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A cséplések eredményei
1200 vagon hiza, 300 vagon rozs
sokhelyütt feüilmuiiák
az elemi kárt szenvedett gazdák
a korábbi becsléseket
vetámag ellátására
Fontos ügyek a GF előtt
Budapest, augusztus 19. A
[>F csütörtöki ülésén 25 százalékkal csökkentette a körép- és felsőfokú
iskolák
tandíját
Elhatározta, hegy az eleim! kárt szenvedett vtidóI « v tőm igei! álására Í280
vagon búzát és 30? vagon
rozsot jultal készpénzfizetés édenében a fcfirtswnvette t gazűá' nak mázsánként 85. Illetve 79 forintos áron.
A GF a lextilnagykereskedelem keretében
négy nemzet* váll a lat létestté ét halároztai el alcab

löuhőző lexllMk
forgar
Icnfbabozatalára.
Az állaroí váltalatok semmiféle állami
monopóliumot
nem - kapnak, tehát működésük a magánkereskedelmet
nem érinti. Az ásványolaj,
nehéz vegyiipart, a könnyűipari, vegyi ipari igazgatóságot Vegyi Ipari Igazgatóság elnevezéssel egyesi tetté. A
magasabb énilöipari igazgatóság keretén beUii két építőipari központ felállítását
mondotta ki. Az egyik a lakóházak és hivatalok építését, a másik az üzemek építését bonyolítja fe. Az ás-

ványolaj és
íöblgázkutató
műegyetem keretébea intézet felállítását határozta el
a GF. A szövetkezeti képzettség emelésére hozzájárult ahhoz, hogy a MOSzK
szövetkezeti tanfolyamokat
létesítsen. A GF a korrekt
külkereskede'mii
kérdésekben döntő különböző tárcaközi bizottságokat egyesítette a kereskedelmi és szövetkezel ügyi minisztériiyn irányítása alatt'Végül,
ujabb 2 millió
forintot
szavazóit meg a GF az államosított istfblák
helyreállítására.

Felavatták a Kossuth Akadémiáról kikerült első tiszteket

Két emberöltő után feSiesiiltek
a magyar nép nemzeti követelései
ftóvay Kálmán, Nagy Imre a demokratikus honvédségről

Az országos földművelésközepes, itttelve jó közepes
ügyi tanács közlése szerint
termést adtak.
'utius első felében iehul- Gyengébb eredmények csufcőséges csapadék azter- pán a Duna.TiS7.akóz fagya
sz&g legnagyobb
részében sújtotta és aszályos résseln
jelentősen hátráltatta az ara-- mutatkoznak.
l&si, cséplési és betakarítási
A cséplés!".
eredmények
munká'atokal. A később bei!gen sok helyen fclüimulállott száraz idő azonban a
lák a ko'áhb' becsié eket
muiiká'atak folytalánára na- A zóldség'é'ék, konyhakerti
gyon kedvező voU és a ter- vetemények általában bőséméseredményt ig kedvezően ges termést adtak, a gvfobefolyásolta. A kapások és ;mö'c' ö :ö\ben a lermésere Ts á'as1 akármányok rohamos mények vidékenként eltérőfejlődésnek indu'tak.
ek. A szőlők általában épek.
A
helyenként Az áHa'ok egészségi állapoigen jó,
legnagyobbrészt ta is általában kielégítő.

U

W a l l s c e ©pyik barátiét
Newyork, aug. 19. A newyorkt sajtó feltűnő módon tárgyalja Wallace egyik közcE barátjának WMIe-nck halálhírét.
VVhlte végigszenvedte az amerlkaellenes tevékenységet vizsgáló
bizottság hosszú kihallgatásait.
Vizsgálat közben szívszélhűdés-

bon meghalt. A
kommunista
Daily Worker, de a jobboldal
Ncwyork Times is efftéH « t>izoftság könyörtelen módszerei*
és Wallace egs'cnesen Wliitó
meggyilkolásával vádolja « IAzottságot.

békefront erői kőzött* vl1 ágiíAzdelcmtKto a stoete
Nem
a
díjértf
Tztmis és ax emberi fulladás élenjáró országa, a €! demokráciáért
dotgozhmh
hatalmas Szovjetunió oMalán salunk, ante'yef békés
Mison
Caszíúv
kiosztotta
a
házletugyetohneU
munkájában és áldozatos
a házdisziiési
vorseny
dijait
harcaiban egyaránt Sztálin generalisszimusz lángAz MDP támogatásával a
elméje vezet győzelemről házfelügyelők szabad szak- 10., VI. dij Majoros Miháí®
Szent István-tér 15.. VIP ifit
ájőselemre.
szervezete : (zt ipari Vásái- tarMegsokszoroztuk erőinket a tama atetl liázdiszilési ver- ICáló Antalné Br. .Tórilra unépi demokratikus
orszá- senyt rendezett, amelynek 30., VIII. dij Ha'ászMihálygokkai, biépitetlük velük ba- eredményé i, csütörtökön dél- né Vádra-u. 3., akik a I)éU
ráti kapcsolatainkat. A nem- ulán taggyűlésen hirdette ki magyarországol negj'/dév'g
zeti egységnek az előharco- az MDP leépvisetetében Mi- kapják díjmentesen. IX. di|
sa a dolgozó magyar nép son Gusztáv elvtárs, A szak- Juhász János Tisza Lajosés a Nemzett Függtttenségi szervezett székház zsúfolá- körút 19., X. dij Ilizó Sálij
Front. Bajtársak I Fel
a sig megtelt nagylerméhen dór Kálmán-u. 4., XT.
Lajosmunkára, hőkében,""becsület- Juhász János elnöki meg- Kausz István Tisza
r
let éljünk éa ha kell, le- nyitója után Mison Gusztáv körút 12., akik eg> liónapi ér<
vényességü,
két
s/emélj
gyünk készek hatni a ha- beszédében
hangsúlyozta, szóló szabadjegyet kaptak tt,
annak ellenére,, hogv mtp e i szegcdi mozikba.
A felavatott tisztek nevé- rövid idő állt rendelkezésében tiémeüi József raond'ott re a 1 iá7fe!ügye'őkne'c, nagy
Szántukra a
legnagyobb
A dijat nyert liázfclúgyó^
a iők nevében Spáring.Károlyt
rövid beszédet Az ünnep ambícióval vettek részt
kitüntetés a magyar nép
sógen- jetentévő bányász): ül versenyben, amelyen öt'ctcs mondott köszönetet a Ma-}
. bizalma lesz.
döttség uevéhen Gröss Ká- kivitellel igen sokan hűen gyar Dolgozók Pártjának éÁ
A magyar demokrácia a ti
roly mondott beszédet
A fejezték ki a Magyar Dolgo- kijelentette, hogv a jövöheofi
kezetekbe adta a fegyvert
és
nagyszabású ünnepséget ha- zók Pártjának jellegét
—- mondotta —, becsül étek
1
I !
J*
_ 4- ü ^ g . ^ l A Krt. ezzel ragaszkodásukról tet- továbbra ,is minden erejük-),
froni és a demokratikus la'mas
díszmenet
fejezte be.
mos és ne adjál ok ki kezeke' a/magyar demokrácia kW
tek bitet pártunk és annak építéséért éa mcgerősiiUísé-'
wma
tekből. Szeressétek fanatikuvezére,
Rákosi
Mátyás
melsan hazátokat, a munkást'és
ért dolgoznak.
lett. Megállapította, hogy a
a parasztot, az egész dolgorendelkezésre álló díjakon
zó né -el, hiszen jelszavatok
fe'üi még több házfelügyelő
is az »Néppel á tűzön-viis megérdemelte volna á dízén át«.
Az ujszegedi vott Pick- gozói és a demokratikus tö- jazást, hiszen mindent megNe felejtsétek el
soha,
r
tettek, hogy a Szegeire jölismlsüonák m«fv
hogy a köztársaság létéi, üdülőlelep helyén julius óta inegszerj eze'ek, akiknek az vő idegenek a várost vonzóa ílcinokragkus hjemvédség minden nap felhangzik az ifjúmunkások és diákok ez- nak talál ják, azonban továb- a M wm Jíivö jaaías
tnegs^leléoét a Szovjet- énekszó. Fiuktés leányok.,lif- úton is köszönetet monda- bi anyagi lehetőség nem kí33-j s z á m o l
unió fiarca és győzelme jumunkások és diákok épí- nak.
nálkozott. K ernellé még betik szorgalmasan a nagyA SátfVári
Endre-üdülőt szédében
lelte tehetővé.
Mison' elvtárs,
Newi'ork,
augusztus 19. A
Erae'jélek magasra a zász- tőkés Pick urék henyélője- ma délután fél 4 órakor hogy a házfelügyelők min- Magyar .lövő közölte, hogy jiH
lói, ve es étek a magyar/ka- nek helyét, Ságvári Endre- nyitják meg ünnepélyes ke den jogos
törekvésükben iiius 30h számának első oltonákat győ etemre "a ma- üdülőjüket. A legjobb egyet- rétek között a fiatalok. Az maguk mellett tud ják a "Ma- dalas híreit és vezércikkéi
értésien
do'go
tak
együtt
az
avatáson
bálatelt
szívvel
gyar népi demokráriáért,hagyar Dolgozók Pártját.
A rosszindulatú szándékossággal
csempésrtéfc
zánk függe tenségéérl és sza- épülő üdülőtelepen tanonc- gondolnak a demokráciára,
párt nevében
köszönetet megváltozlalva
1
badságéiért és az emberi ttia- fiuk, gimnazisták és egyete- amelvnek segítségéve meg mondott Mison Gusztáv a Magyarországra és i>ost;H ulo®
m i hallgatók. Rohammunká- fudbftk vaté ilani ezt az üdü- versenyben résztvevő ösz- lerjesztettélc. Mindkét meghat
Iadásért vívott harcért.
misilott cikk azt áflitotta. hogy
Révay Kálmán
vezérőr- juknak meg is lett az ered- lőt. Az avatás után az uj szes házfelügyelőkre':, majd a Magyar Jövő a kommunistái
ménye.
Néhány
hónapja
a
üdü'őben
vidám
táncmulatkiosztotta a dijakat. A díj- párt ínpja, a ml nem igaz. tonagy beszéde után l m o m
nyertesek á következők:
vábbá. hogy Tito a nagyhalat'*
akadémikus előre tyizla a Pick-féle üdülőt gaz verte ságot rendeznek.
maknak a fasizmus eltem bépiros és zöld szegé'lyel dí- fel. C§uoasz kerilések és faszített hófehér zászlót ésll62 iak meredtek az ég fe'é.
I. díj 300 forint Mirano* kés együttműködésével szemben a " Marshall-tervet támotiszt elmondotta az esküt. Most csínos emeletes énütet r^sríLoesIk nazyKnlfírío-Mtea
vá!a<zFkban44, vics János Pugovics-utaall. gatja. Ez figyelmeztetés a töbszámú ház, II. dij 200 fo- bi amerikai napilap számár*
Az eskü elhangzása után 12 emelkedik a romok helyén. S f t I I ' V l A I . Tel<tfon*Tésn i 897
rint Kegyeshalmi Györgyné — írja a Magyar Jövő —, hogy
ágyúlövés üdvözölte a ma- A jövő fizikai munkásai és
Arany János-u. 11., III. dij óvakodjanak a letkiismerellea
gvar néphadsereg uj tiszt- a jövő haladó értelmisége
fog itt nyaralni. Az üdüté100 forint Spáring Károly fasiszta elemektől A hamisíjeit.
anyagi
Eodor-u. 31.. IV. dij Takács tás nyilvánvalóan Amerikába*
Ezután Nagy Imre, az or- te'ep felépítéséhez
;
SZEGED, KLAUZÁL-TÉR 7.
mftMihály Gál-utca 2.. V; dij 1 616 f'asisztabarit elomek
szággyűlés elnöke a köztár- segitsérge' sokban hozzá áv
sasági elnök nevében inté- raUak a szpgeiM üzen ek dol- Vászon és feh^rne^li- Leslár Mártonná Vatém-tér ve yoft.
Budapest, augusztus 19.
Csütörtökön a zászlódiszbe
í4'ó öti Kos>uth-a r adénrán
avatták tisztté azt a 1R2
munkás, paraszt és "értelmiségi származású ifjút
és
tiszthelyettest, akik sikerese:! elvégezték az akadémia
első egyéves tiszti iskoláját.
'Azaka 'ém'a parkjában folyt
le az ünnepség.
Révay Kálmán
vezérőrnagy, a . Kossuth-akadémia
parancsnoka intézett beszédet az
akadémikusokhoz.
Révay vezérőrnagy
rámutatott arra, hogy a ma felavatott tiszteket nemcsak a
tiszti rangjlés aIfényes egyenruha és az ezzel járó meghöcsü'és ésT tiszteiét felemelő
(rzése halja át, hanem "érzik
o rájuk váró nagy Telel ősséget is.

zeti beszédet a
felavatott
tisztekhez. — Nemcsak a
magyar honvédségnek, hanem" az egész országnak ünnepe a mai n a p — mondotta
amikor látják,
fcoi'y két emberöltő után,
de mégis teljesedésbe m »i.
lek a magyar nép/neinzelj
követelései.
Honvédségünknek erős, ütőképes és technikailag jói felszerelt néphadsereggé vaté
fejlesztése uj ká "eteket követei. Az uj ' kádereknek
érezniök kell a hazafi hősiességét a nép szabadságáért. A béke ügye ma a világon nem egy és oszthatatlan. Az imperialista hatalmak hábonís törekvései háborúval fenyegetik az emberiséget. Fel kell készülnünk,
hogv-minél nagyobb erőve1
járuljunk hozzá a világbéke
megvalósításához. Erőinket
megsokszorozzuk, hogy az
igazrág katonáinak hadseregévé váljunk.
A háborús
imperialista

Ma avatják
a Ságvári Endre üdülőt
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WAGNER R.-FIA
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