkatársa beszélgetett a minisztereinőklielyettessef, aki a Szeged!
Ipari Vásárról a következőket
mondotta:
— A minden vonatkozásában
nagyvonalú Szeged! Tpari Vásár
Szeged népének életerejéről tanúskodik. őszinte csodálattal és

nagyrabecsüléssel néztem végig
a szegedi ipar, különösen a bu.
toripar szebbnél-szebb produktumait, de valamennyi szegedi
kisiparos méltán tarthat számot elismerésre. Meglepett &
vásár ízléses elhelyezése, csoportosítása és a rendelkezésre
álló helynek gazdaságos, hozzáértő kihasználása.

— Ott tartunk már — mondotta többek között, — hogy
kitárhatjuk a vítág e'é orszáakarnii*
gunk és népünk éleiét s nem kell Nem hiszünk a háborún ab, békét
szégyenkeznünk. Sőt! Büszkén Szakaslt. Árpád megnyitó beszéde as ahnakaíató
kiállításon
mutathatjuk barátnak, Idegenbékésebb,
legigazságosabb
haAz
tpari
vásárt
megelőzően
nek és ellenségnek, hngy mire
talmának,
a
szabadságszerető
Szakasits
Árpád
miniszterelnökjutottunk felsznbadu'ásunk éta
a minden népek boldogulásán
becsületes, szorgalmas
mun- helyettes a honvédkerület aknaéa felemelkedéséin fáradozó
kánk és a baráti
Szovjetunió kutató kiállítását nyitotta meg
Szovjetuniónak hadat üzennai'lle'kü
támogatásának segit- a belkereskedelmi igazgatóság
épületében. Ilartai Ernő ezretek. Feífoghatat'anul nagy és
légével. (R'jenzés és taps.))
des kerületi parancsnok üdvöijesztően értelmetlen gaztett
Az ut, amelyen e'Indnltunk ié zölte a miniszterelnökhelyettest,
voft ez a hadüzenet; a lelküsut, s népünk egyre vfágosnb- majd Görgényi László vezérőrmeretlenség, a gyűlölőt é« elhan Ismert fef. bogv ez az ut nagy adott a kiállításról szakvakultság pokoli müve volt ez
vezet bn'docm'ásunkboz, amur- szerű tájékoztatást
Szakasits
a hadiárai amelyet a Szovjet
ka dicsőségének és a dolgozó Árpád a következő
beszéddel
nép ellen indítottak a amely
emberek mindenek felett á'Iő nyitotta mea a lcáFKtást:
nemzetünket a
történelem
megbecsü'érének vi'ága felé. A
végzetes útjára sodorta
és
Ez a kiállítás felidézi benvárosok és falnak dn'gnzó népé.
nünk a közelmúlt sötét éa
c^iknem a megsemmisülésbe
nek nanráJ-nanra nöiwkszik a
gonosz árulását, amelye* •
vitte. A nagy Szovjetunió ol.
biznrfoirna a Maggar
Do'gorát
letűnt rendszer urai éa hatalmazó és ergltö
barátsága,
Pártiában, amelv legmagasabb
szonélvezői követtek el ha.
a világtörféne'einben
páratcélját a nép becsü'etes és alázaránk és népünk ellen, amikor
lan nagrj'efküsége utat nyitos szo'eá'ntábnn látja és amelv
országunkat a német, fasiszla
tott hazánknak a fává
feli,
ezt a helves utat a nemzetnek
imperializmus csatlósává tel.
népünknek a boldogulás,
a
megmutatta, önzetlen, á'dozatték és a világtörténelem legmegerősödés, a biztonság felé
kész munkával az akadályokat
efháritotta.
A megvár nép most a mtrok*
lázában él. Az üzemekben mim
ka versen v. a fa'vakban termelést versenv fo'yfk és ugy Iá
tom a kismar! műhrfvekbe fe
behatott már a munkaverseny
szelleme.
Örvendetes, hogv a reakció
suttogó proongandála. refketten
ha zugsá "b ad j ára ta nem vesz
eröt nénünkön, hogv ma má<
h'oha kis'rtenek
ko'hoszmesék.
ke', a bognár és csizrrvdla ml)
hétnek szoda'l:dfásdwd és azzal,
hogg a dolnozö pnrnsztsdo föld

fél elveszik, senki sem hisz
hazugságaiknak. A dolgozó nép
hisz a népi demokráciában, M
Kik a jövőben, dolgozik és ép?)
erősiti az országot, önmagái é*
megvett, e'flzt azokat akik becstelenül, gonoszul, rá gn'marással, összeesküvéssel, hazaárulással e'Iene támadnak.
A m.agvnr nép érzi és tudja
hogy körólte baráti népek állnak. hogv szabadsága és hékéf•
fe'etf a SzovtefnniA örkétfík és
ezért dnloozik jókedvvel, nyugodtan és eredményesen.

Ez a kiál'ltás ls erről beszél,
ez ts a bizalom Jele, annak jele
hogv van mit mutogatnunk Ba
B jövőlxm még több feszt
A miniszterelnökhelyettes beszédét sokszor szakította meg
* taps és
tetszésnyilvánítás,
majd befejezés u'án
feTccsen
ünnepelték Szakasits Árpádot.
Végül Dénes Leó. Szeged város
polgármestere köszöntötte
a
város lakossága nevében a miniszterelnőkhelyettest és az ipari vásár valamennyi kiállítóját.
Féi 11 órakor a városháza harúgja fa megszólalt,
Jelezve,

Népünk

szeretettbe

fopodta

generalisszimusz!

Népünk, háta egészséges
tőrténe'mf ősztönének,
kitárta szivét a
Szovjetunió

Sztálin

indulván eljutni népi demokráciánk mai
fcjlődéaénes
magaslatára.

fe'é, szeretetébe fogadta annak nagy fiát Sztálin generaltssztmuszt. ald annyiszor

Békét akarunk, dotgoroi
akarunk, hogy az ehnutt háború utolsó sebeit l» begyófordult megértő barát taggal
gyítsuk, hogy országunk nyusokat szenvedett hazánk felé
godtan épüljön. Ez a célja a
s igv történhetett, hogy benépi demokráciák töbM orcsű'etes munkánk, kemény ©W
szágainak is. A viláshéke bizszánlságunk és helyes iránytosi fásának nagy ügyén,
a
érzékünk párosulva
nagy
népek megértésén munkálkoszomszédunk jóakaratával é*
dik a Szovjetunió la őszintén
baráti segi'ő készségévei, kééa roppant erő feszítéssel
pesok lehettünk a sir széléről

Meg kell teremtenünk
demokratikus
D© elégséges-e a Szovjetunió é» a népi demokráciák
békeakarata, a népek békevágya. a háborús veszély kiküszöbölésére? Nem elégi Má»
is keli hozzá! Munka,
erö
biztonságérzet.
Megfeszíteti
akarattal kel
dolgoznunk,
hogy
országunk egészséges
fejlődését
biztosíthassuk.
Olyan eredménnyel kell terme'nünk, hogy népünk életszínvonalát magasra
emelhessük s Igv ország és nép
1
erős tegven. Erős néprő visz
szapattan a támadás vészélye. Es meg kell
teremtenünk — minden eshetőségre
nemzetünk fegyveres
erejét,
az erős, öntudatos,
demokra.
tikus honvédséget, a haza és

R nép, a szabadság és függetlenség védelmezőjét,
hogy
biztonságban élhessünk.
Békét akarunk, de
nem
pacifista puhányok
módjára,
m m vakon is siketen. Látjuk

Munkaközben•..
Irta D é n a a L e ó
A most megnyílt XVI. Szegődi Ipari Vásár bebizonyítja,
hogy a kisiparosok megérdemlik a demokrácia által kilátásba
helyezett támogatást. A vásár
külsőségei, a kiállított cikkek
kivitele és a rendezésben megnyilvánult lelkesedés éa gondosság bizonyitéka annak, hogy
a szegedi kisiparosság Is
kl
akarja venni részét az országunk gazdaság és politikai életének átalakításáért folyó küzdelemből.
A magas színvonalú szegedi
bútoripar, háziipar, népmüvészét, papucsipar mind könnyíthet Szeged nagyszámú munkanélkülijének és kisiparosának
helyzetén. Bizonyos az is, hogy
a város kisiparossága ezzel a
kiál'ásával lekötötte magát a
demokrácia mellett. Sikere ez
elsősorban pártunknak, a Magyar Dolgozók Pártjának, amely
céltudatos munkájával és elért
eredményeivel egymás
után
nyeri meg a dolgozó társadalom minden rétegét. A vásár
fejlődésében a legnagyobb lépést éppen a mult évtől mostanáig tette meg, mintegy bizonyítva, hogy ez az év a »fordulat érc* volt
Szeged kuIturáHa
életében
már ezet őttls jelentős állomások voltak a szabadtéri játékok. A Klebcrsberg-féle kirakatkultúrpolitika kiszorította a nép
nagy tömegeit a fényes árkádokkal elzárt Dőm-térről,
a
kultúrából, a poros perifériák
rozzant IskotAi közé. A ml várospolitikánknak a Dóm-teret
a nép és a népművelés szolgálatába kell állitania. A három
ország határán és az utak gócpontjálwn fekvő Szegedet
a
Délvidék kulturális és gazdasági központjává keli kifejlesztenünk.
A felszabadulás után másnem voltak meg a teljes erejű
kulturális tevékenység gazdasági előfeltételei. Most az
c'ső
tervév végén ott tartunk, bogv
nz életszínvonal emelése meltett
kultúránk színvonalát ls emelnünk keli. Most a dolgozók már
költhetnek szabadtéri játékokra ls, ame'vek viszont Me'égf'Ik
a széles rétegek ku'turigénvét.
Ax Idei játékok felelevenítősót e centenáris év is aktuálissá teszi. Ha szerényebb keretek
között is rendezzük meg az előadásokat, igvekszünk kifejezést

actat a défketeteuröpal nép®*
' együvétartozó ságinak, pottíf #
és fóldrajzi egymásrautaltság*
nak. A bolgár, román, délszláv,
szlovák, és magyar népi táncok
bemutatásival a nép művészetét kivárjuk bemutatni a népnek, hogy szórakozzék éa tanuk
jon. A mostani játékok azt tanúsítják majd, hogy csak
a
demokrácia tudja a
népeket
igazán testvériségbe forraszt®
ni. A munkáskutornabüszkeségét, a csepeli WM-gyár színjátszóit is meghívtuk
Szegedre,
hogy művészi játékukból tanuk
janak a szegedi színjátszók A
zenekultura terén ls igyekszünk
az előadások nívóját emelni A*
országhatárokon tul b hírnévnek örvendő fővárosi művészek
és a szegedi opera kiválóságai
lépnek fel a Rigoletto előadó siban.
A szegedi szabadtéri játékok
szerep© azonlzan túlnő a népművészet és a kutaira keretei*
gazdasági és politikai szempont,
hói egyaránt. Kihat a dolgozó*
kulturális nevelésére, megmutatja a demokrácia kultúrájának Irányvonalát Gazdasági .tókon idegenforgalmat vonz, mm*
kaalkalmat biztosit Ha pedíjj
sikerűi városunkat a dunavölgyi népek találkozójának szia.
helyévé tenni, ugy po'itikai j *
ien tősége sem kis méretik
Kiállítást rendeznek a szeg®
dl képzőművészek h hogv kivegyék részüket Szeged ünn®
pébői és megmutassák, milye®
magas*.rinvonafo Szeged kép.
zőmüvészefe. Ugyancsak mo4
nyílt meg a murcmnbaii a Sz®.
hadságharoos centenáris ki-ín*
tás. A szegedi muzeum gazdafi
gyűjteményt őrix a 48-49-*®
művelődéstörténeti éa népnijgj
emlékekből,
Különösen
#
Kossuth Iiajos személyét
A>
nagyságát megörökítő
okmá>
nyokbél.
A Szegedi Ünnepi
Tletefc
résztvevői tehát a etemokrári®
egyik Jelentős ku'turmecnv'laV
kozásának tanul. A stnbil fontai
második évfordulóját, a
h*
roméves !«rv első évének sik»
res befejezését az ország éfc
munkáséi! — élükön Rákosiéi®
társsal és Gerfl elvtárssal —•
ünnepi most Szeged. Munka®
közbén, hogy azután még nagyobb lendülettel éa eredmény*
nyei építse tovább a dolgozd*
szabad hazáját.

Fül?!! az államosított isHoSáfc

Sislyroáltüása
az erős, öntudatos,
A MASz a Baross-gimnáziumnak
honvédséget

adományozta
a
tornaterem
tetőanyagát
a kapitalista imperializmus
A 4760 államosított iskolá-1 járuljon az iskolák minfi
veszélyét, haljuk a háborús
uszítók bárdolatlan, lelki!® ból 3000 iskolaépület és ta-' előbbi helyreállításához. _
meretlen uszítását éa nem nítólakás szorul javításra. A
vagyunk hajlandók fegyver- kormány tizmiljió forintot
telen kézzel, védtelenül ld- adott erre a célra, amelynek
szolgá'tatnl magunkat sem- felét 600 iskola rendbehomiféle becstelen éa komisz zatalára fordítják. A társa*
támadásnak, amely országun- d'alom is megmozdult éa a
kat esetleg érhetné. Nem hi- minden megyében megalaszünk a háborúban, sxázszor kult bízoifaágok eddig több
inkább hiszünk a szabadság, mint ezer iskola helvreá'H
szerető nének
békevágvában tátat vállalták. Az ed'díg
nyer®
és a Szovjetunió
békétörző ajánlott munka és
1
hatalmas erejében, de
hon. anyag értéke meghalad ]
öt'és!
fél
millió,forintot.
védségnek, ménp»dig
erős,
kemény,
haditadományban,
techmkában és
lelkiekben
magasszinvonalu
honvédség,
nek lenni kellt Lenni
kell

oly honvédségnek, amelynek
gyökere a néptalajba nyúlik,
dus virágzása podig a béke és
nyugalom, az erő és biztonság gyümölcsét hozza a nemzetnek.
oOa

A MASz, amely a Szegedi
Ipari Vásárra saiát kiállítása céljaira befedette a Baross-gimnázium leégett főre
na termének tetőzetét, a tetőanyagot most az MDP éa a
Délmagyarország közbenjárására az iskolának adományozta, hogy ezzei is hozzá-
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— KONNVÜ KATÓT TANC- GAZOLT A KISVASÚT
X Mtadeiik tekinlse nirfa
BA
VíNNl
Vecsernyés
í'étcr
Szombaton
este
Várostan
vaköazt a gyönyörű kombinált szoH
* r •
fc
génvezető és N yerges Kálmán zeiében a kisvasút elütötte Bó- bát a vásáron, amely Csömört
ehenőr három gazdánál csé- dé Jenő 7 éves fcirálvhalma Lajos asztalosmester keze-'
TOVÁBB T A R T A M E L E G
Csomor
Mérsékelt éworiklrH.
keleti
ratamivcl több pelte et a galionát és összesen kisfiút A szerencsétlen gyer- munkáját dicséri
7 5 mázsát nem vezettek be mek súlyos zuzódásokat " és mester másfél éve tért haza
felhő, de rtérar M i . A me tot tovább tart
a könyvekbe Mikor tetten ér- n;.:it lábtörést szenvedett, a orosz fogságból, ahol alkalma
A TISZ A
« FOK
ték őket. azwn védekeztek, a vonat ke -ekei ezenfelül jobb voll megismerni azt a munA TWraa véglí npnrt, VA *áro«nnniény4g
Igen
•>«gazdák kívánságára tértek le lábfejét féttig. hai lábfejéről kás szellemei melynek alapesonv. Toka Sí' atóc«nnv. (ej fe>'b tfarpeíl vízállása. Ylzé- a tőrvén res útról At ügsész- pec&g három ujjat vágtak le 'án üzeméi azonnai a háromoek hőméreóM te Sretfedné!
a
fok. M a i
vízállások: aég mindkettőjüket letartóz- Az ügyben azonnal me-tódult éves terv szolgálatába
állifelto é? gvors. ponlos és ered.
a vizsgálat
Oon^ráíf T*» (45% Szeged S IS (47%
tatta
-nres tevékenvsögp Wzonvit.
x 7.ománcedény
(Imifárta
X BRILIÁNS ókszerf k-rcsc! '••• 9opv 9 któinar is elévül'heA REPCEOLAJ SZÜK- Edénvház
M'|REMI
megvételre Magas árat fizetek '.ellen «5rOemeket szerezhet a
SÉGLÉT BIZTOSITASA. A haVasárnap, augusztus 1.
x ráülés. szórakozás Tisza- Fischer ékszerész, Klaurtil-tér demokrí'-iában.
Belvárosi Mori vasárnap tél zai nehézipar nz áltamvastitók virág halászcsárda Zene! Új- A SZABkD G0R0G RÁx Olttttt NÉZNI LIEBMANN
S Ml 7 tói fl -órakor Ignác és a vegyRpar részérc szűk- szeged! Ttszaparton lefele 5
DIÓ Jelenti, hogy az athéni szemfiveccj). Krlemen-ntca 12,
Ka erred fcrdven~e Hétfőn fél égés repceolaj biztosítására a kilométer
parlament arra az elhatárotói 7. fé! P órakor: Szürke föld-müveié- ügyi mtaiszter elx Paplarok legszebben ké— PLKTVESZELYESEN MEG- zásra jutott, hogy az összes szülnek Soósné paplanüzcmórendelte. bogv R
szükséges
dny.
parancsnokait
repeemenntáséget seerződéses FENYECETTE gazdaság mun- front szakaszok
Széchenyi Ktlmszítnlidz va- termeltetéssel kell Wzlosltanl. kását Uékáriy József öszeszé- kicserélik, miután a vezérkar ben. Deák Ferenc-ufea 2.
x Fe'h'vás! Az njszegedi lő•Arnan fél 5. fél 7. tói 9 óra- \ t akció letxwvortt'sávmi
a W gazdálkodó, mert az öntu- szóvivője beisknerte. hogy nyu- téren augusztus 3-án és 4-éa
kor- Vörös lámpás. Hétfőn rél tánlszter a MOSzK-<vt
datos
munkás
feltelentette
gazgaton
kemény
harcok
folynak
bürta
A féi 7, Ml 9 órakor: Tehe- meg Az Igen előn vös azer- dáiét és Urbán Istvártt. sírik és a szabaoságharcosok több a rendőrség (őg/akorlatot tart.
mn.
A hehren ellonfámadásokat indí- Felhívom az érdiekeit lakosság
•ödésl fettételek I MOSzK Id- szidták a kommunlslákat.
Széchenyi Híradó Morí dél- rendertségeknél tófclnthetök népbs'róség Kovács-tanácsa két tottak. I.anriahan csütörtökön ftgvelmét hogy ezen időben a
előtt 10 4tátói 2 é-áltf folvta- mog.
és félévre ítélte Urbán Ist- 15 kommunistát
kivégeztek, veszélyeztetett területeken ne
Dicrfalussy:
löte-cos előadásokban híradók
vánt. mlg Délránv
Józsefet akiket a hadbíróság a szabad- tartózkodjanak
t Tftzhelvrtk tlunt ártó Edéo- másfélévre, mert a kihallga- ságharcosok
Koraő Mod vasárnap fél 5
támogatásának Ferenc r vezérőrnagy, a szegedi kapitányság vezetője.
;Mi 7. tói « órakor levegőből há*.
tott tanuk Igazolták, hogy a ürügyével itélt ha'álra
•6-ültem Hétfőn Ml 8. fél 7,
- VÖRÖSKERESZT HTREI két nagygazda áltóndóen izgax Bérlett felhVSs. Felkéttx Soffőriskola előkészít sze- jüt az összes színházi bérlőin,
U fl órakor- Szemben a ha- Tanesfk István volt orosz ha- tott a kommunisták ellen.
mélyés
teherautó,
motorkeifUat
difogoly keresi sógorát. Caonket. hogv augusztus 1 és 10.-«
a Fényképezőgép vétel. Cse- rékpár vizsgára felelősség mel- között az ejső részlet lefizc.
Vítáraaplár
kn I ésrló öregedi lakost. Hlett.
Mütter
Réla.
Vár-utca
4.
Ezen • héten a köeelkm.i •ek felesége Németh Erzsébet, re. eladás Fotokőoia. fé.nvlére és a bérlett iv alSirősa
UEWWANN Főposta mellett Telefon: 648 végett irodánkba befáradni
iyeken tartanai: orvránfos <51- "reoel átvétele végett kérjük. képnagvitások
rtveskedjenek a Magvar Vö- Kelemen-utca ! 2.
- TOGT1ATT1 ELHAGYTA szíveskedjenek. Hivatníps idő
- és kirakodóvásárt •
— ÜSZÖGGEL CSALTAK. A KORHAZAT Togliatti szomx Nvzraljon Kakasszékfüröskeeeszt
Irodahrlvlsé-pöben
2 én és S-do. hétfőn éa kod 8rérhe itá-ré- 10. í j a hiva- Kása Derső felelős géovezető baton reggel elhagyta a kór- dőn ' 14 meiegfürdö vagv Iszap4»eo Kecskeméten. 4-én
és talos órák alatt Jelen'l-mt. és Felföld!! Fószió CsénTésí el- házat A csehszlovák köze«ész- pakolás a legmakacsabb reu•-én. srrrdAn és csütörtökön Lgxbeo értesítjük Fát.lán Sén- •enőr Forgó Pál csongrádi gaz- ségf'fftá miniszter
meghívta . mitt'Tcus 'retegsécét is meggvóRWnmhalason. 6-4 n éa 7-én tor lflUres sxüielésü
volt dé'todőnál Csépelt A garda Togliattit üdülésre Csehszlo- gvitla. T.'.rsaskirándulók kelpénteken és aromhaton Ród- orosz, ha^ttotjoly horaátwfozió- itórésére 18 rtáratói ftsvögót vákia egvik gyógyhelvére.
("met szőrakozöhelve.
warövásérhelven. 7-én ezom- ft. hogv FáMáii Sándor nthnn Hintettek fel 5 százalék he- NEVTE1.EN LEVELET
w o i i Ktszom borban 7—8— fl-vwn hazafelé.
• vett Az ebből keletkező kü«n. szombaton. vetáraap ét,
lönbség 2.5 mázsa gabonát fett kapott az MKP csanádapárai
x. Atn11il'itumeJgBy Hna-irtó
•zéí'őn Szegváron.
Vf amit ferméí retesen nem ve- Tervezete, amelvben mtóőslt•dén/diár
r é s *
l e t r e
8>«liéia!»s «< »«vs7ert4rakrettek be. Kr JlsróeésnUkat az heieilen sravakkal s—dlék és
rágalmazták a kommunLtíkat.
x P«rf'V vendéglő eaatádtas
VTanycsFlárt. vtttóns-készü.
Bcbély J<Wr örök b Ugy* zórakozóhely. Kitűnő Italok, uzsorafigs-ésrség letórtórtóttn
Fzzel egyídöl/cn özv. Körösi
léket. táltónyberendezé-;t,
nsza L.-fcőrnt 2<) leskö 4telek, olcaó irakt Clgánvzenc
t
Mindent 7 a k "ráköss ág'PáIpé a csanádapáca! plétiáüzemmoforokat-.
szerelési
^ mos- CJszeced Vedres-o. 1 ta 300 modern tánclemez. Va- Könwre a Hnaférlo edénv- nos házvezetőnője, tőbh. heauvagol
és
tz-zólámoát
a leg.
fíwrv örök k dr H a n r i f Rol raorék rendezésére kólónte- hátbnn. Tisza Lajos kömf 55 tt-en elmondta, mílvcn levelet johh minőségben
•ocassronv-smMrnt 91 T.akar
x
Háztartási
dkkc<
llnnsértkapott az oltani pártszervezet. ROSNLRNTL szerezhető be.
Peltámadás-utca 20.
örök K Máthé Mihály: Va
- LISZTREJTEGETO KU- Edénvház. Tisza L.-kórut 55 Igy « avanu rá terelődött. írás- Szeged Kf. ász-u. 13. T.: 4-59!
1a tér 1:
— ONGYILKOSSAG. Kovács szakértő ls metál'a-i tolta azt.
LÁK. Rörcsök Vince nag-.-saék_ — DÍSZVACSORA AZ UNES- sóú gazdálkodó padlásán 70 Katalin 27 éves orosházi leány hogv a mtóósithe'etten hnngu
Raby gyermek
CO JvIKT'LDOTTENEK T1SZ- VR Ó ken vér, 70 MIÓ fehérflsz- öngyilkossági szándékból a vo- levél a plébániáról íródott. A
VELETFRE. Aiertls állemtit- •et.110 WLÓ tavaltá bnziát és nat elé vetette magát A vo- népbiróság Kovács-tanácsa 1
mkr vacsorát adott Pteczkv 00 ktlö tavalyt rozsot ta'ál- nat mind a két lábát levágta. és félévi börtönre ítélte a
kötöttáru
eszméletét nem vesztette papgazdasszon vt.
lengyei
kuftusznihitszlériumi 'ak elrejtve A negyven holdas
et.
Igy
kihallgatták
«
kórházi
varrta
IWretézésre
tárolta
a
rejD-riálvfönök. az UNESCO ki- FELHÍVJUK azokat a
Küldő'lének tiszteletére.
aki •ett Wsrt- ét búzakészletét. Dr. ágyon. Kovács Katalin azon- pótvizsgára utalt átta'ános Isfctmilmánvnfra Magyarországra '"Mi Odón ursoraúpyésr kJhall- ban nem árulta el. miért akart kolai tanulókat, akiket az
megválni k élettől. Az éi«feke-p|t Pteeerky a vacsorán satása után letartóztatta.
MNDSz készít elő és már je•a ftrivözJéseKre válaszolva.
* TáwMtls iz Ipartestö- sraka folvamin » nagy vér- lentkeztek Is. hogv augusztus
veszteségtől
meghalt
gípkötüipar
Btgy elKmerésaei szólt azok- lerböi á'he(verve • Tisza dlsz1-én vasárnap délelőtt 10-kor
ról a nagyszerű eredmények- •ermébe Tánc va-ár-nap. osüx Evőeszközök
nonsár'a kerdőnő ünnenélves megnyitón
margit-utca 30.
ről ameiveket Magyarország órtókón este fél 0-től
Edénvház.
Mzontá'vanvukka! együtt Jefolnden külföldi segitséc nél'en lenek meg az MVDSz Ti s-a
kül B salát erejéből elért.
Latos-kőrut 57. szám alatti Uj égetráa
oékházában Szülőket és ér- és bontásból eredő
- FELEMELTEK A KALOdeklődőket szívesen látunk.
Polgári árak I
Zs'fla Jazx 1
CSAI KANONOK BONTETP•ET. A NOT 3 évi börtönre
- PADT.ASON REJTEGE•melle dr Korner István kaTETT néey kereszt hutát és
locsai kanonok.' volt budapesti
két kereszt rozsot Tanács Tst- njból kapható
papnevelde igazgatójának
t>
ván nagvszéksóst gazda
Az
büntetéséi Kenierl a oéphlrónzsorafigvésrség le'artózlatta. Szegedi Keramit és MőtégUgyárban
•é* annakidején 10
hónap/t
Telefon: 13-21.
börtönbüntetésre ítélte háho
x Az HI'ansas'tcM KízwibH
rés és népei lenes möntettefc
és Vltamorsája Rt. azon
pfett. amit azzal követeit e|
felbbtássfll fordul Szeged vé- TtiHdtoliak laviJása,
•ogv bábom idején
számos
res közön söeéhez. hogv r"lMhorns és antiszemita nraitó
tauv- és «'Szs7ámtü"»tak kl- tiéflipek l a v ' t á s a
éi karbantartása IrodaegteeeVtósét az első hemzr'a'ásttkkelcet frl.
gép keltnek
k»r 'etteftenl
srlvetádiék
— AUGUSZTUS W G lehet
Szükségessé teszi ezt elsőrorfotelom mel'ett beszoloáltatban az a ténv. hogv háromáz országos közellátást hiéves tervünk keretén
belül
vató i méltánvolva azt a köK e i e m s n « u . P.
vttlamntátóni fogjuk Alorő. Tárülményt, hogv az eső/ések
(Volt Ke t«r-e*')
pé Mindszent, Szegvár köz-,
Miutt a cséplések elhnzódtak
sé-geket. ami
természetesen
.
, • 10 forintos hevzolgáttatási
es?.k ugv éntthetö tervs-erüeu. A. s z a b a d 8zakszervezetelE
fotelom mellett való gabonaM i n ő s é g i
s o n k a , ha a mindenkori előirányzott
n n „ i i , , n | ,
a
Beszolgáltatás határidejét anösszegek felett rendelkezni tu"
pOlltlKal n a p i l a p j a &
isztns 3-dg tnerbosszabWt i e n t e s á r u n y á r ,
dvnk Szükséges STPH város
tta.
közönségének fcrtemlttett első
— A Magyar I t n n b o t : « k o n z e r v g y á r
hemulatáskor való számláink
Fwnnlft Egvesfilet szegedi csottzetése azért ls. hogv ne lefoortja > Eszperantó ki'IMIást. i
gyünk kénvtelenek fenfittó j"- ,
—
——
rendez a K'rásr-ntea fl sz. !
ga'nkai érvénvesttenl és nz
alatt Remiitatfa az esrperaniram szolgáltatást nem "/"'^elúflzetéal ára «rv hóra
ti—8
KsU.k teveiezé-ét. vn'anttnt az
••se'én
megszunle'ni.
Btznnk
feeedeH és fordított eszperantó
Jaubknak
12.—h
•tép- és szakirodalom legszebb
I X . , T ő l h K á l m á n - u l c a 8 - 1 0 ahtren hogv mín ton cvocte-sjnkMBrWTBjj
gyasztó álérzl kérésünk f „ n - i i " 4 i w , " , í u
művelt. Ntátva augusztus 1— I
fostágát és a pontos fizetésével
JMg: naponta 9-12-tg éa 15-j
tervünk
t39A? r ST VH1. COKII ÜCM i
IlNg. Belépés díjtalan.
I
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' fVMUMp. 1*41 augusztust.

Az icbYsürget Augugzti r
;o! egymás mellett Iréne (aki titkár létére a leg- 1-én már késznek kell lei nagyobb tekintélyt pont a nie a Ságvári Endre ifjú
fiuk között tartja), Selmeci munkás- és diáküdfllőnek,
Frida, Gubi Irma, Adók Ilo- mert ez lesz a neve. Az ür
na, Hegyes Klára, no meg nepélyes megnvitűst viszor'
hogv a másik nem is kép- csak augusztus 2h-ra terv* viselve legyen, Mison Adolf. zik, a Ságvári-emlékünm Sárvári János. Egyikük ta- pélvre. amelyre már javknonc a Delkánfil. másikuk han készül a SzIT kulturtalyigájávai, amelyen gyep- fclsőipariskolás. most vál'- gárdája Kovács Atlila kultéglát fuvaroz a parkból. vá'l mellett dolgoznak.
turvezelő Irányításával.
Kissé arokatlan a liget köLihegő kislány
érkezik
zepén rövid sportnadrágos, tele talicska
Lassan sötétedik
gyeptégiávai.
feszes blúzba öltözött 15— Nagyot fuj, azután lihegve
Néhány nap múlva már ifjú20 éves hölgyeket látni, el- méltatlankodik:
munkások. tanoncok száza:
merülve a
talicskázásban,
— Mégsem járja, am'g mi
dehát a rohiramunkáná1 ez itt izzadunk, a nagyságos • öltik itt vidáman a nap szaaz
nincs máskép. A belvárosi urak kényelmesen, egyhely- bad óráit, pihenik ki
egésznanos munka fáradalSzIT most már negyedszer ben piszmognak!
mait. Meheltűk lesznek ni
van kint, eddig azonban a
Hegedűs Rózsi panaszát
iskolaév
diákcsoportokon kivül már megértették a fiuk. akik érv- diákok, akik az
ngvszőlván valamennyi ke- pen a cvepléglákat emrtfék kezdete után is bizonyára
izgaloitan lesik majd a csen
rületi és üzemi S- IT-sze - kl buzgó
szakértelemmel
vezet váltotta egymást Két Ideje is. hogy felváltsák a gőt. hogv kijöhessenek a
hónap óta minden délután taHcskázó lányokat Tnm- közös üdülőbe tanulni, szófi és 8 óra között vonulnak bácz Ilonát meg a többit. rakozni. kicserélni nézeteiki. munka után. 7sík János, Faragó István. Tápai Fe- ket a jövő fizikai itnunkásaia SzIT gazdnsáöi vezetője, renc, Nagy László Zoltán va', tánilani őket és okulni
aki Márki Andbással együtt azonnal felugrik és Int a tőlük.
vezeti a munkákat, elmond- többieknek. Néhány
perc
Sötél este van, a belvárosi
ta. bogv eddig különösen a múlva már szorgalmasan tngázgyári és a DéMA—SzTT, lieskázik Dani Dezső mü- SzIT indul haza. Nem hiávalamint a Petőfi- és (la- szerészsegéd. Huszta Sán- ba van'a legjobb énekkaruk,
ram!-tanoncotthonok
bri- dor lemezgvári ifjumuükás. ismét fldilő dal csendül fel
gádja tüntette ki magát a Juhász Gergelv cipészs 'géd' az ajkakon, amikor felzármunkában, , no meg termé- is A lánvesoport felszabta j kóztak. »Most verd le maporát...'
szetesen a belvárosi SzTT. diil és hálás, olvkor kacér gadról a munka
hangzik az álomba hornló
liget fái között. A jól vég
— Ma sem nyolc órakor pillantásokat vetve a fiuk
T
megyünk haza — jelenti ki feté, télies; enerriálát a g* ©p- zett munka tudatában meneHegveri Mihály rohambri- téglák elhelyezésére fordltja. telnek hazafelé, hogv másgádfelelős. — addig dolgo- Olvan szép park lesz itt a nap uVmunl ára ébredjenek,
pálya körül, hogv a város mert nemcsak
üdülőjüket
zunk, amíg látunk.
építették itt, hanem a jövőt
Mert van mén
munka csudájára fog járni.
elég. A nálva körül? része-'
Nagy
éljenzés
ket parkosítják, gventéglá- GYORSTROVKRSFNY A
kat raknak le mértani pon- fogadja a MINSz és a SzTT m«gánalka!mazo;ta1c srakszertosé,algal egymás mellé.
központi vezetőségét Lndá- vezete. penieken gyorsiróvernvi
Benedeket. Perjési La- senyl rendezett Szegeden A
Csak egyenesen,
200 saótnflos csooorihan l.Vácit. Sárvári fiyurkát,
akik jjó
Tibor. 2. Tóth Péla. A 150
gyerekekl
ugyan ehenőrizni jöttek, de
. . n t. Rerner Pál 2. Pé— zug Zsák elvtárs bangla egyikük sem átallott megra- ter f iszló A 120 s/ótngon 1.
végig a téren és mindenki gadni egv-egv talyigát. vagy Ve Kord Mária. 2 Rosta Mi-,
igyekszik követni az utasí- gyeplégiát, hogy hozzá'árul- háiyné. 3. Buza" Rózsa ért ei
tást Lihegő szorgalommal jon az üdülő felépítéséhez. bei vezést.

Énekszóval, rohammunkával építik közös

Ságvári Endre üdiilőfüket

a szegedi ifjúmunkások és diákok
állt, pincében derékig érő
szemet okvetetlenkedett. Ma
már a villa kezdi visszanyerni régi képét Szakmunkákról a szakszervezet gondoskodott, anyagot a szegedi kiskereskedők, a Lippai- éa Márkus-fatelep, valamint a MALLERD adtak A
tóbbi munkát mind' maguk
az ifjúmunkások és diákok
végezték. Már csak kis belső
csinosítások vannak hátra.
Hárem hónappal
ezelőtt Az egyik földszinti szárnyban női öltöző,
zuhany,
még csak buja gaz
verte mosdó készül, a másikban
tel a pályát, csupasz falak ugyanez affiuk számára. Kökneredértek a csinos, emele- zépen tágas társalgóba vezet
tes é pürét helyén Pick'Jenő a négyszárnyú üvegajtó, itt
nagytőkés ur és társasága tervezik a bfiffét is. Az ememulatozott itt hajdanában, leten szoba-konyhás gondpattogott a teniszlabda
a noki lakás, a terraszra aszkecses ötök alatt, amelyeket tarék, székekkkerülr. k ma'd
kényes, festett körmök szo- a bejáratnál a parkban kis
rongattak. élte világát az 11 rá körtér, padokkal KörösköMagyarország. Most a SzIT rül a parkon vörös salakos
fa a Diákszövetség
kapta kerti utak cikáznak át, ittmeg az üdülőt a pályával ott kis térré
szélesednek,
együtt, hogy
megteremtse hogy a játékasztaloknak enItt az ifjúmunkások és a ta- gedjenek helyet A tenisznulóifjúság, a jövő fizikai pálya sarkában
téglából
munkásságának és haladó emelet dobogó, 10x12 méértelmiségének közös nyara- teres szabadtéri
színpad
lóhelyét.
készül. De van röolabda páis,
Tavasszal egymás után vo- lya, kosárlabd'apálya
azok számára pedig, akik a
nultak kt az iskolák,
játékon kivül
művelődni,
szejlemileg is felfrissülni
rohambrigádokban
akarnak, könyvtárat biztoeltüntették a giz-gazt a pá» sítanak.
Iváról, az elburjánzott cserMindezt
jét a környező árnyas fák
Á b r a h á m Irénke,
alól. Velük együtt dolgozlak az ifjúmunkások és ta- a belvárosi SzIT
titkára
noncok
rohambrigádjai. mondotta el Ilyen részleteMaga az épület tető nélkül sen, miután
megállítottuk

Az ujszeűedl park dsdutAl l csöndjében aótiuaö varázsol pezsgő életet. »Fel,
fcarcos tfju SzIT-rohambrif á d o k b — éneklik fiuk, lányok vegyesen. Munkaruháikén vonulnak tárt porokban, mig a volt Pick-üdülőfcél fel nem bomlanak soraik, ki lapátot, ki talvigát
ragad — és a belvárosi SzIT
taegkezdS a rohammunkát.

• / •

Az
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a szenbányászok kiállitása!

MAGYAR

ANYAI

Budapest,
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• •>

25.
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Szegedi lerakata: Boidogasszony-sngárat 17. Tel.: 3-65.
A fogyasztóközönségnek ajánlja bármilyen mennyiségben
jegy nélkül kiváióminőségü borsodi és nógrádi háztartási szeneit. A téli
széatüzeiési kampány szenzációja a rózsaszent mártoni nemesitett lignit.
Olcsó, kiválóminőségü és minden mennyiségben kapható. Érdeklődők
egy csomag mintaszenet kapnak.
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tt minden a g y e r e k e k é !
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Pécsf ItaiYétigterBJ«feífc«t lát fSRűépU

be. A Jegyvélté
t-almas freskó dUrftl • feUt.
• Az úttörő szereti hatóját, oápót és harcol értet* Idtrás fel-

a szegtél Vflrftsk»rt?zf

tűnően szembeötlő, Vcndé^A,
A Magyar Vöröskereszt i f »
Megnyílt az úttörők csillebérci vasutvonala, amelyenvagy buffet szó száműzve az út- ©•dl saerveoto a pécaá bányáim
törő pályaudvaron: •Falatozó* élmtmfctooh 4a a bányán h ő d
az állomásfőnök sem idősebb tizennégy esztendőnél felírás
Lzes étvágycsílapitókra halottak 50 gyermekét
látji
invitálja
az utasokat, aidk a fo- vredégüi agy hetf Időtartamra
este
8-tg
tart.
Akit
kiképeznek
a
főnök
sem
tőbb,
mint
a
vál— Személyvonat Normafavagy mindenkire sor kerüL Százan gaskerekűvei, meg a criC tmÚttörő város — Előre felé, el- tóőr, vagy vonatvezető,
A pécal
bányászgymneksA
fő vágány... — kiáltja a perro- távirdász, meu-t Morse-gép ls már letetták a vizsgát, száz most szókkal teszik most meg Bwto
délben ét keznek
Se*
von tanfolyamon, ha ezek vé- pest legkedvesebb kirándulását _
aion és a várótermekben egy van a forgalmi irodában.
A gyermekeket éa Idzb
— Fiacskám jó-e vasutasnak rőfkrt (bmopéiyvoer fojauljá I; «
Az izguló gyereksereg között geznek, kezdődik az uj turnus,
lőttömnyi legényke, aki uz Ut1 örő Köztársaság
szombaton telve jósággal és szeretettel ott mig csak valamennyi bele nem lenni? — kérdezzük aa egjtih Aliomásoo. bogy Igy ta mag*
rautoaaak megbeoaülésünket ( •
megnyílt vasutvonalán illő ko- áll Nagyforma Géza elvtárs, az tanul. A beosztottak vaiameny- Ids legénykék
o m á g e * ö é'munkásai, a táb
molysággal é.s látható buzga- Uttörö Köztársaság vasutvona- nyi szolgálati ágat f álják el fel— De mennyire, válaszol
lommal tessékeli l>e az első útra lának üzemvezetője, ö az egyet- váltva. Akt ma forgalmi tiszt, lógó szemekkel hadi*. — A nyásaok Iránt
vagy
len felnőtt, egy percnyi nyugta ho'rap esetleg kalauz,
az utasokat...
blokkczelő és megfordítva, te- bácsinak megsúgom: az Li masem
a
»koi'egák«-lól,
akik
baj•
radok I
társnak szólítják, ezernyi kérés- hát a legnagyobb egyenlőPálinkára
cserélték
Izgalom, sürgés-forgás a Csil- sel és kérdéssel ostromolják.
•
ség uralkodik a szolgálatban.
44
a
fJehetebarn
*
lebércen. A pályaudvar építéFizetésük
nincs,
de
ezt
a
lel
kaAz Úttörő Köztársaság re*
Nagytonna elvtárs elmondja,
sze'! remekmű. Minden részé- ami egyébként mAr a fentiekbői 'sedést, ezt az odaadást pénz- utvonala nemcsak a parti gre
Nem mlndenoapé feket ©csépben iz'ésre, csinosságra és szépIs kiderült, hogy a vonal és az zei nem is lehetne megváltani. rekeké, hanem az egéss ország iért ftgvet tárgyait a
ségre va'rt törekvés Jellemzi
állomások szolgálatát az úttö- Finom uzsonnát délelőtt és dél- ifjúságáé, akik hálával és sze- törvényveék JAtílr tanácsa. Iff.
Berendezése semmiben sem kürők látják el .Két csoportban után szolgálatban levők kapnak. retettel gondolnak a nagy éptté TaMct István cséplögépvvaeté
lönbözik a nagvvnsultőt, sőt M.
miniszterre Gerő Ernőre, Ma- é« Nagy Sándor ellenőr C bote
egyszerre 21 gyermek van szol•
zonvos tekintetben m/g tókéiegyarország első éfmunkására.
bázán cséplés lcőzboa a szortb
gálatban 6- 6 óra hosszáig Az
Még
néhány
pillantás
a
pátesltettebb. Az úttörő
gverroaóhdn hagvott 130 Wío gaüzem reggel 8-kor kezdődik és lyaudvari felépítmény belsejéGábor
AraoW
meksereg teljes felkészültségben
bonát a saját részükre. Mrpt*>
várja a forga'om megnvítását.
szélték ugyari's tl'h János o4»
Az ál'omásrőnöktől kezdve vatani Hangyavo/ "--ef,
hogjü
kétszfiíaiwvk í r m e
lamennyinek
egvforma
az
szereznek a szá"-'> a feketegm
egvenruhája, aranysárga gom- nStreU a miJirtaíeFve^et
bonát h a pálinkái küld ért®,
bokkal és nrannval szcvtélvezetl
A HangyaWttríő Kiírni Jánoak
l
f
c
G
s
z
S
f
e
a
U
a
selel
c
t
piros vá'pántokknl. Tisztában
« I és CVTMI Jánossal küldőit
vannak felelősségteljes
muné s h u ! sdéket
la pálinkát mégpedig egv literi
kájukkal és a 10 éves váltóőr
23 kiló gabonáért cseréltek. M
épnen olvan fontos személy itt,
tárgyaláson tanúként hatlgattűH
mint a 12 esztendős pirossapNéhány nap még és indul ter. Igy havonkint fokozatosan, zatát teljesíteni akarja. Augusz- ld a páünkavfvőknt b, . Afkrü
kás forgalmi tiszt, aki éppen az uj munkaverseny az ötliőna- novemberben már 293 ezer mé- tusban már 3—4 gép Jut egy kiderült, hogy zaját azámtújnto
várja a szerelvénvt vontató mo- pos részietterv alapján. A fö ter a havi, 11.300 a napi ©Tő- munkásnőre, lesz tehát bőre* ra ta cseréltek gabonát Igy at
torkocsi érkezését a Normafa szemnont most már a termelési Irányzat Az őt hónap végéig mihez mőrnl a versenyképessé- eljáró ügyén a tanukat ts 0
fe'ők E'őbb sz^báb-szerücn le- kö'tségek csökkentése, a hulla- az össztermelés 1,283.000 négy- get. Igy világosan áll majd min- vádlottak padjára flhrtto
Ixinvo'liia a két á'lomás kö- dék és selejt minimá'isra redu- zetméter tesz 306.712 kiló súly- d«n egyes munkás előtt, meny- Takácsot éa Nagy Sándort
zölt! teVronbesz^lfetést. azután kálása. A szeged;! üzemeket nem ban, 20,875.000 forint értékben. nyivel járul hozzá a három- hónapi bőrtönre, Tőtb .lánc
ti forgnlml irodában levő biz- ta'á'ja készületlenül a rajt. Már Persze ez a minimális követel- éves terv végrehajtásához.
hónapi fogházra, Kurrft S 4f
tonsági berendezésbői szabadra kído'gozták nz egyes üzemré- mény, tesséle, jelentkezzenek az
Csernuat 2 hónapi
foghézwj
ál ül ja n lejárati kart. Egy-két szek öíhónapos rész.fetterveit is, uj étmunkások, lehet tulteljedÉoltft k r i t i k a , Ítélték.
porc mu'va mcűo'enik a gvö- sőt az egves gének és munká- lenil
t ö k é l e t e s 9orv
nvörü vörösre íck'-ozott a'umf- sok lerme'ési előirányzatát.
Hogyan kívánják ezt elérni
Az
egybegyűltek
közül termé- SAniöK,
nium tetejű motorkocsi, amit a
Az Ujszegedi Kendergyár szö- ugyanazon munkáslétszámmal 1
VILLAMOSSA®! C1KKR5
kis forr "T: út tiszt feszes
vi- vőjében váltáskor néhány perere Augusztus i-tól kezdve folya- szetesen sokan hozzá "a szórbeazerzése éu azok -aato
nak.
Nagy
Vilma
fontosnál
gyázz ál'ásban fogad.
foá'lnak a gépek. A munkások matosan üzembe helyeznek 110
aeerű ja rUArei a azogedS
tartja,
hogy
minden
gépre
a
aór aiValcriá-!-«i a lc.golcs-'to
Ossze'loWxannak a kis g\ erek- a bejárat kóré g/ülnek, Kiss szövőgépet, ameíyeícnek legna- rávafó anyag kerüljön, Nagj
ban
szivek. Bo'dogság és őröm gyűl József vál'alatvezető és Sulyok gyobb részt- már a háború óta Lász'óné a norma mielőbbi meg
AJNBOBNAL,
ki areoeskáikon, hiszen itt min- Andor, a Magyar Kender köz- állt. Két szakinányban igy ősz- állapítását kéri az ujminőségft VZLMMAttY
Kossuth Lajos-sugAi-ut 1<1
szesen
480
gép
fogja
ontani
az
ponti
versenymegbizottja
köré
den n gyerekeké, ezzel a pomanyag feldolgozásánál Építő
pás kis vasúttal a magyar de- Elkészült ugyanis a szővőüzem anyagot. De fokozzák a meglevő kritikával járul hozzá a vitá- Rz ipari udsdr szenzdcíőjal
mokrácia ugv a szivéhez emel- öthónapos rész'etterve. Most gépelt hatásfokát is- már 50 hoz Dekker Béláné la A !elfoSzctei kArpítoameetw
te serdülő trjusó"át. ahogvan.a tudják majd meg az uj felada- százaléknál tartanaki 1945-bon gásokat feljegyzik és majd megdicste'en évszázadokban az et- tokat, miért do'gozzanak. mire 30 százalékkal indultak. Decem- fefe'ően figyelembeveszik. Igy S Z F B F N C . S K K E T T Ö S
r e r e m i é j a 0il«4
Atiitm
il vomó rendszerek még soha- irányuljon a verseny. Ha ed- ber végéig tul akarják haladni tökéletesedik a munkásság megutca 2 «cbm. KiáiGtásf pa*
dig hibák voltak, küszöböljék az 55 százalékot is.
sem lelték.
hallgatásával az Ujszegedi Re»vfilon ty-aresarnok II
A három gvónvőrfi kocsitól ki, ha eddig lemaradtak, törjsdergyár öthónapos résztetterva.
nek
az
elsőségre.
MI
a
*
a
m
i
n
ő
s
é
g
i
t
á
b
l
a
ái'ó szerelvény molorvezelőjéA terv ötletes, nagv Igyekezel
nek n plrossapi'ás szolgálattevő
De még mást is tanít a tábla
U 1 n é p e k í n d u ' n a k minőségi munkával csökkenteni tel állították össze éa a munfe'tnrtja nz Indifásá tárcsát, a
kijárnit kar szabad utat Jelez és
Kiss e.'vtárs nagy, szemléltető keh a szálhiányos, olajos árut, kásság munkakedve, versenykéis vitathatatlan. A t«raz Úttörő Köztársaság vasut- láb'át szegez fel. Azután magya- a selejtet, a hulladék százaték- pessége
T
vonalának első szerelvénve el- ráz. A terme'éri költséget na-" aránvának pedig az eddig! 2- me é»i költség csökkentését azonindul a három kl'óméferen el- gvohb termelékenységgé' kíván- ról 15-re ke'I leesnie Fokozni ban tudvalevő'eg nem lehet rútokészü't vona'on. Jövő tlvenknr- ják csökkenteni. A jelenleg' nnps keli a munkafegyelmet, s táb- dig a mennyiség növelésére épL
ra készen áll sz egész 12 kiló- 6000 nénzelméter termelést lán két civódó nő elrettentő leni, sokkal Inkább megteszik
méler hosszúságú ut és a végál- csaknem kélszeresére kell em<l- rajza hirdeti ez árt a terme- ezt a racionattzá'ásí javaslatok,
az
energiatakarékosság, az
lomás a Hüvösvö'gvben lesz. nl. Ahogyan a tábla rajzai mu14 mii Iá forinllw kerül az ösz. tatják augusztusban nz elő- lésnek! Ne legyen nézeteltérés, selejt, hu'ladék még fokozottabt»
szos ál'omásokkal, műtárgyak- irányzat 225 ezer méter, egy későn bejárás, több Tegyen a ktlritszőbő'ése, a még nagyobb
kal, mepá'lókkal, szerelvények- napra eső mennyiség 9000 mé- figyelem és odaadás a munká- munkafegverem. Ha az Ujszenál.
kel.
gedi Kender gyár, amelynek a
A nagy papírlap közepetáján hároméves terv végrehajtásához
— Hát bizony ennél szebbet
liárom szövőgép ábrája, mind- szükséges anyagot fe'tét'enül W*
nem kaphattunk volna a Gerő
KffszSnetny'lv&nTés.
egyikhez fonalszáiak fűznek tositják, ezt ls számításba rem
Ernő bácsi lói — mondja
az
egy-egy fehér táblácskát. Egy® szt öthónapos részlettervébe*,
Köszöneiet
mondunk I
ogvik kis vasutas. Kedves ez az
lőre még üres, ez a minőség- akkor valószínű, hogy december
minda/on rokonoknak,
Izguló gvorcksereg. A kis szőke
sportlia-'átoknak. mun-1
tábla. Mihelyt azonban tudják végéig sokkai jobb eredményt
kalauzkisnsszony a jegylynkaszknlársaknak és jóbarámár, mi íven minőségek kerül- fog elérni, mint az első tervRtapftvtt 1883*
tót forgatja. A .bakter, pirostoknak, akik félejlh"-1
nek az öthónapos tervben egy- évben.
zászlóval a pályán rohan, hogv
telten fériemnek
és i
egy gépen fe dolgozásra, a tábédesapánknak
Kis*
kellő időim eligazíthassa az érloadbal - kürsi
l
Wnilnrauk
temetésén ] lákra szöveg kerül éa minden
kező, vagy induló vonatot. A
pép felett ott lesz as trányvirágadományaiWkfil
frtjkezelőszemélyzet a várható eseudis, mennyit beit kezelőjének
Tricfoai 346. 646.
dalraunk*' enyhítették
ményeket tárgyalja. Mindenki
egy pépen 8 óra alatt teljesíkelmefestő éa vegydsrtJto
A gvászoló csnWd.
megkapta a beosztását. Rangvállalat: Ráleócd-tér. KJrtenie, hány vetést kell végeml®,
juk egyforma: vasutas, viszont
belstferg-tér. Kazinczy-*
hü az öíhónapos terv előirány-

"gy c^öffkenli az önköltséged
az öíhónapos

az Ujszegedi

részlettervben

Kendergyár

Szegedi

Kenderfonógyár

LUCZA

Szegedi Ünnepi Hetek

Auguszta! 1-én: Nemzetiségi nép) téaeezs-psrtck bemntatiji*
Anensztas 3 én és 4-én: Szeutiváné.i é om a Bérezik IdnrrsoportlaL
6 ta:
B ,
k , T l

előadásai a Vasutas Stadionban: ^
Jegyek

^

elővételben l a p u n k

Külön villamosok,

autóbuszok

S T U S

"

kladóhlvalaiAban

éa tanyai vasul as siöadás után

"

"

válihaiók

Vasárnap. 1948 augusztus 1.
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A szegedi magánalkalmazottak

7 FUMHIR

zenekedvelők tábora,
külön
éo«k- és zenekaruk alakult a «
zenebarátok csoportja havonta
kétszer (pramoloohangverseoyC
rendez. Itt a krenoly zene iránt
. Várkoovt Zoltán befejezte a
érdeklődők nemcsak a müsore
tóftfku. Zrfgmond »Forró me- és vidáman tanúinak a hároméves terv mielőbbi megvalósításáért
számban gyönyörködnek, de fe®
pfíki ctmü regén? óbői irt forA múltban »jóa!aku« Salai vezeti* k, bár a muukaoélkúUAt eddigi oktatás eredménye nanüLsmertetéseket ls hallgaV
gatókönyvet. A film forgatásét
nak.
fe napokban kezdik meg az leányok álmodtak kezdő gyors- »éy tegtöt)b eartfecn a szakmai abban mutatkozik, hogy a maképzettség
hiányával
függ
0
»
Nők az élen
Állami Filmgyártó Vállai a t mü- és gépirástudássai magasra trelő
gánaikalmazodaknak helyi csofeermeiben. A film témája az karrierről. Ugyanakkor a fér- sxe.
port)* adja a kerületi szemiBüszkék nőcsoportju u-a is,
1930-as évek széthulló cferen- fiak jólvasalt nadrágban ás a
hisz országos viszonylatban a
— A magánalkalmazottak náriumok képzett előadóit.
drv társadalmának
hazugsá- .legutolsó divat, szerint válta114 csoport közül második dijai
fcal és aljassággal tett élete kozó kis- vagy nagycsomóra kö- azakweerveeete arra törekszik,
Szaktanfolyam
nyertek a munkaversenyen. VL
bukása Az események köz- tött nyakkendőjükkel Igyekeztek hogy megfelelő helyre megfemofonhangverseny Iágnézeti tanfo'vamuk és segítőpontjában egy végzetes széplelő szakképzettséggel rendel- éa gra
aégü nö áll. egy röldbtrtokos feltűnni a .vezér, előtt a ennek kező dolgozókat állítson —
A megfe'e'ő szaktudás hiánya munkájuk nagy merértésre tafelesége. aktért az eaésx me- segítségével a hátsó asztalokat mondja Kárász László kerületi a könyvelöl vonaton érezhető lált a haladószeUemü mugánat
g?e urat versengenek és egy a Jötpárnázott ajtók melletti titkár. — A szakmai képzettség leginkább. Ennek a probtémá- kalmazott nők körében
reitélyes gyilkos tó melynek szobákkai felcserélni. Természe- mebett természetesen fontos nak a megoldására hárorahónaIfjúsági SzIT-csoportiukban is
a nő férje az át-ío-f t a srét- tesen a múltban Is akadtak .kupos
alapfokú,
hathónapos
mép
tevékeny
munka folyik, Péter
szerepet
játszik
a
politikai
képhvJ'ó nagv birtok u a tvary lik. a magánalkalmazottak kőlegkénes könyvelői tanfolyam László személyében rátermett
LAsr/lő A film női főszereplője zött, hiszen dolgozókra mindig zettség la.
Indult és a megfe'eJő képzett- vezetőre talá'tak. Jő munkájukörűi folynak a tárgyalások, szükség volt s tudással csak
ségűeket az ujrendszerű evotut kat bizonyltja, hogy második
de a három íerfi főszereplő ereknek kellett rendelkezni
Képzett
előadók
és üzemi könyvelésre oktatják <lijat nyertek az országos munneve már Ismert A föIdUctoa
szegedi
csoportban
Azóta sok Idő eltelt, a matoost Szakács Miklós, a főkaGyors- és gépírói tanfolyamuk kaversenvben és ezüst plakettel
pitányt Szabó Sándor és Fá- gánalkalmazottak, ha nehézkeTudják ezt a magánalkalma- különösen nagy érdeklődés mel- lüntet'ék ki csoportjukat.
biánt Főidénvt László alakltja sen is, felismerték a szakszerve- zottak. Az eddigi alapfokú sze- lett folyt. Még a nyárt szabadKárász László kerületi titkár,
zet jelentőségét s ma már ko- mináriumokat a tagság 55—60 ságok ellenére sem szünetelt, dr. Eremits János, a helyi csomoly mozgalmi életet élnek.
száza téka elvégezte. Külön sze- aítd természetes, hiszen juHus port elnöke, Lednitzky Pál heMarcei Pagnol. az uj franA barátságos szakszervezeti minárium folyik a ofők részére, 30-án gyorstróversenyen értékel- lyi titkár és Ritter József kádertía sztnesfilm eljárással kap- székházban Lednitzky Pál "he- de üzemi szemináriumokat ls ték Ida jelentkezők képességeit vezető teljes egyetértésben vezecsolatban kijelentette, hog-' az lyt titkár aUg győzi a felvilágo- szerveztek. A kerületi titkárság
Kttltuigárdájuk Is kiveszi a tik a szakszervezet ügyeit.
oivan őszinte sztn- és fény- sítást. A legtöbb érdeklődő ai hatáskórélve tartozó vidéki cso- részét a közösségi munkából.
A magánafka'mazottak pedig
hatásokat nyújt, hogy nem lesz
Ké<j 40 év körüli színészek uj szemináriumot sürgeti, má- portoknál is ugyanez a helyzet. A délutáni órákban pihenés he- felismerték Lenin mondásának
raámára fiatal lány szerepeket sok a szakmai továbbképző tan- Eddig Makón, Vásárhelyen tart lyett a seinjátszőcsoport tagjai jelentőségét- »A szakszervezet S
folyamra szeretnének bejutat, tottak szemináriumot, a közel- gyülekeznek a szakszervezeti munkásmozgatom Iskolája, és
Játszani
főleg a munkanélküliek.
jövőben Szentesen, Csongrádon székház próba termében, ahol ennek szellemében dolgozna^
A munkanélküliség kérdése indul, Békéscsabán és Oroshá- népi tánccsoporljuk tagjai is hogy a liáromévcs tervet két és
a
éppen próbát tartanak. Nagy a fél év a'att megvalósítsák.
A íTalpa'atnvi föld« tímii komoly problémája a szakszer. zán most la folyik.
Stm készítői hetek óta Járják
az országot, hogy a film külső
teJvételmnek forgatásához alTegyünk el télire zöldfőzeléket,
uborkát,
kalmas vidéket találjanak. A
Orvosi
Münzerüzem
g
S
,
<•
fe*.
választás végül ls Tísraörs
p a p r i k á t és
gyümölcsöt
Résztvesz az Ipari vásáron!
községre esett A film művé
«af és technikát személyzete
Művégtagok — Testegvenesitő-gépeh. — Sérv.
S z a b 6 * £ é l e
e c e t b e n
már leutazott, hogv a felvéteés kaikStők. — GyágybetéU-k. — Teljes orvosi tetsreretés.
leket megkezdje. Több. mint
Savanyitási recept díjmentesen kapható ECETQYAR Kálvária n ">0 sí
200 statisztára van szükség,
ftJdVet túlnyomórészt a falu
^
^Okvetlen tekintse meg a
H I K kis motorkerékpárok, varrógépek,
lakosságából vé'ogaítak össze.

felismerték a szakszervezet Jelenfoséjét
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kerékpárok

Külföldi filmek csak akkor
mennek Amerikába — trja á
Vartety — ha a sevuálts motorúm Xz amerikai filmek sttfcsánái ©r&sehbcn van fcthangaoiyozva. Van Ilyen?
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nz .Orosz

részletre is kaphatók
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wflszsltl yál'alat. Bnna tartásnál

1948 augnsztos 1-én vasárnap délután fél 6 órakor
a Hungária termében es terraszán
©

DÍVÁT

BEMUTATÓ

70 ui modell kerül
bemutatásra!
J e g y e k : az Ipartestületben éa a női divat szalonokban

0 | 7 s z a p 3 ? B B z e m kfállitásáf
M-j „ j ^ y c s ^ n o j , f 6 ? d « z t n i ' é n

N e h é z i p a r i k ö z p o n t
m e g b í z o t t j a
Csepel 100/48-as három sebességváltós motorkerékpár 6 havi részletre beszerezhető. Csepel akciós ko«
rékpárok. — Raktáron világmárkás kerékpárok a legújabb golyós-csa ágvas— forranalml ujilá — nézzél
meg. mielőtt vásárol. — Gyári uj rádiók kedvező rés®
Jetre. Csepel varrógépek raktáron. — írógépek gyom
és pontos ja vitása Nagy gumi és alkatrészek raktára.

A* volt
kérdés.
• Szovjetunió Motelre sz nevü
városában, hogy a arindarnb
K e l e m e n
M ó r i o n
Jobb-e. vagv a film. A heiyt <4 R a f í a y - t é n c k e r l
Saaged legkedveltebb irórakozó beiye
tanitóképzö diákját és tanával
Kelemcn-utcfl 11.. telefon: 13—22. — Nagy javítóműhely.
érdekes rí'át rendeztek a kérIfésrői. met ven több. mint 150
A Nehéz Ipari Központ alföldi lerakafa
(SnMdödŐ vett részt. A vtta
Budapest ravBsxtária és Jozz-énefcesnőío tép fel
r
fol"flmán a különböző afien- Ebéé
Tánc
Vacsorák
Záróra reggel 5-kor
véfemén vekből az « kritika
v^s?ieresl«edés
kristályosodott
ld.
hogy
Mézzé m e g n v á s á r tartómra alatt
a
Rotran. a forgatókönyv Iróía
azénesehbé tökéletesítette Smith
Szeged, Híd-u ca.
Te^e'on: 2*53.
K főhős alak'át. A ezfndnrabRenihlkezésérs áll az (feszes vts/rak, borsanyzcll ára. zománchan Sm'Hh végnt Is
tnagányáS z é c h e n v f - i é r 15.
bfjn passzív marad1. % Ilimben
| ódén?, stli. készlefévtl a L flszanlelodé keresi edö'' nek.
ÍT.ont nvlltan vzint vall és
MINŐSÉG
ARUHAZ
bátran káli Roosevelt AmeriKIRAKATAIT,
ahol
az
Ssszes
ftoitzKia
gyárak
kája mellett
logafobb gyártmányait állitotíak ki.
vasi b ő r s z a » t í í M a

SUSSI

MARTTEL

Haas Fülöp és

Fia

rí.

Varga Dezső

JÓ

ES

A mozilátogató közönség és
különösen a gverekók nagy
tetszéssel fogadták az Állami
FÜmgvártó Vállalat most befeni tátott kisfilmjét, a .Peti és
ta Iskola.-t A felnőtt nézők
Bjegállapitották. hogy ha az
fefcola az ő We lükben (a Ilyen
fett volna
könnyebben és
Jobban ment vofna a tanulás
• azehb emlékeket őriznének
gyermekéveikről. A közön rég
vArfekelt. része tftetentefte.
hogy. ha Ilyen az állami Iskola. srivesen tárnak iskolába.

C3

Mindont

ecy

helyen

vásárolhat.

LEGOLCSÓBBAN es l. EGtiYCHoAbBAN SZÁLLÍT A
» aROSBOL A TANIARA IS. I 1 Í'YARÖL A VAROSBo

SZEGEDI GAZDASÁG! VASÚT

cSctt

Bírótól

fehér.- kék.- piros,- barna- és drann szir.akhen.
I S I f á F r n n bfirszantiálUzcm, HórfmezCvasárhely
Q l l I I LV II£1 a vásáron Horváth Mihá y-utcában
M e g n y í l t

a

XU1. S z e g e d i Ipari Utístír

Kecskeméti konzervgyár
pavilteniáiia vezessen
Sze^etf. az Iparcsarnok udvarán

KIRÁNDULÓKNAK 25 SZEMÉLY
JELENTKEZESD E,5fl
ESETEN 50 *-OS KEDVEZMÉNY. 100 UTAS JELFNTKEZBSE ESETEN ESTE KOLONVONAT UGY A
VAROSBA BE. MINT A TANYARA KI.

I p a r o s o k é« s z a b ó k
f i g y e l e m !
IpartestQiet dltal kiutal! cérna, úgyszintén szabókellékek
ndlunk
© kaphatók:

GOMBHAZIFD3KÍS

IM0

A magyar olvasóközönsége?
C s e k o n ' c s - u t c a 3 fi M'ksvéth Kálmán utca 12
Woonyára
érdekelni
fogta,
hogy a még jóvat ar ostrom
felőtt megjelent Sofochov r»fjénvt. a .Csendes Don«-t váfl
Q O H R H V I O U E Ü E K
Bwirw viszik n 3zov|etnnIóban
gyártmányai különlegesek és ízletesek
C-rémat fe'do!crozás!>an
mén
feofcSc.ai élményszerübb tesz ez
a nagyszerű regény, melvnek
me teilmesitésén a legkiválóbb
szovjet filmemberek ddlgozmindeakor ativeaeu fogadott ajándék is
a»k

[A jő SZIVIR vagy CIGARETTA

CSEPEL

UJTYPUSU
Hatba

„TURV

KISMOTOROK

;UriTo?i Pogány László

Márkus Endre

és malomipari KfL

v á l l a l paprikaőrlést, bérförészelést
fllsóudrosl feketefőldek 57. szdm. I*lefon 178.

O E L M A i; Y A II » R S K A G

Vasárnap. 1948 augusztusi.

Emelik magasra
az internacionalizmus zászlaját!

SZÍ. mindenek előtt a párttól visszatükröző reakciós sajtó
elszakadt Titó Kardielf Gyl- káröröme, amely körök szálasz és Hankovics-cso{)ort na- méra sohasem lesz hozzaíér®
cionalista törekvéseinek egy- hetö az as egyszerű lány.
ségét fejezheti ld, akik elvesz- hogy a JuKP
tévedéseinek
tetlek. — ha azelőtt valame- nyílt egyenes, becsületes bílyes mértóklxm meg is volt rálata, tekintet nelkiu a szebennük — a pártszerüség érzé- mélyesre. nem a kommunista
Mindössze két hét telt et minőségének Tokozására. ajlag,
hanem azok • pártok Is, sét. akik elárulták a proletár pártok és az egész kommu1
azóta. hogy a Tájékoztató Iro- forradalmi éberségre, valamint amelyek nem tartoznak a Tá- internacionalizmust és elárul- nista front gyengeségének, hada a Jugoszláv Kommunista
nadonalizmus mindennemű jékoztató Irodáhoa. Albánia. ták a Jugoszláv Népköztársa- nem ellenkezőleg erejének je1 u-t helyzetével foglalkozó ba- tüneteivel szembeni kérleíhe- Anglia, az US\,
Argeutina, ság létérdekeit.
le. állandó módszere a párt: rozaláí meghozta, de máris tellenségre irányul.
Ausztria. Dánia. Belgium, Hol- »A nacionalizmus félé yaló szervezete* munkájának, a
világosan Iá ISZIK, mily nagy
A pértlöraegck a Tájékoztató landia. Finnország kommunista elhajlás — tanítja Sztálin elv- pártok sorai megszilárdításáft életbevágóan fonlos a mar- Iroda határozatát
'tanulmá- pártjai, a Kanadai Munkáspárt társ — a munkásosztály inter- nak eszköze
lizuius-leninizinus e kieinelkc- nyozva. figyelmüket arra a és nvás országok pártjai a leg- nacionalista |(Optikájának hozA JuKP hü marad
có dokume 11 túrnának jelentő- feladatra öss-pontositeák. hogy élesebben elité!ik a JuKP Köz- zá idomítása a burzsoázia nas-ó§e az egéí»z kommunista vi- helyesen alkalmazzák az osz- ponti Bizottságának pórtelle- cionalista politikájához... A
. a maiócíxmusidgmozgalotu szemnontjából.
tályok és az osztályharc mar- nes állásfoglalását, olybá véve nacionalizmus felé való elhajlaninismushoz...
Az egész világ kommunista xista elméletét, a pártról szülő azt. hogy a JuKP vezetőt a lás a • saját* nacionalista bur- Minden igazi marxista elő*
léptek, zsoázia próbálkozásait tükrözi,
<•» munkáspártjai levonják a lenini-sztálini tanítást, a poli- becstelenség utiára
világos a Jugoszláv KommuTájékoztató Iroda határozatá- tikai pártnak a saját tévedései hogy egész szovjeteflenes ma- visszaáll!tani a kapitalizmust*. nista
Párt hü marad a marxiaból az országaik konkrét hcly- iránti marxista-leninista maga- ga (arlásukkal reményekel tá- A JuKP nacionalista vezető- ru us-len
in 1 zn i u 'Lo z. feltauasz**
iöléhez viszonyított gyakorlati tartását. hogv tovább fejtesz- masztanak az amerikai impe- ségének párlellenes és szovjet- ja a burzsoá
naoionalizmu*
következtetéseket
meghatá- szék a marxista párt Interna- rialisták köreiben, pr impe- et lenes harca az utóbbi Időben fekéi vél és magabiztosan
ío§
rozzák a harcos akció-progra- cionalista hagyományait és rializmus visszaállításéra a né- az egész reakciós külföldi saitó ha latin í a lenini-sztí iini inlerrioi, amely a párt sorainak lo- más olyan kérdésekre, ame- ni demokrácia országaiban A legidőszerűbb kérdésévé vált. nadoualizmus zászlaja alatt «
\ Ibiid szervezeti megszilárcli-lyek a járt egész, mindennapi JuKP mostani vezetői erősen Véletlen ez? Természetesen szocializmus feiépiléséhez vetisára. a párt ideológiai, el- politikai és szervezeti tényke- tullx>csülve Jugoszlávia belsó nem véletlen i
zető uton. mert a kommunista
nemzett erőit és lehetőségeit,
méleti és íjolitikai munkája désének alapját képezik.
pártok olvan pártok, amelyekugy gondolják, hogy megőriznek gyóicerel az éietljc nyúlAz
angol
és
amerikai
hetik
az
ország
függetlenségét
A M P helytelen po ltiká|ánah le>ep'e?ési
nak. a hjleinelkedés útját járk
és felépíthetik • szóda Uramat
reakciósok
pártok, amelyek a győz*'lem
\ pártszervezetek határoza- Párt mostani vezetőségének a többi országok kommunista
agyondicsérik
H
é haladnak] melyek a bírápártjai
i
Szovjetunió
és
a
taikban helyeslik a Szovjet- sulvos tévedéseit nem csupán
Titóék politikáját latból és önblrálatből meritilf
unió Kommunista
l>olsevik) a Tájékoztató Irodához tarto- nép* demokrácia országai táWashington hivatalos körei- gvaiajKKiásuk eszmei, politika*
Pártja Köziouti Bizottságának zó Pártok Ítélték el ogyhangu- mogatása nélkül
ben az utóbbi időkben gyanú- és szervezett megszálárdlitásuÉl
eljárásút, amely magára válsan sokat terjesztik az olyas- étetned veit
tana a JuKP Központi Bizottságának helytelen politikájá- I JuKP V. kongresszusa n m n o$rt fSmegflfsiek féle hangokat, hogy »csald*
J u g o s z l á v i a nem tér
Tito az igazi nemzeti hős, aki,
ról szóló leleplezés kezdeméakaratát klfeta?6 szerv
vissza
a kapitalizmus
hála kiváló adottságainak, a
nyezését. és megjegyzi, mint
A
kommunista
és
munkásösszetételét
hamisam
keverjék
útjára
Inggellenségre törekszik ...» At
ahogyan ezt például az Olasz
Senkinek sem fog sikerülni!
Kommunista Párt római aktí- pártok felháborodásukat feje- meg Olvmódon csinál iák ezt amerikai és angol reakciósok
zik
Id
a
Jugoszláv
Kommunishogy
kilel
ölik
•
kongresszusagyondiicsórgelik »Tito és kol- kiülni a párt keséből a prolevájának haiározata kimondja,
ta
Párton
belüli
terrorista
ba
a
nekik
megfelelő
küldöttelégái függetlenségi politikáját*, tár tn !ernnclonaliztnus zász.táhogy az »döntő hozzájárulás,
amellyei a SzUK (b) P-ból rendszer fölött ahol l ímet- kei, előzőleg tdfaggafjáik azo- kijelenlve. hogy Jugosztávla jit és azt a burzsoá-nuclonaatt<
ilül kat. akikéi a kongresszusra kormánya »helyesen érié':* li a íizmus zászlajával felcserélni,
és annak Központi Bizottsá- félemlített jrórttagok.
gból való elvtársak, valamint rettegve, hogy náluk Is az küldöttként Jelölni akaimak. nyugati" hatalmak külpolitiká- senkinek sem fog sikerülni Jo*
bztálin elvtárs hozzájárultak a sort vár. ami a bírálat gya- 1drtzsffl5l|ái • felöli >megbiz- ját* mint olyan politikát, a acis7.tarts népeit visszatereli*
letartóztatott hatóságát*. és ejvéb alias esr- mely »bizlosi'tja az országok a kapitalizmus útjára.
ama tévedések leleplezéséhez korlása miatt
és elhajiusok
elliéléséhez. Zsuiovics. Hebrang és más kózókhö* nvulnak Mmdex vi- függetlenségét*, hogy »a fügA JuKP mostani vezetösé^ÍH
amelyeket -i JuKP mostani ve- elvtársakra, nem merik nyíltan lágosan blzonvit'a hogy a getlenségnek ez a szeretete es nek durva hibáit, amelyek U
kifejezésre juttatni véleményü- JuKP küszöbön álló V kon- és az a bátorság, amelyet Tito marx'zmus-leninizmus eta.ru lizetői „öveitek «•»* .
ket a JuKP-n belül uralko- gresszusa nem lehet a párt tanúsítóit, bámulatra méltó*. sál jelentik feltárták és lelep.
párttömegek
.v ra<eK«>/tate> iroda liatá- dó rendről, ahoi minden olyan teljhatalmú, a
A külföldi reakciós körök lczté* A kommtmlsta és munroiatának közzétételé óta el- párttagra, aki nem osztja a akaratát ki felező legfelsőbb számos
megnyilatkozását káspártok a JuKP Központit
telt itlo meggyőzően és visz- JuKP nacionalista vezetőségé- szerve A pártellenes és szov- lehelne olyan
elemég
felsorolni, ame- Bizottságok tévedéseit
nek
nézeleit.
alti
ellenszenvvel
ieiellenes
híre
lodl-á'a.
me
szavonhalallanui megmulatta
mezve
és
a
Tájékoztató
Iiod*
lyek
mindegyike
teljes
egéaz egységes kommunista front viseltetik a pártban kibontako- Ivet L-itartőan feft W és éleszt szében megmutatja azt a mély- bp.láioza'ái tanulmányozva, Jatöretlen erejét amely egyön- zó. Titó személyisége előtt Titó. Kardelj és a többiek
amelybe á JuKP mos- von iák a következtéi eseket «
tetűen megbélyegezte a JuKP meghunyászkodó talpnvalás és nacionalista klikkje s amelv séget.
tari vezetőd zuhantak s akik- pértszervezelek további megh
mostani vezelö'inok párlellenes alázatosság szelleme iránt, azt elszigetelte ós a kommunista nek
beállítottsága erősitéoa számára é* a nagjt
és szovjelellenes politikáját és a kegyeltem leszámolás veszé- párttár csnHdjáa kivül he- oda racionalista
vezethet,
hogy
Jugoszlá- ibolscta párt történelmi tae
lye
fenvegetl.
lyezte
R
JuKP-t.
odavezet,
mindenben helyeselte a Táj pasztaia által vezettetve, maviát
közönséges
burzsoá
jékoztató Iroda
határozatát. " A JúKP-bim fenáiló terro- liogv a köszöMn álló kon- társasággá formátták át ésközga i iziosan haladnak előre *
az
Másreszt, ez alatt az idő nlntt risztikus uralom megmutatko- gresszusra. a kritika durva efin'ernadonalizmwl
országok gyarma- proletár
n JuKP vezetősége. Tito, Kar- zott a JuKP V. kongresszusára nvomásának és a leniezct'en imperintesla
zisznta alatt az ujabb gwzei/»
di-ij Gyilasz. Rnnkovics sze- kiküldendő delegátusok »vá- tsrroroak következtében nem tává változtatják.
Érthelő. hogy az imperti lis- inak ieié a népd demokráoil
a JuKP enÓszséres
Bi él vélten. .még jobban lelep- Insztásában* is. A irórtlól el- oVicedfk
ták
miért tüntetik ks. miért felépitéséhen, a marxizmus le®
erőit
pedig
Csakis
ezek
kéolezte önmagát, megmutatkozva szakadt vezetők, félve a pártháloritiák.
miért veregetik Tl- ninUmu; további dSadaláért rb
az egész unliimperialista és tőmegektői és azok bírálatától, vtsethetik n pártot és juttatlo
nacionalista
klikkjének vál- volt ha «ban.
demokratikus tábor szine előtt mindenféle módszerhez folya- hatták ktfeiezésra i párt fos• A .Tartóa békéért éa nép*
lát.
r-i'ni egy burzsoá-nadonalista modnak. hogy a kongresszus zt érdekeit.
folyóírafi
Hiábavaló azonban az impe- demokráciáért* c.
vezetőség, amely eláimlta a
rialista körök korlátoltságát cikke.
i unká osztály ügyét. JuyoszláRí Uysa PssTeféffi'B I r o n w s s T n t efá tfla
v i nemzeti függetlenségének
s o'otefá? fn?e?nrc'o!i*l } jma«f
i tyél és az ország legtarkább
ere-fere cspressó és
éberem
» ;zetételű nacionalista reak-1
A párion belüit élet ilyen tani vezetőt At Ilyesfajta kontvakaararcm!
< iiárn apellálva. n Tájékoz ierrorlszlikus
rendszerének gresszus. amelynek összetéte1 itó Iroda ellen, n Szovjetunió k örül mén v«1 között egy l>e hí-lét meghamisították és mega volt Tisza hávéháx hmlyiségiben
Kommunista (bolsevik) Pártja vandó pártkongresszus íermé- előzően a JuKP mostani KözRégi és uj vendégeli
MA MEGNYÍLT!
< v más kommunista pártok el- szetcsen nem nyilvánilhnt ja ponti Bizottsága naeionnttsta
szeretettel várja
tén irányuló ellenforradalmi, ld >a nárt szilárd egységét* politikáidnak
szempontjából
Irockist'i útra tért.
Msn&rendszet!
ametvrői demagóg módon oly legmegbízhatóbb és leghűségesokat lármáznak a JuKP mos- sebb hí veit vöt válogattak öszPolgári árak
Tilóóte t o v á b b r a Fs
&.<> ^ í s i ' é í w k 3
nntimarx'sla
é s sxovjetelfones
p o l i t i k á t folytatnak
kenderkikészitfl kötél- é* mechanikai hálégyá". «sák-, zsmeg-, ponyvaA Tájékoztató Iroda hatámx államosított
rozatának helyessége mindenben beigazolódott abtmn a
magatartásban, amelvef
a
JuKP vezelől a
határozat
neilvánosságrnhnza'a'n után tanu-tfoHnk A JuKP ngvnevezett
•válasza« a Tájékoztató Iroda határozatára — a legszé, n r
Szakszerű Jarttások, gumllij
gvcn'ellesehh
dokumentum,
t
f
Ú
a
S
O
Dolgozóknak 5 */o tngedmenyl
amelv azt Mzonvttja. hogv Tivegyészeti gyár hiáliitasi
paviltonját
to klikkje továbbra ls nntímarxjsta és s7ovletellenes politikát szándékszik folytatni A
Készítményei:
JuKP »vá|aszábó|« nacionalista rosszindulat árad a komlakV v f t s f é k .
h*z'arrntintsta világmozgalom felé
ttrt nz »okmánvt« átíratja a
fásl(ll!at5ltré£ pipert
l>olitikat hamlsiáték. ezt ar
minőségi áruk
-okmány* olvnn emberek szerl esztetlók. nlrfk a munkásosrSzegedi gyártelepai
'álv elárutásánnk útjára léptek A JuKP vezetői u|ból és
BiKay Nándor l t u 7 - 8 j
' ibói megkísérlik, hogy beTelefon: 3—31
Tisza Lajos-kóraf 43.
kapják a Pártot és JugoszLá
via népét.
A Jugoszláv Kommunista
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ar

és önfeledten, csillogó szemek- a közösségi* II'észteréapró*
kel hallgatják nz Óyőnő meséit. cseprő törvényeit. Különösen
sokat yanuak együtt a 14 év
Semmi ttaTursán —- körüliek. Mindent körte on tár*
gyúlnak, döntenek majd el. A*
közösségi neve és
uj nevelés szerint a közösség
A hat éven felüli Iskolás a legjobb tanítómester.
gyermekek az épület emeletén
helyezkednek eí. A lépcsőház
Külön Isnár
korlátján mélercoHnt fémgoma z Isko á s ó k n a k
bok vannak, hogy a nagyobirak ne csúszkálhassanak. Madohánygyári napközi SzeSzeotember 15-re elkészül e vidék legmodernebb n a p k ö z i é gft a terem festése, mint a föld- gedA egyetlen
Hyen intézményei,
A gyfermekszoré a muiíbao vidék legmodernebb és legszebb Alacsony, sokfiókos szekrény is szinté. A falakon semmiféle fes- ahot iskolásokkal Is foglalkozkevesek kiváltsága vott. Csak Ilyen intézménye, a szegődi do- húzódik a szobában, ezek a fió- tett disz vagy kép. A berende- nak. Reggel 7 órakor hozzák
kok képezik a gyermek külön zésűéi csak o'yan tárgyat ad- ha a szülők a gvermefet. A
fa (gazdagok Wztosilhattak gyer- hánygyár napközije ls.
A munkaversenvek mel'ett a birodalmát Itt tartja kincsoil, nak. amate a gyermek, akár kicsi, napköziben reggeliznek, inreu
taeküknek külön lakrészt, ho|
ott fe'épilhcssék a maguk s: napközi a dohánygyár! munká- játékszerelt A ha jlamot az egyé- akár nagy, maga megtapinthat, mennek iskotáré. A nanközibe
sok legnagyobb gondja. Nem- ni tulajdonra étesztik kl ezzel Semmi hazugrág, semmi elvont- férnek vissza, ebédelnek, rncjÖ
nes vitását.
csak
az építkezés felelősei, a a rendszerrel a tipegő kis lakó- ság. A va'óság a maga érzékel- dé'után a közös tanutás követNeve'és! szem pontból a gazhető formájában.
kezik. Tanárok fovf.Vkoznak vedacok gycrmekszohá! majdnem gvár vezelől, az üzemi bízott- j
A tipegő lényeges részét kéA tipegőben az egjóni neve- lük. e'íenőrzlk, elő' ész-ük rtl.eJ
kivélri nélkül rosszul voltak ság törődik vele, hanem kivétel
_
Szinte '
a »mpsélő sarok*. A helvl- lés van kidomborítva, az Isko- másnapra. A tanulás után a
berendezve A gvermekszobáfc nélkül minden munkás
egyik legkényelmesebben he-' lásoknál fokozatosan áttérnek a szórakozás ezernyi fehetőaéga.
bútorzata 6s Igv hangulata nagy- kőzösen énlt'k. — Mindenkinek
ban hozzájárult, hogy annyi ha- van egv téglája benne — mon- rendezett szöglete megrakva já- közösségi nevelésre. Minden hat társasjátékok. snkk, stb. várja
zug szem'é'etü rmher kerüli ld dogul iák. - fis ez igaz. Roham- tótokká!, apró csecsebecsékkel, gyermeknek egy ta-tu(óasz»a'a őket. Amig szüíeik a munitét
b lehetős osztályok sorából. A munkával készü't egy régi épü A gyermekek déíutáuonldnt egy van. Tanulás közben sajátítják be nem fejezik, állandóan a
francia királyok udvarára emlé- let he'yén ez az uj emeletes kis közösségbe gyűlnek össze itt, et a társadalomi* helyezkedés, napközirén vannak. A dohánygyári munkás gyermeke^ csak
keztető mennyezetes ágyak dí- napközi otthon. A szakemberek
azért, mert apja, anvja do'goszítettek egy-egy rózsaszinü 'égiója dolgozik az épületben,
aik, már nem a grundokon éí
gyertnek«zobáf, vagy hófehér hogy az Isko'aév kezdetére végnem az utcán nő fel.
Ícányszobáí. Szekrények tündér- tagesen elkészüljön.
mese frusztrációkkal, függöny,
girland, csipke
mlndenfe'é.
Kütön szopfafó HUke
Liliputi a n q o í IV. C .
Egészségtelen, károsan nevelő
A
földszinten
csecsemőosztály
A
napközt orvosa gondoskokörnyezet vott ez Tesli'eg-leldik a kis lakók egészségügyéről.
kücg satnya, »szén'clkekt, ál- lesz. A csecsemőjét hozó anva
Reggel hazai ruhájukat az elő*
modozó báttdrá'ynők kerültek kü'őn he'vlségbe lép. A kisdetérben hagyják, fürdenek és
ez é'elhe az ilyen szobákból. det itt tetőtől-talplg átvizsgálják
intézet ruhájába öltöznek át.
CKvan gyermekek, akik még fel- fürdetik, u| ruliába öltöztetik.
Saját ruhájukat csak hazaménőtt korukban Is idegenül jár- Egy ahlaknvltáson keresztül kenetkor kapják vissza. Már a
tak a kinti, a va'óságok világá- rül a napközibe, kis rácsos
ágyacskájába. A szoptató matipegőknek, az óvodásoknak is
ban.
mák részére külön üvegfalú
külön fürdőszobájuk von. Az
fülke épül. A csecsemőosztályt
angol W. C. méretei, a zuhaközösségi
vezető nővérek ide adják Id a
nyozó. a kádak nagysága a gyerr?vormok*a:cba gyermeket szoptatásra, innen
mekekhez van szabva. Még itt
sem fejlődhetik ki kisebb-én érAz alsó rétegnek gyermekei veszik át. Az anya nem léphet
zés a gyermekben. Természetevárosiban a (grundokon*, bér- az osztály terű'elére
A modern nevetés nem tartja
sén külön a lányok, külön a
házak udvarán, a falun pedig
fiuk.
a szó szoros érte'mében az utca helyesnek, ha a gyermek figyelporában nőttek fel. A protrtár- mét állandóan különböző dolA szegedi dohánygyár napgverek ré.zére a gyermekszoba, gokkal kötik !e. A dohánygyári
közije csak első állomása ana kü'ón gvermekb'rodalom cl napközt falatnak festése e célnak a hatalmas gyermekvódclml
nak megfc'e'ően történik. A
írh.elet'en á'om volt.
munkának, nmlt a népi demokrácia vidéken is a magvar
A népi Magyarország nép jó mennyezet világoskék, vagy egégyermekért, kincsünkért folytat
léti és neve'ési politikája gvö- kékjétől. A mennyezet festését
keresen vá'foztat ezen a hely egyetlen egy csík sem választja
B u d a p e % í t V., N á d o r ^ u . 3®.
írtén. Külön gyermekszobát még ci a fal festésétől, amely a legnem biztosíthat minden dolgozó finomabb csonisztnü, vagy pezsDr. Tófh
A'ad'r
csatád számára, azonban óvo- gő rózsaszínű 'rez.
Várad1? Lánxló operájáró

Épül

a

mNnkásgyerinekek

birodalma a

Dohánygyárban

n®ieiierei

a városnak

és a

falunak!

herékpár osztály a

dák, napközi otthonok, csecse-

mőotthonok százainak létesítéM i n é l hamarabb
sével megteremti a közösségi
őnál'ésácra
gycrmekszp'tót. A hároméves
A két éven felült gyermekek
terv keretében városokban 35 a fö'dszinti »lipegfibc« kerülnek.
mil iő, falvakban 45 millió fo- Ttt a festés ugvanaz, mint a
rintot fordp"nnk Hyen cé'okra csecsemők helyiségében. A padozattól 120 centiméter magasU uldtion a m a q y a r ságban húzódik meg a »gverT/armakvéda em
mekzóna*. A fal köröskörül szíEzek a gyermekvédelmi intóz- nesre festve, a polcok 80 cenmények a modern egészségügy timéter magasságban, hogy az
és neve'és legújabb szempont- anrósáook etérjék. A polcon jájai alapján épülnek fel. Egé- ték játék mellett. Alatta székek,
szen uj vltág lcészfli itt a ma- asztatok, nagv fakockák, amegyar ifjtiság számára. Ofyan lvek játékok és ü'őkék ls egykörnyezet, ameívből testi!eg-lel- beu. A gyermek méreteihez szabki eg ép, öná'lő, helyes szem va, mert a fe'nőttek számára
lé'elü, értékes egyéniségek ke- készült bútor már az e'ső percben kisebbségi érzetet ébreszt
rül-nek ki
a gyermek fe'ltében.
Magyarországon rébány fiaA fetszere'ésnél figyelembe
tal építész, orvos és nevelő már
jónéhány o'yan gyermrkolthont veszik, hogy a bútorzat egyben
hozott létre, amely fclüímulja játékszer Is. A gyermek mindenaz amerikai, angol, svájci, svéd, hez hozzányúlhat, a bútorokba
dán hasonló intézményeket és belerúghat, asztalt, széket felmegállja helyét a világ legjobb boritliat. Gazdálkodjon kényégyermekvédelmével rendelkező re-kedvére. hogy minél hamarabb önállóságra legyen szert —
Szovjetunió otthonai mellett
vallja a korszerű nevelés.
Ezek a magyar Intézmények
elsősorban a gyárakban, üzeMesélő sarok
mekben készüllek el. A budapesti Kisfext gyár, Chlnoin gyár,
Minden gyermeknek külön
a BSzKRT, a Magyar Pamut- asztalkája, széke, tányérja, evőIpar, a Doliányjövedék kőbá- eszköze, stb. van. Mindegyiken
nyai gyárának napközi otthona a gyermek külön jelzése, hogy
a nemzetközi szakkörök bámu- megjegyezhesse, melyik az övé
latát vivta ki.

A gyár munkásai O r f e í

György

vasözlete várja Ont jól fel
k ö z ö s e n építik
szerelt raktárával. Mikszáth
Vidéken. Egerben létesült elóKálmán-u. 1.. Tel.: fi—Jl.
« ó r Ilyen intézmény. Szeptem- NIK MEZŐGAZDASÁGI; 1
ber 15-re azonban elkészül a GSPLERAKAT,
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Ofdl

a doigoxó
parasztságot

segítik

Szegeden forgalombahozzák
a munkaközösség kővetkező lag'ai:

Dr. Tóth Aladár, az Oncraház igazgatója a budapesti sajtárén nyilatkozott az ország első dalszínházának Jövő
programjáról. Ebben
felemlíti,
hogy a magyar uidonságok közül legelsőnek Varadi László
karnagy Csintalan asszonyok cW
mü vigoneráját mutatta he. A
Szegedi Nemzeti Színház kiváló
karnagya ezf a rendkívüli érdeklődéssel várt müvét nemrégiben nyújtotta be a budapesti
operához és dr .Tóth Aladárnak annvira megnyerte tetszését Várad! operája, hogy aa
összes magyar
újdonságokat
megelőzve a szegedi karnagy
dalművét mutatja be. Remélhelőteg az újdonság mihamarabb a szegedi operaház müsoráré 1 s belekerül.
Saamüveeekef

Wéüer-W stöchentmér

5.

o u e i s x
üzem: Táp-in 7
§*«»•»**§
üzlet:Károlvlit.3 » B » f f ? S í 1
v e r s e n y

buforrakfáir
Alföldi gépkereskedelmi r.t. Kelemen-utca
11. szára alatt
(Posta mellett), ahol minden
kielégítő és legolcsóbb
BrucknerTesívérek igényt
6rbnj> bútorok nagy válass*
t ék ban kaphatók.
Katona és Segesvári KÓKUSZ!
mílasit aios.
;
Rutor-üzem Kossuth C. «. IV
ürlei György
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dfil'm agy

P. SERGIUS

a vll Átí hírli
a P l i a g n i r u
GrorolÓptiS
I
, ,
és {fsztrolópas

saivdor]

h©r»y-fér

BrucknerTestvérekRt.
TŰZHELY,
'égszekrény,
edény, kerékpár, gazda
sági "gépek, vasáruk, olcsó
árnk

tér Í4. Piám.

Mindan Idényro ajánlom összos textilcikkeimet I Csak legjobb árut tartok
raktaron I lámertés figyelmes kiszolgálás I Takarékosság kiszolgáld tagja!

4.

AZ ALLAMOSITOTT
LSPPSI
föréstrqyár
Szeged. Fetsfttlszapart 33,
szeretettel várja vevőit a
jól osztályozott fűrészáru,
léc-, épüjelfa készletével

őröltön
kenyérgabonát, p a p r i k á t

d a i t ó l f o n

Szobafestést,

takarmányfélét a

mázolást és bútor fényezést elsőrendűen. Jutányosán vállal
SriIEMItlEL és CSííMOR, Szt.
István-tér 7.

Tiszamalom Ipari és Kereskedelmi Kft.
Vértanuk-tere (Vám-tér) 6. sz. malmában

e^ász nap: Tafrarék'ár utca 6.

áfztaloí

Olcsósó.gt verseny!

József

Gáza

Gyözfidiön meg'

F-^ó
¥iih >

"tflUi

b u t o k c w k q k a

és Tártai

D u g ó n cs-tér 11. F i ó k :
ízléses!

cégnél

Hmvásárhely
Megbízhatói

FOGALOMMÁ

VÁLTAKI

GSCHWIHDT-FÉLE
készítmények
ukörök:
Aqua vHa*
Cordlnt éivágytihSr
Kávé-kakaó
Tripla sec

p

linkek:
barack
Nagykőrösi óborpárlat
Szatmári szilvórium
Porlorloo Rum

NagyhXrfitl

Tekintse meg

Sándor

Kossuth Lajos sugarat 20,
'Rendőrpalotával izemben)

központ! fűtést és égészaégtigylbercndezé 1 vállalata

b5est5rek

Szendrényl

Bolgár giimii*v!fó

TELEFON s 4^6.

ebesÉyén

F^iNprusbetfi a lakásán

drb-oiósneá litásban 2 személyes rekamléva! 4 1 0 3

Kárász-utca K. (Rosmnnnház)
EVmiszer cukorka ovöm"'c*.

Dvaára ni&te, SZEGED
c

mindent megmond. Jellemét,
nroltját. családi körülményeit,
tanácsot, útmutatást ad a jflvőre. felvilágosítást ad hozzá*
tartozóiról ü .
Kerasse feí!

vétasztékben
C ^ Ó F
B é l é n é l
Szeged,
Bajcsy-Zsilinszky- éa Kígyó-utca
sarok.

S-"

Vasárnap, 1948 augusztus 1,

Vásári a' tM ár, Politúros Itálék
2172mtnő«éai ó m
p
D 6 fáf»VFze?f héloszofiáK
FODORNE-M
8

H a r i s n y á k , férfi-, nftl é s g y o r m e V f e h é r n e m u e k

Kurucsev

írország

Béla

ítaláraözletéoek

GSCHW'NDT-kirakatét
a Főportánál

(Széchenyilér

sarok)

S Z E B E D , Rigó utca 30. — Telefon : 14-43

A dohányzóknak

Az államositott

GSCHWINDT-iéte

kellemes meglepetés
a

Magyar Kender-,
VÁSÁRON
Len- és Jutaipar
filléres

a

a XU1. Szeqeői Ipari Udstíron a textilcsarnokban

Szeged

'15 ÉVfr

é f e s z t ő v e i süt n Jó háziasszony
FSeíárusitót

Winzer BeoS cég, Apponyi

Községi Temetkezési

Intézete

Foglalkozik] fűrészáru előállításával, csomagolóládák, koporsó, fagyapot és sc-prőnyél gyártásával

Legszebb kivitelben és legelőnyösebb
feltételek
mellett vállal
minden igényt kielégítő
disztemetést, egyszerű
temetést, ravatalozást
és
bullaszállitast.
Intézetek és intézmények,
klinikák, kórházak részére külön
kedvezmény.
At egész város dolgozóiunk tAmogaiáeit kéri az ú jonnan
mogn vitt
Temetkezési

A 3 éves tervet

Intézel

Szeged, Szfchenyl-tér 9. fZsótér-hóz.)
Szeged legkellemesebb üdülő és szórakozó helye

. VÁROSI

Expresso káté, külünleass (aulait

Katóaka

ctikrásda 8 Hídnál

KARBID

r

PARTFUR

Ü z e m

Szeged, Csanádi-a. í - 3. Tel.: 4-66,908.

megnyílt.

KStzégi

16.

Ujszegedi Gösffirész
és L á d a § y á r R.f.
államosított

város

A.-utca

iő

kapható minden mennyiségben:

az ajwegedl Tiuaparton az épQlő hid mellett Vend glő olcsó árakkal.
Fillére* belépti dl folt.
Állandó motoros itke ó az aranv Jánoa-otcai lejáró'61

ná!

ésfélévalatt

valósitják meg

Valéria tér 1.

A SZEGEDI

BÚTORIPAR

! 11

LHKBEREIMEZESI BEMUTfiTOT

rendez az X p & r l V á s á r alkalmával
Kelemen-utca 8 . sz, alat.
Belépő dlj nincs.
KendhlvlUl olcao ArusIlAs,
HUNGARIA TERASZAN
esténként

L

K ö v i
R ó Z O a énekel
Vasárnap záróra reggel 5 órakor.
Zene s Vlróny —Rácz dtio.

TISZA

- m

a

l

o

vésit poclllonban t
[Fele k S l t s é g b e , j
te e f á r a d s á g b a

TOpRVFI

dolgozói

Minőségi termelésért

dolgoznak

kerül mosása, ha

m

b

a

Rádiót, csillárt, villamos háztartási cikkeket vásároljon,
villany és rádió szerelést, javítást végeztessen

/

c i p ő g y á r

3.1

n

végeztessen v á m ő r l é s t , d a r á l á s t
S Z E 6 E D , Udm-tér 6 . s z á m

DEUÍSCH ALBERT 8 S 2 S

Feltétlenül keresse
fel és kérjen
Ingyen m i n t á t a

i
használ.
Gyártja;
HUNGÁRIA
VEGY- LS KOHGMÚVEK RT.

u c s k a

M i h á l y

rum- és likörgydr, borpincészet

vásári kóstoló pavillonja
a* ipartestületi székház udvarában van.
Telep és iroda Kossuth Lajos-íagámt 21.
Telefon : 539 éa 128

DEL ül A I- V s n O R S / A (i

Vásárnap. 1918 augusztusi.

A f i á r o n é s e s (erp első

évében

Közel 70 mllllft forintét forditeifak
áüaUenyésziésrs

Rádió

1!

Jf> © r 1

ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK: líártöniMiőrül' kerétaárverNem vall orvos a aüván,
félbeszakad! a mérkőzés
BUDAPEST I 5 30 Hajnali z seny Szeged város bajnokságáért
6.30: Falurádió 6 15 Heggel]
KAC—SzMTE 2:1 (2:0) NváMa reggel 8 órai kezdettel ri Kupa bajnoki. Az első fóltorna. 7 00 Műsorismertetés
9 55- Áttelepítési kormánybiz- rendezik meg a Szeged város időben Vörös és Sütő góllátosság közieménvei
10.00 bajnokságáért folyó országos va I 2:0-ra vezet a KAC. Szükci-éx párver- net u'án az 1. percben Király
Hirek 12 00 Harangszó, hi- házlömbkörüü
rek 14 00: Hírek 15 15 Ká sen vt a Széchenyi-téren. A iavil 2:l-re Az 5. percbon "a
dióiskola 15 55 Müsorismer viadalon a szegedit gárda mel- Icecskeméti kapus megsérül,
tetés 1/0. Hírek 17.50 Hl lett indulnak az összes leg- orvos nincs a pályán, 5 perc
rek oro.zu. 20 00:
Hirek. jobb fővárosi és vidéki ver- várakozási idő letelte ulán a
sporthíre* 20.20; Ilirek né- senyzőit
játékvezető lefújta a mérkőmetül 22 00 Hírek, mit halzést,
lunk holnap? 24 00: Hirek ma- Újszeged-Csongrád NyK bajVásárhely-Makó 1:1 (1:0).
noki a SzAK-pályán
gyarul. 010: Hírek franciául.
Vásár Kupa mérkőzés. Sorso0.20. Hírek angolul.
Ma délután 6 órai kezdettel lás utján Vásárhely került a
BUDAPEST II 2100 Hírek játszák le a Magyar Kender döntőbe.
IJMTE—Csongrádi MTK Nyári
Vasárnap, auMiv/fus 1.
Kupa bajnokit Pataki játók- Kafacr (Csepel) Szeged' országai! kerékpárbajnoí.a
vezelő iránytlásávai. A Nyári
BUDAPEST I 7.0O: Heg- Kupa mérkőzés előtt 4 órai
Szombaton zajlott le Budagel* zene 7.30: Szalradegvhá kezdetfel üzemi bajnokit ját- pest—Szeged
távon Szeged vázak vallásos félórája. 3.00 szanak.
ros országait keréknárbajnokHirek. műsorismertetés 8.20
II. osztálya döntő. Któkun- sága. A verseny győztese KaiSziv küídf szívnek szívesen
ma délután 6 ó/ai ser Csepel 4 óra 38 perc 30
9.00: Katolikus vallásos fél- dorozsmán
jálszák le a DKMTE mperces idővel. A szegedi veróra 9.30: Unitárius vnl'á o kezdettel
NJVO labdarugó mérkőzést senyzők közül Baráíb Tisza
félóra 10.00. Görög katolikus Délkerület
osztályú baj- 22. Deák Tisza 23 és Jancsoegyházi ének és szentbe; zéd nokságáért II.
Gombkölő vezeté- vics Postás a 27. helyen vég*
a Rózsák-torén lévő templom- sével
zelt.
A mezőgazdaság 3 éves terv- Az első évben másfél millió ból. 1100: Képek. szobrok,
Ívnek egyik sarkalatos pontia. naposcsibét osztottak ki ked- rajzok. 11 15: Kamarazene. — Ifjnsi*!? aszóbaínokságob ÚjMa a lentszbalnofe'án uilohogy minden rendelkezésére 41- vezményes áron és mintegy 12.15: Anyák ót perce. 12 20
lót. A péntek délután megszegeden
16 erővei helyreállítsa kipusz- őlezer törzstyukot
Negyedóra az >Aranv Angyalkezdett egyéni teniszbainoktul! á i állományunkat. Az első
A Szakszervezeti MTE ren- sáűért ma már a döntőket játHusz mesterséges megter- ban*. 12.35: Árpádház! Szent
tervévéén a Tervhivatal Irá- mékenyítő állomás működük Margit kórus. 13 00- A világ- dezésében ma délután 5 órai szák A SzEAC újszeged! pányításával hét és fél milliós már az országban. 200 ezer irodalom kincsesháza 13.30: k*-7o*ttei bonvolítják le az uj- lyáján a nőt mérkőzések, a
beruházás, közei hatezer kis- forinttal segítették elő az apa- Somló Sándor Melódia együt- 'zegeoi uszodában a kőzépke- vasutas stadion pályáin pedig
fembert juttatott tehénhez. A állat-istállók
épdlését. 780 tese. 14.15: Ünnepi hangleme- ríilet ifjúsági úszóbajnok! ver- a föidí mérkőzések kerülnek
kővetkező tervidőszakban ez ezerrel a minta legel ők létesí- zek. 15.00: Nagy elbeszélők. senyét Az egyes uszószómok- lejátszásra.
az akció kiszélesedik. Eddig tését és a takarni anyfélék ne- 15.20: Zeitinger Jenő zongo- b-an nagy mezőnyök indulnak
I5 ib a SdgVár' vándóroTJért.
kétezer üszőt és tehenet, ezer mesített vetőmaggal való ter- rázik. 15.45: Roldizsár Iván ís erős küzdelemre számithafcnpori -bikát osztottak azét 50 mesztését. Az állalegészség- vasárnapi krónikája. 16.00-kor limk. Az úszóverseny után vi- Mezítlábas labdarugóink ma
kez<I<i;k meg bajnoki mérkőzé•zázalékos kedvezményes áron. ügy fejlesztését pedig több. Magvar nóták 17.10: Magyar zfpólómérkőzés tesz.
seiket a Ságvárí Ede emlékmint
négy
millióval.
Enciklopédia.
17.40:
Berli'cz
A sertéslenvésztés fejlesztévándordijért. A küzdelembe.
DCnlffk a Vásár-Kapáért
Az állattenyésztés éa egész- Le corsaire. 18.00- A Falu
aóie közel 800 ezer forintos
Nagyszeged területéről
60
® IluayaiU-léren
S< idióopeberuházással
kedvezménves ségügy fejlesztésére előirány- Hangja. 19.00:
csapat nevezett be. Igy erek ft
A Népi Sport Bizottság lés nz mérkőzéseik ígazt töm-gsporkan- és kocaitosztási akciót zott 52 millió forint helyett rctt. '.Madame Pompadour«.
bonyolítottak le.
Fzenlrivül közel 70 millió forintot ruház- 21.00: A Rádió Hangja. 21.10 SzMTE * rendezéséiben á Sze- tolást jelenlenek a labdarúgás
450 ezer forintot fordítottak az tunk be az első tervévben, Totóhírek. 21.15: Vasárnap es- gedit Ipari Vásár efüstserlegé- terén.
Rngliai hússertés behozat*! tá- amelynek eredményei nem Is tit szerenád. 21.40: Vasárnapi ért ma játszák te a döntő mérmogatására A hihtenvésztés maradnak el állattenyészté- rádióankét. 22.30: Sándor Re- kőzésekéi Szeged, Kecskemét,
Ifétfőm nszónará/'é Ufr-ej®.
née zongorázik. 23.00: Jazz- Makó. Vásárhely Csapatai? a d'en. Szeged ünnepi sporthete
fejlesztése eddtg 900 ezer fo- sünk talpraállitása terén.
muzsíka.
Hunyadi-téri sporttelepen. Az ireretétxui hétfőn esle rendezik
kúi tot kanolt. Kedvezménves
előmérközósf a tegnapi vesr- meg az NS/NSB és ar SzMTF
írón kosokat, aurákat, jerke- Hivatalt** .^i.Szlcméttygti
n
BUDAPEST II. 9, 0: Nép- lések fél 5-kor. a főméricőzést az ujszegedi uszodábnn
bárányokat oszloflak ki. Megesti
szerű zenekari muzsika. 10.00: nedíg a győztesek fél 7-feor uszópffrádéját. amelynek száindult a szövetkezeti juhteIfrdtelmény.
Közhírré
teFeltörő
séta
ZenciXJtámiában.
játszák Ic.
•vésze'ek felállítása, egv-egv
mait: úszás, toronyugrás, tré•zóve!kezet 250—300 anyát és szem. liogy á honvéd központi 11.00: G vermekrádió. 14.30—
fás jetenetek és viztpólóm érSzeged?
Kenöer
ttb.:
Műlóvásárló
bizottság
4—8
éves
13.00: Hanglemezek. 17.00: Ötmegfelelő számú kosokat kap,
kezés alkotják.
hely—Sinii
!ó
5:1
(1:1).
Góllö• törzsállományt két év múlva katona! hálás, vagy vonnthá- órai lea. 18.00: A Rádiózene- vők Tombácz (4). Császár, ilÜzemi bataokság: Vízmű—
másik saövetkezetnek adja »o- mos lónak megfelelő herélt és kar játszik. 18.50: »A bukás*. letve Gráf.
DÉMA
4:3 (3:2).
köztenyésztésre
nem
engedé19.25:
Szabó
Mitiály
orgonál
Jtíbb. A Tervhivatal az akció
ménlovakat óhajt vá- a Vas-utcai templombői.
.lebonyolítására, amely a má- lyezett
augusztus 12-én 9 óra- 20.00: Zenekari müvek. 20.30:
«odSk tervévben fejeződik be sárolni
kor a Szenlinihályteleken tar- Könyvszemle. 21.15: Magvar S z I T
H Í R E K vezetői értekezletet ts megtartInásfél millió forintot fordit.
juk féi 7 órai kezdettel. Megjetandó lóvásáron. Méneket a nóták. 22.15: Filmrésrfetek
A lótenyésztés fejlesztésére bizottság csak abban az esetlenés fegve'mi terhe
mellett,
22.30:
Jazzmuzsika.
Ilinapok
fez első tervévben érv milliós ben vásárol meg. ha az eladó
mindem SzIT kullnrvezctő réberuházással 150 mént vásá- azokat saját költségére és veHétfő- Dohánygyár fél 5Már- szére kötelező, a SzIT központi
Hétfő, augusztus 2.
roltak, másfél millió heruhá- szélyére az átadás előtt lvarki András, Ruházati fél 6 óra- székházában (V6rősmarty-u. 5)
Itóssai pedig ménieleoeket ló- lalanitja Akinek a fenti felté7.20: Reggeli zene. Hang- kor Göncz! János.
Hétfőn este 6 őrakor a szaktenyésztő gazdaságokat, csikó- teleknek megtelelő lova van, iemezek. 8.00: Háztartási taKedd- Szőregi Petró'emngyár szervezeti székházban propaBe ve lő le lepelre t léleritettek. az lovát a fent említett Idő- nácsadó 9.15: Heti zenész ka- 4 őrakor Kanalas Sándor.
gandafclelős értekezlet
tesz.
Az egészséges baromfiállo- ben vezesse a bizottság elé. lendárium.
hanglemezekkel.
Szerda- Szegedt Kendergyár
mány és három Rtenvésztés I. foka kőz!®', ható'áj.
10.00: Jakab Terka szalonze- 2 óra Sárvárt György, Ujszege- Megjelenés szigorúan kőte'ező.
fejlesztésére báróin millió 025
A reszortfelelősek a mozidijaknekara 12.15: »Asztali muzsi»zer forintot fordítottak az
ka*. 13.00: Beszélgetés a Mar- di Kendergyár 2 óra Bozókl kal számoljanak el.
*ís« tervévben, mig a követgjU-htdiról. Kökény Lajos elő- István, Vasút 6 óra Bellányt
Felhívjuk az üzemi, kerületi,
kező években erre a célra FüSZERrZLETFM augusztus adása. 13.15: .Népek zenéje.* Béla, Ker .a'k. fél 7 óra Aidok szakmai oktatási vezetőket, hogy
közei 10 millió beruházását 1-én MEGY1TOMI Rigó-utca 8. 14 15: .Mindenki muzsikája*. Ilona. Petőfi tanoncotllion 8
tervezik. Minden megyében Kérem a vevők szives párt- 16.00: .Romantika*. Kalando- óra Fazekas G. és Dékány Má- hétfőn 6 órakor oktatási értekezletet tartunk a szakszervekelletőközponfokal építenek kit. fogását: ózv. bz*M Lísrióné. zások a zenetörténetben, hang rta, Garami tanoncotthon
8
lemezekkel 16.30: Olimpiai óra Hadncsek Ilona, Déma 5 zeti székházban.
híradó. 17.10: A Hadifogoly
Híradó
rádiőkőzlemőnyei. óra Puh'cs Ilona, Lemezgyár 2 J u g o s z l á v
Feltétlen nézze meg a
17.15: A VórüSKereszt közle- —féi 4 óra Gónczy János.
ményei. 17.20- Szív küldi szívCsütörtök- Angol-Maoyar Junek szívesen. 18.00- »A való- ta 2 óra Lendval Zoltán, Ró- t ű z i f á r a
ság atvia * 18.40: Könnyű ze- kus 7 óra Ktoin Sándor, Émos2
azonnali szállítással rendetagszövctkezeleinek
ne. 19.30: A falu hangja. 19.50 7 óra Takács István, Ujsomodelést felveszünk q-kint 27
szemléltető kiállítását •
Olnnjyjal hírek 20.35: .Magyar
árban.
János, K Lforintos
muzsika.* 21.50: Gvermekek az gyl telep 8 óra Zsák
O X K A I — BOGNÁR
S í í g a d i mari Vasáron
ütközőn. 22.25- Olimpiai hír- Konzervgvár 4 óra Adok Hona, íakereskedők. Károlyí-U. 2/b..
adó 23.00: Banda Ede gor- Fodor-fe'ep 8 óra Dunai Jó- I. em. 4. (Népbank-palota.]
f Eredményeket
dónfcázlk. Petrí Endre zongo- zsef. Móraváros 8 óra Aczél
rázik 23.35: Az ehnult hónap M'k'ós, ÁVinter-keefgyár 4 óra LANDEMBERG MöR
érhet e'
rádiókrónikája.
Száraz Pál.
Szeged Bocskaí-u. 10—12.
Péntek Belváros fél 8 óra CEMENTARUK,
es
parasztság
Budapest II.
Kovács Attila, ösomogyi-telep ÉPÍTÉSI ANYAGOK
Fatí- és padlóburkolások.
8
óra Eichinger Ferenc.
17
00:
Ötórai
tea.
Tánczetermelésben, értékesítésben és fogyasztásban a ne. 18.00: Petőfi kora: Pető- Szombat:
Aszfaltúi unkák.
Nyomdász fél 6
Alapítva: 1880.
T.: 884.
fi neve. 18.20: Handel: g-moll óra Balta János, Magánalkalconcerto grosso. 18.30: A Mol- mazottak fél 7 óra Faragó.
nár—Szátvássy
vonósnégyes.
dds
19.00: A Falu hangja. 19 45:
Közellátási negyedóra 20.00:
Fe'hivjuk a NogvszegedI SzIT
Operettrészletek 20.30: A Rá- titkárokat, hogy 3-án délután 5
dió Szabnuegyeteme. 21.15:
Olimpiai hírek'. 21.45- Mi tör- órai kezdettel rendkívüli titkári
ténik a világgazdaságban. 22.00 értekezletet tartunk, melyre a
Magyar nóták. Süld Tóul ci- megjelenés fegve'mi terhe metgányzenekara muzsikál. Far- lett kötelező. Ugyancsak kedkas Mária énekel.
den, 3-án a rendszeres kuttur-

FÖLDMŰVES
SZÖVETKEZEMEN
keresztül

Valória-tór.

II É I, M A G V » IC O K S Z á V

PórsMrek
Pártnapok cr. üzcral és kerü? szervezetekben

Vtaárnap. 1048 naguszftr? {[

vet. A nyugdijrendezésrői tar- flőzeHófáai
Mxlemóny»
tanak beszámolót. Minden nyugCukor asztü s
díjas megjelenése kötelező. JeBefőzés céljára uz 1948 aulenléti iv aláírandó.
gusztus havi általános közelAz alsóvárosi
szervezetbon látási jegy 69. az. »B« szelvé(Róka-u. 21) ma délután 8 óra- nyére, 70. ss »B« szelvényére,
kor szemináriumi vizsga lesz, 91. sz. ^augusztusi pótcukor
92. ax. •auguszminden szemináriumi hallgató szelvényre*.
tusi pótcukor szelvényre*. 209.
pontosan jelenjen meg.
sz. »V« szelvényre. 210. ra.
Felhívjuk
pártszervezeteink •3« (arab 3) Rzc'vénvre. 215.
sz. tauguszlust pótcukor szelfigyelmét, hogy az MDP gazda- vényre*.
218. sz. •augusztusi
sági osztályán (Arany János-u irótciiker szelvényre c 1 kgr.
2) pártjelvény kapható.
kockacukor a megállapított fogyasztási áron
vásárolható.
Augusztus hóra rendes hatóK'sve'ntfcprifiv
r o v á s t ság ciikortrjarfag kristály- éa
kockflciikorhan a
következő
K Mar a7 Dolgozók Párttal
szelvényekre vásárolható: 69.
nag-sreje-á'
választmánya j
Bdni/úszgijermpkek
mrgeeo- sz. általános közellátási jegvre
v»&r ao, XnjguztKS
1-ér"
lé lelőtt 9 óra'
kezdette |tféflrié»e.Á pécsi bányász él- 10 deka kri.táiv. 30 deka koc'Hésl tart a* Aranv Jáues- munkások és bányász hősi ha- ka, 70. sz. alt. közel Iá fást jegyiirfra 2. színi a'ajlt "s*ékhá»- lottak 50 gyermekét vendégül re 40 deka kristály. 30 deka
baa. N i s V m i : drZ51d látja a Magyar Vöröskereszt kocka. 91. sz. ált. közellátási
Sándor elvtárs poj'tkai be- szegedi szervezete egv heti idő- jegyre 60 deka kristály, 30 deszámolója.
tartamra. Az egyik napon
a ka kocka. 92 sz. ált. közellátási jegvre 60 deka kristály,
Szegedi Kereskedők Érdekkép- 30 deka "kodra. 209. sz, ált.
viselete
fogja
vendégül
látni
a
közellátási jegvre 40
deka
MAV nyugdijasokt A hétfőre
A bd- kristály. 3p deka kocka, 218
hirdetett taggyűlés
közbejött bányászgycrmekelcet
akadály miatt e'marad és 5-én, pvászgyermekek 2-án, kedden sz ólt. közellátási Jegyre 40
csütörtökén délelőtt 9 órakor a 12 órakor érkeznek. Fogadásuk deka kristály. 30 deka kocka,
sz. ólt. közellátári Jegvre
Káivárla-u. 10: sz. alatt lesz, a Vöröskereszt székháza előtt 216.
60 deka kristály. 30 deka koc
budapesti ldküldött részvételé lesz (Dózsa György-u. 8.)
Mison Gusztáv, Városi kertészet délután fél 4 óra Németh
Lajos, Déma délután 4 óra
Pelrl Ferenc, Konzervgyár délután féi 3 óni dr. Bakos Géza,
Belváros
VasútII. délután 7 éra Perjés! László, Közigazgatás délután 8 óra dr. Kuti Richárd,
Angol-Magyar Juta délután' 2
óra Bartha Béla, Márkus fatelep délután féJ 4 óra
Radek
József, MAV Pályafenntartás
délután 3 óra Varga Pál, Moeik délután fél 3 óra Pintér
Gém, Bankok délután 8
óra
Tomhácz Imre.

{ugu'ztus 8, kedd-

"gatom dé'után fél 8 6ra Fari Is'ván, Póté cipőgyár déi
ín féi 5 éra Farliírt György,
rosí fürdő délután fél 7 éra
her Béla.
1-én, strrddn• Közúti
h'd
'c'őtt 12 éra Slmonovits Mii'y, lemezgyár délután 2 6m
non Béía, Orion délután 3
1 Klein Sándor, Rókus dé'An 7 óra Dénes Leó, Móravás déiulán 7 éra Halász
•6n»v, Fe'sőváros détuláa
7
Kövi Béla. Főtte tr'ep dél
.ín féi 8 éra Sárvári György,
séváros dé'után fél 8 éra Ré1 Béla, Osomogyi déVán fél
éra Pannik István, ITjsomo•I dé'után fé. 8 óra dr. Gál
ivadar. Uiszewd délután fél
! óra Bartha János, József-teli dé'után fél 8 óra Berkes
Arenc, Belváros I. délután 7
•ra dr. Anla'ffv Gvóngv. Bgyoet-.i délután 6 óra Perlési Károly, Móv. Rókus délután 3 óra
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ka. 215. ax- ált. közellátási
Jegyre 60 deka kristály. 30
deka kocka. 226 .sz. közeliár
tári pótjegy. Ujelölve a tew
hes és szoptatós anyák pótfej'
adag kristálycukor szelvényre
20 deka. 227. sz. kó/rllátá*
pótjegy, ld jelölve a 65 éveg
felüliek nóllgjBilagjára 20 dóka kristálycukor. A felsorolt
jegys zrí vényekre nug
1-tól
aug. 3 Írig vásárolható a meg
jelölt mennyiség. Pelsinnesies
CatNHia&Yüjtófc ujabb fctjclft.
lése. A kötött forgalma termé'
nyék átvételére a Tonyafcjlesető és Enitő
Szövetkezét
nyeri kijelölést. Polsánuoslet)

Sxnhnreroezeli Wrrtk
Felhívjuk az üzemi Mznltsápok figyelmét, hogy üzemük öthónapos részlettervének másolatát at MDP
üzemszervezési
osztályának és a szakmaközi
titkárságnak legkésőbb e hő végéig küldjék be.
A Házfelügyelők nőcsoporfj*
nőnapot tart 2-án, hétfőn délután 6 órakor a szakszervezeti
székházban.

k

. BULVÁROM 3 szobás, össz- fcGY mély gyermekkocsi el- JóKARBAN Lévő férD. vagy UUTOR1 kószáló tőt JavttásoJ^
m'egrende lések,
női kerékpárt, esetleg gumik átalakítások.
' komfortos lakás butorrat útadó adó Szent László-utca 4b.
Konv®
EGY fehér 3 lángos gáztűz- nélkül ls vennék. Ifétvezér- Fizetési keavezmény.
HOSAST. vasalást, házi var- »Angtisztus 15t jeligére
Iiák raktáron. KAlvárla-u. 11*
utca 43b.
rást. stoppolásl vállnlok, ház- IriiBfRLKTI nagv szoba ke- hely. sütővel, teljesen jókar1
hoz megvek Babuskov Olga, vés bútorral átadó Bus páter- ban. eladó Móricz Zsfgmond - BÚTOR, egy ágy, éjjeliszek- Banbov
utca 1. szám. JlerédL
(volt Lrzséhct)-rakpart 4., ház- rénnyel. komód (subfód), egy IIAVI 4000 forint fixel renMlila-utca 8.
vitrin, fényezettek, elsőrendű delkező ónálló iparos, sportfelügvelőnéi.
LATIN helyesírásban tettesen
jártas igen |ó gépirónőt azont»AZTtZIIFI,Y. négy égős. re- kivitelben eladók. Br. Jósika- ember. Ismeretség hiányába*
keresi sportkedvelő csinos é«
nnlra keresünk D-agnostÜkni
mekül süt. szép és jó. ClTka utca 23.. I. emelel.
férihezmenenaR
kl'nlkn Röntgen laboratóriuma. NAVó 10 fillér, lpó, fölözött Irarszfirő aszbeszttel. Tisza La- !ít«Y gyermek sportkocsi el- vigkcdélyü
tej
40
fillér,
tehéntúró
2
70
adó. Kossuth L.-suaárut 44b.. höigv ismeretségét, kl üzleté*
Jclentke-ris 11—12 óra között.
ios-kórut
27..
I.
8.
távoíléte alatt önállóan vezeínl
NYOMOZ w r
mogNgre'ést forint. Naponta frissen köpült VILAOVEVO 3f2-es Telefun- földszint 2.
Jó eliédlő és hllószoba bútor tudtiá. .Esküvő elsején* jelige),
csalt szake'nbcrek' ei vére les- val Teiüzcm. Aradi-utca !>.
ken
törpeszuper,
elsőrangú
álSzasen Posztós és Boros m<ig|án- K'SKUNDDROZSMYN.
eladó. Zsó'ér-u. lb. és Gudlln-féíe nagv tűzhely 54 ÉVES magányos asszony
badság-tér 22. számú ház el- lapolban
keresi házasság céljából hozeladó. Tisza Lajos-körut 15.
nvomo'ók. (í át-útra 15
Farküs.
Plttk-gvárnál.
GA7T0ZHKLY
három lángos záillő rérfi ismeretségét. »J6«
PáTVITMiAR A előkészít flzít- adó. (Szeszfőzde.) Érdeklődni
káböi és számtanból lanártc- a helvszmen
I urailf a örás éi ékszerész. sütővel nagvon olcsón eladó. zan éielü* jeligére.
BARKABATJAT mosttáviItass*
lőlt r.iliom-ulca 14,. földszint JAK ÁRB AN lévő varrógéo el14 Maros-ulca 56.
adó Tisza Lajos-körut 38. a keresek kar és kárász-utca
4. szóm.
z'ebórlkat becl-er- ÜZLET Belvárosban, szép be- bőrpuhító festésre!. Rövid 6*
házfelügyelőnél.
PT-OSKAHtTAST garanciával BONTÁSBÓL kikerült tégla, érát ki), fzflstő*. britténsriozereVet rendezéssel. hátsó helriséggcl hosszú bőrfcahátok mérték után
vállai a Ctán vállalat. KAtvá- egerén, tctőlée, faanyag Ér- mazas áron. Ora- es ékszerjavttlst fiüigi'ísen eladó. »Olcsó béri'u szakszerűen készülnek (,sordíg
bőrruhakészi'őmcsternél SzenI
le (igére.
vállalok
ria-utca 30
díeklődnl Bőrklinikán Miklósfelsővárosi
t «-!fl ÉVEN leányt könnvehb nál
VAINZINÜ - jókartian lévő - HAT méteres motorcsőnaktcst Miklós-utca 7..
I áztarlá&i munkára keres Hor- Hfil.VF.ttFKKT veszek, eladok. mély
gyermekkocsi eladló. eladó. Segesvárv és Katona temolom mögött.
cég. Bajesi ZsÚiasrfíy-u. 16. FATELEP Klskundorozsmáiv
v.íthné. Arvtz-utco 9.
Falus bélveglícreskedés, a fo- Sznnoanos-u'ca 3.
Telefon: 2-78.
főútvonalon bérbeadó Érdelét
MÁTRA
HM)
as
motorkerékgadalmi templommal szembeu.
LIKAIT
rór uj gumikkal eladó. Szent ERIKA port. A cg. Irodai író- lődök Klein Szeged. Franc««
Iskoln-ulca 29.
gép nagyon oIc9Ön elatfó. Kos- ulca 13a. ielentkézzene'..
István-tér 2.
BELVÁROSI 1 szoba, ősszaNt.lJ!, nvcrsguml'-Bgnszló a MANSIV feslett hálóbu'or, két suth-utca 25.. I. 5.
REI.VARCM üzie'.helyiség )««
cV szkoniforlos emeleti modern Vldra-ulráhan
kaphatói Uvo- rekamiévfll eladó. Arany Já- Ei«Y jókarban lévő varrógép rendezéssel átadó.
.M;ncea
' leásom — nngv cserépkálv- tet lessék hozni'
Vidra-utcai nos-ittca 10.. Slern.
1
eladó. Csillag-utca 19. Meg- szakmám alkalmas* jegére,
i. crempés fürdőszoba, gáz, koréknárosnil'
minden nap délután POLOSKA'RT AST garancáyal
liinv. lelefon — elcserélem ARANYAT éri kerékpárja és HASZNÁLT, egyajtós, nagy tekinlhetö
4 órától.
végez a Cián vál'átát. Fékeloisonló budapesti lakással — mo'orja. ha Aranykerék a ja- jégszekrény eladó. Bertényí- 1
DARAB 5 hónapos malac. 1 sas-utca 10
•ürgős csere* |cligére a ki- vltó'a uj hely: Kazlnczy-ut- rég, Apponri-ulca ele'én
f i , adő lOrt drb. Bón-cserép. használt férfi kerékpár, ká- CITMIRÉI VEGZÜl részit gvore
lóba
ca 11 szí m.
Metropoi
kél öltöny fhiruha. 13-14 poszlásriéz,sa és egy vashordö san. vidékre ts,
nTOROZOTT szolvíkat. tálcáNAVOORFALVAN Szanorhogy évesnek, egyik bocskai. Re- esővíznek eladó. Kereszt-u. 6. nvomda. Dot£ár-u1ca 21.
ikat. üzlelhelyiséget keres, dűlőlien
Csánri-tanya föld él- mén vott ea 41
KÉT helyiségből álló helyi- ELVESZTETTE bőrpénzturrá®
inái. lakáscserék l.akásügy- adó. Érdeklődni
Ösztrovszky- JóKARBAN lévő
ség mühély. vagy raktárnak ját pénzévei és összes okmá*
ökség. Kólcsey-ulca 10
gyermek
egvütt Gavallér i á v á *
!F,LVÁROSB\N különtie'ára'u utca 10
sportkocsi eladó Hatász-u. 17. átadó Érd." Bocskai-utca 5. az. nvaívai
Szatvmaz 199. sz. a. lakosJuAN»«ARAGYPJUT magas áron VENNÉK priváttól
nntifc festőnél.
lutorozoll vagy bútorozatlan "eszünk
gis táírón a déli órákban
rodahelylséget keresek 0.1- 9. szám. 2—6-ig Cserepessor biedermeier asztatt és ülőgar- SEZLON. folytonégő kálylid, redről kiindulva n Nemzetköz
kóniTsrekrény.
jrógéposzlat
nitúrái Arpád-tér 3.
nekel .Azonnni I « ieltgére bOLLINOKNI
44 — rVEt.SZFKRÉNV rtiírin). rá- írógéppel eladó. Kárász-utca úrén. majd a Károlyricöru g
ELCSERÉLNÉM szolra -konyha, tmrolvs 24—.haivásógép
háziottó 9.—, dió 2-t-l-es. világító veckcr- 14.. I. em 2
átiéúre a neszűrjhegri iskoláé
spelzos kisenb lakásomat na- önborotva penge 20 fill., zsebALIG használt fehér sport- hoz vezető uton. Kén a bevohbért. csc'teg 2 szobásért kés 2.90 DórinI. Frá'er m'ükö- óra eladó Zákány-utca 29.
125-fls Sarhs motor eladó. Ré- kocsi és egy gáztűzhely eladó, csületes megtalálót, hogy fe
Xod őrtelep, Tátrn-tér 3.
szörüs. Mikszáth KA|mán-u 5.
300 forintot tartsa meg. esa*
j Fecske-utca 3.
SZOB 4-konvha. snelzos utcai LtíN rutmvás7on fehér és szí- vai-tttca 6a
okmányokat küldje el •
lakásom elcseré'ném hasonló nes Icgo'csóbbnn Csets müszö- K'NMf 'JETO kombinált szek- it DARAB Zündapp 250 kbc. az
sratvmazi
nosténi.
és
egv
oarab
Zelka
175
kbc
rény
eladó
vagv
elcserélem
dsóvároslvai. Déübáb-u. 27. vőnét Újszeged, KózépkikötőGÉPiniMZÉST.
csipke svéd!
kifogáslalnn
motorkerélkpár
ajánlat szerint Szatymaz-utca
emelet
sor 12
; meghizásbói eladó ötott mű- és kosztümkötést vál al
15. gázgyárnál.
K'N szoba-konyhás lakásom FOTFLAt.T eladó
tát kézimunkaüzlet, Kigv-ó-u.Bj
Szcnthá- KOMPLETT világos hálószoba szerész Szőreg, telefon 22.
elcserélném nagyobbért. eset- rom-ág-utea Ca földszrn'
PÓTVIZSGÁRA.
felvételinfe
bal. olcsón eladó MosUavaikörut ELSŐRENDŰ
kifogástalan
leg kétszobásért! Hétvezér-ut- IIAZ efadó. azonnal liekö'tözgvermekruha. vagy fehérnemű nyelvekből, zenéből jutányo29 fRerlini-kőrut5.
ca 60
Nttő lakásba', főútvonalon. — ELADÓ kifoctástfilan minőség- házivarrónőt sürgősen keresek. sán készít e(ö tanárnő ttárfe
EUYKTMMI hallgató huloro- Tim a kiadóban
Mániátokat »Preclx
munka*
zo't szobát keres. Afánln'nkat '•YALUGÉP fúróval kombinál- ben- sifon ágvnemükésztet. 6 jeligére.
^^^uEnrrnvMttMttízAtt
személves abrosz 6 szalvétáld adóira »AllnndÓ« jeligére
va. mo'on-ai eTadó. Hajós-utca val. 6 személves poreellán ét- 3.5 TONNÁS Rába Spectái tepolitikai napilap.
K!S szofra bútorral
Átadó. 24b . emelet.
kező. leás. feielexávés szend- berautó. príma állapotban. Jó
Felelős szerkesztői
»300* ielioéro
»«Vt 3MFK sporlkocst eladó. vic.ses készlel. Somogyi-utca gumikkai benznnnej és
DR ANTAI.FKY GYORG®
10 MAZb.A fával, vagv rénz- Délibáb-utca 71
zai egyaránt használható, na26. földszint 9. ajtó.
Felelős kiadó:
zol iula'mazom. nld egv föliér- Él, ADÓ egv kisebb ház. azon- JAKABBAN lévő Jérfikerétc- gvon sürgősen eladó. ÉrdekDR. ZOLD SÁNDOR
Icll lakáshoz hittat. Sznlymaz- nal álvetietfi.
Somogvitelcq> pár és egy férfiöltöny sürgő- lődni Klivinyi gépüzem. Zsóulca 41.. Róvóné.
Szei-kesztőség Jókai-utca V
VT itten 247.
sen eladó Sz. Párizsi-kőrut lér-utca 4.
Felelős szerkesztői telefon:
BFI-VAROSB \N lévő szolra- ÉT, ADÓ fekete szil női bunda 43n
Szerkesztőségi telefon: 101
konvhás, sjielzos lakást etrse-- •unras aink-n. |ó ál'a©otban. p o l i t i h és
géptörlőrongy
rélcm hasonló
ujszegediért. '•'ovácsné. Un'nári-u'ea 9.
kanliató. Kossuth Lajos-sugár- »IBOLYA« jetTgére komoly fér- N y omda.^rk|ztfeé|i telofoi
Cim: Főrnvor 37.
fitől levél van a kiadóban.
L'GY bő'elü kisfias tehén el- ul 32
BF.I.VAROM 2 utcai szoba- adó. Tóth János. Tápé, Uzsoki- t'7f.\két személves ul al- VIGII étteremben az ipari váKiadóhivatal "Kárász-utca I)
konyhás. nem komfortos lakás uten 2 szám.
pakka evőeszköz eladó. Brüsz- sár tartama alatt olcsón étkezTelefon: 325
azonnai álndó. >(iáz« ielinére. B5TKJÜ kecske eladó. Tápé. szeli-körat 20., trafik.
het Feród, vacsora,
menüAz x-ei jelzett közleményei
SZOBA, konyhás lakásomai ol- Kassa-utca 5.
!i a m . b e r e n d e z é s n e k vagy rendszer Mérei-u'ca 5.
Cacréliiéin hasonlóval.
vagy UllitS-tTCA 12. sz. kis ház naopali szobának
nlknlmas MOTOR KERÉKPÁROK kiinvtt- dijazottak.
esetleg 2 szobásért. Szalvmá- eladó 3600 forint és egy da- szép magyar bnlor eladó. Bol- va. vizsgáztalva,-olcsón eladók. fY III! alilKI.IUL, IVIl. il.VUllliiafe
F, vezető: Koncz László.
Galibánál. Mércy-utca 5.
aí-ulca 22.
dogasszony-sugárut 13rab Tarián-föld,

