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O L I M P I A I H I R A D O 
Magyarország ha rm ad ik lett 

a nsmzelek sorrendjében az olimpián 
Szonin.ilon befejeződött a 

1.4. londoni olimpia. Otven-
Bvolc ország képviselői mér-
ték össze erejüket 136 ver-
•envsz/.mhnn. Az olimpiai baj-
nokok aranyérmet, a második 
helyezetlek ezüst érmet, a har-
madik helyezetlek nedig bronz 
jérroM kapta'/. \z olimpiai ren-
Bczőbizoltság n nem/elek sor-
temljét hivalatpsan nem álln-
pilj-i meg. Not iközí szokás 
•zerinl i? eisó hVoni hely 
el isr'ása alapján lehet meg-
állapítani a sorrendet.. Magyar-
ország gyönyöröm sze-v olt 
•zen a/, olimpián, szebben, 
mini bármelyik megelőzőn. A 
nemzetek sorrendje a követ-
kező 

I. II. III 
1. USA 38 27 21 
2 Svédország 17 11 17 
6 Magyarország JO 5 11 
A. Franciaország 9 10 13 
6. Olaszország 8 11 8 
6. Finnország fi 8 5 
7. Törökország 6 4 2 
8. Csehsztov/líta 6 2 5 
». Svájc 5 10 r> 

10. Dánia 5 7 8 
Magyarország tehát London-

tan összesen 51 helyezést ért 
•I. A kiküldött versenyzői kő-

zik csak a kosárlabdázók, súly-
emelők és a nagy balszeren-
csével versenyző öttusázók 
nem érlek el nelyezést. 

A magyar csapat az olim-
piák történetében eddig még' 
sohasem ért ei íj yen n agy-
ered ményt. 

Ma esie borér Iák H 14. lon-
doni olimpiát. Az ötkarikás 
loliogöt lehúzták, az olimpiai 
lángot kioltották és hnrsona-
zngjás, valamint az olimpiai 
himnusz eléneklése után szom-
baton este véget értek az olim-
piai játékok. A nap még fenn 
volt. amikor az 58 nemzet 
zászlóvivőinek felvonulásával 
megkezdődött a záróünnepség. 
A zászlóvivők a király páholya 
elölt sorakoztak fel, "amelyben 
a király lepvisetctében az 
edinburghi herceg jelent meg 
é< jeíen volt a királyi család 
több lagja is. A zenekar a 
görög nemzed himnuszt ját-
szotta. amikor elsőnek n gö-
rög lobogót akasztották íe nz 
árbócrój. annak Jeléül, hogy 
Görögország volt a modern 
olimpiai játékok megalapító-
in Azulín az angol íoliogó 
fehurtsára került a sor, mert 
Anglia voit a T4. olimpiai já-

tékok rendezője. Ezután egy-
más ulán húzták fe az ar-
bócokról az olimpiai játéko-
kon rósztvett nemzetek lobo-
góit, miközben a zenekarok az 
illető nemzet himnuszát ját-
szották. A résztvevő nemzetek 
zászlói közül utolsónak a finn 
lobogót Iiuzták le, annak je-
léiül, hogv a legiközeleblw ol'jn-
piai iátókoKat 1952-ben Finn-
ország rendezi. 

Edström, a nemzetközi olim-
piai bizottság elnöke záróbe-
szédében többek között hang-
súlyozta .hogy a londoni olim-
piai játékokon résztvett hat-
ezer versenyző az olimpiai es-
kühöz lüven nemesen és be-
csületesen küzdött. Majd át-
adták a londoni polgármester-
nek azt az olimpiai lobogót, 
amefvet 1920-ban a belga olim-
piai bizottság ajándékozott és 
amclvct Berlinből a legutóbbi 
olimpiai játékok színhelyéről 
a szövetséges csapatok Lon-
donba hozlak. 

Ezután ágvulövések és har-
sonazugás közben az olimpiai 
lángot Kioltották. A nagy szánt-
ban egybegyűlt lcözönséj? pe-
dig clénékelte az olimpiai lum-
nuszt. 

Virágos Széchenyi-tér 
Kánikulában, fagyban, égést évben talpon vannak 
a firágpíac dolgozói 

Aki a virágot szereti, rossz 
ember nem lehet.., 

Legalább ls így tartotta n köz-
mondás. tohet, hogy valami-
kor régen, amikor ' kicirkal-
mazlák a szépsége* Széchenvi 
terei tarkán-bar kán viriió 
ágyaival, fóravuló emberek 
tervelték ti. hogv a városnak 
rz a híres központja eztán pe-
dig mindig virágos légyen . . . 

A niutó Idők folyamán így 
lelt a virágos Széchónyi-lérMl 
közkedvelt sélnhclv, idegen-
forgalmi vonzerő. Amikor kor-
szerűsítették és kél süllyesz-
tett francia parkot létesítettek 
»7. eddig egyforma tükörpar-
kokljól, hozzá még az egyikbe 
vizmedenoét is illeszteltek két 
tzép Pásztor szobormüvei, a 
romltoló és alkotó Tisza szim-
boiumávnl, messze földről cso-
dájára jártak n hatalmas tér-
nek. amilyennek nem sok pár-
ja akad Európában. A szobrok 
városának nevét Is körülbelül 
lenen kapta Szeged, mert tanig 
« Rákóczi szobrot, n látszat-
kutlurávai törődő néhai fa-
siszta kultuszminiszter el hcim 
vitette a püspöki palota elé, 
8 Széchenyi-teret bét szobor 
ékesitolle, most az egyik olda-
lon négy sorakozik egymás 
mellé; n másikon a kél Pász-
tor-szobor és a felszabadulás 
Után emelt két szovjet hősi 
emlékmű. Tavasz és nyár sza-
kában gondozott pálmák és 
egvéb délszaki növények suh-
Iropikus hangulatot árasztanak. 
8 szobrok körüli virággirten-
dok és egyéb kertészeti csodák 
Jöiesőleg hatnak a szemre. 

Azöldoiö, virágzó monu-
menlális tér egyik park-

keresztezéséhen hosszú évti-
tedek őta a szegedi vírág-
plac ütőit tanyát. 14 virágárus 
kínálja itt kedves portékáját 
8 vonni és a még nem venni 
B/dndékozÓklnnk is. Tavasszal, 
h váron, ősszel mindenfelé 
Idényfajtát, télen művirágot, 
de egész évben ott áznnk, fáz-
nak, izzadnak s birkóznak az 
élettel, csakúgy, mint a töb-
bi dolgozó. 

Tavasszal a kecses b'keleti 
hóvirággal kezdik, majd jön 
« szerény márciusi ilzoíva. ké-
íöbb a májusi gyöngyvirág, 

azután n színskála minden pél-
dányával a Marechat Nief, a 
Druschky, a La Francé, meg 
az il'ntozó tearózsák, a neme-
sített mezei virágoknak ezer-
nyi válfaja, és minden idény-
nek a maga különlegességéi, 

Standíaífc most giad'o Fosok-
kal. szegfü/kel és az őszi hir-
dető szifózsákkal már mes'z-
srirői hívogatták a vevőket. Az 
uralkodó virág a szép 
rózsaszín és vörös gfadiolus, 
ritkábban akad fehér. Égővö-
rös meg halvány rózsaszín 
szegfűk csomókba kötve vár-
iák. hogv a farekakMi laká-
sokba és az aszfaltról virág-
tartókba kcriipene'k... 

Flbeszé'gettünk Frank Jó-
1 zsefnéval. aki egyfolytá-

ban már 37 esztendő "óla té-
feu-nyáron szünet nélkül árul-
ja n virágokat. Most már fel-
nőtt lánva I/onka segít néki, 
aki egvéli'rént a Postások ko-
sá'-l ibdá'ója és nagy büszkén 
említi, hogv ősztől már az 
N"B. L-ben játszanak. 

Frank né néha kesereg: — 
Nem tudunk keresni. — mond-
ja. a- árunkban túltermelés 
van. Újszegeden ma minden-
ki kertés-kedik. ha ért hozvá. 
lm néni és mn már az a helv-
zet, hogv nemesak kertekben, 
hanem szabadföldön, több hol-
don termesztik a virágokat. A 
kontárok elszaporodtak n mi-
nőségi termesztés rővárö rn, 
nemesak ml n kertészek sem 
lndna.1t megélni. Tudok Újsze-
geden ofvan helvef. aboT hold-
sAámra termesztik n szekfüt, 
tessék itt végigném! az összes 

árusítóhelyeket. ott van el-
adatlanul az egész ám. Kivesz-
tek már a gavaFórok ts, a íao-
szorukért is csak pénzt cseré-
lünk. 

Frank nént azonban Csak 
vigasztalódik: neki ís 

jobl> Tesz nemsokára, íriszen 
az életszínvonal mindenkinél 
cmelkedlik és a hároméves terv-
sikere az ő jobb megélhetését 
is biztosítja majd. Egyelőre 
Frank néni nagy reménykedés-
sel várja augusztus 18-dt, Ilo-
na-napot. ilyenkor még n Ieg-
zsugoriabbak ís kedveskednek 
Ilonkáiknak egy-két szát vi-
rággal . . . £*• 

A MDP kezdeményezésére 

az augusztus? kiSzmunfcasegéfyt 
40 ezer forintról Í20 ezer forintra 

emeVck 

A Magyar Dolgozók Párt-
jának kezdeményezésére az 
építésügyi és közmunkaügyi 
miniszter Szeged város au-
gusztusi közmunkasegélyét 
40 ezer forintról 120 ezer 
forintra emelte. A jelenté-
kenyen felemelt segélyből a 
következő munkákat végzik 
illetve folytatják: <. 

A móravárosi vlz.tclenilés-
re 35 ezer forintot 'ezek a 
munkálatok már jelentéke-
nyen előre haladtak és épül 
már a Csendes-utcai kisebb 

szivattyútelep is^a lápéi tétt 
kikötő munkálatainak éss: e-
gébői ugyancsak a m óra vá-
rosi viztcleni lésre fit '.dtak 
20 ezer . pengőt, ugv liogy 
ezekre a fontos munkála-
tokra ebben a hónanban 55 
ezer forirrí^l kóithetrek; 'a 
tiszai rakpart rendezésére 
női munkanélküliek munka-
bérére 10 ezer forint; a S'.c-
fánia e'őtti' tiszai rakodó-
part javítására és crős'té-
sére 20 ezer forint. 

cffíi újság 
S Z E G E D K Ö R N Y É K É N ® 

Stinhis• Film- Mővésxcl 

A ffrinliáz felkéri a jövő évi 
bérlőit, hogy bérielük első s 
most augusriusbiin esedékes 
részletét a Magvar Nők De-
mokratikus Szövetsége (Tisza-
Lajos-kőrat 57., I. em.) iro-
dáiéban befizetni szíveskodje-
nek. — Egyben felhívjuk a 
nagyérdemű közönség figyel-
mét, hogy igyekezzen a lehető 
feggyorsablian valamelyik bér-
leti házban helyét biztosítani, 
mert a jövő szezonban a szín-
ház fí Gazdasági Főtanács ren-
delkezése folytán semmi Télé 
egyéni kedvezményt nem 
nyújthat. A Magyar Nők De-
mokratikus Szövetsége délelőtt 
9—l-tfi és délután 4—6-ig áil 
a közönség rendelkezésére, (x) 

Mély fájdalommal közöljük, hogy a legjobb férj. 
édesapa 'és, nagyapa: 

f d . P a o p M i h á l y 
féstismesfer 

82 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt-

Gyászolják: felesége, gyermekei, unokái, menyei 
és kiterjedt rokonsága. < 

FELSÖKÖZPONTON a be-
szolgáltatás a legnagvol* iram-
ban folyik. A MOSzK itt 
egész nap sorakoznak a szeke-
rek. Eddig már több mint 70 
vagon gabonát szolgáltattak be. 

AZ ÖS/.F.SZEKI iskola kime-
szelését rövidesen megkezdik. A 
tatarozása munkálatokat már 
elvégezték. 

ZAKAR JÓZSEF 3 holdas lá-
péi ujgazda 194 kilós beszot-
gáltaiásl kólcjezcttségével szem-
ben eddig már 475 ldló kenyér-
gabonát adott be. Teljesítmé-
nye 245 százalék. Torma Jó-
zsef 4 holdas ujgazda ugyan-
csak magasan teljesítette be-
szolgáltatási kötelezettségét. 

NEGY GAZDÁT jelöli az al-
győí beszolgáltatási bizottság 
mintagazda jelvénnyel való ki-
tüntetésre. 

MEGKEZDTEK Algyőn a 
Millamosmüvek munkásai a vil-
lanwilágilás bevezetését. A sze-
reléshez szükséges anyagot már 
a községi* szállították. Szep-
tember első napjaiban már ki-
gyúlnak a faluban az első vil-
lanyfények. 

TÁPÉN a .Dolgozók az isko-
láért* mozgalom keretében, 
Pásztor Imre vezelőjegyző ja-
vaslatára elhatározták, bogy ön-
kéntes rohammunkával 1500 
köbméter földet hordanak a 
tőrőkteleni iskola udvarának 
feltöltéséhez. Az iskola énületé-
nek rendbehozá^át, közel 10000 
forintos költségreí a szegedi kis-
iparosok vállalták. 

SZENTMTHALYTELKF.N a 
parasztdolsözók tcinfolvamtn 
16-án és 17-én tartja záróvizs-
gáit. A továbbképzés utáni vá-
gyakat legjobban az bizonyítja, 
hogy a szeptember 1-én kezdő-
dő uj tanfolyamra már 60 fel-
nőtt jelentkezett. 

ALGYóN ma, vasárnap dél-
előtt nagvsvü'ést tartanak, ame-
lyen Ismertetik a gazdákkal a 
!Kiszolgáltatást rendeleteket s 
lielpolitikai beszámolóit tárta--
mak. , 

HAT ISKOLA tatarozását vál. 
Ialta el a felsőköznoot! .Dolgo-
zók az iskoláért* akció. A mun-
kálatok a bárom külső balfis-
tvad és a három belterületen 
pártfogásba vett Iskolában rö-
videsen megkezdődnek. 

AZ MDP kezdeményezésére 
Táoén minden vasárnap dél-
előtt 11 órakor, az ördőg-féle 
(vendéglőben a község tisztvise-
lői Ismertetik a gazdáknak a 
beszolgá'latásj rendeleteket. 

A TARI.ÓHANTAS a leg-
szebb eredményekkel halad 
előre Algyőn. A szántások ren-
des elvégzése érdekében* Sze-
gedről három, Sövényházáról 
pedig egy traktort vettek igény-
be. 

PaPDT JÓZSEF szentiroli 5Ty-
telki ujgazda egv holdon any-
nyi Nantes-t sárgarépa magot 
teimelt, hogy abból jövőre 10 
holdat tud már bevetni. Föld-
jén öntözőberendezést ls állí-
tott fel és hogv függetlenítse 
magát az Időjárás szeszélvc'től, 
udvarán ártézikutnt fúratott. 

AZ ALSÓKOZPONTT EPOSz 
lahdarugőrsanata ma, va-
sárnap délután a szegedi 
MOSzK csapatával vív ba'-á'sá-
gos mérkőzést nz alsókőzpon'I 
pálváff. Az alsókőzponli csapat 
játékosai pénteki trénlngmk 
alatt rohammunkával I ivág'ák 
a pálya mögött ültetett tüskés 
olajliokrokat, amelyek e 'díg 
már rengeteg lalzdát tettek 
tönkre. 

AZ ALGYŐI községháza ti-
zenegy tisztviselője hétfőn meg. 
kezdi a községükön álvezető be-
tonút két Id1 óm éter es c'hanva-
golt szakaszának megjartlá^át. 
A tisztviselők önként vállalták 
az utépitést és azt munkaidő 
utáni rohammunkával végzik cl. 
így körülijeiül két héten át na-
pi 16 ó-át dolgoznak. 

1 AUGUSZTUS 20-AN, pénte-
ken Sándorfalva is nagyszabású 
ünnepséget rendez az >Uj ke-
nyér* napján. Délelőtt hatal-
más felvonulást és nagvgvülést 
tartanak, délután sportmérkő-
zéseket és nagyszabású kullur. 
műsort, a felsővárosi kulturrár-
da közreműködésével. A gyer-
mekeiének a Ludas Matyit ad-
ják elő szabadtéri bábszínház-
ban 
-T<vW-EKEl)MkNYEK:S:.l-
gótarján SE-Ozdli VTK 3:1. 
Övön ETO—Salgótarjáni BTC 
5:1 (1:1). MÁV DAC-IH. ker. 
TVE 1:1 (1:0). 

A szabad szakszervezetek 

politikai napilapja a 

NÉPSZAVA 
előfizetési ára egy hóra 15.—R 
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N a g y M A r l a rádióénekesnő ma £sie lei 9 
órai kezdettel tartja Asztalrendelés 
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