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Az etso
„Minlagazda"jelvények.,.
(n. I.) Az i p á n munkaverscnyek első szakasza augusztus
elsején,
ttároméves
tervünk
első évének fordulóján lezá
fúlt
Az eléri eredményeket
a
közvélemény
ludprrvá'ára
hozták, rádión, sajtón keresztül
ismertetlék,
gyárakban
üzemekben maguk a versenyben résztvevők, a dolgozók
megbeszélték. A munkaversenvek hőseinek, a termelésben
élenjáróknak már a megszolilt elismerést is átnyújtották.

S

étmunkásjeívény. Napok kérttése, hogy a jelvénnyel, a j ó
munkával összefüggő pénzjutalmakat fa kiosztják.
Az ipari munkásság versenyévet párhuzamosan a magyar főid népo, a becsületesen
dolgozó parasztság Is versenyez. Termelési
versenyben
á l l . egymással mérkőzik, hogv
többet, jobbat, megfelelőbbet
Juttasson a magyar népi demokrácia asztalára. De arra
Is törekszik, hogy erőfeszítéseinek és a 'kedvező időjárásnak közös gyümölcsét, az idei.
ftz előbbinél sokkal bővebb
termést minél gyorsabban be
Is szolgáltassa.
Az Országos Mezőgazdasági
Teetnof,sst Versenyiroda »\fiilagazda«-jeivényt'
létesített
— a Jelvény szabályzata szeWnt — a termelésben, állat
tenyésztésben, termelési verBenvhen. annak szervezésélén
kiváló dolgozó parasztok kap
ják meg. Olyan gazdák, akik
n közösséggel törődnek és a
szövetkezeti mozgalomban, a
szövetkezeti
termelésben
ís
példaképül állilhatóic.
A jelvény szabályzala tehát
meglehetős
követelményeket
támaszt a parasztság felé.' Es a
követelmények még inkább értékessé teszik ezt az elismerést
A >Mintagazda'-jelvény
méltó pária az Élmunkás Jelvénynek. Mindkettőt az egész
magyar nép adja. Az elsőt a
gyárak élenjáróinak, a másodikat a parasztság legjobbjainak.
A csépiési eredmények azt
mutat iák, hogy a magyar parasztság az ország szemponttóból egyik legdöntőbb termelési ágban — a gabona termesztéstion — kiváló eredményeket ért el! Az idei termés
sokknt fetülmulia a tavalyit
A esénlés befejezésévet a beszolgáltatások pedig oívan lendületet vetlek, hogy szükségesnek mutatkozik a gabonatermesztésben és beszolgáltatásban kitűnő letjcsitménvt felmutatókat azonnal mégintatmazni. A népi demokrácia egv
percig som hagyhat elismdVés
nélkül igyekezetet, buzgalmat,
megértést mások, a közösség
problémái iránt.
Ezért már most, a termelési
év és versenyév befejezte előtt
háromszáz ' »Mintagazda*-ielvénvt "kiosztanak. A termelési
és versenyév lezárása után
sor kerül a mezőgazdasági termesztés töhM ágaira ís. Az
ntt élenjárók szintén megkapják megérdemelt iufarmtikaf.
Ez a háromszáz jefvénv kiállításban.
kedve zm én vek ben
Ugyanaz, mint a később kiosztandók. De a most kitüntetettek büszkébben viselhetik. A
Jó gazdák legjobbjai kapták.
Az ujak. Az élmunkások első
tórsaf...

Szeged, 1318 aufl. 18. (Isftt
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További megbeszélések várhatók
Moszkvában
Molotov és a nyugati hatalmak
képviselői között

Az USA és Franci aorsz%
nagyköveté, va'amint Bevin
kü őnkütdö tje tegnap ötödizben kereste fe' MolotovoL
Az öt megbeszélés közű' ez
volt a leghosszabb: Három
és háromnegyed óra hoszszat tartott. A nyugati,(diplomaták ismét " elzárkóztak
minden nyilatkozatadásétól.
1
z országöan többezer munleásmelfcn m á r ott ragyog az A három diplomata még tegötágú ezüstcsillag, a büszke nap este összegezte a tár-

gyalás eredményeit és elkü dőlte je'entését'Washingtonba. Londonba és Párizsba.
Nemzetközi politikai körökben általános a vélemény,
hogy a moszkvai tárgyalások dőntö fázisukba téptek.
Egy késő esti BBC je'entése szerint további megbeszélés várható Moszkvában
Mo'otov és a nyugati hata1mak képviselői között

nCké é h e n k i m o n d j a , h o g y
néni t á r n o k i j a a k o r m á n y
bór- és á r p o l i t i k á j á t
és
n e m egyezik bele a bérek
rendezésének u j a b b elhalasztásába

Szakszervezett körök rámutatnak arra, hogy a Force
Ouvrier tagjai eié edetlenek
Jouhauxók kormányt-támogató politikájává1 és tömegesen térnek vissza a CGTbe. A keresztény szakszerA dunai értekezhet a szovjet tervezet vezelek
az ár- és bérkérdésutolsó pontját Is elfogadta
ben a CGT-hez csatlakoztak
— jelentelte ki a CGT titA belgrádi Duua-értekez* "avaslatok ezzel szemben ah- kára.
'et tegnap elutasította a nyu- LOZ kötötték a hatálybaléA franciaországi
Chomgati hatalmaknak art a "ja- pést, hogy az értekezlet vavaslatát, hogy a Dunává' lamennyi résztvevője ratifi- montban sztrájkba léptek az
kapcsolatban felvetődő vitás kálja.
orvosok a magas adók miatt
kérdéseket terjesszék a nembiztonsági
v !'stnszklt szovjet dflegá- és csupán egy
zetközi bíróság elé. Az érte' íól "
"
tus felszólalása
és
meg- szolgálatuk nyújt első sekezlet általános bizottsága
győző érve! ulán az érte- 8 % t
ma vitatja meg a szovjet
kezlet elvetette az amerN
tervezet utolsó, 42. pontját.
kaL, francra módosító ta- A görög demokratikus
(Díványokat
Ez kimondja, hogy az alhadsereg
kotmány akkor lép hatály- és a dunai államoki 7 szavahatalmas sikere
ba, ha a hat ország a rati- zatával Anglia és az EgyeA szabad görög r á d i ó
fikációs okmányt -*>
jugo- vüU 4] te írok rrn-nwtai elszláv
küliigymimszlérium- lenében elfogadta a szoiet lenti, hogy á demokratikus
•szöveget. Franciaország kép- hadsereg egységei az északban letétbe helyezte.
A szovjet szöveghez be- viselője nem vett részt a pindoszi arcvonalon visszaverték a fasiszta haderő
nyújtott amerikai és francia szavazásban
több támadását. A királypárti fasiszták mintegy 200
Tiltakozik a francia nép a Reynaud*
halottat és sebesüllet veszterv ellen
tettek. A grammoszi arcvoPárizs, augusztus 17. A Majdnem minden vidéki vá- nalon vivott csatában az elfrancia dolgozók ujult erő- rosból a vidéki megmozdu- lenség a hétfői napon kü'öveszlecégeket
vel fe'ezik ki felháborodá- lások hirei érkeznek. Nem- nösen nagy
sukat Reynaud terve, a ren- csak a szakszervezetek, ha- szenvede t, összesen 703 kadeleti törvényhozás
terve nem a k fi lön féle társadal- tonája esett eh vagy sebesült meg. A demokratikus
ellen.
mi egyesü'etek. volt front- hadsereg
légvédelme lelőtt
harcosok,
az
ellenáttók,
nőMunkások,
kereskedők,
két
ellenséges
repülőgépet.
iparosok, lisztviselők és szövetségek és ifjúsági egve- Az epiruszi arcvonalon az
parasztok
rgvehwzt >'ö sölelek juttatják e» tiltako- egész napon át tar|ó harcok
írunkabe .ritiit* té'S'-!
és zó távirataikat a köztársa- után. az ellenség nagy eml'Ha'o ó ívek ezretoek a'á sági elnökhöz.
berveszleségeket s zen vedlett
A s z a k a d á r Foree OuvÍrásával (ultaUák kifejeKörécmaced ón i ában a szaricre
vezetőségé
k
o
m
i
n
fi
zésre etégedei Fenségüket.
badságharcosok visszavertek
egv váratlanul.Snditolt ellenséges támadást.
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A SZEPTEMBERBEN megtartandó svédországi választások eiöcsatározásal megindultak. A harc a szociáldemokrata kormánvnárt és a polgári párt között folyik.

AZ AMERIKAI egyesöleti
na'ómunkások szakszervezetének több, mint 24.000 tagja kedden a Harwester társaság 77 gyárában sztrájkba
lépett, mert megszakadtak a
A BERLINI szovjet ható- béremelésre irányutó társágok rendelete
érfefmében
gyalások.
szeptember 1-től Bériül szov-

jet övezetében megkezdik
a
péksütemények készítését. Míg
,4278 nyugati övezetben levő
gvár és üzem je fen tette be
megszűntetését, addig a szoviet övezetben a termelés mindenütt rohamosan emelkedik.
JOSEF SORÚ román újságírót a francia rendőrség letartóztatta, majd
kiutasította
Franciaországból, bár 30 éve
él Franciaországban s a francia-tornán társaság egvik vezetője s mint önkéntes résztvett
a francia ellenállásban.

TOBB amerikai légiforgalmi
társaság a lörök kormánnyal
kötött megállapodás értelmében uiiáépiti és korszerű siti a
nagyobb török repülőtereket.
Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy ezek a repülőterek amerikai "ellenőrzés alá kerülnek.

LONDODI
POLTTTKAI
KÖRÖK nagvtoku bizalmatlansággal tekintenek Att'ee
rmrpz'e-etrők írországi lá-gva'ásaira. nmelvnek során
Ált'ee azon fáradoz'k, hogv
Irorszáfiiot megnyerje a nvu-

AZ ERDELY területén é l ő ' ' M l í J . í í l s 7 ; á m á r a . " \ b r i . 1
magvarság iskolaigén veinek ta-j jn-niszle-elnok most valaimnuímányozása után a közök- ' v , e n ntege-rvezéres
mego 1 lalásügyi minisztérium az uj dast szeretne találni, a kitanévre 20 magyarnyelvű ál-jhálások a z o n b a n n e m
tu'
larrn líceumot állit fel.
izottan reméytkeltők.

leié!

Légiriadó Te'avivban

fi GF határozata
az augnsz'us 21-1 munkaszünefröi
A GF csütörtöki határozat©
értelmében augusztus 21 mun*
kaszünet és hivatali szünnapé
E napon munkavállalót foglalkoztatni nem szahad. E rendelkezés nfói ldvételt képeznek azonban az éleimiszcrarusiló üzletek, a sütödék, valamint a mészáros és hentesüzletek, amelyek déli 12 óráig
nyitva larlam kötelesek és alkalmazottaikat is foglalkoztathatják.
A doháuvkisárudík.
fodrász-, manikűr-, pedikűr- é«
virágüzletek déli 12 óráig nyitva laVlliatják üzleteiket.
A liiNh! ny'lfárustiás' üzlet,
« rőfös, textiles,
ékszerész,
slb- déh 12 á r i ' * ny'tv* tarthaló, de e naivon munkavállalót foslalkra/lalrdok nem sza.barf.
A tilalom nem terjed ki 9
nyomdákban időszaki
lapok
előállításával
kapcsolatosan
folytatott munkára, va(amint a
lapkiadóvállalatokra és szerkesztőségekre.

H*rom$z*z m nfagazda
k !0n?e1ése
Az országos mezőgazdaság
termelési versenyiroda a gabonafélék termelésében kiváló
eredményt elért 300 versenyzi
dolgozd parasztot vMintagazdae
jelváfluyti iúní&f Lt. i . kitüntetetteknek
szeptember 8-án
nyújtják át Budapesten ünnepélyesen a kitüntetéseket.
Uflrözfö

táviratok

a

köztársasági elnökhöz
Szakasits
Árpád
köztársaság
elnökhöz Erban csehszlovák népjóléti miniszter, Abctijev bolgár helyettes munkaügyi és népjóléti
miniszter,
Platts Mills angol képviselő, valamint a lengyelországi magyar
tudományos intézet, a belgiumi
•magyar demokraták egyesület®
s a londoni Magyar Klub vezetősége is meleghangú üdvöz lét
táriratokat küldött.

fl RetTer budapesti
fudósifóIM őrizetbe vetfe
az államvédelmi os?t*!v
A belügyminisztérium sajtóosztálya közli: Az államvédelmi
osztály őrizetbe vette s átadta
a budapesti népügyészségnek dr
Varannai Aurél újságírót,
A
Reuter Iroda budapesti tudósítóját. Dr. Varannai Aurél rend-'
szeresen küldött külföldre olya©,
valótian és célzatos
híreket,
amelyek a magyar köztársaság
külpolitikai és nemzetközi érdiekeit
súlyosan sértették. A
népügyészség a
demokratikus
államrend és a köztársaság büntetőjogi védelméről szóló tőrvény alapján vádat emelt ellene.

London, aug. 17. Jeruzsálemben folytatódnak az összecsapások a zsidók és az arabok
között- A város területén sulvos
ágyupárbaj folyt. A zsidó haderő kedden délelőtt tankokkal
és gépesített tüzérséggel elfoglalta a jeruzsálemi angol kormányzat volt székházát, amely
most a nemzetközi Vöröskereszt
palesztinai központja. Ezzel a
zsidók ellenőrzése, alá került a
Betlehem felé vezető ut. A második fegyverszünet óta most
történt először, hogy Telaviv-'
ban légiriadót jeleztek. Ismeretlen nemzetiségű repülőgép repült el nagy magasságban
a 22 százalék kedvezném
város felett. Kedden a kora délutáni órákban Kairóban is meg- a gyM'csszlUifésnál
A közlekedésügyi minisztéiiszólaltak a légoltalmi szirénák.
um közli, hogy a MATEOSz é í
A riadó 15 percig tartott
MAVAG tehergépkocsikkal törIzraelben egyébként lejátszó* ténő gyümölcs, zöldség és főzedott az első diplomáciai aktus, lékfélék szállításánál vasárnapamikor Pavel Jersov szovjet kö tól, augusztus 22-tőt kezdve 25
vet átadta megbízólevelét Ben I százalékos kedvezményt vezetGurion miniszterelnöknek,
nek h©.

O B L M A U Y AHOÜSZAG

A szegedi üzemek dolgozói

a Dolgozók az iskoláért mozgalom élén
J)r. Sörös Jenő elvtárs tanfelügyelő a közigazgatási bizottság kedd! ülésén általános érdeklődésiül kísérve olvasta fel
Jelon|és6nck azt a részét, amely
y Dolgozók az iskoláért mozgalomról számolt 'be. Sörös elvtárs bejelentette, hogv Nagyszcged, alábbi üzemei vállaltak államosított Iskolákban
rohammunkát:
1. A Winter kefegvár a Margh-utcai általános Iskola 9 terminek rendbehozásál vállalta.
2 A Szegedi Kenderfonói
a
móravárosi 14 tantermes iskolái hozza rendbe Ez az Iskola
a legszegényebb társadalmi réteg gyermekeinek beiskolázását
biztosítja. Az összes szegedi
Iskolák közül ez volt a legeíhanvngoltata állapotban. A munkálatok ezen Iskolánál folyamaiban vannak.
3. A rókusi iskolát a Lemezigvár, Konzervgyár és Gázgyár
hozta rendbe. A munkálatokat
fitt in ár befelezték.
4. A Dohánvgvár munkásai
• z Aigner-felepi Iskola tatarozását vállallák.
5 A KISOSz, KIOSz a Tápé. Török telejé iskola rendtehozá•át vállalta, mintegy- 60000 foItnt értékben.
6 A Konzervgyári SzIT • dorozsmai általános Iskola tatarozását végzi
7. A Csongrádi sugárul! Iskola tatarozását a Közalkalmazottak Szakszervezete végzi el
kb 20 000 forint mnnkatetfkfv.
A lvskiindorozsmat
Árpád központ! általános
iskola
felszerelés! és Javítást szükégteteit a szegedi Gáz- és Vfllamoskre-n ddlgozól végzik a helybeli
azfilők munknzözősségének közreműködésével.
Kiemeli a jefentés, hogy nemesük munkával járult hozzá a
társadalom az Iskolák rendliehozaia'áboz. hanem a különféle
löm,.•'szerveretek, üzemek. szinte versenyezve Iparkodtak
a
azükséces anyagot előteremteni Ebhez sokszor pénzre Is
•zfikség volt. Ezt
különféle
frvfijtések, kulturális előadások
Mb. rendezéséve! biztosították
Külön kl kolf emelni az MNDSz
g-úi'éri akrióiáf, amely a tagok áldozatkész közremfikódértével a .Dolgozók az Iskoláért,
mozgalom javára 4.500 forintot
eredményezett.
F< íheesülhctellen értékű
a
•Dolgozók nz Iskoláért* mozgalom anyagiak terén, de még fontosabb a morgnlom erkölcsi értéke V nép magáénak hídja az
Iskolát, mert bbzen olvnn odutfással és szorgalommal dolrolík azok rendiíebozásán, mintha saját haílékáréf volna szó.
Az államosítás egvlk legfonto» b b erkölcsi tőkéje mutaiko«ott meg őszinte tettekben. A
föld és a gvár után a népé az
Víkota ls. Ennek tudatosítását
fcolgálja nz MDP — a Pedagógus Szakszervezet és n kultuszkormányzat által elindított és
támogatott szocializáló mozgóJom .Dolgozók az Iskoláért.*
Ez n rövid Jelentés taszédes
bizonviiékn annak, hogy • népi

Urteláthelvezéa!
Tisztelettel értesítem kedves
vevőimet, jóbarátaimat
és
Ismerőseimet, hogy
divatáru üzletem
Tisza Lajoskörut 40 sz., Nagy Jenö-utca
sarok, volt Vajda Ernő helyiségébe helyeztem át.

Kövecs

LAszlú

dlvulárukereskedő.

demokrácia társadalma az MDP
és a tömegszervezefek vezetésével, továbbá a nép kormánya
eddig soha nem tapasztalt megértéssel, fáradsággal és lelkesedéssel fogtak hozzá az Iskolák
minél tökéletesebb
kiépítéséhez. Ila ehhez -hozzászámítjuk
még Ozt a nagy áldozatot, melylyet népi demokráciánk az iskolák tanerő és
szaktanerő
szükségleteit fedezi, továbbá az
a szintén tetemes kiadást jelentő összeget, amelyet a nevelők
korszerű és szakszerű továbbképzésére és uj általános Iskolanevelők képzésére fordít, mindenkinek el kell ismernie azt a

tényt, hogy az MDP programnyilatkozatának az Iskolák demokratizálására vonatkozó tere
ve hatalmas lépésekkel halad a
megvalósítás felé.
Dr. Sörös tanfelügyelő jelentéséhez dr. Gál Tivadar főjegyző szólt hozzá és indítványozta, hogy a közigazgatási bizottság fejezze ld
köszönetét
Szeged dolgozóinak azért a lelkes és önfeláldozó munkásságáért, amivel az államosított iskolákat rohammunkájával
újjá
ép!ti, vagy he'-reáílitja. A közigazgatási bizottság dr Gál Tivadar indilványát egyhangniag
elfogadta.

30.000 munkás- és
a népegészségügy
Budapest, aug. 17. A felszabadulás után a népjóléti kormányzat a falvak dolgozó népe
egészségügyének és
szociális
problémáinak megoldása érdekében élelrchivta a népegészségőrök szervezetét. A népegészségőrők elsősorban munkás és
parasztasszonyok az orvosok és

parasztasszony
szolgálatában

a védőnők mellett dolgoznak.
Egészségügyi tanfolyamon vesznek részt és az orvos, vagy a
védőnő utmutatása szerint vég
zik munkájukat. Eddig mintegy
30.000 munkás- és parasztaszszony vesz részt ma e nemzetmentő munkában.

JelcntéScenyen szaporodott
Szeged haszonállat állománya

Szerdír, 1948 augusztus 18.

448 mezőgazdasági
a multévi beszolgáltatást
győzteseinek
Budapest, aug. 17. A közellátási koimányzat egy mll'ió forint értéktan 4S8 mezőgazdasági gépet juttatott a multévi
taszotgá'tatás! verseny győzteseinek jutalmazására 7 megye
67 földnilves szövetkezetének.
A gépeket augusztus 20-án
osztják ki ünnepélyes keretek
kőzött. Az elért
eredmények
alapján Békés-megve 14; Csa-

gép
verseny

nád-megye 5, Szatmár-, Bcregmegye
8, Soniogy-tnegye 19,
Sopron-megye 4, Vas-megye 7
és Zala-megye 10 földmives szövetkezete kapott mezőgazdasági
gépeket.
Összesen 69 szelektort,
83
veíőgépet, 92 ldsvetőgépct, 48
rostát és 202 lókapát osztanak
ki az arra érdemes községek
között.

Elmebajt szimti'á'ü a tanú
a Eerro ec^nlka tepaui tárgyalásán
A budapesti népbiróság kedden folytatta a Ferrotechnikn
hűtlenséggel vádolt
vezetői
bűnügyének tárgyalását. Elsőnek Kenienes Ilonát, Lőtsős
titkárnőjét hallgatták ki, aki
elmondotta, hogy Lötsős 340
embert akart kivándorollatni
Dominika ái'amban létesítendő
gyárába.
Pusztai Tibor üzem tulajdonos tagadta bűnösségét és elmebajt színlelt.
Ansentarger Mihály gépészmérnök. a Ferrofcch'nika volt
műszaki igazgatója vallomásáStolnok

vezp»

ban semmiről som akar tudni.
Takács József magántisztviselő kihallgatása során elmondotta: Pusztai egy alkalommal
említette neki, nogy* Lötsös ai
géppisztoly műszaki rajzait sokszorosan lekicsinyítve filmen
szándékozik kicsempészni
aa
országitól.
A tanácselnök ezután a tárgyalást félbeszakította és folytatását szerda reggelre tüzto
ki, amikor Nagy Lajos utolsó
vádlott, majd a fegyverszakértők és a tanuk kihallgatására
kerül sor.

C s a n á d

előtt

A beszolgáltatás
üteme
egyre fokozódik

i ó volt 1913-ban 10.039, vl947-ben 7052, 1948-ban 8.238:
m a r h a 1913-ban 16.481, 1947-ben 10.445, 1918-ban 11.300,
ser lés 1943-ban 47.019, 1917-ben 15.089, 1948-ban 30 000,
juh
1943-ban 21.184,19 !7-ben
8.407, 1918-ban 10.000,
kecskéről nincs adat, 1917-ben
1.028, 1948-ban
1330.

Budapest, aug. 17. Az országos közellátási hivatal jelentése
szerint augusztus 8-tg a ténylegcsen beszolgáltatott kenyér,
gabona mennyisége 27.493 vagon volt az előző hónapi 15.002
vagonnal szemben A beszolgáltatás! verseny a következőképpen alakult: 1. Szolnok vármegye 203 százalék, 2. Csanád várUmegye 220 százalék, 3. Bác?-

bodrog vármegye 200 százalék,
4. Baranya vármegye 188 százalék, 5. Békés vármegye
173
százalék, 6. Csongrád vármegye 165 százalék, 7. Fejér vármegye 163 százalék, 8. Tolna
vármegye 129 százalék, 9. GyőrMosón vármegye 126 százalék,
10. Heves vármegye 125 százalék.

Különösen n sertéseknél és a marháknál örvendcíes
a jelentékeny szaporodás.

L E Ö U J A B d :

Mi t ö f t e n i a s u s o g ó b a n ?

MAROSAN GYÖRGYÖT, az
MDP
helyettes főtitkárát a
Magyar Kosárlabdázók Szövetsége • kedden este elnökévé választotta. Marosán György megválasztása ulán beszédet mondott, amelyben külön kiemelte
kosárlabdázóink fényes sikereit
a balkáni és a középeurópai játékokon, valamint kiváló oloinpiai szereplésüket, ahol számos
értékes győzelmet arattak. A
közevülés ezután tá iraWag üdvözölte Rákos! Mát- ás befvetles
miniszterelnököt és a magyar
olimpiai győzteseket és helyezetteket.

Susogónak hívták a 106/17,
közérdekű munkásszázad hírhedt 112. számú kinzókamraJát,
ahová Zsildk János parancsnok, békéscsabai
tanítói
szállította áldozatait. A 214 főnyi legénységből több, ndnt 90
elpusztult. Z silóknak a felszabadulás után nyoma veszett s
távollétében indult ellene
eljárás.

A ga/dasíígÉfclügyelőség a közigazgatási
bizottság
keddi ülésén érdekes jelentésben számolt be
arró 1 ,
hogy a v i l á g h á b o r ú b a n e'puszlu't iá l a " á l l o m á n y ebben
nz esztendőben m á r m i l y e n örvendetesen gyarapodott.
Eszerint
,
w>
- .

A Kisgazdapárt politikai bizottsága
egyetért Dobi Istvánnal
a parasztság jövőjének kérdésében
vatkozással történt leriiondását. Szabó István helyére Borszéki István kisgazdát jelölték
főispánnak.
A
politikai
bizottság
a
MOSzK igazgatóságából
több
A politika* b'/oIKfcft teljes tagot visszahívott s azok hee«vetfrlését fejezte M Dobi lyét másokkal töltölte be.
Istvánnak a Kts Ufsás vasárnapi számában a paraszti á ; jövőjéről teott cikkével.
K i t ű n ő e n sikerült
Dobi elnök bejelentette, hogy
szeptember közepén országos a felsőHözpontf egészértekezletet tartanak, amelyen
secnap
ismét részletesen megvitatják
az általános helyzetet. OktóA balástyai MNDSz dr. Zeberben összeüt a pártkongreszszns nagyválasztmánya, amely leá Ferencnó zőldkeresztes véelőreláthatóan már foglalkozni dőnő vezetésével vasárnap gazdag műsora, egésf napot betud
töltő egészságnapot
rendbzett
a Ffigsetlenség! Front n|jáFelsőkőzponton.
A
műsoron
szervexésével
kapcsolatos
közreműködtek a Szegedi Nem•ssi-es problémáikkal.
zeti Színház művészei és a
A politika! bizottság tudo- szatymazi EPOSz fiataljai. Az
másul vette, hogy Szőnvi Imre
taés Vata Ernő összeférhetet- egészségnapra a környező
nyákból
többszáz
ember
gyűlt
lenségi helyzetre
hivatkozva
lemondtak képviselői mandá- össze. A tanyai gyermekeket,
tumukról. Utódaik behívásá- aláket bábszínházzal szórakozról még nem tőrtént intézke- tattak, a zőldkereszt teherautói
dés.
szállították az ünnepségekre. A
Tudomásul vfette ff politikai bábszínház után minden gyerbizottság a korábban megüre- meket bőségesen megvendégelsedett képviselői helyek betöl- tek. Az egészségnap keretétan
tésére vonatkozó előterjeszté- Herczegh Istvánné, dr. Koródi
seket.
István tisztiorvos és dr. Papp
Tudomását vette • politikai Zoltán közigazgatási vezető tarbizottság Szabó István szat- tottak előadást. A kitűnő reninármegyel és Raáb
Károly
eratergomrnegyei
főispánnak dezés Simkó Pálné és munkaegészségi állapotán* vjoó hi- társainak érdeme.
Budapest, augusztus 17. A
Független Kisgazdapárt politikai bizottsága kedden délután
Dobi István cinöklelével ülést
tartott.

Nemrég tért vissza az országba, de a szflrőtáborban lefogták és népbiróság elé került,
amiről a szeged! sajtó annakidején megemlékezett. A letartóztatás híre eljutott Rudapestre, Debrecenbe és azokra a helyekre, ahol a kínzásokat túlélő
tanuk élnek, akik megjelentek a
szegedi népbiróság előtt és tanúvallomást teltek.
Az ügyben rövidesen tárgyalást tűznek kl, melyet Igen nagyi
érdeklődés előz meg.

NAGYVÁRADON
augusztus
15-én ünnepélyes keretek kőzött
magyar-román kulhirlietet nyitottak meg. A román mnn' áspárt által kezdeményezett kutturhéten Erd/Iv legjobb
magvar és román népművésze! lépnek fel. Megérkezett Nagyváradra a kolozsvári állami ma"vc.r S7!nbáz együttese és a koAhol a nő is árucikk
lozsvá 1 magyar népopera énekEgy londoni újságban
kis
kara A kulturhéten Ismert érdél 1 magyar Írók Is résztvesz- hirdetés jelent meg. .Eladó 38
éves, csino9, barna, slb. dolnek.
gozó nő 1500 font keresetű férfinek.*
w r r a d s r e r a báhvs'ám-4vat
A legújabb amerikai divat,
k á s r l t e r e y l e j t h n r í d ' r a i i miszerint a nők megvételre kínálkoznak, ugylátaztk, már AngA leningrádi»Szvetlana «-gváre
liában fs tért h ó d i t . . .
ban ujrendszerü bányalámpák
gvártá-ához kezdtek. Az uj lámKEDDEN délután az Aripák fénynyalábja kétszer olvan
be rg-expresszei érkezett haza
erős, mint a Jelenleg használat- olimpikonjaink
utolsóelőtti
ban levőké. A gyártást annyira csoportja. A hazaérkezőket az
kibővütk, hogy rövidesen min- OSH nevében Korbacsics Pál
den bányászt el lehessen l&tn] főosztály vezető üdvözölte a páesekkel az tg lámpákkal.
lyaudvaron.

o e l m a g y a k o k s z í g

Szerda, 1948 augusztus 18.
»

Fontos ügyekről
tárgyalt a közigazgatási bizottság:'
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A csehszlovák K P

1. Jobb a termés a tavalyinál
m e g i i s z l l l f a
s o r a l t
2- Szaporodott Szeged népessége
csületesen
teljesiti-e
feladatai!.
Prága,
augusztus
17.
A
Rude
3. P fmkto'áilomást a taavaPravo jelentése szerint a cseh- Látogatja-e a taggyűléseket, fi
vltóg bopia
szlovák kommunista párt köz- zeti-e rendszeresen a iagdija
ponti bizottsága októl•ber 1 és kat és olvassa-e a pírt napj
4. 2500 hold Öntözésére alkalmas december 31 között igazoló sajtóját. FelüIvizsgáfják. hogy
hasznáíja-e fel a párt
duzzasztó az algyői fficsalornénél eljárás alá vonja a párt vala- nem
funkciókat személyes célokr

mennyi tagját. Az igazolás oétfel, aminek segítségével "a a párt sorainak megtiszti- és hogy az állami alkalmazol
állomást 10 trakt;orA közigazgatási bizottság
tak a pártigazolványt nen.
negfeielő
<
az ottan! kisemberek 2500 tá'sa, hogy
'eielő gépi ffe,
a mc
kedden dé elölt Gyám Imre rai
használják-e
fel egyéni célok
holdja lenne öntözhető.
z állomás léfőispán elnökletével
ülést szereléssel. Az
a párt szilárdan megtart- ra. A mezőrazdáknái
megvizs
hassa a mnnUsfKzlálv (s a.gáliák. teljesills-e beszoígálta
tartott. A polgármesteri és tesítésének egyetlen akadá- A bizottság felkéri az ár(totgoző nép élcsapatának tási kölelezettségüket. Továbbárvaszéki jelentés után; dr. lya az, hogy a város még menlesitő társulatot, hogy a
fellegétSörös Jenő tanfelügyelő a nem tudott megfelelő helvet duzzasztóművel kapcsol ití szempontok: a feketekeresketankerület junius és julius kijelölni. Van olyan állás- ban a legközelebbi ülésre Az igazolás főbb szempontja: delem ellent küzdelem és n
havi működését ismertette. pont, amely szerint az állo- tegyen javaslatot.
hogyan értelmezi és védi a • gazdasági újjáépítésben
való
talajok
Jelentésének nagyrészét a mást a kötöttebb
Az állategészségügyi fel- párttag a párt politikáját, be- I részvétei.
Dolgozók az iskoláért moz- miatt Szeged belsőbb terü- ügyelő maga helyett csak jeisomnak szenteli©. (Az er-letén kellene felállitanL (vi- lentését küldte be, amiből
ről szóló cikket lapunk más szont at ujgaz.dák érdeke azt nem derütt ki, hogy milyen
helyén közöljük.) Beszámolt kívánná, hogy a traktorá'to- súlyos baromfivész pusztía tanfelügyelő arról, hogy mást a tanyavilágban léte- tott a szárnya állományban,
az államosiloü iskolák átvé- sítsék. Ezt az álláspontot de a bizottságnak tudomása
tele a tankerület területén képviselte a bizottságban dr. van sertéspestisről és ormindenütt a
legnagyobb Gál Tivadar főjegyző, aki báncról is. A bizottság pót- Augusztus 20-án pompás népünnepé yek
rendben történt és kiemeli, szerint ennek á kérdésnek jelentés küldéséire utasatotlesznek Szeeedkörnyéken
hogy a végrehajtás során a az eldöntése nem is lehet ta azí állatorvost ésstigazolnia
A szegiedkörnvéki falvak- öregek. Az ifjak a tánc mifelekezeti iskolák volt veze- más, minthogy
kell azt ls, miért maradt el
ban és tanyaközpontokban att, az öregek meg azért,
tői részéről a legnagyobb
a
keddi
ülésről.
a traktorán omást ott álsegítőkészség
nyilvánult
A közel'á ási felügyelőség folyik az előkészület az au- mert kiülnek a kapuba és
lítsák fel. ahol a legtöbb
meg.
bejelentette
hogy augusztus gusztus huszadiki ünnepsé- — lábukkal verve a taktust
főttlhözjulatott dolgozik:
gekre. Eddigi értesüléseink — a tarka ünnepen ismét
Államosítottak 13 községi
8-dg a szegedi határban
8 tanyavilágban.
szerint több i mint husz helyiskolát 64 rendes és 13 he213 985 mázs.klgabonát csé- ségben rendeznek/szire-: mű- futatoknak érzik magukat.
bizottság
Ha végignézünk a falvak
lyettes tanítóval és 8 fe'e A közigazgatási
Itefc el, beszolgáltatlak sorral, sportversenye': ke1 és
készülődésén, az a benyokezeli iskolát SÍ tanerő- eszerint határozott.
.934
mázsál.
tánccal tarkitott mulatságo- másunk támad, hogy itt
Végül a gazdasági felügyevel.
lő azt a javaslatot terjesztet- E kőtelező mennyiségen fe- kat.
nemcsak a kapuban ulő öreA tisztiíőorvos jelentése te elő, hogy az algyői főcsa- lül a szegedi gazdák még
Sjndorfalváról kaptuk a gpk, de az egész Szeged-1
azerint Szeged egészségügy, tornánál egy duzzasztómü- 6483 mázsa gabonát szolgálme+iatatodásáró
hírt, hogy pénteken íreggcl környék
helyzete az elmúlt hónap- vet kellene létesíteni
tattak bc önkéntes felaján virágokkal és gnhonakoszo- van szó. Vidámság és lenban kedvező vott. Szeged la100 ezer forintos kfiltség- Jásként.
dület a készülődésben és az
rukkal
kossága 157 fővel szaporoegész falu egységes akarata.
dott (az élveszületések száfeldíszített szekerek
Ezt mutatja az a tény is,
ma 259, meghaltak 102-en).
vonulnak fel az utcán és 'hogy aj,pártok, ifjúsági; egyeA fertőző megbetegedések
minden szekér egy uj liszt- sületek a legnagyobb egyközrüi egyedül a vérhas muből
készütt kenyeret visz. ségben működnek az örömtat jelentős emelkedést
a
Utána 1 flórakor tarl ják-meg ünnep megrendezésén.
mult év juliusához képest.
a gyűlést, alioi ünnepélyeDe nemcsak a fatti készül
A közigazgatási bizottság
sen felszegik az uj kenyea nem jogerősen elitélt dr.
ret.
az uj kenyeret
Harvar^ámucÜ+énzűigyigazDorozsmán —'mint áttata- megűnnepetaii, hanem a váHódmezővásárhely
egymilliós
kullurházat,
Kisgnló ellen elrendelte a feban a többi faluban is — ros is, ahol éppen olyan
zombor mezőgazdasági középiskolái kap
gyelmi vizsgálatot, amelyreggel zenés ébresztővel fog- nagy öröm és éppen oiyan
nek lefolytatásávalj.'dr. Sörös
A Déhnagyarország kéréköltsége 130 ezer fo- ják megnyitni a napolymaki fontos az, hogy minél iobb
Jenő tanfelügyelőt
bizla sére az építésügyi főigazga- állítási
rint.
Ennek
az épületnek a zenés mise ulán a hősök és löbb legyen belőle.A gyámeg.
tóság tájékoztatta lapunkat még a lépcsőit, az ablakfél- kertjében nagyszabású ün- rak, üzemek és kulturcsoA különböző hivatalok je- azokról a nagyszabású épít- fáit, a szobák padozatát is nepség lesz. A műsoron az portok pénteken kimennek
lentése után dr. Thaisz La- kezésekről, amelyek
most elrabolták. A jövő évben az ünnepi l es é 'c í kí\ü'ének- a falvakba, hogy ezzei fs
los gazdasági felügyelő rész- folynak a város területén, emelet tatarozására is sor számok, szavalatok és a do-1 mutassák az ipari és szelletesen beszámolt
Szeged vagy amelyekre a fedezetet kerüt, ugy hogy a hivatal rozsmai népi
tánccsoport lemi dolgozók és a parasztmezőgzdaasági helyzc'érői. kiutalták és a versenytár- a pénzügyigazga'óság épüle- számai szcrepeinek./Ujs e d- ság egymásboztartozását. A
Beszámolójában elsősorban gya'ásokat kiírták, vagy ki- téből régi helyére visszaköl- ivánon, ós e-itivánon, Desz- Szegedi Ke dergyár ze íekaarra tért ki, hogy a julius írják. Ezek a szegedi ipar tözhet:
ken érdekest sportesemények ra Kistemptomtanyán. a gázelsejéig igen szépnek mutat- szempontjából óriási jelen'esznek, amennyiben a hely- gyáré kübekházán és az
az
Alföldi
Mezőgazdasági
kozó kukoricatermés a ha- tőségű építkezések a követbeli és szere ti csapatok mé- egyetemi zenekar SzatymaIntézet
két
év
óta
folyó
talmas szárazság és kániku- kezők:
helyreállítási
munkálatait rik össze erejüket. Csenge- zon szórakoztatja a lakosla miatt 20-tól 50 százalékos
tovább
folytatják
200 ezer lén dé'u án mezítlábas mér- ságot.
A MÁV-nak a Szeged-páoszálykárt szenvedett. Javaforintos
költséggel.
Ebből az kőzést izgui vég'g a falu néPénteken egész Szeged körépül
solta, hogy a közigazgatási lyaudvar közelében
összegbői
az
idén
el- pe. Pusztamérge: en ugyan- nyék egy
egy
négylakásos
emeleti
labizottság írjon fel a korcsak
a
templomkertben
leaz
alagsor
és
mányhoz az aszálykárt szen- kóháza 400 ezer forint költ- készül
zajló
ünnepélyes gyü és tarka színfolt lesz
edett gazdák őssze'rására. A séggel. Az épület december a földszín let összefoglaló ta- után a
Magyarország többi várolajtani
intézet;
31-ig
tető
alá
kerül;
közigazgatási bizottság az
sainak .. járásainak és meIndítványt elfogadta.
a Csillagbörtön uj műhe- nősök és nőtlenek
a gyermekklinika romtagyéinek ugyancsak
tarka
lyeket
kap
180
ezer
forinEzulán Thaisz főfelügye- 1 aratott főépületének újjá•ünnepi
csokrai
kö
ölt.
Mert
mérik
össze
labdarugókélő a szegedi terméseredmé- építése december 31-ig szü- tos építkezéssel. Ezekben a pességlüket.
az országban mindenhol ünműhelyekben
a
rabokat
fognyeket ismertet le és közötte, netei és a munkáá'atokat
Röszkén a zenés ébresztő nepelnek ezen a ranoin«. Az
hogy bár Szegeden jelenté- csak a jövő év ieeelső nap- lalkoztatják;
és a mise után 10 órakor uj kenyeret ünneplik, de
keny fagykár pusztított,
jaitól folytatják. Éttől kezdelkészítik az államrendőr- lesz a gyűlés, utána pedig ezenkívül az uj viágot, a ki
a termés lényegesen jobhlve azonban a gyermekid! ség kapitányságának lépcső- 12—2-ig körös ebéd. Ezu'án alakuló uj rendet is!
rrika teljes helyreállítására kortátait és a hátralévő la- a kultúrház elé t i téren gaza tavaidnál.
Eszerint búzában az átlag- 2 millió 800 ezer forintot katosmunkákat 71 ezer fo- dag műsorral és tánccal egytermés holdankint 4 mázsa, fordítanak. E''énben 450.000 rintos kött-érgel.
bekötött ünnepély.
ame'y í rFuvarosát,
a mutt évben 3.7 m., rozs- forint költséggel még az
Megemlítjük még, hogy az színié átmenet nélkül nyúKlinika építkezésücryi minisztérium lik bele az esti táncmulatban 5.5 mázsa, a mutt év- idén befejezik a
üzemi
ben 3.5 m., őszi árpában 6.5 •mögött épülő úgynevezett el- Hó ímerövá-árhelven 1 mil-ságba, melyetj.az EP08z renküiönilőt
és
nvomban
6t
Is
mázsa, a mutt évben 2 m;
lió forintos költséggel hatal- dez. Szentmihálvtelcken a t e h e r a u t ó k r a .
* terméseredmény átlagban adják rendeltetésének;
mas ku' v -'tarat emel, meiv- gyűlés és a kutturmüsoron
tatarozzák rendbehozzák nek előar'ó e -mében 6C0 ülő- kivül a főutcán nagy kerékgyenge közepes. A tavalyiAttila-kollégium helyes á'landó szinpad is párversenyt rendezrek, me- ú j l í z b e t é t c a
nál jobb hozam
ellenére a József
alnes azonban biztosítva a épületét 500 ezer forintos énüi. Folytatják a megkez- lyen résztvesz a falu összes
7.50-20
vetőmagszükséglet. 20 vagon költséggel. Az összes mun- dett kisrombori mezőgazda- biciklistája. Lengyelkápolbuza és 10 vagon rozs vető- kákat a vízvezeték ési a köz- sági középiskola építését. Az nán már tegnap, Zákányon
magra van szükség és ezt ponti fütésberendezés kivé- idén erre a célra 270 ezer és Domaszékcn a parasztfiatatok már előre jól tartaz akciót a MOSzK bonyo- telével vállalatba adták, a forintot fordítanak.
lítaná le, az igény jogosúlt- helyreállítás serényen foEzekbői az adatokból Ss ják tavaikat, mert innét pén- g u m i a b r o n c s o t
ít a termelési bizottság lyik, ebben az évben elké- megállapítható, hogy az or teken
kollégista szág helyreállítására és inÍapitaná meg a népi szer- szül. Százhúsz
u eddls haszndlt 34x7
kap töké'etesen
felszerelt, tézményeinek
feiiesztésére reggel
vek bevonásával.
• eret helyett lel
lovastandériumok
modern
kollégiumot;
milyen tekintélyes összege!
A főfe'ftnyelő foglalkozott
a Szegeden tétesi'endő trakelkészül az idén a fővám- fordít a demokrácia .hogy indulnak el az ünnepi'felvoVwállomás ügyével Mint ?g- hivata'nak a teherpályaud- kutturnivónk és ezzel egvütt nu á okra.
Kistemplomta- •C^rrttitiíujn' lökC•(<»«'• flUtUf "if.U
minél nyán a fiatalság éppen ugy
tterelos, a földművelésügyi varon álló épületében
a életszinvonalunk is
kormány Szegeden is léte- földszint, amelynek helyre- jobban emelkedjen.
várja a térzenét, mint az

UJ k e e y é i r e l
a z uf Világ felé

Milyen nagyszabású
állami é p í t é s e k folynak most

Szegeden

Mm

d e l m a g y a i i o r s k i u

Szerda,

Szombaton ís lesz

H i r e k

— TARGYAL' a z amerikai
hadügyminiszter Görögországban
és
T őr öko rsiágb an.
Syniington nmerika'
hadügyminiszter Törökországba érkezett, először
néhány
napig
Görögországban
tárgyait a z
amerikai kiküldöttekké!.

kenyérl

nz»5 augusztus i s

Szakszervezeti

H<re *

ismételten felhívjuk az üzeA ke ital lapukban olyan
m i bizottságok figyelmét, hogy
hirek jelenlek meg » szentüzemeik 5 nónapos részlctter
isi váni h á i c m u a p o s munkavének másolatát egy-egy pélszünetié! Vapeso'a ban. hogy
dányban, az M D P üzemszerveez idő alatt nem lesz kenyér
zést osztályának és a SzakmaSzegedén és mindenki m á r
csütörtökön szerezze he a x Hadirokkantak, hadiözve- közi Bizottság termelési titká- NÉPSZAVA-NAP SZEGE!\aimbeni)
szükségletét. A fefr ilyen for- gyek, akik a kenyérfejadagot rának haladéktalanul nvuiteák
DEN. Augusztus 29-én a szam á b a n téves. A pékek szomj- lisztben akarják kiváltani — a be.
Szerda, augusztus 18.
bad szakszervezetek központi
balon dolgoznak és Így Szé- finomliszttel egyetemben — ,
Felhívjuk az üzemi versen
Belvárosi Mozi rét 5. Tél 7,
lapjakéul merjelenő Népszava
f e d dolgozói minden tovább' haladéktalanul, de legkésőbb bizottságok figyelmét, hogy az
fél 9 órakor: Rákóczi nótája.
propagálására a szegedi szaknélkül hozzájuthatnak adag- augusztus 21-ig jelentkezzenek üzem u j 5 hónapos munkaverKorzó Mozi Tél 5. fél 7. fél
maközi bizottság a városban
jaikhoz és szombaton Is vá- az MHSz szegedi csoportja iro9 órakor: Ezt lát jé* a csillaseny tervét dolgozzák Id és haés az üzemekben Népszava-nasárolhatnak kenyeret.
dájában, Dugonics-utca 12. sz.
gok
pot rendez. Nivós kultúrműladéktalanul juttassák e! egy
oOo
'
aíatt.
Vezetőség.
Széchenyi Mozi fél 5, félsor. sportversenyek töltik ki
példánvát illetékes szakmai köz7. fél 9 á r a k o r : >Z«, a kor- a napot. A Népszava szerkesz— FELHÍVÁS az Alsóköz— A MINSZ nagvszegedi ut- pontjukhoz és a szegedi Szakbácsos.
ponton nyaraló gyermekek szütősége előadókat küld ki a
Múzeum (képtár és ősrégé- fap múltjának és feladatainak leihez. Augusztus 20-<5n a Ru- törő afapszei-vezete augusztus maközi Titkársághoz, a terme
21tén, szombaton .délelőtt 11
szeti o.sztálv nvitva 8- 14-ig. ismertetésére.
doif-téri állomásról 8 óra 10 órakor a Belvárosi Moziban az Iési titkárnak.
SomogvI-Könvvtár nyitva 8
perckor i n d u l ó
kisvonattal, •Ifjúság a z iskoláért*
Felhivom a MEMOSz dalosok
akció
- TARORATÓRIUM
A RE—14 óráig.
amelyet az MNDSz indit, meg- keretében műsoros
figyelmét, hogy 19-én, csütörelőadástA
Szovjetunió Látogatlialják gyermekeiket. JeFgveloml könyvtár
nyitva PGlóGfiPEN.
tökön délután fél 6
órakor
kedden és pénteken 10—12-ig. egészségügyi minisztériuma az gyeket az. MNDSz Tisza Lajos- rendez.
mindenki köteles á próhán megrepülőgépet körut 57. szóm alatti székházáx Maver Lntra gyorsíró- és
S'otsálalos gvAivszerlirak: egyik betegszállító
gépirószakis'koláiátían
kezdők jelenni.
laboratőrtumma!
és ban lehet venni.
Apró J . k . d f . Apró L\: oriwsl
és
haladók
részére
szeptember
A Házfelügyelők szakszerveröntgen-készülékkel
szerelte
fel.
Kossuth L.-sugárnt 59 Nvf—
BOTRANYOKOZASERT
lassv A. örök k. Rokorné: Ró- A gép próbarepülése Igen nagy őrizetbe vette
a rendőrség hatodikán kezdődik az u j is-zeti napot és taggyűlést tartamni-körut 22. Dr. Kotsls J . sikerrel Járt. A
repülőgépen Miklós E m m a Szent
István- kolai tanév. Beiratkozás: Ipar- nak 19-én, csütörtökön délulán
Endréné: Földmüves-ulca 17. szolgálatot teljesítő orvosok a tér 14. szám alatti 21 éves testület, Horváth Miháfy-u. 3. 6 órakor a szakszervezeti székFrankó Andor: Dugonics-tér 1. Szovjetunió legtávolabbi falvait leányt. A fiatat leány a Tisza
ELASTA
ÚJSZÜLÖTT- házban.
olyan
keresték fel és két nap alatt Lajós-köruton éjszaka
A Vendéglátók szakszervezeJÉT.
A
puszifíipérgesi
rendőrbotrányosan viselkedett, hogy
- TOROK FERENC, a Füg- 152 embert vizsgáltuk meg az ügyeletes rendőr lelgazoí- örs
telefonon jelentette a z te 19-én, csütörtökön délután 4
történtek
getlen Kisgazda Párt
szegedi Máris intézkedések
tatta. Miklós E m m a nekiment ügyészségnek, hogy egy fia-órakor taggyűlést tart a szakszervezetének elnöke lemondott ujabtt repülőgépek hasonló fel- a ren'dőmek Is, aki bekísérte
talkorú leányanya julius 29-én szervezett székházban.
A közismerten Jobboldali beálli- szerelésére.
az őrszobára. Ott egy másik
tanyájuk közelében elásta újA földművelésügyi miniszter
lottságn Török Ferenc lemonA SÜTŐIPARI MUNKA nővel összeverekedett, végül a
szülött gyermekét. A leányanya 134.921/1948. II. 2. kelt utasítádása tehetővé teszi, hogy a Füg- SZABALYOZASA. A Magyar rendőrség-őrizetbe vette.
getlen Kisgazda Pártban a de- Közlöny augusztus 17-4 szá- x Már csak néhány napit' vallomása szerint a gyermek sára a Földművelési Tanácsok
tanfolyamokat
holtan jött s világra. A vizs- révén patkoló
mokratikusan
gondolkodó pa- mában megjelent kormányren- marad városunkban P . Serakar
létesíteni.
Felhívja
a szedelet
szerint
kenyeret,
péikgius,
a
vitághirü
grafológus,
rasztok eddigi előretörése folygálóbíró elrendelte a holttest
gedi és Szeged thj. város terüős egyéb cukrászsütemén vt eíő- mert egyéb
kötelezettségei
tatódjék.
felboncolását
annak
megállaá i l i t ó üzemekfzen az előállítási miatt elutazik. Itt-tartózkodása
letéhez tartozó kovácsmestere- MAGYAR-OSZTRAK TÁR- munka este 9—reggel 6 óraafatt, hogy mindenki felkeres- pítására, - hogv H gyermeket ket és segédeket, akik ezen ?
GYAT ÁSOK Osztrák kereske- között az egész ország terüle- hesse, Takaréktár-utca 6. szám élve vagy holtan temettc-e e l
tanfolyamon résztvenni óhajtadelmi küldöttség érkezett Bu- tén szünetel. Junius,
j u ü u s . alatti lakásán egész napon á t
nak, a lanfolvam ídőnontjáriak
dapestre. hogv
tárgyalásokat augusztus és szentember hó- személyesen fogadja az érdek- fiatalkorú anyja.
és a tannapok
kijelölésének
folytasson
magyar
illetékes napokban a kis- és nagyközsé- lődőkét. Megdöbbentő pontosx Fp'ttczéseVre! Romházak megbeszélése végeit 19-én, csüItörökkel. \ fárgva fások ked- gekben az előállítási munkát sággal állapit ja meg bárkinek
helyreáljitására. átalakításokra
den délelőtt kezdődlek meg a reggei 5 órakor lehel megkeza
a jellemét, múltját,
családi tervet, költségvetést a Délma- törtökön délután 5 óralior
kereskedelmi
minisztérium- deni. K c m e r e t , ppk- és cukkörülményeit, útmutatást ad a gyarorszégl Tervező Irodában szakszervezett székházban 'Kálon n.
rászsüteményt
az előállítási jövőre, felvilágosítást ad hoz- készíttessen. Pillér Sándor kő- vária-u. 10) jelenjenek meg.
- AZ IOAZSAGÜGYMINISZ- lietvrői reggel t éra előtt el- zá tartozóiról is. Siessen felke- művesmester. épilésl terv. Felfírtesitjük az össziizemt'izollszállítani nem szabad.
resni.
támadás-utca 20.. Rókus.
L E J ? JÍV T f ^ M n y W i n kapós
sáqokat. hogy 19-én, csütörtöVári dttamegy-észt a kaposvári
b r r h h®üw*bwbrí—hrbbyr
kön délután 5 óral-or físszüzemnépügvészség vezetői megbiza
bizottsági értekezletet tartunk a
In sn a tói fefmentetle és hivatalból a szegedi népügvészsées-akszervezeti székházban. Megfc
hez helyezte áf.
jelenés kötelező.
- A 33. ESPERANTOKONÉrtesítjük az üzemi bizottsáG«tíSSZUS 1800 résztvevővel
gokat és üzemi versenybizottsáVéget ért Maimőben. Ma-yarJegyeztesse elö
országol 30 tagú
küldöttség U S V a s F . N O M S Z E S Z
gokat, hogy a munkaversenyminden mennyiségben kapható
Képviselte «
c
l>en győztes csoportok és egyélegkülönbözőbb
foglalkozási ágakból.
A kon
volt Szent István társ. vezető
nek pénzbeli juttatásával Kapágakból
:bó
gresszus kcivtében
k ö n y v k e r e s k e d é . tejben a
afinn, ésal
csolatban sürgősen vegyék fel a
Zrínyi utca 2 .
é s ugor , * n e k külön értekezs é b e n , K l g y ó - u . 1. sz
kapcsolatot a Szakmaközi Biletet tartottak a magvarok bezottság termelési titkárával.
vonásával. A kongresszus kifelszerelt
mondotta hogv a Nemzetközi Dusán
ne&yvenháraméves
Szakszervezeti napok me; A D L E R
Fsperantó Szövetség nem fognetrendje:
jóhirü
üzletében
lalkozik a politikával, de éleE
D
E
N
Y
C
5
A
R
N
0
K
sen szembeszáll a fasizmussal
Aug. 18-án,
szerdán: Kis
Tisza Lajos-kttrut 38
- ÜNNEPÉLYES K F R F T F K
bankok délután 3 óra, Szeredai
KÖZÖTT nyitják meg
™
délután 4 óra, Orion bőrgvár
Iskolaévet. Az. 1948-49. toodélután 3 óra, Egyetem délután
TŰZHELY,
jégszekrény,
faévet a centenáris évnek megKiss-u. 3. 6 óra, Kertészet délután fét 4
edény, kerékpár,
gaz'dafet^IOm a nagyközönség széságl
gépek,
vasáruk,
olcsó
Szakszerű
javítások,
gumik I óra, Gázgyár délután fél 4 óra,
lesebb körű bevonásával r,n
árak.
Dolgozóknak 5 °/o engedmény! DEMA cipőgyár délután hánépéives keretek között nvit
romnegyed 5 óra, Kecskeméti
Ják meg. A kultuszminiszter
konzervgyár délulán fél 4 óra,
í>ogy az iskolaévet
jegyeztesse elő. Irószerszükségleíét már most szerezze be
megnyitó ünnepséget lehetőKözségi kenvérüzem délulán 1
leg arra nfknlmas szabad terüóra, Ángol-Magvar délután 2
leten rendezzék az iskolák é s
óra, OTI délután fél 3 óra.

TOVÁBB TART A MELEG
G y e n g e d é l ' , d é ' t i v n g n f i s í é ' v n y u a o u Ic'schb f t ' l i ő fi'voi'ü á o k vaHhafoflJefl c s ő
nélkül.
A híMnéraék'et
niág e m e l k e d i k .
*
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Fancsov ts Györoy

K o v á c s Lászlónál
raktárával
v*ria vevőit az

BrucknerTesIvérekRt.

I J n ^ l t * * '"^sorának ószszcállitásába von iák bele a
Nemzeti Rlzollságot. n szülők
munkaközösség,, 5 1 a " f i s
Nők Demokratikus Szövetségét
R Nfagvar Diákok Nemzeti Szövetsé'-él nz Uitőrőkct és a hel y i h a l a d ó művészeket. '
- Vi FArr.TETonpp.
Az
Ukrán Tudományos
Mezőgazda
aágl Kut tó intézet egyik munkatársa fanltető-gépef szerkesztett Ezt a gépet traktor vontatJa és két ember kezeli.
AZ A LSOROZPONTI uf
ken vér-ünnepre n* MNDSz szédít Í
W különvonatot indit Indulás reggei 8 óra 10
Kedvezményes jegyek
az MNDSz-székházban, Tisza
Lajos-köml 57.
x Angnsziun 29? fsfván kil"áívkor nagv népünnepéív Ka-

fankönyveit
Iparosok és szabók

erek pár,
varrógép,
rádió

a Munkásszavetkezet

könyvesboltfában
Szeged,

figyelem!

Ipartestület dltal kiutalt cérna, u q y s z í n t í n szabókellékek
ndlunk
kaphatók:

G O M B H Á Z I FARKAS

Csekon'cs utca

ERNŐ

5 || Mikszáth Kálmán utca 12

tankönyveit ?;,?

SZENT ISTVÁN TÁRSULAT kbovvverestrdés^bfn Kárász-u.14
A

Nehéz

Ipari

Központ

Varga Dezső
Szeged, H í d - u c a .

Déry

alföldi

lerakafa

vaskereskedő

T e t a o n : 2-53.

Rendelkezésére áll a z iisszes vasáruk, horganyzott áru, zománcedény, s t b . készletével
a I . viszonteladó kereskedőknek.

K á r ö s z - u l c a 5.

DUGiSZ

^
szalámigyár délután
Szegődi Kender délután 2 óra.
óra.

Aug. 19-é.n, csütörtökön: Posta I Szeged délelőtt 7 óra, Posta igazg. délelőtt 8 óra. Posta
Müsz. Igazg. délután fél 4 óra.
Bruckner vasker. délután 4 óra,
Dohánygyár délután 4
óra,
Llppal Gőzfürész délulán
4
óra,
Kotróteleo
détotán
4
óra,
leggyorsabban
Gvnfagyár délulán fél 5óra,
SZEMESI troaagép Vállalat, Tisza malom délután 2
óra,
délután 6 óra,
Széchenyi-tér 7. T . : 6-41. Börtön
Magvar Kender délulán 1 óra,
Szegedi ripőívár délután 4 óra,
TölüHoPak javitá*a,
Gvőni kefegyár délulán 12 óra,
Nyomdász szaksz. délután 4
uógépeH javítása
és karbantartása, iroda- óra, Takó paprika délutálni 4
óra, VAOSz délután 6
óra,
gép kellékek
Honvéd kórház délulán 2 óra,
Házfelügyelők szoksz, délulán 6
óra, Közkórház délulán 5 óra,
Ke emen-u. 8. Köztisztaság délulán 3 óra, Városi szeretetház délután 6 óra.
(Volt Keller-cég)

tasstittójtam

Sokszorosítás,
teirás

ORBÁN és CSONTOS

v

DEL YI AGYABORS ZAG

Szerda, 1948 augusztus 18.

Ahol a tüzönö dalolva dolgozik
A z elítélt Z s u r k ó d p ö g y á r o s m u n k á s u l
alakítottak é s folytatják a gyártást

'

Felkerült a tábla a vasráPapjros talpú
munkásbakancsot, rossz tipuscipőt gyártoU csos kapura:
7snrk6 János szegedi dpőgyáros. A munkásbíróság ezért 8
Szegedi Bérlnart Mankások
évi fegyházra és vagyonelkobTenaelfi
zásra, Iparengedélyének megi s Értékesítő Szövetkezete
vonására ítélte. A munkáshiréság példás és igazságos Ítéletét
azonnal végrehajtották. Az el- Es e tábla mögött n j szelárusCtö üzletet felszámolták, a lemben, uj . lendülettel dolgozhuszonkilencen.
Vadász-utcai üzemet leállítot- tak mind a
munkások, de
ták, a készárut és a nyersanya- Mindannyian
mindannyian közös tulajdonogot, bőrt, kellékeket zár alá
sai annak az üzemnek, amelyvették.
ben némelyek közü'ök fél éle— Istenem, kenyér
nélkül tüket töltötték ek
Kizsákmámaradunk — keseredett el két nyolva.
munkásnő, amikor az utolsó
Mindjárt a kezdetén megalamunkanap befejeztével becsakították az MDP üzemi szervepódott utánuk a vasrácsos kazetét. Az üzemnek a fele szakpu. — Ezen a kapun se lépünk
szervezeti szemináriumba kapát többet. -f
csolódott. — Ha ideolőrrlai alal/jra felveszik pon nem készülünk fel. nem
vehetünk részt a termelésben —
a
kalapácsot mondogatták egymás között az
A Zsurkő cég többi alkalma- uj .tulajdonosok.*
zotti: azonban nem volt enyÚjítanak,
javítanak
nvtae 'tahit ú. Folytatjuk a munM I I — határozták el. — Igen- Magában a termelésben is
« mi, az idáig kiuzsorázott, megváltozott minden. Mindent
megfélemlített munkások — erő- újra javítottak, kitakarítottak.
sTette Törköly Ferenc. A terv A munkahelyekel, beosztásokat
tetszett, megindultak a puhato- újra megállapitották. Alaposan
lózások, tárgyaiások. A szak- átszervezték a gyártást. Hoszszervezetben azt
javasolták, szas előkészület után elkészült
alakítsanak szövetkezetet. — az első dpő. Az első párt köl'nnn ét vegyünk alaptőkét -— vette a többi. Gyorsan, jömiírdtak fel néhánvan a terv nőségben, izléscs kivitelben.
Wntára.

szövetkezetet

kezeti igazgatóságot, a munkásokból alakult üzemi vezetőséget, hogy tanulmányútra menjenek. A rokonüzemekbez, azokhoz, amelyek a
termelésben
élen Járnak. Igy a Pöfö-dpőgvárban sokáig elidőztek.
A
DEMA-típőgvár vállalatvezetőjétől,
Tóth elvtárstól pedig
szaktanácsokat kértek.

Nem
sajnáljak
a
három-négy
kalapácsütést

A parasztságot érdekli* itánden kérdésre
választ ad az ifszl Vásár
A szeptember 3-án kezdődő
Budapesti Oszi
Vásár,
amelynek féláru utazási kedvezményével ejész bizonyosan
tömessen utaznak fel a fővárosba n vidéki városok és a
falvak dolgozói, hogy őszi és téli ipari Áruszükségleteiket
beszerezzék és nagy a vásáron látottakból további önbizát- 1
mat és munkakedvet merítsenek, a nagyszabású kisipari és
gyáripari kiállítás mellett megmutatta a magyar mezőgazdaság minden értékét is. Nincs a gazdálkodásnak
olyan
kérdése, amelyre a vásár mezőgazdasági kiállítása ne adna teljes és Kimerítő feleletet. Még aprór.llat, gyümölcs, kony- ;
ha- és vinágkertészeli
kiáililások is (esznek, de módjuk
lesz a kiállításon az érdeklődőknek a nagv
jövedelmet
nyújtó különböző háziaparok elsajátítása és teljes részletességgel ismerhetik meg a fejlettebb szövetkezeti élet mirdep előnyét is.
Féláron már augusztus 31-tői lehet n Budapesti Oszi
Vásárra utazni.

Színház 9 cMüvészet

— Azelőtt nem igen ügyeltünk az áru minőségőre — vallA magyar munkás dalkulfura zászlóvivői
ja be Kothenc elvtárs, az alig
az
e ! s ö nemzetközi munkás d p í o s versenyen
liuszonhároméves üb. tag. —
Most ha kézrfil-kézre adogatva A JlfAl'. szakszervezeti dalkör és a Szegedi Egyetemi taekkar
az indulóh között
észrevesszük, hogy az előttünk
negyedik-ötödik helyen
Jévfi
— Féiajultak voltunk már toborozni az együttest, amelymnnkástársnnk egy alig 'észre- a próbákon a kánikulától, de nek- tagjai azonban még anyagi
vehető hllrát csinált,
valamit azért nem hagytuk abba — áldozatot ís hoztak, csakhogy
nem szögelt le rendesen, nem mondja Kertész Lajos karnagy, felkészülhessenek a nagy versajnáljuk azt a három-négy ka- akí a MAV szakszervezeti dal- senyre, uguszlus 2-án kezdődlapácsütést, ami a helyrehozás- kört és a Szegedi Egyetemi tek ei a próbák és azóta tartahoz kell. Valami uj
szellem, Énekkart készíti elő az első nak szakadatlanul. Az utolsó
próba ma tesz, a nyilvános
kollektív szellem alakult ki. A nemzetkőzi kórusversenyre.
földszinten és az emeleten egy- — A tét igen nagy — foly- főpróbát augusztus 18-án, szertatja —, mert nemcsak a ma- dán délután 6 órakor tartják
aránt. Férfiak és nők között.
gyar dalkuitunát kell képvi- az egyetem aulájában, beléSzeretik a munkát. Szívesen selnünk ország-világ előtt, de pődíj nélkül.
dolgoznak. Dalolnak...
arról ís számot keli adnunk,
Mit énekelnek a szegedi
hogy itt Szegeden milyen fejFelemelik
mankáskórusok
lődésen ment keresztül a fela kiutalási I szabadulás óta a munkás dal- A versenyen induló szegedi
kultura. Npgy megtiszteltetés énekkarok a következő köteAz üzemtan hetente szövetke- a számumra, hogy ezen
a lező és szabadon
választolt
zeti összejövetelt tartanak. Min- nagyjelentőségű
nemzetközi anyaggal indulnak a hatalmas
denkit tájékoztatnak arról, mit munkás
kórushangversenyen nemzetközit és országos konEz már nem termeltek, mit adtak el. De három szegedi énekkar vehet
kurenciában :
A pénzt
összeadják
Zsurkő cipő emellett, mindenki bekukkant a részt.
A MAV szakszervezeti ének— Lesz, összeadjuk — nvugkar kötelező száma Kodály:
— Ez már nem Zsurkő cipő raktárba, benéz a könyvelésbe
Európa
munkáskórusainak
tatlák meg a kezdeményezők a — mondja Czuczi István igaz- ís. Ellenőriznek mindent. EgyFelszállott a páva: szabadón
szine-fava
választott számok Tartini Slatétovázókat. Es összeadták. 52 gatósági tag. F.zt nem*utasítás- mást, a vezetőket, mert csak
Karúd?
ezer forintot hozott össze 29 ra, hanem saját ma ját fii, maga igy lesz kifogástalan a .erniclés
Valóban a MAV dalkör fér- bat Mater. Kodály:
munkás. Kinek túlóradíja, fel- szám 1áj ára készítette a bfiriparl és példás az ügyvitel.
fikara, a Szegedi Egyetemi nóták, Szabó- Ferenc: Munkásoké a jövő.
mondási ideje,
végkielégítési munkás —
munkás társának.
Az illetékes bőripari köz- Énekkar női és vegyes-kara a
Az Egyetemi Énekkar nőt
legnagyobb
nehézségek
között,
Hej» volt eíszámolatlan a'Zsur- Ebben már nincs papíros.
pont már felfigyelt erre a lds,
kórusának
kötelező
száma:
számtalan
akadályt
leküzdve
kóékkal. Némelyeknek egy kis
közösségre.
Igen, . a dolgozóknak terme- kezdő, de lelkes
Bartók Lcgénycsufotója: szaösszegyűjtött pénze akadt. Aki- lünk! — seögeződött Id Iáthn. Zsurkónak azelőtt havi 1000 készül az augusztus 20-án kez- badon választott számaik Panek pedig nem volt együtt 500 tatlanut az üzem falaira a mun- párra volt nyersanyag kiutalá- dődő és három napig tárté leslrina Bonus est, Kodály:
versenyre, amelyen tiz
külforintja egy részjegyre, annak kaversenyt,
munkafegyelmet, sa. A szövetkezet elsőízre au- földi énekkar és huszonnégy Gergelyjárás, Efedj már Duna« többiek hiteleztek, amig
a bárom éves tervet propagáló jel- gusztusra már 1500 párra ka- magyar munkísiörus
vonni táj (orosz kórusmű a szerző
gyártás meg nem indult és mun- mondafok közé. Ez az elv vefei á nemzetközi munkásszoli- átírásában)'; a vegyeskar köpott anyagot.
kabéréből részletekben le nem rseli a szabászok munkáját, a feldaritás és testvériség jegyében. telező száma Kodály KöszönIndui többek (között a Verse- tője, szabadon választolt szavonhatták.
sőfészköszftő leányokat, valeMegháláljak
nyen a nagymullu
lengyel mok: Arcadaci Avc Maria. Komennyi szövetkezel i
tagot,
a
demokráciának... Chor Pochodnia censlochowai dály Mátrai képek, Tardos BéTőkésekkel
.gyártulajdonost*. Ez a rugója
Férfikórus, a francia
Chorai la: Acél brigád.
Szabó Lajos, a szabászok ve- Popuinire de Paris énekkar,
nem dolöozankl termelésnek lent az aljakészí*
\ 29 munkás — valamennyi fésnél. Ez készteti ökrös De- zetője, szintén igazgatósági tag, a bolgár Postás Énekkar, a
A
versenyen
induló munkásugy
néz
az
előtte
fekvő
szép,
szlovák Bradlan férfikar, a
lakaZsurkő cég rég! alkalmazott- zsőt, az üzemfenntartó
kórusok vezetőségeikkel együtt
mintha prágai Tipographía Vegyeskar csütörtökön délután indulnak
ja — formálisan is megalakí- fost, hogy a rádMző gépet át- fényezett borjubőrre,
és az osztrák Freie Oslerreitotta a szövetkezetet és az egész szerelje, »egv kosárra való ol legalább is aranyból volna.
külön kocsikkal a fővárosba.
— íme, az első kiutalásunk. ohlsche Jugend vegyeskar, a A MAV augusztus 21-én délüzemet, ugy ahogy volt, Zsúr. katrészt kiszedjen* és ujitást
román
szaktanács
központi
vekészítünk
kémétől bérbevette. Zsurkóné vezessen b e Olvan ujitást, ami Olyan flpuscipöket
gyeskara. A huszonnégy ma- előtt lép a verscn.ydobogőra
eleinte maga is csendestársként a négy és fél percnyi megdol- belőle, hogy külföldön, Angliá- gyar munkáskórust a ninlt év a Zeneakadémián, az egyetedélelőtt.
ban csoportosulnának előtte az és a centenáris év eredményei miek ugyanaznap
próbált résztvenni az üzletben, gozás! időt ötödére csökkenti.
Mindhárom kórus eredményeit
emberek.
Meg
akarjuk
hálá'ni
a
de a munkások visszautasítotalapján
hívta
meg
a
Magyar
Es hogv a dolgozóknak valómég aznap kihirdetik. A győzták: — Tökésekkel nem dol- ban jól és szakszerűen termcl- demokráciának, hogy ilt hu- Dolgozók Énekkarának Orszá- tes énekkarok augusztus 22-én
gos Szövetsége. A huszonnégy
szonkilenc
melós
végre
magágoznunk/ — mondták.
ienek, arra indította a szővetközött szerepelnek a' szege- a szabadtéri állatkerti színpanak dolgozhat 1...
diek,
akiknek háromnapos ver- don együttes hangverseny t adöntudattal, becsülettel.
Ismét I c s z á l l l l o l i a Arait
senyére most feszült érdeklő nak.'
A szegediek augusztus 23-án
déssel figyel fel a város egész
H
az államosított S z e n t I s t v á n c t t V o r k a g y á r !
érkeznek vissza a fővároslvój
közönsége.
és velük együtt jón a neves
Olcsó
piperecikk,
M i n d e n d o l g o z ó n a k ls m ó d j á b a n á l l
Chor Haslo posnani férfikar,
v á s á r o l n i a Kárász oted Szent István cukorkafizletben.
foqkrém
Próba 40 tokos hőségben
amely a szakszervezeti szék- •
ház udvarán este 8 órakor ad
A
könnyű
vegyipari
IgazgaNemcsak az emtarkinzó ká- hangvversenyt a szegedi dolA parasztság szóvetkezeti biztosítója a
tóság keretébe tartozó vegyipari nikula voft azonban a nagy gozóknak. A
hangversenyen
vállalatoknál egész sor uj áru- akadály. A vasutasok állandó közreműködnek a Szegedi At- 1
fajta gyártásához kezdenek a szolgálata, a munkaverseny ís talános, Egyetemi. Ipartestüj legközelebbi időben. A napok- komoly problémák elé állítot- leti. Kemíeryyán.
Kiskórus, ,
Képviselet az ország egész területén.
bán kerül forgalomba előszór ták a "betanítás rendkívül ne a M A V. szakszervezeti ós
héz
munkáját
végző
Kertész
a MEMOSz dolgozó énekkarok
magyar gyártmányú insulln, a
Lajos karnagyot. De derék valamint a tápéi népi tánccsocukorbetegek e fontos gyógy- vasutas elvtársainkat
semmi port.
szere. Rövidesen hozzákezdenek sem akadályozhatta meg a b
Szeged varos
,a mainál lényegesen jobbminő- ban. bogy a próbákról ólmaségü és sokkal o!csól)b pipere- radjanati. Letelt a szolgálat
x Softöriskoia előkészít szecikkek gyártásához, elsősorban és márts siettek dalolni. Az mély- és teherautó, motorkebabaolajat, babakrémet, baba- egveteml énekkarnál az volt rékpár vizsgára felelősség mela legszebb kivitelben és legelőnyösebb feltételek mellett
szappant, hintőport és fogkré- a baj, hogy most tanítási szü- lett. Müller Béla, Vár-utca 4.
vállal minden Igényt kleiégitő disztemetést, egyszerű temet hoznak forgalomba rend- net van, "álig lehetett össze- Főposta mellett. Telefon: 648.
metést, ravatalozást és hullaszáVttdst. Intézetek és Intézkívül ofes óáron. Az olajos magmények, klinikák, kórházak részére külön
kedvezmény.
Elsőrendű
vak ktei Jó termése következtében sokkal több
pipereszapKözségi Temetkezési intézet
Szeged, Széchenyi-tér 9. 'Zsótér-hAz,)\ pant gyártanak. Az idén már
megjelenik az üzletekben a bémegérkezett» MJSY. KONZÜM-ha 52 filléres áron
keminőségü sznppanpehely ts.
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Érteslljtft az összes e&M továbbképző tanfolyamon résztHatalmas érdeklődés a gyermekvevő elvtársakat, hogy az t-es
Csoportba tartozóknak Kálvinverseny Irént
tér 6. szám alatt, a H-es csoSzent
István
napján
B Ma- győzteseket • díjazáson kívül
portba tartozóknak a városivá z« közgyűlési termében, a gyar Szabadságharcos Szövet- a közeljövőben felviszik BudaIII-as csoportl»elieknek pedig ség rendezésében kerül lebo- pestre egy oll rendezendő ormásodik szágot versenyre. A nevezéa tanrelügyelőségen (Kazlnczv- nyotitásra az idei
rmek kerékpáros verseny. seket « Széchenyi-téren már
utca 3) tartunk szerdán este
pontosan 8 órat kezdettel szeátveszik.
viadal számait 3—8 éves délelőtt 10 órától
mináriumot. Minden elvtárs Jeapróságok korszerinti csopor- Felkérik a versenyen résztvevő
len ien mog. Oktatást osztálv.
tosításában bonyolítják fe ke- gyermekek szülédt, hogy neveIflmsáíli
titkári
értekezlet rékpáron, rolleren, triciklin és zésüket
levelezőlapra
írva,
hétfőn est© 6 önti kezdettel Idsautón. A délelőtt fél 11-kor név, lakcím és évszám felVörösmarty-ntca 5. szám alatt. kezdődő verseny felülmúlja a
tüntelésévet eszközöljék.
Pontos megjelenés kötelező
felnőttek sporteseményeit. A

r

K^tS'iufctrfAH Rnva*a

Péntek:
Nagy Anti julalomJátéka

Tizennégy éve rúgja a bőrt
Az érdekképviselet felhívja Nagy Anti a piros-fekete szímindazokat
a Kereskedőket, nek védelmében. Ezidő alatt
akik a /Dolgozók nz iskolákért* sok sikerben, de kudarcban ís
akcióval
kapcsolatban nem volt része és teljesen összekaptak
esekktapol, hogy a nőtt a tiszántnh /Anti* egye603.560 számú csekxtapot az sületével. Anti
sporttársunk
érdekképviselet irodí Iában dfj- most pihenőre tér, hálás egyeincntesen vegyék át és az au- sülete és játékos társai bugusztus
16-án lebonyolított csuzásként jutalomjálékot renforgalmuk 5 százalékát a ne deznek részére. Az efíenféi a
vezett csekkszámlára haladék- szegedi NB I I . válogatott lesz.
tnlanui fizessék be. A csekk Az érdekes mérkőzésre pénteszámla tulajdonosa a Szeged- ken délulán 6 órakor kerül sor
Csongrádi Takarékpénztár Ke- az ujszegedi SzAK-pátyán.
reskedelmi és Iparhank váltóA veterán balszélső azonban
üzlete Szeged Az értesitő-iap
hátlapján feltüntetendő, hogy nem vonui vissza a sporttól,
nz összeg a /Dolgozók az isko- ő fesz az ifik trénere, de emellákért* akció javára fizetődött lett Vásárhelyen is edzői tisztséget tölt bc.
be.
A Szeged egyébként az utolA szombati zárórával 'kapmérkőzését
csolatban a KíSOSz felhívja só Nváií Kupa
érdekeltsége figveimét
arra. szombaton jdtszw fe Budapeshogv a G- F. határozata értel- ten az Elektromos ellen, este.
mében a nviltárnsitás! űrieA Gvuris—Ferencváros-Ügytek közöí h kizárólag vagy tul- ben hétfőn este döntöttek az
nvomónn élelmiszerek árusítá- MLSz-ben. A viüámigazojást a
sával foglalkozó üzletek tart- kiküldött bizottság nem fogadta
hatnak nyitva déli 12 óráig. el. mivei n Szeged Bakó és
Az összes többi üzleteket zárva Zsótér kiadásával a szabályok
keli tartani. A zárvatartás egvet állat előirt számot már kijelent azzal, hogy az üzletben merítette.
semmiféle
foglalkoztatásnak
nincsen hylve, még ktrwkatren
Ifj- Kiss kenős győzelme
dezésröi sem lehet szó.
M'skoleon

Lqtfkff fOr«»li.ii:iaJi

iriztoó-

Közlemények tás*» Felhívom a husiparosofc,

Hktáetmtfay. Kőzbirré teszem, hogy a llolyó évi szeptember h ó 30tán 1 éves életkort betöltött és ennél idősebb
mének és méncsikók tulajdonosai folyó évi augusztus h ó
25. napjáig kötelesek ménelket,
valamint
mén csikóikat
Szeged
város
belterületén
(Röszikeés Szentmibáívtetekís)
az I . fofcu közjg. hatóságnál.
Bérház II. e. 18. szoba, a külterületen pedig az illetékes
közig, kirendeltségeknél bejelenteni.
A be jelentést az Qletékes
hatóság ellenőrzi és ennek
alapján a mének összeírását
A SzesráS Kender hétfőre foganatosítja.
kitűzött nézd üzemi
bajnoki
L f- fcfafji. hatóság
labdarugómérkőzése elmaradt,
ooo
mivei ezuitai a SAgvári KuKirendel Kéjjé.
páért játszott a gvár váfoga OK.!.
tottja á Központi SzIT csapa
FelMvom a sűtőlparosokat,
távai, amelytőt 1:0 (1:0) ará-'hogy az ipari vásár céliára
nvu vereséget szenvedett és kapott liszt elszámolása végett
igy kiesett a további küzde- haladéktalanul jelentkezzenek
femből. Az elmaradt baiookil hivatalunknál, Zsótér-ház I I .
emelet 2. Egyidejűleg ugvan e
hétfőn játszák le.
A Ny- K. Délv csapati ered- oéíra kapott liszt árkülönbözet
megfizetése céljából a MOSzK
ményei: Csongrád—Halas 3:1 szegedi kirendeltségénél a be(1:1), KMTK—Szentes 2:0(0 0), fizetési csekklapot okvetlenül
vegyés fit.
IITVE-MVSE 1:1 (1:1).

mészárosok, húsipari üzeme*
figyelmét, hogy
birtokukban
lévő és hatóságilag megállapított zsiradék
egyötödének
megfelelő mennyiségű zjrrszóda, továbbá minden
iparos.
Ipari üzem. ipari Telhaszná'-áara vagy ruházat tisztántartására folyó évJ szeptemlier 30-ig
igényelhetnek
lugkővásárl isi
engedelyt.
A íugkö tárolása hatóságilag
ellenőrzött, az üzemi
helyiségtől elkülönített helyiséglíen
íévő méregszekrénybén történik. Lugkővásárlásii engedélyt
a közellátási hivatalnál. Zsótér-ház II. em 1.. szobájában
átvehető. • Ktrendelbés1 vezelő.

SZIT HIREK
AtrjUsjttss 20-Sn, pénteken
a sportüdülőavatásra a SzIT
egyenruhások kivétel
nélkül
felvonulnak. Gyülekező délután fél 3 órakor a szakszervezeti székházban. (Kálváriautca 10.)
Széchenyi-téren SÍROK ( I 7 U I
minden reatkalmas azonnalra í TUD í
letlge: , »zonnal'»

Apróhirdetések

BARACKMAGOT, keserűt
Is. I SZKP uszályos menvasszonvt
veszek. László Ferenc Gyöngy- ruhát közép' alakra és fátyolt
ELMENNÉK gyermek
mellé, tyuk-utca 24.
kölcsön vennők. Címeket
*
több nyelven beszélek. Szaty- ÁZ ÖSSZES általános iskolai fciadó!>a.
»
könyvek kaphatók. Grünwald MENYASSZONYT
maz-utca 10a.
ruha kölDőzsff csönadó. Tisza Lajos-körut 44.,
ARANYAT ért kerékpárja és könyvkereskedésben.
motorja, ha AranyKerék a ja- Gvörgy-utca 2., Kultúrpalotá- I. emelet 3
vítója. U j hely: ' Kazinczy-ut- nál.
POLOSKAIRTAST garanciával
SZ ILMA, polyva eladó. Újsze- végez a Cián vállalat, Fefeetrct 11 szám.
IPARENGEDÉLYEMMEL meg- ged. Szőregi-ut 52.
sas-ulca 10.
lévő jónienetelü i>éküzemhez MELEGAGYI ablakok üvegezKFRESFK
forgalmas
helyen
társulnék, vidékre is. Erd.: Üs- ve, ujak. eladók. Pósa Piái kerkocsmának alkalmas üzlethetész. Tápé. Zágráb-utca 1.
tökös-utca 8a., Fekete.
lévő
gyermek lyiséget. /Forgalmas ut« jelB6RKARAT.IA1 festető!, javát JÓKARBAN
•
•
külön igére.
tatni akarja? Keresse fel biza- sportkocsi És rádió
Katona- ÉLETHŰ múfogak, fogtömés.
lommai Gábor Imréné, Ötha- hangszóróval eladó.
foglmzás felelősséggel, olcsó
utca 12.
tom-utca l b .
árban Rácz Géza fogász, MikHÁROMKEREKŰ
tricikli,
áruA Postás kerékpárosai résztm
l a k á s
w
hordó kerékpár, fúrógép eladó száth Kálmán-utca 12
vettek Miskolc város kerékpá
Csehó. Altila-utea 8.
ros viadalán. Á délelőtti ház
szoha-konvhás BÉLYEGEIT legjobban nálam • n n . L A
órás és ékszerész,
tömbkörüli
összetett lóver- NAGY utcai
Kárász-utca 14.
senyben Tóbiás (FTC) mögött lakás bútorozva átadó. Szent értékesilheti. Falus bélyegke- L 4 L £ R ( !
Al.l.ANDó MŰSORSZÁMOK: a 4. heiven végzett Jancso- Gvörgy-utcá 1. Bánné.
reskedés, a fogadalmi tem- kéresek kar és zsebórákat (vecker*
órát Is), ezüstöt, briliánsékszereket
BUDAPEST I 5.36: Hajnali vics István. Az ifi versenyzők SZILAGYI-UTCA 1. alatti há- plomnál. Iskola-u tea 29.
6 30- Falurádió 6 45- Reggeli a
felnőtt
vasáerekesekkei roms7oi»ás összkomfortos el- AN'/óRAGYAPJUT macas áron mára? áron. Ora- es éksreriavitást
vállalok
torna
7 HO: Műsorismertetés indultak, jtt ifj. Kiss és Kó- cserértietö hasonló alsóvárosa veszünk- 2—3-ig Cserenessor 9
9.55- Áttelepítési kormánybiz- csó az egész mezőnyre egv ma<*ánházért. Antal.
1000 kg-os mázsa eladó,
tosság
közieménvei
10.00: k'lomélert verve szerezték meg BÚTOR nélkül teljesen külön t Iához vaíó IaposkocsJ el- BOKKABAT.IAT most Javíttass*
bőrpuhító festéssel. Rövid és
Hirek 12.00 Harangszó, hí- az 1—2. helyezést.
szobát keresek egv személv ré- adó. Gvtk-utca 15.
hosszú bőrkabátok mérték után
rek 14 00: Hírek 15 15: RáA délutáni pályaversenven szére. Gianet /Csendes lakó* ELADó 485 I.-es boroshordó, szakszerűen készülnek Csordás
dióiskola- 15.55: Müsorismer
jeligére
a
kiadóba.
futószőnvegek.
Háló-utca
11.,
bőrrnhakészitőmestemél. Szent
telés 17 00- Hirek 20 00- Hí- I. Jancsovics, aki "győzelmé- KtM.6NBE.TAR ATU bútorozott vendéglő.
rek. sporthírek 20 20 Hírek vel megszerezte Miskolc diját, szoba, fürdőszobahasználattal EBÉDLŐKRF.DENC,
Miklós-utca
7.. felsővárosi
vitrin.
és krónika oroszul. 22.00: Hi- a Petőfi-plakettet. Az ifi ésViadó. Szt. Miklós-u. 6a., em. 24 szeniéjyes asztal. speiztK1- templom mögött.
felnőtt
vaskerekesek
viadallá
rek Mit hallunk holnap? 0.10
KETT6- vagv
háromszobás rendezés olcsón eladó. Attila- ANGOL nyersgumlrngasztó a
llirek és krónika
franciául. bői ifj.'Kiss került ki győz- összkomfortos lakást keresek, utca 9., rőfősüzlet.
Vidra-utcában kaphatót Üvetesként.
2.
Kőcsó
Mihály.
Á
15
0 20: Hirek és krónika angolul
vásár get tessék hoznll Vidra-utcai
körös pontversenyben 3. Jan- köliségmcgtéritéssei. >2—3* Je- KONYIIAKREOENCEK
titán legolcsóbb áron. Atalaki kerékpárosnál t
BUDAPEST II 21 00 Hírek csovics, mig a selejtező ver- ligére.
seny
során
Kócsó
a
2.
ifj.
Kiss
FGYSZOB
A-konyhás
emeletT
; a v i t á s , Bankov, Kálvária- MEGÉRKEZETT
az eredeti
Szerda, augusztus 18.
ulcni lakásom elcserélném 2 u t c a j j
• India* speciai
gumiragasztó
BUDAPEST I . 7.20: Szív pedig a 4. helyen végzett.
(nyersgumi oldat). Kimérve is
szoba-konyhásért. Petőfi S.küldi szívnek szívesen. 8.00:
SZÉP sezjonteritő és sezion kapható a vezérképviselet közsngílrut 48., Katonáné.
Szülök iskolája. 8.15: Zene- Néjfy bajnokságot szerezlek
eladó.
Vásárheiyi-sugárut
10.,
a T'sza IPje«
ponti raktárában Fráter nuiEGY- vagy kétszoniás lakást
kari müvek. 9.00: Vizcai Taszerészmesternéi Szeged, Bem
Völtsőgmegtéritéssel, az udvarban. Erd. délután.
más Metronóm Jazzegyültese.
A
Dunakeszin
megtartott keresek
12.15: /Asztalt muzsika*. 13: vasutas atlétikai bajnokságok vagv kevés bútorral. Csongrá- ELADÓ kifogástalan táskairó- tábornok (Róka)-utca 2. U. o,
gép, egy festett u j kombiniáit kerélkpárok, varrógériek si>eHangos Iliradó. 13.15: Magyar ifi vonafon szegedi sikereket dl-süigámt 56.
nóták. 14.15: /Népek muzsi- hoztak, a felnőttek közül csu- F6BÉBI.FTI nagy szoba bútor- szekrény. Somogyitelep IV. u. ciáLis javítása. Békebeli tüzzománcozás, nikkelezés, hegkája*. 16.00: .Pánis, az én Ba- pán Zalavári szerzett egy har- ral sürgősen átadó. Bus páter- 161. szám.
kon vom*. 16.30:
Chansonok. madik helyezést. A női ver- utca 1. Herédí.
EROS igáslovat tartásra kere- gesztések. gumiz és az összes
alkatrészek kaphatók. Javítá17.15: A Vöröskereszt közle- senyek során 100 méteren Suo k t t t t s
w sek. Csala, Zrín yi-utca 4. sz., sokért 1 évig felelek Díjmenményei. 17.30: A Szakszerve- ták harmadik 14.4, 200 m-en m
vagy Zerge-utca 5.
zeti Tanács műsora.
18 00: pedig ugyancsak Suták az első GAL Ferencné gyorsíró ős EI.S6RF.AÍDÜ minőségű oltott tes műszaki szolgálat. — Ke*
Ifjúság, mint sólvommadár. — helyen végzett, 28 mp, déji gépiróiskoláiában a be'ratásók mész. portlandcement fogyasz- nékpárkölesönzés.
18.30: Puskin. 19.00: Az Ope- kerületi csúcs. A férfi ifi ver- a szeptemberben kezdődő u j tóknak minden mennyiségben.
ra műhelyéből. 19.30: Helyszí- senyben 100 m . 1. Zarándii tanfolvamokra megkezdődtek.' Párisi-kőrut 24. szám, éoitési
DELMAGYAROBSZAG
ni kőzvetitós a salzburgi ün- II.7, a 400 m-en 3. Varga | Klauzál-tér 3.
politikai napilap.
an vaskereskedésben.
Klapka
nepi játékokról. 21.15: Bartók 57.4, az 1000 m-es akadálvón F E L V É T E L I
Major Akos (Uj)-térnél.
Felelős szerkesztő:
Gvulá jazz-együttese.
21.45: 1. Bárkányi 3.02, a 800 m-en gyorsfrótskoláia
szentember
DR. ANTAI.l-TY G Y 0 R G 1
Időszerű kérdések. 22.25: A 2. Bárkányi 2:08.9, a magas- 5-én megnyitja u| tanévét. Be- 110 voltos egyfázisú kovácsFelelős kiadó:
Vöröskereszt közleményei. — ugrásban 3 ICakuszi 160 cm, a iratás megkezdődött. Bocskay- fujtató-motort keresünk. SüDR. ZOLI) SÁNDOR
vegh
cukrászda,
Keiemen-utca
22.35: Hangos Heti Sporthír- hármasugrásban
1. Zarándi utca 4.
7. szám.
adó. 22.40: Totóhirek. 22.50: 11.97 m, a 100-as gáton 2.
Szeriieszlőség: Jókai-utca '4.
A Beszkárt u j munkatervet. Bárkányi 62 és a felnőtt 10.000 KATONA LászlónS gyorsiró- y — f t r ' L ' r t N F É L É K
^ Felelős szerkesztőt telefon: 493.
23.00: A házi-együttes játszik. méteren 3. Zalavári 35:38.4 és géoiróiskolájálian .(Kölcseyutea 10) áz u j tanévre a be- «ESKűVO elsején* jeliigére le- Szerkesztőségi telefon: 103.
0 30: Hirek eszperantó nyel- idejével.
iratások megkezdődtek.
yéi van a loladóban /Napsu- Nyomdal szerkesztőségi telefon
ven.
ono
BUDAPEST II. 17.00: Ötórai
^
AHASTVÉTEI,
tjjf gártól*.'
este 8Mól: 673.
tea. 18.00: Uj műfaj nyomáTorna- Az SzMTE tornász34 éves önálló, jól kereső ipa
Kiadóhivatal
Kárásx-ulea 6
ban: /A Guszev-ü-gv*. 19.30: szakosztálya a mai nappal új- IPABI Vásárból visszamaradt rosmester házasság
céljából
Telefon:
325.
bútoraimat
még
mindig
legolKeringők. 19.30: Miinkásének- ból megkezdi működését. Az
megismerkedne hozzá'IIŐ nőAz x-et jelzett közlemények
kar. 20.00: Zenés percek. — edzéseket hétfő, szerda, péu- csóbban árusítom. Spitzer asz- vel, aki hozományával még
díjazottak.
20.30: A Rádió Szabadegye- leki napokon tartják., nők ré- talosmester, Margit-u. 12.
jobban -fellendítené üzletét.
teme. 21.15: Szív küldi szív- szére esti 6-től, férfiúk részé- KOMBINÁLT szekrényt, mü- '/Boldog házasság* jeligére a
nek szívesen. 22.15: Jazzdalok. re pedig 8 órától a Klauzái- bulort sürgősen vennék. Cim kiadóba kérek választ és tel- A Hírlapkiadó Kft. nvomasn
fi. vezető: Konca László.
22.30: Milhuud .szonáta.
i gimnázium tornatermében.
jes űimet.
,
a, kiadóban.
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