
ü b k i IZ1R cattflrttk, i n i fám 20. 

Szegedi Ünnepi Hetek Julius 31-6a fis aaqnsztas l-ői: Remzttlifigl népi lfineest« 
pwrtek tomvtaSfija. 

Angaszfas 3-án fia 4-én: Sxanüvánfijl álam o Bérezik tdnccsoporttal. 

előadásai a Vasutas S t a d i o n b a n : ^ 8nrkovlta 

Jegyele elővételben lapunk kiadóhivataléban vélthatók 

h í r e k 

A MELEG FOKOZÓDIK 
Mérsékelt keleti, délkelet: néL kevés f*th«, n*6» 

ftvCivóiog siárnz Idö. A meleg újból fakorátWc. 

A TISZA 

A Ttera végi 
asepcH vfrélásu. \lz6no' 
M»! ftzá'lások: Csongrád 

23 FOK 

apart,-Zélionvná" alacsony, lejjebb WL 
" «pk hOmérsékictc Szegedinél 23 tok. 

357 (55), Szeged 410 (51). 

NAPIREND 
Csütörtök. Julius 29. 

Belvárosi Morf tói 5. föl 7. 
féi 9 órakor: Ignác az ezrea 
kedvence. 

Széchenyi filmszínház fél 3. 
féi 7. féi 9 órakor: Vörös 
Mmoás. 

Korzó Mozi téJ 3, fél 7. Tél 
9 órakor: Levegőből nősül-
lom. 

Mnseum (Wptár é* Osrégé-
Bzetl osztály) nvltra 8—14-tg. 

Somogvl-&önyvtlr nvltva 8 
—14 óráig. 

Egveteml Könyvtár nyitva 8 
—13 óráig. 

Mrolgaiatos gyófvtrerlftrafc: 

Gerle-Takács- KlnntSI tér 3: 
Jusl Fricrves: Petőfi Sándor-
sugárut 59: Tőrök Márton 
C.sonpvádl-sugárut 14: Selme-
czl Béla: Somoffvltetep IX. 
utca 489 

Pelhhéi «1SllzelSMk»zJ 
Kérjük üdülni utazó előfize-

tőinket. hogy tartózkodást he-
lyük pontos elmét, a nyaralás 
kezdetének és hefejerésének 
időpont lát. valamint Jelenlegi 
(állandó) címüket n nvaralás 
kezdete előtt néhány nappal 
velünk közölni szíveskedjenek 

A ktaüóh'raial-

- A MAGYAR KERESKE-
DELMI KÜLDÖTTSÉG merét-
közeit Moszkvába Rónot Sán-
dor kereskenelem- és szövet-
keze tügvt miniszter vezetés-é-
vei kedden a magvar kereske-
delmi küloöltsfe megérkezett 
Moszkvába A küldöttséget a 
repülőtéren Szemfesasznov 
szoviet helyettes külkereske-
delmi miniszter és n minisz-
térium tőhh rőtisztriselőie fo-
gódta. Klocsek, a Szovtetuntó 
magvflrországt kereskedelmi 
képvi -élője egvfdeiüleg szintén 
Moszkváim érkezeit. 

- FELMENTETTEK A POS-
TA VF7.PRTGAZG ÁTAJATV A 
kózlekenésügri miniszter ITd-
varhetvt Ödönt saját kés-elmé-
re felmentette a posta vezér-
igazgatón teendők ellátása alól 
lés n leenoőfc ideiglenes ellátá-
sával Patmén vi Pál helvettes 
vezérterizentót Mzta meg. 

x A férftszahMc ma. csütör-
lökőn este 7 órakor ífonvéd-
lér 4. szám alatt adóközösségi 
ülést tartanak. Saját écdtefcé-
lien mindenki jelenjen meg. 

- A VILÁGKÖRÜLI UTON 
járó D-29. mintájú amerikai 
szuper légierőd egyike Adentől 
másfél km-re a tengerbe zu-
hant. Angol hadihajók indultak 
keresésére, de a rossz látást vt-
tzongok és a mnnszum gátolták 
a kutatás munkáját. Egy halász 
kifogta a gép egyik utasát. At-
tól tartanak, hogy 19 ember 
életét vesztette. A szerencsétlen-
ség színhelyén áltatában Igen 
sok a cápa. 

- A MAGYAR ERTF.SITO 
JELENTI: Hosszabb Idő óta 
vasárnap újra közvetített evan-
oélUcus istentiszteletet a rá-
dió miután sikerült megegye-
zésre jutni az egyházzal. Nagy 
lépés ez az állam és az egy-
ház viszonyán ar egvensulva 
felé. 

- UJ-FUNDLANDBAN meg-
ismételték a népszavazást és 
ennek során 78 ezren szavaz-
tak amellett, hogy Ui-Fund'-
land tizedük tartományként 
csatlakozzék Kanadához. 71 
ezer szava/tó a oomhiiuml ál-
lapot visszaállítását kivánia. Az 
egy bőnappai ezelőtti népsza-
vazáson a domínium mellett 
szavazók száma hatezerrel 
több volt. mint az egyesülést 
tdvánóké. 

x A foiVrászfpar szakosztály 
és a fodrász segédek szakszer-
vezete értesíti tagjait, hogy a 
vasárnapi záróra változatla-
nul fennáll. 

- MEGSZOKOTT SKOR-
ZENY. A tóríini rádió jelen-
tése szerint Skorzcnv. a Mns-
solini-szahaditő hirliedt SS 
roliamosztagvezető a keddre 
virradó éjszaka megszökött a 
darmsta I ti in terná lóié horból. 
Az amerikai katonai (örvény-
szék lavalv felmentelte Skor-
-zenvt. a német halóságok 
azonban internálták. 

- A ROMÁNIÁI SZERBEK 
cgvón'etüen eli'őlik Titoéknia-
gatarlását. A julius 28-i buka-
resti sajtó jelenti, hogv Ro-
mánia délszláv nemzetiségei 
táviratokban tiltakoznak Ti-
toék árulása ellen. A romániai 
Ránát mintegy 40.000 szerb 
lakosa szolidaritását feiezi ki 
a tájékoztató iroda iránt és 
sorozatos gyűléseken ilélt el 
Tito és társai magatartását. 

x IIK1L1ANS éxszert keresek 
megvételre Magas árat fizetek 
Ftscber ékszerész, Klauzál-tér 

1948 a ti msztm 1-én vasárnap délután fél 6 érakor 
a Hungária termében ts terraszin ? 

NOI DIVAT BEMUTATÓ 
70 uj modell kerül bemutatásra! 

J e g y e k t az Ipartestületben és a női divat szalonokban 

Vasárnop Q Ó f o h a S Ó í n ö u I 0 P^nzÖQyf polotd-

mgusztus i-én w C I a l l d I S U Jó! a ÍTlarostorok—Tdpé 

—Porgdnyig í s uissza. Kíszuítelf jegy 4 forint, előre 

Udltható szombaton 1 Zórdlg az IBU5Z menetjegviroótín 

I p a r o s o k é s s z a b ó k , f i g y e l e m ! 

Ipartestület dltal kiutalt cérna, úgyszintén szabókellékek 
ndlunk , kaphatók: „ 

g o m b h a z s f a r k a s e r n ő 
C t e k o n t c M H c n 3 fl Mikszáth Kálmán utca 12 

- TILTAKOZAS CIGLIO 
KIUTASITASA ELLEN. A kft-
lönböző országokból oz olim-
piai játékokra kiküldött ujság-
sójgirólc tudomást szereztek ar-
ról. hogy az angol hatóságok 
nem engedték partraszállani 
Cigliót. az Unita tudósilóját. 
Az újságíróit erélyes tiltako-
zásra készülnek az angol ha-
tóságoknál és a nemzetkörf új-
ságíró szervezetnél. 

x Alumfalumedéay Ilangftrlg 
Edényház. 

- A KAPUNYITAS Idő-
pontja körül az ulóbM időben 
több félreértés adódott. A pol-
gármester közli ezért az ér-
dekeltekkel. hogv a nyári Idő-
szakban a bérházak kapuit 
nem G-kor. tianem mindenütt 
reggel 5 órakor kell kinyitni. 

x Zomfincedény Hungária 
Edényház. 

- A NOT ÍTELETE HEJ-
JAS IVAN ES TÁRSAI RÜN-
OGYEBEN. A NOT szerdán ho-
zott ítéletet Héjlas Iván és 
38 lársn gyilkossági biinügvé-
ben A NOT a szökésben lévő 
Iféifaa Iván és Franezüa Kiss 
Mihály halálbüntetését és r 
ráhik kimondott telles vagyon-
elkobzást Jóváhagyta. Dánics 
Mihályt és Danics Aladárt, to-
vábbá Muraközi Ferencet élet-
fogvtlglnnt fegyházra átélte, 
ITnínai István és Szenté Vnrga 
István 15 évi fogvbázbúnte'é-
sét rxutlg életfogytiglani fegy-
házbüntetésre sulvosbllottfl "A 
löbM vádiolt büntetését a NOT 
részben helybenhagyta, rész-
lten pedig mérsékelte. 16 vád-
tott ügyében ui eljárásra ula-
siíotta az elsőfokú bíróságot. 

x Evőeszközök Hangárta 
Edényház. 

- A DOLGOZOK KERES-
KEDELMI ISKOLAJABAN szeo 
tember 1-tői ul osztály nvilák. 
Beiratkozhat minden riolnozó. 
aki a közénfekoia IV.. illetve a 
néniskoln VIII. osztályét sike-
resen elvégezte és 18." életévét 
legalább az év véréig hebVH. 
Jelentkezés az ísko'a irodáiá-
tinn rKazfrnczv-u 1.) napon-
ta déle'őtt ld—12-ig. beiratás 
ngvann't augusztus 26-28. kő-
zött délután 4-R-lg. Az első 
két oszlálvt bat-hat. a két fel-
ső osztály! tiz-Uí. hónap nTalt 
lehet elvégezni. 

x Fínsképerégén vétel, rse-
re. eladás Fotokérvja. fénv-
kérmagvilások l i ebmann , 
Kelemcn-uiea 12 

x Az álHmos'loff Köznonfl 
Gáz és Vltamossáflt Rt. azon 
fellihá^sat fo-dul Szeged 
ros közönséréhez. bogv v*l-
tnnv- és fázsrámtáteaff kT-
«0«it|1é*ét az első berm'a'ás-
kar tetfetófeut n h f ' M l f t . 
Szükségessé teszt ezt elsősor-
ban az a téity. hogv három-
éves tervünk keretén belül 
villamosítani fogjuk Algvő. Tá-
pé. Mindszent, Szegvár köz-
ségeket. ami természetesen 
csak ugv építhető tervszerűen 
ha a mindenkort előirányzott 
összesek felett rendelkezni tu-
dunk. Szükséges Szeged város 
közönségének fentemlitrtt első 
bemutatáskor valő számláink 
fizetése azért Is, hogy ne le-
gyünk kénvtelenek fenállö Jo-
gainkat érrénstesilenl és ax 
áramszolgáltatást nem fízeiéá 
esetén megszüntetni. Bízunk 
abban, bogv minden egyes fo-
gyasztó átérzi kérésünk fon-
tosságát és a pontos fizetésével 
elősegíti hároméves tervünk 
megvalósítását. 

- ELVESZETT a Belváros-
ban egv kutccsomó hét kiilcs-
csal. Kérik a megtalálót, hogy 
adia le a városháza kapusá-
nál. 

x Tűzhelye* Ilpaglrfa Edéoy-
M » 

Hzennégyévi (egyházra Ítélték 
Keresztes gettéparancsnokot 
Nagy érdeklődés mellett 

folytatta a népbiróság Ko-
vács tanácsa Keresztes An-
dor gettóparancsnok hábo-
rús bűnügyének tárgyalását 
A szerdai tárgyaláson a meg 
nem jelent tanuk vallomá-
sét ismertette a népbiróság, 
majd sor került a perbe-
szétlekro. 

Dr. Serényt György vezető 
népüffi'ész szigorú Ítéletet 
kért vádbeszédében. íTnn-

ztalta, hogy a vádlói lliok 
asontó társadalmi állású 

emberek azok, akik mégqma 
is, föld alatt és föld felett 
összeesküvéseket szítanak 
és rémhíreket terjesztenek, 

A néobirősáíJ emberek löü? 
vénjdelen megkinzásában 
mondta ki bűnösnek a volt 
gettóparancsnokot és ezért 
nem jogerősen tizennégy évt 
fegyházra és 10 évi jogvess* 
lésre ítélte. 

X OKOM NÉZNI IJEBMANN 
szaoiüvegen. Kelemen-ulca 12. 

— VERES VEREKEDES 
EGY CUKRÁSZDÁBAN. Szer-
illán este 9 óra tájban a Tisza 
rajos-körúti Jégkunyhó enk-
rászdában egy ismeretlen fia-
talember belekötött Vilmán 
Pái 51 éves piaci árusba. Az 
ismeretlen az idős embert 
csúnyáit összeverte, ugy hogy 
a mentősnek kellett orrcsont-
töréssel, íiiakrepedéssel és sú-
lyos zuzódásokkai a sebésze-
ti klinikára szállítani. 

x A NzetfNT Irr. Nőegylet 
és a Wízo szegedi csoportja 
julius 29-én délután 6 óra-
kor l^zldvánatra megrendezik 
évadzáró összejövetelüket a 
Polgár-utca 23. alatti kerlhc-
lyiségben. cfr. Jólesz Ered ki-
küldött részvételével. Szere-
tettet várunk mindenkit, aki 
munkánk iránt érdeklődik, asz-
szonyokat és férfiakat egyaránt 

érdeklődéssel olvassa minden-
ki a Doieozók Világlapját. 
Miért? Mert a legszebb kivi-
telű. leggazdagabb lartalmu, 
Icgeltcrjcrfleblj képes nagj-
családi lapban minden 

e s e m é n y 

t>ennc van. Bármi történik a 
nagyvilágban, képben és írás-
ban Uioóstt róla a Dolgozók 
Világlapja. 

é l m é n y 

forgatni a Dolgozók Világlap-
ját. A család apraja, nagyja 
megtalálja benne a szórako-
zást és olvasnivalóját. Ripor-
tok. novellák, humoros irisok, 
tudományos cikkek, kereszt-
rejtvényn'iyi'zat. képes rádió, 
ingven heti szabásminta, ér-
dekesebbnél érdekesebb felvé-
telek teszik közkedveltté a leg-
jobb képes hetilapot. Minden 
néten egy öltözet ruhát sor-
sol ki olvasói között és 1000 
forintig terjedő életbiztosítást 
nvujt előfizetőinek n Dolgo-
zók Világlapja és ára csak 
180 forint, (x) 

Rádió 
ÁLLANDÓ MrSÜKSZAMOKi 

BUDAPEST t 3 30 Ha|naii e. 
830: Falurádió. 6.15- ReggcH 
torna 7 00: Műsorismertetés. 
0 55- Áttelepítési kormánvblte 
tosság közleményei l'O.OOi 
Hírek 1200 Harangszó, hi-
rek 14.00: Htrek 1515 RA» 
dióiskola- 15 55 Műsorismer-
tetés l?0u- Hirek 17.50 HL 
rek oro: ztu. 20 00: Hirek^ 
sporthíre* 2020: Hírek né-
metül 2200: Htrek. mit hal-
lünk holnap? 24.00: Hirek ra» 
gyárul 0 10: Hirek franciául. 
0.20- Hirek angolul. 

BUDAPKS1 II 21 00: Hirek. 
BUDAPEST I.j 7.20: RcggeH 

zene. 8: Az ember és a tojás. 
8.15: Debussy Kis szvit 8.30-
A Szabadegyházak váltásos fél-
órája. 9: Faragóné Somogyi Re-
née és Kerekes Gáltor énekei, 
Sulczcr Gabriella zongorázik. — 
12.15: »Asztali muzsika.* ÍJ-
Hányféle műsora van a szovjet 
rádiónak és mit ad bennük. — 
13.15: »Mindenkl muzsikája* — 
1415: Távolketeti réri szinhá. 
zak. 14.30. Opernrész'etek. 16: 
•Jószomszódsás muzsikája.* — 
16.30: Gyermekrádió. 17.10 A 
Hadifogoly Híradó rádtőkőzle-
ményeL 17.15: A Vöröskereszt 
közieménvei. 17.35: A Beszkárt 
és az uj Marglthld. 18: Két 
karmtt. 18.15: Hangos Híradó. 
18.30: Szív küldi szívnek sziv®« 
sen. 19: Szabad Népek Hazája, 
1930: Halész Béla orgonát — 
20.35: »Magyar történelmi dal-
lamok.* 21.20: A második szü-
letésnap: A forint története. — 
22.35: »Enék a Struma partján.* 
23.10: Orosz muzsika. 

BUDAPEST II.: Ötórai te% 
18: Dunavölgy! Híradó. 1839: 
Jazzkedvetók iskolája. 19: A 
Falu Hangja. 19.30: »Munki 
után.* 20: Kamarazene. 20.301 
A Rádió Szabadegyeteme. 21.15f 
Magyar nóták. 22.15: Hangleme-
zek. 

Szeged legkellemesebb üdülő és szórakftfő helye 

• VÁROSI PARTFURnO 
az ujszegedi Tiszaparton az épülő hid mellett Vend g!6 olcsó árakkal. 

F i l l é r e s b e l é p t i d l f a k . 

b a 

JUL IUb 31-ÉN. SZOMBATON ESTE FÉL 10 ÓRAKOB 
A TISZA-SZALLö KERTHELYISÉGÉBEN 
a XVI. Szegedi Ipari Vásár rendetöséoo 
NagyazegyKtí Megyei Népt Sport Bizottság 

ismerkedési s p o i l b ^ l f a 
REGGEL 6 ÖRAIG. — JEGYEK: a vAsár irodájá-
ban az Ipartestületben és a Népt Sport Bizottságnál. 


