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KISEBB FELMELEGEDÉS, ZÁPOROK! 

' Mérsékelt nyugati, ívsraknyugaü szél, változó M-
bfizít. helyenként kisebb ró A hSniérséklel egy-két 
fokknl enícIkHlilí. 

APAD A TISZA 
A Tisza Ttexabccsnél apad, tejjeWi árm?, közepei 

vl/áiiftsu. Vizének hőmérsékleti) Szenednél 20 tok. Mai 
l'raal vteét'úsok: Csongrád 250 (47), Szegen 348 (47). 

NAPIREND 
Kedd, julius 20. 

Nemzeti Színház: Nyári szü-
lted. 

Belvárosi Mozi fél 5. fái 7, 
léi 9 órakor: Lányok a lejtőn. 

Széchenyi Filmszínház fél 5. 
Tél 7. fél 9 órakor: Skorpió jo-
gyéheh. ^ 

Korzó Mozi fél 5. fél 7, fé! 
0 órakor: Hajsza 1 

Miizeom (képtár és ősrégé-
xzeti osztAlv) nvftva 8—14-ig. 

.Somogvi-könvvtir nyitva 8 
—14 óráig. 
• Egyetemi Könyvtár nyitva 8 
—Hl óráig. 

Mfftlsúialff* *W>ív*i áriára* t 
Borbély József örök. b. Ugry 

I.: Tisza L.-kórut 20; Lesleó 
Vilmos: tljszöffod, Vedres-u. 1; 
Nagy örök. k. dr. llangay: Bol-
tiogásszony-sugárnt 31: Zakar 
vS. őrök K. Maliié Mihály: Va-
iérla-Ulr 1; 

Felhívás •löUteiőinUhetl 
Kérjük üdülni utazó előfize-

tőinket. hogy tartózkodás! ho-
íyüfc ponlos dinét, a nyaralás 
kezdetének és befejezésének 
Időpontját, valamint jelenlegi 
féltendő) címüket a nyaralás 
kezdete elölt néhány nappal 
velünk közölni szíveskedjenek. 

A ktaáfih'vatal 

Móra Ferenc 

C9 esztendővel ezelőtt 1879 Ja. 
Ilus 19-én egy szegényes kiskun. 
JMeyyházt stobdban pillantotta 
tneg az etső napsugarat. Ez a 
^napsugár egész ételén át a sze-
mében maradt Cs bearanyozott 
körülölte mindent. Meleg tekin-
tete szeretettet simogatta a b;i-
'zamezők dolgozóit, az alföldi, 
szegedkörnyéki dolgozd jxirasz-
itokát, akikről annyit irt, mesélt, 
A búzamezők énekese lett a fél-
egyházi foltozó varga fóllanuló 
fiából, aki sohasem fe'edkezell 
'meg vérei ngomoriiságdrdt. Mél 
beiben emléket átllott.a verej-
tékező dolgos magyar népnek, 
ü falu kizsákmányolt fainak, 
akik az uri Magyarország bűne-
ként keservesen megszenvednek 
azért, hogy fanulhassanak, Jobb 
iéietük tegyen. A kiskunfélegy-
házi Móra Szeged nagy irófa 
lelt, benne megszólalt az Al-
föld proletdrparasztfainatt fáj-
dalma, derűje egyaránt. Ilire, 
munkái bejárták az egész or-
száiot és könyvit Idegen nyel. 
Vekre ls lefordították. A bnzxt 
'tnezők énekese csöndesen pihen 
ti szegedi temetőben. Körülötte 
rr.ár szabad parasztok aratják a 
földeken az aranglő búzaka-
lászt. . 

— A MINISZTERELNÖK 
'ÁTVETTE IIIVATALAT. Diny-
nvés I.njos miniszterelnök BÚ 
rf'a pestre érkezése után azon 
tiai átvette hivatalát. Vasár-
nap este Bnla'onlellőre utazóit 
és ielenlést telt n köztársaság 
elnöknek a szófiai tárgyalá-
sokról. 

- ELLENTET A NYUGATI 
HATALMAK KOZOTT. A nvu-
ttatnémetországl megszá'lási 
lűvezelok katonai parancsnokai 
hétfőn Berlinben megheszélés-
»•© ültek össze. A Daily Mail 
különliidósitója szerint König 
francia tábornok és az angol-
szász tdlwnokok között ellen-
ietek merüllek fel a Berlinben 
Követendő politika tekinteté-
I>en. 

V öriJm némi LIEBMANN 
•zeaiüve«ea. Kelemen-utca 12. 

— VIZEMELÖT KAP A VA-
ROS. A r.őldmező-szövcbég meg-
bizoUai Szegeden jártak, hogy 
megtekintsék a /taros balástyal 
legelőjét, amely résztvesz nz or-
szágos legelöversenyben. Mcg-
die-sériék a lege lő gondos keze-
lését és jutalomképpen két óce-
án rend szerű vlzemeiő berende-
zést adnak ajándékba a város-
nak. 

— LONDONI AMERIKAI kö-
rök szerint Anglia ujabb köl-
csönt kést Amerikától a Mar-
shall-terv keretében. A brit ké-
résről már hétfőre vtírfák a hi-
vatalos amerikai bejelentést. 

— x VHBSZ NYÁRI EST-
JE ALSOVAROSON. A Volt Ha-
difoglyok Bajtársi Szövetségé-
nek alsóvárosi csoportja szom-
Iralon este jól sikerült mű-
soros nyári estet rendezett a 
rászorult bajtársak fVl-ogélye-
zésére. Mngvar nótákat éne-
kolt Sánta Lajos és Kakuszü 
Jutka, közreműködött még az 
alsóvárosi csoport kuiturgár-
dáju. 

— A VAOSz FELSGKÓZPON-
TON, A VAOSz szegedi cso-
portja vasárnap nagy érdeklő-
dés mellett rendezett műsoros 
estet Fc'sőkőzponton. Két szín-
játékot adtak elő nagy sikerrel 
a színjátszók Magyar Lásztóné 
rendezésében. . Ezenkívül a 
VAOSz énekkara népdalokat és 
munkásindulókat énekeit. Az 
összekötő szöveget dr. Havai 
Zoltán mondotta. 

- MIÉRT MONDTA FEL 
ROMÁNIA A VATIKÁNI 
KONKORDÁTUMOT? A ro-
mdn sajtó megállapítja, hogy 
a Vatikánnal fcnr.ál'6 kon-
kordátum felmondásával a 
romániai katolikus hivek visz-
stanyerlék teljes lelkiisme-
reti szabadságukat, másrészt 
megvetették nz alapját an-
nak. • hogy mint a többi ke-
resztény egyház hívei, a ka-
tollkusok is önmaguk Rányit-
hassák egyházi életüket. A 
Vatilzánnak 1919-ben adomd. 
nyozntt mWiárdos vagyonok 
visszakerülnek a román nép 
iitlaldOndba és ugyanakkor az 
1700 l>an elszakadt görögkele-
tiek visszatérését a katolikus 
agyházba, megkönnyítik. 
x Alurrinlurredény Ifun-járla 

Edényház. 

— AZ ANGOLSZÁSZOK RS 
A FRANCIAK K070TT ellen-
tót támadt n Marshall-terv ke 
relében szétosztásra kerülő 
szén mennyisége Ie1diletéten. 
Az angolszászok 5 millió ton-
na szenet nkai-rak levonni a 
Franciaországnak adandó 
meunyisésből arra való hivat-
kozássá!. hogv n nvugalnémet 
ország szén'erme'ésben annvi 
híánv mutatkoziik. A francia 
szakértők kijelentették. hogv a 
franciák nem hajlandók egye-
dül viselni a nyugatnémet 
széntermelés veszteségeit. 

x KHifM'nji'hin'tfi Mind-
azoknak. akik felejthetetlen 
férj, apa és nagyapa, Hulmán 
István kőművesmester elhuny-
ta alkalmával fájdalmunkat 
részvétükkel envhltettélk, ez-
úton moó köszönetet a gyá-
szoló család. 

x IM ' n ldx i l a l , hadiözve-
gyek. hg családtagok, akik a 
Magva'- Hadigondozottak Szö-
vetségének tagjaiul teléjiut 
szándékoznak (volt HONSz), 
Jelentkezzenek délelőtt 9—12 
óra közöl a csoport irodájá-
ban. Dugonics-u. 12 Vezető-
ség 

i 
- KULTURVERSENY SZE-

GED. MAKÓ RS VASÁRRELY 
KÖZÖTT. A kttltusöufaiszté-
rium kezdem én.yezéséro a vá-
rosok kőzött kulturversenyek 
indulnak, amelyeket a szabad-
művelődési felugjeiőségck bo-
nyilatan le. Szeged fculturver-
senyro btvta id Makót és Vá-
sárhelyt. Ennek p versenynek 
legkiomclkodőpp pánija a fcü.-
lónféle kultiunapoik megszer-
vezése lesz. A kulturverseny-
licn különösen a különböző 
társadalmi és lőmegszerveze-
tekro várnak tontos feladatok. 
Külön napot rendeznek nt mun-
kásság. a parasztság kultúrájá-
ra. valamint aa ifjúsági mű-
vészeteknek ts. 

- WALLACE A HARMA-
DIK PARTRÓL. WallaífS az 
amerikai elnökválasztás esé-
lyeiről szólva kijelentette, hogy 
a harmadik párt napról-napra 
növekszik és a novembert vá-
lasztáson sokkal több szavaza-
tot kap majd. mint egyesek 
jósolják. A továbbiakban hang-
súlyozta. hogy a béke meg-
óvásának előfeltétele, hogy 
Amerika hivja vissza csapa-
tait Európából és járuljon hoz-
zá a németországi békeszerző-
dés mielőtjbi megkötéséhez. 

- FRANCIAORSZÁG TE-
RÜLETET AD OLASZORSZÁG-
NAK'. A Times párisi jelentése 
szerint Franciaország 4000 hek-
tárnyi alpesi területet ad vissza 
Olaszországnak a Mount Cenlt 
körzelélmn. Ezen a területen 
nagy termelőképességéi vizl 
elektromos erőmű van, amely-
nek nincs gyakorlati ériéke a 
franciák számára, mivel a fran-
cia oldal felől télen megközelít-
hetetlen. Az olaszok cserébe 
biztosítják Menjon vízellátását 
és turista kedvezményeket ad-
nak a franciáknak. Az egyez-
ményt jullus S An irtile alá. 

-f- MEGALAKULT Á SZE-
GEDI IPAROS ENEKKAR.Meg-
aUikult a Szegedi Iparos Ének-
kar a Magyar Dolgozók Ének-
karainak Országos Szövetsége 
kelteiében Az alakuló közgyű-
lésen a következő tisztikart 
választották meg: tb. elnökök 
Godő Lajos oipísznvestor. Si-
mon István műszaki tisztvise-
lő. Eluök dr. Demény Alajos, 
lárrélnököz Tagján Tibor. 
Tombácz Imre. iíntons And-
rás. Csonga István, Róbert 
György, Szűcs Sándor, ügyv. 
elnök Szécs.1 József, alelnökök 
Táborossy József, Hernádi Já-
nos. Dobrat Domokos, tb. kar-
nagy *r. Szeghy Endre főis-
kolái tanár, karnagy Becsky 
Balázs titkár dr. Szabados Fe-
renc. jegyző Zocsktar András, 
pénztáros" Kézda István. Mur-
ka István, ellenőrök Csaba Já-
nos. Tóth Pál. 

x Fényképezőgép vétel. Cse-
re. eladás. Fotokópla, fénv-
képnagvitósok. LIEBMANN, 
Kelemen-utca 12. 

- SZEGED 34 STLŐT KAP. 
A Duna-Ttszáközl földművelés-
ügyi tanács területéhez tartozó 
szakigazgatási intézmények ve-
zetői értekezletet tartottak Kecs-
keméten. Ezen a többi között a 
hároméltes terv keretében kl-
oszlásra kerülő slfők szétosztá-
sát tárgyalták meg. Augusztus-
ban, szeptemberben és októ-
berben összesen egymillió fo-
rintot fordítanak a silóépités 
céljaira. Szegednek 16 silót jut-
tattak kedvezményes áron, de 
mlvet a környező törvényható-
ságok előreláthatóan nem igé-
nyelnek silókat, igy Szegednek 
34 jut. 

- A FINN KOMMUNISTA 
PART ngy döntött, hogv nem 
képvisel te 11 magát a 'JuKP 
kongresszusán. 

- A FORD-GYAR 116.000 
alkalmazottiénak 98 százalé-
ka a sztráik mellett döntött, 
mert az igazgatóság 13 cen-
tes órabéremelést ígért a szak-
szervezet 14 centes követelé-
sével szemben. 

x Tűzhelyek l l m ^ i Edény 
ház, 

Kz amerikai jugoszlávok helyeslik 
a Tájékoztató Iroda határozatát 

Prága, julius 19. A CTK 
nowyorfci jelentés® szerint a 
washingtoni jugoszláv kft* 
vel&ég tisztviselői éa na 
ÜNO-nát működő jugoszláv 
kütdiötlség tagjait közül azok, 
akik a.kommunista párt tao-
jai, közös nyilatkozatot aa-
ak kJ, amelyben kijelentik, 
liogy hivek maradnak azok-

hoz az elvekhez, amelyeket 
Sztálin generalisszimusz vér 
áeHaez. A nyilatkozat alfr 
Ivói annak a meggyőzödé-
sűknek adnak íofelezéafc 
hogy a jugoszláv KP ha-
marosan megtalálja aa utaí» 
amelyen visszatérhet az im-
perializmus ellen harcold 
szodalLsta egységfrontba. 

- ANGLIA ES A KELET-
EURÓPA! KERESKEDELEM. 
A Reynolds News szerint az 
angol'kormányon belül ellen-
tétek vannak á Keleteurópával 
való kereskedelem problémá-
jú i illetően. Az angol áruk el-
adása a dollárniacon egyre in-
kább nehezebbé válik. Ezért 
egyesek nagy nyomást fejte-
nek ki a kormányon belül a 
Keleteurópával való kereske-
delem kiépítése érdekélten. 

— A LENGYEL MUNKÁS-
PÁRT központi bizottsága hi-
vatalosan közölte, hogy a JuKP 
tói meghívást kapott a párt 5. 
kongresszusára, a párt azon-
ban nein küldi lel képviselőit. 

- A SZOVJETUNIÓ terv-
hivatala most hozta nyilvá-
nosságra a szovjet gazdasági 
étet ujiáépitése és fejlesztése 
terén 1948. második évnegye-
dében elért eredményeket. a 
Jelentés megállapítja, az Ipart 
termelés az idei második ne-
gyedévre megállapított ter-
melési tervit 10(1 százalékban 
teíjcsiletie. Minden tparár/ban 
túlhaladták a 100 százalékos 
teljesítményt. Több mini 11 
millió hektárral növekedett a 
termőföld és a mnnkűsok is 
alkalmazottak száma löbb-
mlnt 2,200000 fővel emelke-
dett. 

x BRILIÁNS ékszert keresek 
megvételre. Magas árat fizetek 
Fischer ékszerész, Klauzét-tér 

— EGYESÜL' A CSEH ES 
A SZLOVÁK KP. Bastovanski 
nemzetgyűlést képviselő. a 
szlovák KP főtitkára a pozso-
nyi Pravda vezórcikkélwn lie-
jelentl. hogv a közeljövőben 
Csehszlovákiában megalakul 
az egész országra kiterjedő 
egységes KP. Ez azt jelenti, 
hogy az eddi g tőbbé-kevéslte 
önállóan működő szlovák KP 
egyesül a cseh KP-val. 

- A VASUTAS KULTUR-
GARDA VIDÉKI SIKERE. A 
szegedi vasutas szakszervezet 
két hónappal ezelőtt megalakult 
színjátszó csoportja Mezőhegye, 
sen nagy sikerrel adta elő Lend-
vai Ferenc békéscsabai kántor 
•Elveszem a feleségem; cimü 
operettjét Kőszegi Pál rendezé-
sében. A szereplők közül külö-
nösen V. Juhász Erzsi, Laky 
Erzsike, P. Papp Olga, Király 
Sándor, Csókási Páf és Juhász 
Pái tetszett. Másnap este Szen-
tesen hasonló sikerrel mégis-
métellék az előadást. Ezek után 
élénk érdeklődés előzi meg az 
együttes szc"fedi l-emu'a'ko/á át 

— SVÁJCI KECSKEAKCIŐ. 
Az állattenyésztő egvesütet álla-
mi akció során kecskebakokat 
és anyakecskéket hozat be 
Svájcból, mintegy 600 forintos 
darabonkénti áron, nmefynek fe-
lét az állam térili meg segély-
ként. A szállítási költséget az 
igénylő fizeti. Jelentkezni lehet 
julius 2t-ig az állaltenyésztő 
egyesületnél, ahol a vételár fe-
lét ts le keh fizetni 

x Háztartási Cikkei Hangárt* 
Edénvház, Tisza L-kőrut 55 

- MA TARGYALJA A ROG-
TONITELÖB1ROSAG Kiss De-
zső törvényszéki elnök veze-
tésével Itatta Ernő vásárhely! 
gazda gyujtogatásl ügyét. 

x Evőeszközök HangM* 
Edéayház. 

- AZ ALLATTENYESZTO 
EGYESÜLET vtalasztmáiqjl 
ttléat tartolt és ezen ethaMfe 
rozték. hqgy a szegedi ősjí 
mezőgazdasági kiállításra níL 
nél több garda jelentkezéséi 
készítik ölő. Aí ülésen uj ló-
tenyésztési szakosztály Igazga-
tót választották Szolnoki .láno* 
lótenyésztési felügyelő szemé-
lyében. 

- BESZAKADT A JEG M 
munkaszolgálatosok alölt, nny 
nyb-a metecsulrióztattx ököl 
Szabó András baKonyát föld-
műves. a 106/10. munkásszáe 
zad őrvezetője. Állandóan gt»-
mikorháccsai járt. a legénysé-
get ütötte, pofozta ős megfé-
lemlítette azzal, hogy •civil-
ben; kém tiszt, akinek számoa 
beosztott in unka társa m üködW 
a száradban. A volt keret-
legényt ötévi börtönre és 10 
évi jögvtesrtésre ítélte a nép-
Wréság Kovács-tanácsa. 

- KISIIASZONBERLGK FI-
GYELMÉBE. Ismételten fe*-
hívtuk a tísbérlők figyelmét 
arra. hogy a Gazdasági Főta-
nács rcnaelele értelmében m 
röldtntajdonosok nem mond-
hatják fel a Idsh aszón Ixérlo-
teket csak abban az esetben, 
ha a bérlő nem művelte me* 
a földjét. Felmondást tehál 
senld se fogadjon el. 

- FELÁLLÍTJÁK A MUZE-
UM KIDŐLT OSZLOPÁT. MWI 
jelentettük, a kultúrpalota ja-
vításéra 45 ezer forintot utal-
tak ki. A tervhivatal értesátfir 
«o szerint ezt az összeget nrt-
gusztusra és szepteint>crre el-
osztva küldik meg. EM>Ő(I at 
összegből máir uugusztusbaR 
megindulnak s Iietyreállitá^l 
munkálatok, nmelydr 
legfontosabb része tesz a lűte 
lterus események folytán Idh 
dőlt és négy részre tört be-
járati oszlop felállítása. F.« 
nemcsak az épület kölsejw 
szempontjátiól fontos, jhanem 
árért ís. mert a kitört osriop 
felett a bomlottat már sfUy-
tyednl kezdett. 

x Mindent Takarékosság 
Könyvre s Hungária edény 
házfcanp Tisza Lajos-kőrút 55. 

- KIBONTOTTA A KERÍ-
TÉST és elkötötte Kolef Mi-
hály szegvári gazda két lo-
vát Dömötör Sándor 19 éven 
cágánvlegény. A csépai vásá-
ron feíísmertflk a jártat néi-
taVJ* lovakat, a lókőtőt elfog-
ták % a vizsgálóbíró letartóz-
tatta. 

- NEM ENGEDETT ELEI> 
MET BEADNI a deportáltaik-
nak Bándt Gábor bajai rend-
őr. oki a felszabadulás uttaa 
Bácsalmáson éjjeli őrnek sas-
gődótt. Egy munkaszolgálatost, 
nitit a telefonnál talált, fetpo-
fozott és feljelentett. Általában 
a rendeletet messze túlhalad® 
kegyetlenséggel hánt az üldö-
zöttekkel A szeged* néphlnósá* 
tizbónapt börtönre ítélte 

- HASBARUGTA A REND-
ŐRÜKET Bitó István szegedi 
fuvaros és azt hangoztatta, tő-
le ugyan nem viszitek el sem-
mit még rendőrt segltségget 
sem. Ugyanis árverés volt • 
lakásán és nem akart a ve-
vőknek átadni két kocsikéra-
ket. mire a rendőrség közbelé-
pett. A törvényszék hatóság 
közeg elieni erőszakért nem 
iogerősen egyhónapi fogházra 
Ítélte. 

x Zománoedény 
EdényfaAs. 

Haafárte 


