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A II6MÉRSÉKLET NEM VÁLTOZIK 
Mérsékelt délnyugati, nyugati szél, változó íeDilL 

Vet, többfelé záporeső, ulvstar, A hőmérséklet lényege-
ken nem változik. 

APAD A TISZA 
A Tisza Tokajig és Szegednél apad, máshol árad. 

Záhonyig alacsony, lejjebb közepes vizállásu. Vizének 
hőmérséklete Szegednél 19.5 fok .Mai vízállások: Cson-
grád 264 (41). Szeged 231 (49). 

NAPIREND 
Csütörtök, ju l ius 15. 

Nemzeti Szinház: Nyárt szü-
net. 

Belvárost Mozi fél 5. íét 7, 
lé i 9 órakor: A vágyak szigete. 

Széchenyi Filniszinház fél 5, 
Tél 7 fél 0 órakor: A szent 
és oz utcalány. 

Korzó Mozi fél 5, fét 7. fél 
" 9 órakor: Texasban nincs me-

se. Tigriscsapda. 

Muzeum (képtár és ősrégé-
szeti osztály) nyílva 8—14-ig. 

Somocri-Könyvtár nyitva 8 
—14 óráig. 

Egye lem t Könyvtár nyitva 8 
—13 óráig. 

S/ollAlaloft fivóiyszertárak: 

Bnrcsnv Ká ro l y Tisza La-
jos-kürtit 32 Rulcsu Barna: 
Kálvária-tér 7 l)r l.őbi örök. 
1! T.ázár Jenő: Klchclsliorg-
tér 4 Solmcczl Béla: Somo-
Ryilclep ÍX 489. 

Felhfaá* előfizetőinkhez i 

Kérjük üdülni utazó előfize-
tőinket. hogy tartózkodást he-
Ivűk ponlos elmét, a nyaralás 
kezdetének és (Kifejezésének 
Sdőoonliát. valamint jelenlegi 
(állandó) elmüket a nvaralás 
kezdclc elölt néhány nannal 
velünk közölni szíveskedjenek. 

4 któiiölrvatat. 
ono 

- A KÖZTÁRSASÁGI EL-
NÖK.; TÁVIRATA A FRANCIA 
NEMZETI ÜNNEPRE TUdy 
Zoltán köztársasági elnök az 
alábbi lávtratot intézte Vincent 
Aurtolhoz, a francia köztársa-
sági elnökhöz A francia nem-
zeti ünnep alkalmából Ingadja 
Nagyméltóságod személyes bol-
dogságára és a francia nép jó-
tétére irányuló legőszintébb 
jókívánságaimat. 

- A KOSSUTH ÉRDEM-
RE. VDDEf. TÜNTETTÉK KI 
NAGV IMRÉT A köztársaság 
elnöke a Kossuth Érdemrend 
első fokozatát. adományozta 
Nag.v Imrének, az országgyű-
lés olnökéne* 

- EGYETEMI TANARI KI-
NEVEZÉS. A köztársaság elnö-
ke Wnid'aprci Imre budapesti 
tudomdnvegvetemi magánta-
nárt a szegedi ludománvegyo-
leni ókori tudományi tanszé-
kére nvhvános rendes tanárrá 
nevezte kl. 

- UJ SZOCIÁLIS FEL-
ÜGYELŐ. Sas István elvtárs 
szociális felügyelőt a népjó'él i 
miniszter Szolnokról Szegedre 
helyezte át és bizta tneg a 
felügyelőség vezetésével. 

- GYÖNGYÖS POLGÁRMES-
TERE SZEGEDEN. Szerdán 
bu löp Til>or. Gvöngyös pol-
gármestere • Szegedre" érkezett 
és négv napon keresztül ta-
nulmányozza a város közigaz-
gatását és n városi ügyvitelt. 

- A BUKARESTI RADIO 
Ipag.var és románnvefvű elő-
adásában közöné, hogv a ro-
mániai üzemeichen a többter-
meléslien igen sok magyar dol-
Coző jár az éten. 

X A S/e-eriá ITT. Nőegvleí e 
liell összejövetelét ma détalán 
fi órai kezdeltei lartja Margit-' 
tilca 20. szám n,alt. Á hrtziasz-
szonyok és n vezetőség szere-
tette. meghívja a nőogv'ct min-
den tagját és mindén érdeklő-
dőt. hogv erre nz összejöve-
telre minél számosabban jöj-
jenek el. mert a nyáfifl szünet 
előtt valószínűleg ez lesz a 
biicsulal/.lkozó. Igyekezzünk 
**t a délutánt minél kelleme-
sebbé és szebbé tenni. 

— MAGYAR KERESKEDEL-
MI KÜLDÖTTSÉG UTAZOTT 
HOLLANDIARA. Szerdán dél-
előtt kereskedelmi küldöttség 
utazott Hollandiába vegyes bi-
zottsági tárgyalások lefolytatá-
sára a magvar-holland áru-
cseréről. A tárgyalások a meg-
lévő cgvezménv keretének ki-
bővítését célozzák. A küldött-
séget Kormány Jenő kereske-
delmi miniszteri osztályfőnök 
vezeti. 

— BEIRATKOZÁSOK AZ 
EGYETEMRE. A szeged tu-
dományegyetem valamennyi 
karán ' az" 1948—49. lanév L 
té'évére szeptember 1—15. kö-
zölt lehet beiratkozni. Az elő-
adások szeptember tf>-án kez-
dődnek. At elsőévesek felvé-
telt kéréseit az illetékes kar 
dékániéhoz augusztus 15-ig 
kell bondnf. 

— rourdan volt frin-
GIA MINISZTER VE/RE FUL-
LADT. flottrdan volt francia 
táiékoztatásügifi miniszter a 
Riviérán birkával f,l'oruU és 
a vizbr fulladt. Ronrdan a há-
borít alatt a francia ellenállás 
egyik Írónvitája volt. 

— SZTRÁJKRA KÉSZÜL-
NEK A KANADAI VASUTA-
SOK. Kanada 128.000 vasúti 
alkalmazottja. — ba nem tel-
jesítik béremelési követelésü-
ket — sztráikba lép A vasutas 
sztrájk a távíró szolgálat meg-
szűnését fs jelentené, mert a 
vasút tulajdonában vannak. 

— A DF.MOKR \ TA PÁRT 
MFr.KF7.DT fi. KONC.RP.SS/U-
SAT. A demokrata r'lrt Phila-
delphiában megkezdte kon-
aresszusát- amelyen megválaszt-
j&k a köztársasági elnök és al-
elnökjelöltet. A AVwtgWr He-
rald Tribanc szerint a párt 
mindegyik szárnya elégedetlen 
Trnmannal és esetleges jelölése 
kéfsé' b- esett lépésnek tekinthe-
tő. Miközben a kongresszus 
résztvevői a szokásos beszéde-
ket hallgatták, az épület előtt 
négerek tüntettek a fajt meg-
különböztetés étlen és a lincs 
elleni törvényes védelemért. 

x Ktétoaresok figseVnébe! Az 
ipartctü 'et nagytermében pén 
ulán 7 órakor dr. He rezeg Fe 
renc pénzügyi titkár fnrt elő-
adást »rileté;k'ismertelós« cí-
men. Énlcxiödöket szívesen lá-
tunk s kérjük minél nngvobb 
számban vaió megjelenésüket. 
Cipészek a mértékes ráhbeli-
utalvánvoknt három napon be 
löt vegyék át nz ipartestület-
ben. 

— A MARGIT-HÍD ÚJJÁ-
ÉPÍTÉSÉVEL egvidőben elké-
szült a margitszigeti Nagy-
szálló. amely Európa' egvik 
legszebb és legkorszerűbb 
szá'lodája lesz 180 szobával. 
280 ággyal és 130 fürdőszobá-
val. 

x A fodrászok adóköziissé-
fift csütörtökön este az ipartes-
lületben rendkívül fontos ügy-
Íven ülést tart. A forgalmi adó-
kon vvét mindenki feltétlen 
hozza magával. 

— LEZUHANT HÁROM AN-
GOL REPÜLŐGÉP. Az angol 
légierő tát rom vadászgépe Lin-
coln közelében lezuhant. Az 
egyik gép két utasa meghalt, 
a másik két főnvl személyzete 
ejtőernyővel megmenekült, a 
harmadik gép személyzete sér-
tetten maradt. 

x BRILIÁNS ékszert keresek 
megvételre. Magas árat fizetek 
Flsclier ékszerész, Klauzál-tér 

x Tűzhelyek l l oa t i r t a Edény-
ház. 

Kézfogás a Tisza felett 
Vállvetve dolgozik, segíti egymást az államosított Lippai üzem 

és az Ujszegedi Gőzfürész 
Meredek hegyoldalak, gyors 

palakok, szűkszavú favágók vi-
lágából indul el útjára a fa-
rönk. Végigutazza a dombos vi-
dékeket s a beláthatatlan Al-
földet. Szegeden a nagy fafel-
dolgozó üzemekben slviló fű-
részek, vinnyogó gyaluk afd 
kerül, ahol az ipari céloknak 
megfelelően darabolják, for-
rni! jók 

0 

A multbati & feldolgozó üze-
mek keményen vetélkedtek egy-
mással. Egvik fürésztelep szo-
rította á másikat s üzleti spe-
kulációval, különböző forté-
lyokkal igyekeztek a gyengéb-

— INGYENES MAGANTA-
NITAS. Az MNDSz szegedi 
csoportja elhatározta, hogy 
azokat a szegénysorai gyer-
mekeket. akiket az elmúlt 
tanévben javítóvizsgára utal-
tak. a nyáron ingyenes ma-
gán tani Iá sban részesítik. A 
szülőknek, akik gvcrmckü-
fcct laniltalni akarják, julius 
lG-ig lehel jelentkezniük az 
MNDSz Tisza Laios-körut 51. 
szám alatti székházában. 

- VÉGETÉRT A R0GIAI 
GAZMÜVEK SZTRÁJKJA. A ró-
mai gázmüvek alkalmazottjai-
nak sztráikja szerdán reggel, 
a munkásság követeléseinek 
teljesítése ulán véget ért. Mi-
lánóban nz Izolta Fraskínigép-
kocsigvár 6 ezer munkása 
sztrájkba lépett, hogv tiltakoz-
zék a tervezett elbocsátások 
ellen. — A Párizsi A FT* jelen-
tése szerint a francia szakszer-
vezetek felhívására 40 megyé-
ben teljessé vált a liszlvisclő-
szlrájk. 

- HALDOKLIK .4 FRAN-
CIA KORMÁNY, A Francé 
Dimanche hetilap szerint 
Schiiman miniszterelnök 
kabinrtfönökének ki jelen fel-
te- „Haidoklomt. A lap sze-
rint a legutóbbi hat hét alatt 
hámm miniszter mondott le. 
a külügyi, pénzügyi és közök-
fald'ügyi miniszter. Egyes 
körök szerint a köztársasági 
elnök szerelné, ha a mostani 
kor mii ny legalább októberig 
maradna. Mások a jelenlegi 
belügy mi "iszter vezetésével 
eny má ik kormány megala-
kításáról beszélnek. 

- A KOLOZSVÁRI TARI.A 
éleifogvti"»ani kényszermunkára 
ítélte Pafócs Balázs nagysza-
lontai illetőségű háborús bű-
nös lömcggyilkost, aki több 
személyt hurcolt el a kolozs-
vári gettóból, majd Rudapcsten 
a nyilasokkai együtt 150 em-
ber kivégzésében vett részt. 

x Háztartási cikke* Hungária 
Edénvház, í'isza L.-körut 55 

- AZ .ÉGEREK ÉS EMBE-
REK* A SZAKSZERVEZET-
BEN. Szombaton este hét óra-
kor a debreceni fiatalok Irul-
turgárdá.ia• a gáz- és villany-
telep kutturgándá iának meghí-
vására a szakszervezeti szék-
házban előadia Steiinbeck'Ege-
rek és emberek* cimü darab-
ját. 

x Halálozás. Kiss Bálint nv. 
•MAV segédellenőr julius 13-án 
76 éves korában oíhunvt. Te-
metése julius 15-én délután 
5 órakor a belvárosi temető 
kupolacsarnokából 

- A DEMOKRATIKUS SPA-
NYOLORSZÁG határainak szö-
vetsége a spanyolországi sza-
badságharc megindulásának 12. 
évfordulója alkalmából kiált-
ványt adott ki, amelyben rá-
mutat arra, hogy Spanyolor-
szágban a fasiszták mostani 
rendszerét az Egyesült Államok 
és Anglia támogatásával tartják 
fenn. 

bet, a kisebbet tönkretenni. Az 
újításokat féltre titkolták, ax 
egyénuek, a tőkésnek hoztak 
hasznot ezek a hatalmas utat 
bejárt rönkök. 

Nem vetélytársak többé 
Az államosítás óla megválto-

zott a helyzet. A kiét szegedi fü-
részlelep, a Lippai és az uj-
szegedi oldaton levő Gőzfürész 
és ládagyár, nem vetélytársak 
többé. A két üzem vezetői és 
munkásai szinte kezet fogtak a 
Tisza felelt, vállvetve dolgoz-
nak, tanácsokat adnak egymás-
nak, hogy töbliet, jobbat, ol-
csóbbat termeljenek. Nem az 
egyénnek, hanem az uj tulaj-
donosnak, a dolgozók összes-
ségének akarnak hasznot haj-
lani. 

Közvetlenül az államosítás 
után összeült a két üzem veze-
tősége. Megbeszélték a problé-
máikat s hogv kinyilvánítsák 
mennyire megértették a közös 
célok fontosságát, lestvérűze-
mül fogadiák cgvmást. A régi, 
sa;áf hasznukat hajhászó'veze-
tőkkel egvütt eflünt a vetélke-
dés s helyette megszületett a 
szoros együttműködés, amely-
nek haszna ntár számos eset-
ben meg is mutat kozotf. 

Nincs már titok 
A két üzem közös árjegyzé-

ket adotl ki, amelyben nincse-
nek eltérések. Egyforma jó árut 
gyártanak és azt az előírások-
nak megfelelően egyformán osz-
tályozzák. Nincsen többé titok 
a két üzem között. Megnyitot-
ták egymás előtt a kapukat. A 
Lippai telepen Lebák József 
vállalatvezető és Farkas István, 
az egyik körfűrész kezelője újí-
tást vezetett be a körfürészen s 
ezzel 00- 70 sznza'ékkal fokoz-
ták annak termelését. Az újí-
tást megmutatták az ujszcgcdl-
eknek s azt azok ls jónak ta-
lálták. A »titkot« megkapták és 

most már az ujszegedi üzaoa 
körfűrésze ls többet lennel 

Segítség Újszegedről 

Az újszeged! gőzfúrészben a 
galterokat szerelték át goiyő»-
csapágyra. Testvérúzemük, • 
Lippai, egyik gatterét márszin-
tén átépítette és rövidesen sor 
kerül a töblw're is. De nemcsak 
a gyártási titkokat cserélik ki 
egymással. A Lippai üzemet né-
hány hete leállás fenyegette. A 
hozzá indított farönkök elakad-
tak valahol a hosszú uton s 
késtek néhány napot. Az élesfo-
gu, falánk fűrészeknek már-
már nem tudtak .táplálékot* 
adni. Újszeged ekkor gyorsan 
tiz vagon rönkkel sietett segít-
ségükre. Vidáman sivilhattak trv 
tovább a Lippai gépel. A mun-
ka egy percig sem szünetéit 
Talán legközelebb az újszeg©-
gedíek kerülnek hasonló hely-
zeíbe s akkor lesz, aki segít-
sen rajtuk. 

* 
\ I 

A kék hegyek nevette faóriá-
sok hatalmas rönkjei egyre 
úsznak lefelé a folyókon, utaz-
nak kormos, füstös wsufvona-
lakon, Útvonaléi; nem váltn-fk, 
csak a körülötte elterülő fái e 
az azon élő emberek arra lesz 
egyre derűsebb. A farönkök má-
sodik hazáidban, ahol mór n>>m 
a természet, hanem az ember 
által irányítóit gép formálja 
őket, menváltozott az élet. A 
nyers fából egyre olcsóbb és 
jobb minőségű deszka, léc és 
gerenda készül. Ezekből ácsol-
ják a rönkök hosszú utvonala 
mellett és mindenütt az ország-
ban az iskolák, miinkóshózak 
gerendázatáf. ezekből készül a* 
uj. olcsó buton s a pyrrmrilmt-
cső. amely már egy jobb életre 
szülrte't emb"rkét ringat álom-
ba. Ezért történt a Tisza te-
lefii kézfogás. 

(P• * • ) 

— IZGATOTT A KOMMU-
NISTÁK ELLEN és azt han-
goztatta Tóth Mihály endrődi 
kocsmáros, mindenki bolond, 
aki a demokráciában dOlgoz/ik. 
A szegedi népbiróság másfél-
évi börtönre. 5 évi jogvesztés-
re és fél ingatlana elkobzására 
Ítélte. Egyben olrendélte elő-
zetes letartóztatását. 

— DELL ALAKIT KOR-
MÁNYT HOLLANDIÁD\N. Ju-
lianna holland trónörökösnő 
Louis Bellt, a képviselőházi vá-
lasztások alkalmával lemondott 
miniszterelnököt bízta meg az 
uj kormány megalakításával. 

x Kifzldvánatra! P. Sergius, 
a világhírű grafológus és aszt-
rológus 18 évt távollét után 
ismét Szegedre érkezett. Meg-
döbbentő pontossággal á'laptt-
ja meg bárkinek a jellemét, 
múltját, családi körülményeit, 
tanácsot, utrnutatást ad % jö-
vőre. felvilágosítást ad hozzá-
tartozóiról is. Felkereshető a 
lakásán egész nap reggel 8-téí 
este 8 óráig (vasárnap és ün-
nepnap Is) Takaréktár-utca 6. 
szám I. 4. 

— A ZENESZSZAKSZERVE-
7ET HANGVERSENYE. A 
Magvar Hivatásos Zenészek 
Szabad Szakszervezetének kul-
turgárdáia ma este 9 órakor 
monstre-hangversenylt rendez 
a Tisza-szál lóban. Műsoron 
rengeteg magyar nóta. közked-
velt jazz-számok monstre-ze-
nekarral. énekszámok, táncok, 
hangszerszólók. Mindenkit sze-
retettel vár a rendezőség. 

x Evőeszközök Hungária 
Edényház, 

— MAGYAR NOTAEST A 
VARBAN. A Volt Hadifoglyok 
Bajtársi Szövetsége belvárosi 
csoportja .szombaton este 7 
órakor jólékonvcélu magvar 
nólaestet rendez a Vár ÖSB-
szes helyiségei ben. 

— VILÁGREKORD TATA-
RANYAN. Szerdán délután a 
tatai edzőtáborban atlétikai 
versenyt rendezlek. A ver-
sen ven Német Inire a ka-
Inpácsveléslien 59 nióter. 2 
em .-es dobásával u j világ-
esucserenményt ért et. 

— M'alagaMÜaértekezletrik. 
Vasárnap az alábbi iielyeketi 
tartanak a mintagazdáik érte-
kezletet: Délelőtt 11 órakod 
Rnlástván. a Eiopai-féle ven-
déglőben. Délután 3 órnkod 
Ruzsajáráson az iskolánál. Dél-
után 4 órakor Dom aszókén. 
Vecsernyés Antal tanyáién, 
Délulán 5 órakor Oszószéken. 
Kovács József 47. számú ta-
nváján. Az értekezletekre a vá-
ros gazaasádl ügyosztálya 
küld ld előndókat. 

— CSÖRÖRRÖL-VODORRR. 
I f j . Dénes Réla szentest csavar-
gó mosf szabadult a váci fegy-
intézetből, ahol büntetését töl-
tötte. Nagyon Elcsodálkozott, 
hogy nem engedték szabadláb-
ra, hanem a szegedi figyés-séy. 
re kisérték. Itt vgifanis eljárás 
Indult ellene különböző csalá-
sokért és ortzdnosan körözték. 
„Szállásadóit kiadták és rövi-
desen ujabb lakóhelyet biztosí-
tanak részére. 

x Alumíniumedény IIun«|árti 
ErténvhA*. 


