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C s a k r ö v i d é i n 
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A GOItÜü moiiarcho-fasisz-
lálk • fliUpiadasz--janinál or-
Wf fu ton súlyos vereséget szen-
vedtek éa 75 halottat, 130 se-

flltet, nagymennyiségű ha-
anyagot vesztettük. 

TRUMAN saját kijelentése 
•zerint visszavonja jelölését, 
ha Eisenhower nein lesz ulnlitt 
nyilatkozatot é« nem erősiti 
Inog, hogy nem Jelölteti ma-
Bál. 

IIET GOROG királypárti re-
pülőliszt átszökött u felszabn-
ttltott görög területre. 

TELEVÍZIÓS közvetítést 
•dott vasárnap n prágai rádió. 

EGYEV1 bőrtönre Ítélte a 
nét 'rőság Rugonfalvt Kiss 
István debreceni egyetemi ta-
nárt, aki cikkeiben s demo-
krácia ellen izgatott. 

EGY HELIKOPTER repülő-
gép t .ondonbői jövet minden 
nehézség nélkül leszállt egy 
párizsi áruház lapos teriuszán. 

BULGÁRIA budapesti köve-
iévé Ferdinana Kozovszld al-
tábornagyot nevezték ki. 

ÖSSZEÜTKÖZÖTT az egyik 
angol repülőtéren a Slodk-
holmbói érkező utasszállító re-
pülőgép egv angol géppel, 39 
személv meghalt. 

A „Hazá^h 4 4 nem irt igazai 
az egyházi tárítyalásohról 

é- áülapifotta mec? a kuKunzminiszlérium 
A vallás és közoktatásügyi 

kiinlsztérlum sajlőszo'gálnla jo* 
lenti: A »Hazánk* cimú hetilap 
legújabb számában vé lemény 
Jelent meg Illetékes helyre 
,való hivatkozással és hamis tá 
Ijékoztatást nyújtott a vallás és 
nőzoklatásügyi minisztérium í-
tferzetcsrendek közötti meghe-
•(élésekről. Igy többek körátt 

közli, hogy a megbeszélések a 
vallás és közoktatásügyi mi-
nisztérium kezdeményezésére 
Indultak meg. A Hazánknak ez 
a közleménye teljes egészében 
valóllan és a minisztérium 
egyetlen Te'ékes tényezője sem 
hatalmazta fel aemmincmü nyi-
latkozat kö-lésére a Hazánk 
szerkesztőségét 

Mit t a r t a lmon « t i p a r i 
>B«pon!okról »«6lé rendwlet? 

Megszitonelc egyes ipar-
ipazpalósáfiok 

az 

. Budapest .Julius 5. A seom 
i ra ton kiadott rendelet érirímé 

gyors iramban foMk 
Ipari központok szervezése. 

Az Ipari központok rokonvál-
tatatokat fognak össze nagvonh 

Íazdaságl egységbe. Az Ipart 
özpontok gondoskodlnak n ter-

melőeszközök Iegmcgfe'etóbb 
teoportositáráről, a termelési 
ojítások bevezetéséről, a terme-
lés! tapasztalatok ldcseré'd é-
¥61, szabadalmak átengedésé-
ből, típusok, normák és szabvá-
nyok létes!léséről. 

Általában az ipari központok 
•zonos tipusn vállalatokat fog 
bak össze. Az ipari központok 
higalmns, mozgékony, bürokrá-
ciámén les szervezetek lesznek 
Átlagos létszámuk 20-25. 

Az Ipari központok megala-
kulása tennészefesen vállozá -1 
Jelent az iparigazgatósá'oxra 
bézve Is. Egyes Iparigazgatósá-
gok megszűnnek. Illetne egybe-
olvadnak. A vát'alatok gazdál-

kodásának közvetlen irányítása 
az ipari központok feladata 
lesz. 

A Gazdasági Főlanács foglal-
kozik az egész áltamgazdasági 
szervezel e'lenőrzésc kérdésével 
is és az állami ellenőrzés köz-
pont: szervezetéi és működési 
szabályait készíti clű. 
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V á r o s i W ® * 1 

teoqed Teleiow: 6 2 5 

Julius 6. és 7-én. ked-
den és szerdán utoljára 
a páratian feszültségű 
amerikai fi lm óriás; 

ora 
Két nap izgalmas, fe-

lejthetetlenül lenyűgöző 

története 

Főszerepben: 

I,ESI.II-, BANKS 

és ELISAKETU ALI.AN 

Előadások fél S, fél 7 éa 
fél 0 Arator. — Pénztár 
délelölt 11 —12 és dél-
után 4 órától. 

MEGIIIVÓ 

A Ilusiparosok Beszerző Ér-
tékesítő Zsírolvasztó és Egyen 
lösilü Szövetkezete 1948' ju-
lius tó-én (csütörtökön) dél-
előtt 11 őrai kezdettel á szö-
vetkezet trocra helyiségében (Al 
•óvárosi fokeleröldek 64. sz.) 
tartja 

évi rendes Lli z;yülését. 

amelyre a tagokat azzat a fi-
gyel meztot essél hívjuk meg. 
hogy n közgyűlés a mogjelen-
tek számára tekintet nélkül ha 
tározatképos lesz. 

Szeged, 1948 julius 4. 

Az fgazKalóftág. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Az igazgatóság Jelentése az 
1947. évről. 

2. A felügyelő bizottság jeten 
lése 

3. Az 1947 évi mérleg és ered-
ményszámlálv bemutatása, 
határozathozatal a tiszta fe-
lesleg felosztása tárgyában. 

4. A* Igazgatóságnak és' a fel 
figyelő bizottságnak a fel-
montvény megadása. 

5 l-Vv f<-lúg*-elő bizottsági tog 
választása (Az alapsznltó 
tyok órlelmében egy fel-
ügyelőlrizottsígt tag kicseré-
lése.) 

B l'selh'ges tndllványok 
\ szövetkezet 1947 évi mér-

leg és oredménvszámtáia, az 
igazgatóság és felügyelő Mzott 
ság jelentése a szövetkezet iro-
dine|vfsérében mcgieldn'hctő. 

z hvöeszközók Hungária 
Edényház 

x Legújabb ttpusu rádiók 
Szantoláni l . Csere, vétet, el-
adás UJ eim: Klauzál-tér 7., 
telefon 14-24. 

• Kárt 144, erőd tök pontos, 
gyors és olcsó javítása és köl-
es",nzése Szaniszlöoái. UJ cím: 
Klauzál-tér 7., telefon: 14-24. 

Egy s isgeds e ze i nes í e r 

( a l á íménva i 

Városlanyán fúró - faragó 
ezermesterne* Ismerik Papp 
Rafael motorosfavágó elvtár-
sunkat. A napokban bennjárt 
szerkesztőségünk bon és három 
érdekes találmányát mondotta 
et. Az egyik találmánya az 
utoi'uc gyors és állandó reud-
benlarlasát szolgálja. Ötletes 
utcaseprő-autót Icrvezelt, mely 
s rívó-nyomó. porszűrő rend-
szerrel. dobhengerre szerelt 
kefék segítségévei végezné a 
söprést. A kefék meghajtása 
a hálsÓKerckek segítségével, 
lánccal lörténne. Papp elvtárs 
másik találmányával az utcák 
jobb és olcsóbb világítását ki-
váltja biztosítani. Ezt speciális 
domború lencserendszerrel 
tudná elérni, amelyek feiszere-
lésévet a jelenlegi lámpák kö-
zül több fölöslegessé válnék 
és Igy áraminegtakarilást lehet 
elérni. A harmadik találmány 
alapján trinamo segítségével le-
hetne a vasutaknál túzető-
anvngmegtaknritást elérni. 

Papp elvtárs találmányait a 
szakértők figyelmébe ajánljuk. 

Síitáéi ! gív!á?s a cséplés ! 

e ' U i t ó n é s meqszerveié-

sérfi! 
Szobek András elvtárs, köz-

ellátási állam III kár nyilatkozott 
a cséplés! ellenőrzés megszerve-
zéséről. A közellátási kormány-
zat arra törekedett, hogy a ter-
méseredményt ebben az eszten-
dőben a cséplés! ellenőrzés meg-
szigorításával és a lehető legtö-
kéletesebb kiépítésén keresztül 
vegye számba. Erre azért volt 
szükség, hogy a gazdákat egy-
szeri elszámoltatáson, azaz n 
kötelességét teljesítésén tu! ne 
kelljen többet zaklatni és hogy 
az ellátatlan dolgozók fejadag-
ját biztosi lant lehessrn. A mull 
év laza cséplést ellenőrzésé he-
lyett jól megszervezel! ellenőr-
zési rendszert vezetünk be. Az 
ország egész területén működő 
15.200 géphez egy-egy eséplósi 
ellenőrt állítottunk. Á cséplési 
ellenőrzés nemcsak « ter-
ményekkel való visszaélés meg-
gátlására, hanem a csépiéinek 
minden veszteség nélkül! végre-
haftdsdra ts kiterjed. A becsüle-
tes gazdáknak nincs mit tartani 
a cséplés ellenőrzésétől, meri 
háztartási és gazdasági szükség-
letük biztosítva van. 

Befe 'e iAsl te i k ü n t e d i h 

a egészség 

f?éz építése 
A hároméves terv keretében, 

a dolgozó magyar nép egész-
ségügyé' szolgáló egészséghá-
zak építése országszerte gyors 
ütemben folyik, az épités- és 
közmunka ügyi min I sz téri uin 
Irányítása mellett. 

A Tervhivatal hmiusra és 
jullusra 314.000 forintot bo-
csátott egészségházak építési 
munkálatainak folytatására, il-
letve befelez,éráre. F.zidőszerint 
18 egészségház építése folyik, 
illetve Ixdeiezéshez közeledik 
a következő helveteen: Barcs, 
Mezőcsát BeretK-óujfnlu, Csák-
vár, Cseprcg. Dévavánva. Hé 
vizgyörk Mezőkövesd. Kistere-
m é Mindszent Nagyszénást 
Sárbogárd Sándorfalva, Sásd. 
Szentlőrinc, Szomőd. Tarján 
Karancsság. 

Az amerikaiak náci és reakciós 
bandát ültettek ha!a?omra 

— irja egy haladászellemü amerikai újságíró 

Moszkva, julius 5. A Prav-
da idézi Steel haladószel-
lemü amerikai újságírónak 
nem rég megjelent tanulmá-
nyát, amelynek cime: >Ncni 
éleszti-e újjá a Marshall-
terv a náci Németorszá-
got ?* 

Sleel tanulmányában Id-
mutalja, hogy 

Némelorszáig az AmrriM-
ból származó európa' se-
ffé'v legnagyobb részét 
kapja 

és ez elleniéiben áll azokkal 
a kötelezettségekkel, nme-
Iveket a hitleri Németország 
áldozatainak irányában 
Amerika vállalt. Az ameri-
kai nácillanilási politika 
Németországban nemcsak 
kudarchafulladt. hanem tu-
lajdonképpen soha nem 5s 
akarták n nácitlanilást meg-
valósítani. Az amerikai ha-
tóságok >megbizhntó néme-
teket* keresve, náci és re-
akciós bandát ültetlek a 
hatalomra. 

Az amerikai külpol i t ika 
az amerikai monopolisták 
szolgálatában áll. 

amely Németországot újból 

fel akarja használni támasz-
pontul a Szovjelunió cjien. 
1918 nyarán, eícrték az első 
célúkat: Yalla és Potsdam 
halott. 

Hírverősejfek a n a g y 
(6k« szolgálatában 

Ncwyork, julius 5. Az 
amerikai vállalkozók a 
Tafft—Hartley törvényre lii-
yattcozvn nem hajlandók alá-
írni a hányász szakszerve-
zetlel az uj kol'ektiv szer-
zfídést. 150.000 jengerészeli 
alkalmazott sztrájkját a 
•törvény* értelmében bctil-
toffák. Ugyancsak hetiltotla 
a szövetségi bíróság n vasu-
tas sztrájkot. Az amerikai 
gyárioar tervezetet dolgo-
zott ki, hogv az amerikai 
nénnek * beadja az »iparj 
béke* jelszót. A terv föld* 
alatti sejteket akar létesí-
teni a nagykereskedelem1 

szolgálatában. 1—1 sejt 5— 
10 gyakorlott hirverési szak-
értőből áll, akik kapcsolatot 
tartanak f nn a többi sejtek-
kel és megalkotják a reakció 
atomkárrá! — jelenti a Tele* 
press. 

fíqfcter hadilo&oty iön Máramarosszigetről 

Befutott a 19. hadíffoqolyvonat 
Debrecenbe 

Debrecen, julius 5. (Debre-
ceni tudósítónk tclcfonjelen-
tésc.) Megérkezett Debrecon-
1)0 1408 hazatérővel a 19. Iia-
difogotwonat. A szerelvénv-
nycl 30 törzstiszt. 98 tiszt, 356 
tiszthelyettes, 698 legénységi, 
209 polgárt személy és 17 
munkaszolgálatos érkezett. 
NagvrészüK a 7148/H, 7234/1 
7234/2, 7234/6. 7148/D. 5921 
7610, 7619 táboritól érfcezett 
a törzstisztek és munkaszolgá-
latosok pedig a 3888-as lábör-
-ltói, valamint Muzsga és Izscr 
környékéről. A múramarosszi-
geU táborba nap, mint nap ér-
keznek ujabb hadifogotyvoua-
tok és jelenleg mintegy 6000 
hadifogoly vár onnan hazaszál-
lításra. Á Debrecenbe érke-
zett volt hadifoglyok közölt, 
több szegedi és szegedkörnvé-
ld is van, akiknek nagyrészei 
mdr útnak is indult Szeged-( 

rc. Névsoruk a kövelkező: 

Endrei Jenő (Maros-u. 37.), 
Szántó János (Dorozsma), Tan-
dnrl Szilveszter (Csórva 9.), 
Tóth Ferenc (Algyő), Ungi Au-
lai (Dorozsma), Ujhelvi Pélcr 
(Szöreg), Hideg l.ajos (Kisfa-
lud i-u. 45). ITorváth István 
(Kistelek), t.öfftcr Györgv (Vá-
sárhetyisugárut 13.), Gilde Fe-

renc (Eelsőkikötő-sor 1.), Bakó 
János (Dorozsma), Lakatos TmH 
ro (Tisza Lajos-körut 3Sb.T, 
Szabó Máté (Tömörkény), Agócs 
Antai (Kislefck), Bálint János 
(Brüsszelt-körat 4.), Bala lm*' 
re (Nagvszé,ksós\ Bozsó An-
tal (Szegea), Futó László (Sze-
ged), Veres Géza (Algyő). Hor-
váth János (Szőrcg\ Demeter 
György (Bnttonya), Kállai 
lász ló (Derekegyháza), Király 
Ferenc (Deszk). Kormánvos 
Béla (Szeged), Kun-Szabó Jó-
zsef (Fetsőkőzpont), Kószó Ist-
ván (Deszk). Bóka István (K«-
lona-uteu 12.). Tánczcr Mór 
(Hétvezér-u. 48.), Bugyi Fe-
renc (Tötnörkénv),' Vida Imrei 
(Dorozsma), Vldács Pál (Var 
sasszonlpélcr-utca 8a.). 

Szegedre érkezfek 
Hétfőn este a következő sze-

gedi és szegedkórnyéki vott ha-
difoglyok már meg is érkez-
tek Szegedre: 

Fnoréi Jenő (Maros-utca 37.) 
Ungi Antal (Dorozsma), Szán-
tó János (Dorozsma), Bakó Já-
nos (Dorozsma). Tandari Szil-
veszter (Csórva 9.), Török Mi-
hály (Tápé), Tóth István (Püs-
pökle'le), Lakatos Imre (Tisza 
Lajos-körut 58b.). 

Megnyílt a szegedi honvédek 
Kossuth Körp 

Verseny 
buforrakfár 

Kelemen-utca 11. szám alatt 
(Posta melleit), ahol minden 
igényt kielégítő és legolcsóbb 
árban bútorok nagy válasz 
tékhan kaphatók 

KAKUSZI 
m<lasitai«s. 
Bútor üzem Kossuth L\ l , S. 

A szegedi 3. honvédkerületi 
paraucsuok'ág vasárnap ünne-
pelte Kossuth Körének megala-
kulását. Az ünnepségek kereté-
ben került sor délután az alsó-
tiszaparti honvéd fürdőház ava-
tóünnepségérc. Fzan résztvett 
Gömöri Viktor és Győrt Nagy 
vezérőrnagy, a honvédelmi mi-
nisztérium és a honvédség fel-
ügyelője képviseletében, vala-
mint Nrgoescn és Vasilrscn ro-
mán tábornokok, továbbá Szi-
geti Pál őrnagy, a honvédelmi 
minisztérium kulturális vezető-
je. Bnrtha János lelkészőrnagy 
a Kossuth Kör elnöksége nevé-
ben lendületes beszédben adta 
át rendeltetésének a fürdöhá-
fcat, majd a honvédzenekar Ta-
más Gyula karmester vezetésé-

vel adott lérzenét. Esle a hon-
védkerületi parancsnokság épü-
letében rendeztek kutturmű-
sort. Megnyitó beszédet Hurtnt 
Ernő ezredes, a 3 honvédke-
nltct parancsnoka mondott fs 
kifejtette, hogv a Knssulh Kör 
a domokraHku* honvédség baj-
társi és kulturális fejlődésének 
fontos központja lesz. A jé>M-
Uerült müsbrban Borka Zoltán< 
Vtah Ferenc szavatattal. Do-
mány András és Szemes Dezső 
néni tánccal. Mikó János nép-
dalokkal szórakoztatta a kö-
zönséget. Nagy sikerrel srerft 

ípelt a honvédzenekar és ének-
kar is, valamint a Móra Forenc 
ultőrő-csapat énekkel és népt 
táncokkaL 


