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Az idén zsírra, kenyérre, cukorra 
és húsra nem lesz gondunk « 

Az esős Időjárás nem befolyásosa a terméskilátásokat 
, Keresztes Mihály földmi-
jnelésügyl államtitkár az or-
fzÁg különböző részedből 
peérkező jelentések alánján 
fez alábblakat mondotta a 
terméskilátásokról a Ma-

Eyar Távirati Iroda mun-
alársának: 
— Az elmúlt hét csös'Sdö-

fárása a kapás növények to-
vábbi feilödésére igen ked-
vező hatással volt és a mai 
fcelvzet szerint kapásokban 

olyan Jé termésre számit-
liatnnk, aminőt má r hosjt-
szu Illő 61a nem takarítot-
tunk be. 

VI mostani esők a kertivete-
tnénvek fejlődésére ls fel-

csülhetctlen értékűek. be 

Bízvást mondhatjuk, 
az Idén nem lesz lalctr-
mánytUánv, amt nagyban 
előniortVlJa ál'atte'yé z'.é-
siinket ís. 

Az aratás folytatását és a 
cséplés megkezdését az eső 
némiképpen hátráltatja 
UJ70.1. <••/ o 'nnbnn nem 
változtat a terméseredmé-
nyen s annak minőségén. A 
próbacséplégi eredmények 
hivatalosan még nem érkez-
tek be, de megingható ér-
tesülések vannak arról, hogy 

Somogy ban, Sopronban es 
Tolnában hal. holdanként' 
átlag! a 8 már,«áf, majdhem 
m'ndeii esetben megha-
ladja, 

de nem ritkán a 12 mázsát 
is eléri. Csanádban, ahon 
nan a közepesnél gyengébb 
termést jelentenek, az első 
próbacséplési eredmény 8— 
12 mázsás átlagtermést mu-
tat. Az északi megyékben a 
búznál lag meghaladja a 7 
mázsát. 

A rozs termésátlag or-
szágrészek szerint 5G--11W 
kiMnl magasabb a buza 
átlagánál. 
Mindent összevetve — fe' 

Jezte be az államtitkár — 
termésünkkel meg lehetünk 
elégedve és biztos, hogy az 
Idén zsírra, kenyérre, cu 
korra és húsra nem lesz 
gondunk. 

Csak röviden 
, ANKAHABAN aláirtát n lő-
feők'-amcrikal együttműködési 
Bíerzödést. , 

MAIISIIALL magához rcn-
Bclle a nyugati á l lamot wa-
ghtrglont töve tett, hogy meg-
tárgyalja re lük a Nyugati 
Union nlr wx Egyesült Államok 

, Hészérői nyújtandó támogatá-
st . 

nELJPERUBAN katonai zen-
ttülés (Art fel. 

MODENAB \N nz ol«sz rend-
őrség páncéükoeslkknl vonult 
hí a sztrájkoló mezei ímin'ká-
•ok ellen. 

KOZVELEMENYKUTATAST 
Végzett Angliában n Gnllup-
fcitézet. Az angol nép 88 szá-
Miéka nem ért egyet Attlce 
p© 11 Hkáfával a Szovjetunióval 
•vemben. 

TILDY Zoltán köztársasági 
felnőik lűlüntetle a Klsgazda-
ffert föhb vezető politikusát] 

OLASZORSZAGBAN hétfőn 
üeggrt földrengés volt, egv li-
Vornói gyárépület összedőlt. 

EISENHOWER kijelentette, 
begy nem azonosítja magát 
•jgyfflf párttal sem és nem fo-
gadja el az elnökjelöltséget. 

AZ AI.SOTIAZ vitájában An-
lonys Mnrnowe brit könzer-
vatív képviseld kijelentette a 
Marshall-tervről, hogy az ta-
karója a kormány balsikerei-
nek és veszélyes a brit biro-
dalom érdekeire. 

A SZTRAJKOLO olasz olnj-
munkások és az olajvállalatok 
között nein Jött létre meg-
fegyezés, n sztrájk tovább tart. 

VARSORAN felcserélték n 
lengyel-csehszlovák kulturális 
Egyezmény ratifikációs okmá-
feynlt. 

KETEVES tervet dolgozott ki 
fe német szocialista egység-

Krt, amelyben biztosítja Per-
eliátásat, az Ipar -fejleszté-

s t , o romok eltakarítását és a 
lakásépítés megkezdését. 

HORVÁTH Attila romániai 
magyar feltaláló fényképpa-
jávjával n román gvárnk egész 
Délkclcleurópát el tudták látni 

SAPIEHA krakkói érsek je-
lenlést lesz n pajtának Len-
gyelország álláspontjáról a len-
gyex-nemet határ kérdésében 

A SZOVJETUNIO tudomá-
nyos akadémiája megkezdte a 
valamennyi nép történetét fel-
felelő 35 kötetes világtörténet 
kiadását. 

SCHLESWIG Dániához való 
Csatolása ügyében a dián kor-
mány értekézlet összehívását 
kérte az angoi kormánytól 

tÍABONAGYüJTO államit bi-
zottságokat létesít a román 
kormány, hogy a gabonabe-
•zolgáltaiást és az ország ké-
ny érel tálásák biztosi t sa 

AZ OSZTRÁK kétoldalú 
Marsnalt-szerzödést mt ameri-
kaiak fogalmazták meg és az 
aláírásig Utókban tartották. A 
szerződés alapján az osztrák 
ipar jövőjét teljesen Amerika 
határozza mfg. 

SZABADSAG - KIÁLTVÁNYT 
adott kl a dán kommunista 
párt, amely buzdítja a népet, 
hogy álljon fd szabadságáért 
az ország függetlenségére törő 
Imperialista erőikkel, elsősor-
ban ax USA-vai szemben 

IJRAPER amerikai hadügyi 
államtitkár beismerte, hogy 
Németország amerikai elten-
őrzés alatt fog acélt termelni 
valamennyi Mnrshall-ország 
számára 

AZ USA külügyminisztériu-
ma diplomáciai iiton kívánja 
megalapozni a nyugati szövet-
ségeseknek nyújtandó katonai 
segítséget 

MEGVONJAK a Marshalt-
segélyt azoíktói azajrszágoktól, 
amelyek Arueikket^szá tiltanak 
a Szovjetunióba. 

EQUADOR uj elnökévé a 
pártonldvüll Gafo Píazat vá-
lasztották meg. 

Újszegeden lesz 
a szabadtéri színpad 
A szegedi szabadiért játé-

kok megrenoezésére ismét 
ujabb helyet határoztak me£. 
A várcsvezctőség ugy döntött, 
hogy a szabadtéri szánpadi fel-
állítása Újszegeden sokkni al-
kalmasabb tesz, ahol a park 
megfelelő környezetet nyújt 
majd az előadások megrende-
zéséhez. Az az álláspont ala-
kult fel, hogy a liget balolda-
lán, n volt rózsaliget helyén 
állítják fel a szinpadot. A mér-
nöki ügyosztály kiküldöttei je-
lenleg Budapesten tanulmá-
nyozzák a szabadtéri tzinpad 
felállításának módjait. 

M I I vészei 

Egyházzenei 
hangverseny 

Az egyházi zeneirodalom 
halhatatlan alkotásai csendül-
tek fel hétfőn este Ismét a Fo-
gadalmi templom komor falai 
között. J. S. Bach zenéje — 
minden muzsika alfája és óme-
gája — mindig újszerűen hat 
A D-dur praeludlum és fuga a 
maga elszigetelt fenségében, hol 
napfényben úszó szikiákra, hol 
csolwgó, fürge liegylpatakokrfl 
emlékeztető ütemeivel síkeresen 
teremtette meg azt a művészi 
áhítatot, amellyel a közönség a 
nívós műsort végighallgatta. Cé-
zár Franck Orgonaszimfóniája', 
— amely sok rokon vonást tar-
talmatz a nagy francia zeneszer-
ző zenekari szimfóniájával — 
nehéz feladatok elé állította Ha-
lász Kálmánt, akárcsak Ilinde-
mlth bravúros és már-már n 
világi zene határait súroló Má-
sodik szonátája, Kodály Praelu-
diuma és Vieme pazar Ha-
rangjátéka. A fölényes technikai 
tudás és a művészi felkészült-
ség azonban mindig legyőzi a 
uchézségeket. Iitassy György 
pince-basszusa kitűnően érvé-
nyesült az egyébként nem első-
rendű akusztikáju templomban, 
Bach, Liszt és Brahms ének-mü-
veinek előadásánál. Zakariás 
Gábor hibátlanul kísért. 

Természetesen a világhírű or-
gona súlyos betegségét seml-
lyen művészi Igyekezet nem 
tudta leleplezni Ennek meg-
szüntetését szolgálták azok a 
fillérek, amelyeket a nagyszámú 
közönség bőkezűen helyezett a 
bejáratnál lévő urnákba. 

le. I 

135 éves asszony 
Szovjet-BJolorusstía egész-

ségügyi minisztériumának ke-
retében mükíiaö tudósok meg-
állapítása szerint a köztársaság 
területén több mint 600 olyan I 
ember éj, akinek tora meg-1 
haladja a száz évet, ezek 
közül 16-an 110 éven felüliek. 
Poiagoja Jakimovna Makaro ' 
vics parasztasszony 1831-ben 
szülelett. Marija Tyityovnn 
Sanytto ugyancsák 118 eszten-
dős. A Köztársaság legidősebb 
embere a polooki kerület Osz 
travsesina falujában éió 135 
esztendős Marija Nyikolajov-
ra Kuzniics. Saját 'előadása 
szerint még sohasem volt ba 
íeg és most la kitűnően érzi 
magát. 

x Aiumústumedány Kannár a 
EdényhAz. 

x Háztulajdonosak figyelem! 
Az, akt 1948 május 16-án, a 
6000/1918 N. M. megjelenése 
előtt házfelügyelő volt és to-
vábbra is azt a szolgálatot lát-
ja el, most is házfelügyelőnek 
tekintendő. Do házfelügyelő-
nek tekintendő az ls — bármi-
lyen névvel nevezze is a ház-
tulajdonos — aki az ud irt, 
vagy nz utcát takarítja. Min-
den Ilyen házfelügyelővel a 
háztulajdonos írásba foglalt 
szerződést köteles kötni. A 
szerződés irásbafoglatására 
szolgáló nyomtatványok ön-
költségi Aron a házfelügyelők 
szakszervezetében (Kálvária-u. 
10.) kaphatóit. 

x Parádéi vendéglő családias 
szórakozóhely. Kitűnő italok, 
ételek, olcsó árakl Cigányzene 
és 300 modern tánclemez Va-
csorán rendezésére különte-
rem. Feltámadás-utca 20. 

x Rádiók* erősítők pontos, 
gyors és olcsó javitása és köl-
csönzése Szanlszlónál. UJ chn: 
KlauzAl-tér 7.t telefon: 14-24. 

Debrecenbe érkezeit szegedi 
hadifoglyok 

(A Délmagyarország debre-
ceni tudósi tójának teiefonje-
lontése.) Keaden este befutott 
Debrecenbe a huszadik hadi-
fogolyszerelvény, amelyen a 
következő szegcdi és szeged-
környéki hadifoglyok érkeztek 
meg: 

Nagy Mihály (Somogvilclep 
27. u.), Nagy Sándor (K.übck-
báza 443.), Nagy Mihály (Pá-
rizsi-körül 6.), Oláh János 
(Szőreg), Papai Imre (Nyil-u. 
17.), Papp János (Feketeszél), 
Szomolányl András (Szilléri-
sugánit 56.), Temesvári István 
(Atokliáza), Földi fmre (Do-
rozsma), Farkas István (Csu-
ka-u. 6.), Csiszár István (Mó-
ra-u. 8.), Sánta József (Petőfi 
Sándor-sugárut 89.), Varga Ist-
ván (Szeged), Lakatos Jenő 
(Szegled), Bála János (Király-
halom 929.), Forralt Márton 
(Baiáslya 656.), Kotlicncz Vin-

ce (Atokhaza 509.), Nagy Jó-
zsef (Királyhalom 1073.), Széli 
Imre (Újszeged, Rádai-utca 
6-8.), Szabó Illés (Csanytelefc) 
Farkas Gsamangó István (Do-
bő-ti. 59), Jónás János (Do-
rozsma), Tóbiás János (Csen-
gcle), Horváth Gyula (Szeged), 
Tanács Imre (Mórahalom 129(, 
Farkas János (Algyő), Tólíi 
Imre (Röszke), Marackó Fe-
renc (Feketeszél), Hajdú La-
jos (Szőreg), Molnár Ferenc 
(Feketoszéi), Győrt Imre (Do-
rozsmai, 7.entnj József (Dn-
rozsma), Bereczky Antal (Szé-
chenyi-tér 7.), 

LegnjabD értesülésünk sze-
rint a mai nap folyamán ujabb 
hadifoglyokat szüliitó szerel-
vény Fút bc Debrecenbe Má-
ramarosszigetről, ahol a hadi-
foglyok elbeszélése szerint 5 
ezer társuk várja hazaszállítá-
sát. 

Nagy Sándor szegedi irót 
kulturszociográfia készítésével 

bízták meg 
A kultuszminisztérium öt 

fiatal irót küld ki az ország 
különböző részeibe, liogy 
egy-egy maavarvidék kultur-
szociognáíiaját elkészítsék. A 
julius első heteiben elinduló 
rók számára anyagfi támo-

gatást is nyújtanak,1'hogy la-
íulmányutjukon megfigyel-
íessék és feldolgiozzák a fel-
szabadulás óta lörténDtirsa-
dalmi és kulturális változá-
sokat. Megfigyelik ezenkívül 
az uj mezőgazdasági tclepü-
ések, bányák és ipari tele-

pek életét ís. Az öt fiatal 
ró: Füsi József, Gaál Fe-
renc, Gimes Imre. Nagy 
Sándor és Szabó Ede, elő-
futára annak az iróközös-
séginek, amely az ősszel na-
gyobb számban, huzamo-

sabb időt tölt majd vidéken. 
Közülük külön megemlítjük 
Nagy Sándor nevét, aki a 
felszabadulás óta Szegeden 
dolgozott és legutóbb a 
Forum Clubban rendezett 
Írói est alkalmával is meg-
ismerhette a szegedi kö-
zönség novelláiról' készstflét, 
leromlott egészségi állapo-
ta miatt ősz óta egy buda-
pesti szanatóriumban tartóz-
kodott, de a napokban visz-
szatért Szegedre és meg-
kezdi munkáját. Flheszclé-' 
seiből eddig már több je-
lont. meg budapesti folyó-
iratokban és olvastak fel a 
rádióban is. Legutóbb re 
kultuszminisztérium irodai* 
mi ösztöndíjjal tűntette kL 

Eladd házak, fö'dek 
Emeletes uj ház vendéglővel 
forgalmas helyen 60.000 Ft. 
Boídogasszony-sugárulnál félig 
kész családi ház 32.000. Piac-
nál em. ház 2 lakással 35.000. 
Víztorony közelében 3 szobás 
modern magánház beköltözhe-
tő, raktárral 60.000, Rómat-
körutnál atkaimi vétel emele-
tes ház szép kertlel 18.000. Vá-
sárhelyi-sugárufnát uj ház 3 
lakással, beköltözhető 14.000. 
Tiszaparlnát em. családi ház 
komfortos 2 nagy lakással 80 
ezer. Rómal-fcörutnál ud. 1 szo-
bás magánház 1G.000. Rókuson 
egyszobás magánház üzemhe-
tyiségget 18.000. Petőfi-sugár-
utnát körúton belül 2 szobás 
magánház szép kertlel 18.000. 
Sándor-utcánál telek épülettel 
10.000. Újszegeden Temesvá-
rl-körutnál 2 szobás villa 200 
">öt gvümölcsösscl 15.000. — 
Ugyanott másik 2 szobás 600 
n-öl gyümölcsössel 20.000. — 
Ugyanott 2 szobás fürdőszo-
bás beköltözhető 30.000. U. 
ott 4 szobás, fürdőszobás 40 
ezer. Ujszőregon egyszobás 
magánház 300 [D-őI gyümöl-
csössel 6500. Ugyanott 2 szo-
bás magánház 414 fTj-öl ÚVÜ-
mölcsösset 9000. Földek Kis-
temnlomtnnyán egv kat. hold 
szöllő terméssel 18.000 2 kat. 
holdas szöllő gyümölcsössel, 
épülettel 50.000. Domaszéken 
14 kat holdas szántó holdan-
ként 5000 Ugvanolt 2 hotd 
szántó n-öte 6 forint. 889 
~)-öi szántó négyszögöle 6 fo-
rint Nemzetközi müntnál 2 kis 
hotd I. rendű szántó TJ-öIe 
6.50 forint. Deszken 15 kat. 
holdas tanvdsbirtok 30.000 -
Algvői müntnál 3171 í">ö! 
zántó 3500 forint. Megvehe-

tők: MEZERNE Ing. Iroda ál-
tal, Dózsa György-utca 2., — 
(Kultúrpalotánál.) 

|(gzeHá<d«i közleményei, 

Cc&fNr&'eszlás. 1948 julius 
hónapi 69, 70. 91. 92, 209, 
210, 215 226. 227 nyomtat-
ványszáma közellátási élclmi-
szerjcfö'dk »I. cukor — kris-
tály* jelzésű szelvényérc 60 
dbg. kristálycukor vásárolható! 
julius 31-ig. PoIJárincsler. 

x Kádtól bizalommal Sza-
nlszlónál vásárolhat. Uj cim: 
Klauzál-tér 7., telefon: 14-24, 
100-as Csepel motoriccrékpár 
legújabb kiriletü, elköltözés 
miatt eladó. Jetige: "Olcsón 
eladó*. 

x Eleiben, Halban és ven-
déglátásban még mindig a Ja-
n"i-\cnclég!ö vezet. Minden 
itánteken txigrácsos halászlé. 
Szombaton erdélyi flekken-va-
csora. Gyönyörű árnyas kert-
liclyíség. Telefon: 4-68. 

x 20.000 948. sz. kőzi- min. 
rendelet szerinti: MOSz 445. 
1.. II.. III-as sz. ipart, köz-
lekedés. mezőgazdaság, sport 
és tanintézetek részére előirt 
és kötelező mentőládák kap-
hatók a 47 éves SasuVberg cég-

. • r-j* 

x Tüzhcivck Ilnn£*rVa Edény-
ház. 

CSÜTÖRTÖKÖN 

uj amerikai Grand 
gutiguo! bemutatói! 

KASTÉLY 
A KÖDBEN 

L I O N E L A I W I L L 
szenzáci(>s főszereplésééi 

Sz0chen\t FílrnsrinhEzban 
Jesfvek etóvételbcn mátólII 

Tel*.ion: 490. 


