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Az á ldozat : a liba 
Nemrégiben Dél-Raroliná-

ban feltámasztották ser. ame-
rikai »sport* egyik fajtáját; 
a sajtó ezt a tényt mint a 
• sportélet rendkívüli esemé-
nvét* üdvözölte. Ennek a •ne-
mes* sportnak lényege a kö-
vetkező; 

térit tbc Ifi! b í rom méter ma-
gasságban gerendái tesznek 
keresztbe, arra fejével le-
felé élő l ibái akasztanak. 

A liba nyakát Döségesea beke-
nik géjiolajial. 

A versenyző lovasok syros 
iramban eltova'Oinák J» tfba 
nieretf és menetközben a 
fejlel 'efelé lő",6 liba fejét 
levágják. 

A verseny első napján mind 
a négy versenyző fcsak kifica-
mította a liba nvakát, de nem 
tudta a fejét levágni, csak a 
második kísérlet után sikerült 
nz cffviknck ezt a »sporloé!t« 
elérnie: igaz, ez ugy sikerült 
neki, hogy mindkét kezével 
megmarkolta a liba nyakát, 
miközben kirepült a nyeregből. 

42 st i i efés, 14 i ialái 

Az elmúlt héten született 
2b leány és 16 fiu. Házasságot 
kötöttek: Záhonyi Brúnó Jó-
7.sn Judit, Licsáíc István Bódy 
Rozália. FoCk Adott Gcra Ro-
zália. Monostori Béla Monos-
tori Rozália, Domold Sándor 
Lőrincz Irén Dzubay Miklós 
Jascsenkó Taliana, dr. Láng 
Mátyás Oerlzen Etelka, Róth 
Imre Rubinfalvl Erzsébet, 
Hasznos Pái Jnndl Rozália, 
Varga István Szalánid Anna, 
Héja Pál Darórzi Julianna, Vi-
csay Zol'.án Zntvkó Ilona, Kó-
nya István Terhes Ilona, Vass 
István Fazekas Anna Hegyi 
Imre Tatai Molnár Márta, Szi-
roviczn Dezső .Juhász Anna. 
Elhaltak, özv. Barlénvi János-
áé 78, özv. Arvai Jánosné 82. 
Varga István 18. Kassai Mária 
7. Csiszár András 70, Ungi 
Imre 13, Kiss Lajos 13, özv 
D. Albini Ilenrikné 66. .Tenei 
Gvörgv 71. Körösi József 62, 
Gödörői Fcronc 28, özv Kutoi 
Andrásné 81, Tólh I l 'ésné 66 
éves korában. 
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B e V á r o s í l S o ü 
Szeged Tete'on; 625 

Az idei szezon legizgal-
masabb amerikai kóm-
fiimje, az 

„5 lépés Kairó feló" 
testvérfilm jel 

Y h a r 
L sszabon felett! 
Kém vezér: 

ERICII VON STROIIEIM 
Női szereplő: 

VERA UKUBA RALSTON 
Amerikai tiszt: 

RICHÁRD ARLEN 
A hirhedt »Kémvezér« é.s 
ellenkémszervezelek lélek-
ze'.elállltónn Izgalmas küz-
delmei. Titkok halálos 
veszedelmen, forró sze-
relem, megdöbtientö for-
dulatok. tánc és muzsika. 
Páratlanul I r n i M z i i , ra-
©vo-ö kiivHelfl kémfttrn. 

Héttőtől kezdve 

4 8 ó r a 
léli kzeielállitóan izgalmas 

tör te ne le — F'ő sze repl ők: 

LESI . IE BANKS 

és EI.ISABET1I ALLAN 

Előadások fél 5, tél 7 és 
féi 9 Arakor. — Pénztár 
délelőtt 11-12 ős dél-
után 4 órától. 

IfierE i ii nya^ali övezetében 
tarthatatlanná vált 

©!£85Bál2ák belvzete 
Berlin, julius 3. A német-

országi szovjet katonai köz-
igazgatás Tájékoztató Iro-
dája a következő n , ilalko-
zatot telte közzé: Mint a 
szovjet hivatalos körök kö-
zölték a berlini szövetséges 
parancsnokság szovjet osz-
tálvánnk vezelője a jövőben 
nem vesz részt a parancs-
nokság ülésein. A berlini 
szövetséges katonai pa mnes-
nokság ugyanis gyakorlati-
lag megszűnt már, mert 

Ilawtcy őrnagy, amerikai 

Earanésnok kihívó visel-
edése esődbe juttatta 

munkáját. 
Jellemző, hogy a szovjet 

parancsnokság omrafti tilta-
kozását nz amerikai pa-
rancsnokság válasz nélkül 
hagyta. Később 

a berlini nyugati parancs-
nokok törvénVelen rORüc-
Icfcbrt adtak fel 

arról, hogv Berlinben for-
galombahozták a nyugati 
övezetek uj pénzét. Ezzel 
azt akarták elérni, hogv za-
vart kellscnck a pénzforga-
lomban és aláássák a szov-
jet megszállási övezet és 

Nagyberlin gazdaság éle-
tét .A nyilatkozat megálla-
pítja, hogy Berlin ameri-
kai, brit és francia parancs-
nokai felelősek a szövetsé-
ges katonai parancsnokság 
munkájának csődjéért. 

Berlin, julius 3, A kétféle 
pénzuem forgalmának be-
vezetésével Berlin nyugati 
övezeteiben tarthatatlanná 
vált a megszállók helyzete 
Tekintettel az egyre súlyos-
bodó gazdaság?' válságra, 

a boiTnl dolgozók erélye-
sen követelTt, hogy a nyu-
gat! ha'a'mak vonuljanak 
fc! Berlinből, 

egész Berlin területén állít-
sanak fel egységes pénz-
rendszert és a fővárost ál-
lítsák be a. keleti megszállási 
övezet gazdasági rendszeré-
be. Julius 1-én több város-
ban nem tudták a munkás-
ságot kifizetni és a dolgozók, 
élelmiszer fejadagukat sem 
tudiák megvásárolni. Az 
angol főparancsnokság a 
szovjet főparancsnokhoz in-
tézett levelében kérte a Ber-
linből nyugatra vezető köz-
lekedési "utvonalak mielőbbi 
megnyitását. 

A s?ov"ef parancsnok mindent meqfesz 
a nehézségek kíiiüszöbfilAftére 

Robertson angol lábornok 
Szokolovszky tábornagyhoz 
in'éra't teve'éhen megelége-
déssel állapítja meg, hogy 

i szovjet főparancsnok min-
dent megtesz a technikai 
nehézségek kiküszöbölésére, 
amelyek gátolják a Berlin és 

Helmstelt közötti forgalmat 
és gondoskodik a forgalom 
teljes visszaállításáról ezen 
a vonalon, mielőtt Berlin 
élelmezése válságossá vál-
nék. t 

Czirankievicz lengyel mi-
niszterelnök ugy nyilatko-
zott, hogy a berlini zűrza-
varos helyzetből csak 

egy kífelévezetö ut van, 
ha a nyugati hatalmak el-
fogadják a nyolc külügymi-
niszter varsói nyilatkozatát. 
Ez visszatérést jelentene a 
potsdami elvekhez. 

Az amerikai politikai hely-
zettel kapcsolatosan kijelen-
telte, reméLi, hogy a félvilá-
gosodott közvélemény nö-
vekvő nyomása békés meg-
oldásra " bírja a féktelen 
amerikai politikusokat. 

Marshail 
sajtónyilatkozata 
Washington, julius 3. 
Marshail a pénteki sajtó-

értekezleten kijelentette, 
bog)' az Egyesült Államok, 
Franciaország és Nagybri-
tannia szoros érintkezést 
tartanak fenn a berlini hely-
zet tárgyában. Közölte még, 
hogy az Egyesült Államok 
nem szándékozik szoros ér-
telemben vett szövetségi 
szerződést kötni Törökor-
szággal. A jugoszláviai ese-
ményekről annyit mondott, 
hogy figyelemmel kiséri a 
helyzet fejlődését. 

A t United Press szerinti 

A w a ? h i n c s ! o n i fuqoszláv köve1 

amerikai lémonatásróS tárgya' 
Párizs julius 3. Az United 

Press jelentése szerint az 
Egyesült Államok komoly 
formában gondol arraj hogy 
pénzügyi és gazdaság: tá-
mogatást nyíri tson Ti tónak. 
A washingtoni jugoszláv 
követ ille'é' es amerikai kö-
rökkel már több hónap óta 
folytat tárgyalásokat és bá-

rom héttel ezelőtt már te 
is küldtek egy szerződés-
ié rvet Belgirádba jóváhagyás 
végett. 

A nemzetközi újjáépítési 
és fejlesztési bank elnöke 
egy sajtóértekezleten kije-
lentette, hogy Jugoszlávia 
500 millió dollár kölcsönt 
kért a banktób 

0 köziföséq szeme'á'tára Készül 
az a'iimjíutnéru a Szeiedi Ipar'Vásáron 

Beszámoltunk már arról, 
hogy a jullus hó 31-töl augusz-
tus hó 10-ig tartandó XVI. Sze-
gedi Ipari Vásár milyen meg-
lepetéseket hoz a vásárláloga-
fók számára. Rendkívül nagy 
jelentőségű az a körülmény, 
hogy a vidéki vásárlátoga-
tók féláru utazási kedvezmény-
ben részesülnek. 

Az ujabb hirek szerint nagy 
érdeklődés k'séri a Nehézvegy-
ipari Igazgatóság kötelékéh: 
tartozó gvárvá'la'atok részvéte-
lét. Ezek közül a Péti Nitrogén-
müvek. Arzola vegyi müvek, a 
Hungária vegyi müvek, a 
Kraver-festékgvár a teljes bu-
dapesti kiá'litási anyaggal vesz 
részt a vásáron. Ezenkivül ér-

dekessége lesz a Szegedi Ipari 

Vásárnak a Bauxítiparl igazga-

tóság kiállítása, a vásárlátoga-

tók szeme előtt készül el 12 

munkás közreműködésével a 
nvers alumíniumból a különbö-

ző alumíniumára, lábasok, fa-
zekak, stb., amelyeket a vásár-

látogató közönség nyomban 

meg®is vásárolhat Az Országos 

Társadalombiztosító Intézel ha-

talmas pavil'onjában állandó 

filmesités lesz, amely a bal-

eset elhárításit ismerteti 

Az 1918—49. centenáris ér 
alkalmából rendezendő Szegedi 
Ipari Vásár kétségtelenül Sze-
ged város legnagyobb ünnepsé-
gei sorába tartozik. 

A D » I m a $ y a r o r s z á g 
h"difa*to1v8~ohtnlnta 

Az MDP hadifogoly!rodájá-
iák közlése szeriint Máramaros-
salgetre a következő szegedi és 
szegedkőrnvéki hadifoglvok ér-
keztek Bata János (Királyha-
tom 929), Farkas József (1907. 
Mgyő), Farkas Cs. István (Do-
bó-u. 59), Kürti András (1920 
Baltonya), Kolhencz Vlnee 
(Atokháza 509), Nagy József 
ttvirályhalom 1073), Pásztor 
Sándor (Sándorfalva, Szt Imre 
utca 84), Széli Imre (Újszeged, 
Rádav-u. 5-9) , Szabó Illés 
(Csanytelek, Endre-u. 474), 
Tóth Imre (1913. Szörtg), Ta-
kács Imre (1913. Mórahalom 
159), Zana István (Kiskirály-
ság 380.) 

Szombaton az esti gyorssal a 
kővetkező volt hadifoglyok ér-

(keztek meg Szegedre Por Sán-
dor (Vásárhelyi sugárút l i k 
Csótl Imre (Ujsomogyitelep 
1120), Pálfl János (Szőrrgl-ut 
25), Módos Antal (Veresács-n. 
24), Zsiga Ferenc (Szücs-u. 3b), 
Gácsér Béla, BorbéRv Péter, 
Molnár János, Péter János, Se-
bők István (Kiskondorozsma), 
Makra Pál (Átokháza.) 

A W f l i l ' "ÍJ n l t © huri mtivo1**: 

Vasárnap, 4-én fél 7: 
Hétfőtől, jul ius 5-töI. 

Lo!ien«T ;n. K . M. 

Nyár' szünet. 
I I . 24. 

x Háztartást cikkez llnnfiúrta 
Edénvház. t'isra L-körút 55 

x Jéjiszekrények, tűzhelyek, 
petrőleumfözők Szeleynél, Ki 
gyó-utca 

'x Rádiót bizalommai Sza-
ntszlónál vásárolhat UJ d m : 
Klauzál-tér 7., teleion: 14-24. 

x Mindent takarékossági 
Könwre a Hnngir la edény-
házban, Ftsza Lajos-körut 55. 

H i v f a m e g 

r o k o n a i t és 

i s m e r ő s e i t 

Szeg r di Ipari Vásár 
fu 'us 31-töl áunusz 'ns 10 »o 

C e n t e n á r i s 

k i á l l í t á s 

Féláru utazás! 

„ I i a i B i t o l l l b h s e n 

nem törődik a v a ' t á s t r i 

> t uo t töt 
Mr hangzott 
• vallásos 

közéletben nem 
már el p«* 

Al 
egyawr 
nasa • 
miatt. A Daily 
száma fdézt Lord „ 
a felsőházban elhangzott fel* 
szót a fását. 

•Tisztában kell lennünk as-
zal — mondotta Lord Amwett 
— . hogy az ország népéneR 
többsége közömbös a valláss® 
szemben.* 

•A vallással egyáltalán neo» 
törődnek. Nem élnek vallásoa 
életet.* — »A gyermekeknoR 
elsősorban meleg otthonra éa 
erkölcsös nevelésre van szük-
ségük. — fejtette t i n továb-
biakban í.orn Amwelt. 

Ugyanakkor azonban kifo-
gásolta a Ghitdren Bill-I (S 
gvermektörvényt) kiegészítő 
törvényjavaslatot, amely a 
hontalan gyermeiceknek á l lami 
támogatást nyújt. 

í z léses oWiont avafoit 

9 Szeqedi 

RendSnqvecü fe t 

A rosszemlékű csendőrlakta-
nyában három hónapja serény 
munka folyt, hogy a Szegedi 
Rendőrcgyesület otthonát mteél 
előbb tető alá hozzák. Közía-
lakaf kellett Iddönlent, padlót 
eflszednl és egyszintre hozni, 
de minden elkészült időre, hogy 
a rendőregyesület végre ígasá 
otthonába ©költözhessen. 

• A dolgozó nép rendjét véd-
jük* — hirdeti egy Izlésea 
transzparens az ötszáz személy 
befogadására alkalmas kultúr-
terem színpadáról. Zenetermük-
ben a zongorán kívül olyan erő-
sítő berendezés van, ~ amely 
hangos Elmek vetítésére is al-
kalmas. A hangulatos társal-
gókban, a Ul'iándtereml»ea 
hangszórók közvetítik a rádió-
adásokat Olvasójukban 2000 
könyv és számtalan folyóirat 
várja az érdeklődőket, hatal-
mas konyhában készül a bent* 
étkezők önköltségi áron e'őálU-
tott ebédje. A folyosókat virá-
gok és futónővények disziíik. 

Az otthon létrehozásábaa 
Bolgár György rszázados fá-
radozott, de kivette a részét a 
munkálatokból jóformán vala-
mennyi számottevő szegedi 
kisiparos. 

Fenyő Zoltán iparművész* 
asztalos ős a Roth haj'itott bú-
torgyár berendezésével, Roztl 
Gyula a Nemzeti Színház dísz-
lettervezője itt i s Ízléses mun-
kát végzett .Az átalakítási mun-
kálatok Ábrahám Ferenc ter-
vei alapján készültek. 

Diczfalussy Ferenc rendőr-
vezérőrnagy meleg szavakkal 
köszönte meg mindazok mun-
káját, akik elősegítették a rend* 
őrotthon létrejötték 
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