
2 O K n m A G Y A e n c M K X u c r t a a m u , mt éa, 

Ujabb eredmények 
a termelési versenyben 
Anúal exei'duí tMmunkbOfl 

közö tök. *r. országos mezőgac-
rfasúgi versenytroda mulelkezé-
isérc a gazitarégl felügyelőségen 
működő versenybizottság most 
júlLit ja ósaze aeoknak a gnaklk-
nak a névsorát, aJsli gabona-
lertrésükktl a legjobb eirehué-
nrélret érték et. Csütörtökön fl 
következő gazdik kMrlékelt 
tci'niíccrvttnényOÍ érkeztek be: 

A'pábói: Rác: Qgö/xiy tpu-
nsajúrüt. M<Mnwií Pét ét Jő-
járt Sándor fíalástga, C.sdnyl 

Rajos, Dobó Sándor, Tápai Ist-
ván Szaigmaz, Juhász János 
Szeged leli. Magony lMjos is 
Tuzóczky Sándor Csengek,, 
Szécsi Ferenc és Fodor Isiván 
Újszeged, 

Zabból: Katona Pál 'és Ma-
gong Imre Csengéié, Wöller 
Gyula Szalgmaz, Lévai Albert 
Oszeszék, Vet ró Pál Fehértó, 
Papdi József Kkálghalom, 

A versenybizottság tovább! 
Mértékeiért munkája foJyife, 

Lopott bőrére kért vacsorát 
egy ismert szegedi csavargó 

S/erdün a késő esti órákban 
az egvlk kts szegedi étkezdében 
a büadgyi osztály nyomozód eb 
fogták ÍTrgyert István 25 éves 
fsmett szegődi ösa vargól, akit 
egv nagyold) ltelöré* elkövető-
iével gyanúsítanak. 

Hegy®*! szerdán oste egy a«-
fcynbb csomaggal be ** ét-
feríábB fi kiyelcnlette, hogy 
cur'i akar, de fizetni nem tad. 
•A* < (kerítés nem volt hajlandó 
HHolt actoi a gyanús külsejű, 
•rekedtes hougn fiatalembernek!, 
«ki évre felajánlotta, bogy va-
jasévá fejében csomagját bugy-
ija ott xálogba. A csomagban 
rtÜ négyzetméter kitűnő minősA-
jfü c-pőbőr volt, ami azonnal 
fezemet u r t a». étkitoiértvek. 
jfiríc tette a rendőrséget é* a 
főrtdesen megérkező nyomozó 

rfcsipte a-tíÉpfldoxó, hitelt kérő 
Hutaiam Izeit éa bekísérte bő-
röstől a rendőrségre. 

A nyomozó felismerte a bőrt 
aznely agy nagyobb 1 letörésből 
axármartk. A rendőrségen azon-
nal megkeaxffék; a csavargó K-
haílgatását, aki már több ízben 
•vendégeskedett? « itíndŐr«éfá 
fogdában. Lagulóbb c^y hód-
mezővásárhelyi leányt vert meg 
a szegedi piacon, mert "áttítő-
lns? csavargónak merte őt Htu-
Hbii. Hegyőrt kihallgatása so-
rán azt állította, hogy a bört 
> kapta? ngydk barátjától. L»p-
zártakor még tart az ügyben a 
nyomozás, Hegyes! Istvánt, akt 
alaposan gysmusUludö a bCö-
Késsd. vagy legalább Is az ab-
ban való MMfa l f l || j|H őri-
zetbe vették. 

R. Balog MikíS* vásárhelyt* 
'iabonaherésheclő kezén 

H14 vnáxsa rozs ment tönkre 
Sorozatos bűncselekményekért letartóztatták 

f A beszolgáltatást leJMismo-
avtesen v f r ió tdspnrwszlokat 
iiesoi-átfH ki R. Balogh Miklós 
Vís.i:'hcjyí gabonakereskedő,' a 
jXIsg. usdápártoa belül alakult 

Íufók szövetkezet, » Termelő 
zövetkczel tagja. 

A lény le;rs* ferikeiárulóm-
nál hrjvo'/ii orázntékat vout 
te a JHc»7olf:i!tatA«t végző 
tk"vgar*>itoktAI, 

Igy Kormány Ferenc Zsoldos 
fclcat földművelőtől ts. Zsol-
dos nronoan nem nyugodott 
tffete, bogy 0.2 h i m h helyett 
két satanlékot számoljon et a 
terhére éa Jelen lette nz ügye* 
üidéfces helyen. 

Vizsgálatot indították a fce-
rcsl.-cdft ellen és wámos vfs»-
szaélésre derítettek fényi. Az 
Bszógös gabonát a rendelet-
bek megfelelően külön tárolta, 
tlc mikor vngonléiclbe.u szál-
lítót tu el, az egészséges gabo-
nához • 

tffob mázsa 30 -40 mótnU-
liev fts/őföset kevert. 

A gabona természetesen meg-
bomlott és vetőmag céljára 
ftlkatmatl \nná vált. R. Balocjh-
nak azonban nagy nyereséget 
hozott egészséges gabonában. 

A tmbonál nedvesen ís át-
vette és nedves helven tárolta. 
Igv a nála levő husr vagon 
felmérésekor kiderült, hogy 

114 mázsa r«ra teljesen 
lönkrement, 

nufefét vagon rab átforróso-
dott és használhatatlanná yúlL 
Bakiira ólján és falán 3-4 
(oentfs penész mutatkozott, et-
lői n buza Is megpenészedett. 

ZsákkőlesónaSssel is foglal-
kozott s ez nz üzlet 15 mázsa 
Jmzót hozott nz elmúlt gazda-

síifft iÉvbím, A bireöt tortnésa*-
tesen nem jelentette be, bogy 
elfckctézhessc. 

Egy hul.UqhfUíxttoVNÓl Ü K 
sztár sHság 

25 náxMi tmzakciJletél ral-
tátrátoM etrotta 

anófkül, hogy raktárkényv«f*» 
bevezette volna. A knhllooik 
Innen rttréu W gabonájukat, 
ítmikor szükségük volt rá. A 
vadásztársaság elnöke csépíésl 
visszaélés míattt büntetését 
most tölfil. 

R. Batogh Miklóst, a M£P 
volt vezetőségi tagját és a 
Termelő Szövetkezet gabona-
gyújtokeresUedőjét n flgjés®-
ség íelarlóztatta és munkás-
MrósAg elő állítja. 

M a g y a r t a n á r o k 

a z a m s t e r d a m i 

l i l o z ó f l a l k o n g r e s s z u s o n 

A világ mindén ríSszőbői 
ínfűtek' ezeb filozófus Jelenlé-
tében augusztus 11 és 16 kö-
zött tartották meg Amszter-
damban a 10-ik nemzetkört fi-
lozófus-fcongrösszust. Magyar 
részről dr. Atex'fe György ál-
lamtitkár, valamint fcmvő, Fa-
garast, Ilsrráfit Barna, öuaáos 
és Kalntür professzorok veitek 
részt e kongresszuson és tar-
tottak! nagysteferü előadásokat. 

Mthtiea ink9lahöt»;«s 
If0ra»kftt ks kolz Iratai! 
Gyáiii Imre főispán szer-

dán délelőtt értekezletre 
hírt a össze a szegedi bel-
és külterületi igazcató-lani-
tőkat azért,'hoűy aílcözeieflő 
fskolaévre a bels-koláztatás 
kérdését megbeszétjék. A 
níegjlteszólés eredmértvo'T'ép-

Km a belterületi közellát isi fogja meg 

jtrtromhól 8 éves fcoriflösz-
azeárjík a* tekolakote'es 
Hj'ermekeket, a külterületen 
a közigazgatási kirendeltsé-
jgek vezetá és a tanítók kö-
zösen l l l ap i l j ák meg a2 Is-
kolakötelesek s/ifim i t . Az elv 
az , hogy minden gyermeket 
írassanak be és az'eddigi 90 
BZázalék helyett valamcny-
nyá tekífakötdes Járjon u-
M A b a . Azjokat a szülőket, 
aidk gyrrmekefket nem Írat-
ták be, a tanítók felkeresik 
annak irtcg.ÜlapilfcArathogy 
a beiratkozás miért nem 
történt mcp. Azon wüiőkTe'-
len, akik szent ember 10-ig 
bedratási köíelőrettségüknek 
nem tesznek eleget, megin-
dít ják a káhágási cJjárúst. A 
beiratártok idejét és az ezzel 
kapc&olafps eg^W'termlvahV 
kat a poigármeslcr hirdet-
ményben a közeli napokban 
körfvírré teszi. 

Színház * cMüvészct 

A p o t n a n ! C h o r H a s l o h a n g v e r s e n y e 

Chonáuiek, Iluberöiannak né-
pe tud dalolni A felszabadult 
ország nroanjazö téleldrel for-
dult u kultum felé, amelyből 
élipeaj ugy száműzve voltak ed-
dig, mint magyar testvéreik. 
Most Mtárttík szivüket, elhoz-
ták legszebb dalaikat és han-
gok varázsával ölelték maguk-
hoz a magyar dolgozókat. Ma-
gasra értékeljük a posuaná 
Chor Haslo teljesőlméayét. 
Hangversenyük nemcsak 'egy 
átérzett politikai gesztus volt, 
nemcsak a lengyel-magyar ba-
rátság ápolása, hanem nagy 
zenei eccmény. A lengyel nép-
költészet éfces dalait nyújtották 
a poscotak ugy, ahogy Szege-
den kórus csak nagyon ritkául 
JÓI összeválogatott hanganyag, 
Icülőnőseii a basszusok haugszl-

a hallgatót, de 
érccshangu tenorokban sem 
szűkölködnek. Formaérzékük 
fejlett ízlésüket és zenei intelii-
geuelájukat bizonyítja, dal for-
máló leéseségük pedig tökéletes 
frazirözással fejeri ki érzései-
ket. Az elhalö, halk ptenisszi-
raótól « dübörgő crosceaidóig 
csendültek fef az ősi és modern 
lengyel fcö^ismüwk, amikéi 
beusőségez meJegséggel, mégis 
scigoiüan kötött stílussal szó-
laltattak meg. Teljesen érthetet-
len, liogy a képességeknek Ilyen 
legjavával rendelkező énekkar, 
miként maradhatott kl a nem-
zetközt kórusverseny díjnyerte-
set közül. Szépséghiba, de ml 
azt mondjuk, R Chor "Haslo en-
nél lőbbe-t nyert: a magyar dol-
gozók forró szeretedét, a sze-
gediek háláját viszik magukkal 
haza a rendkMU nívós 'hang-
versenyükért. 

Garxlag műsoruk az egész 
lengyet költészetet felölelte, J«-

Vasárnap az uj Népszava 
ismerkedik Szeged dolgozóival 
A két mnnlé&spáii egyesülése 

Idöntően megváltoztatta a Nép-
szava politikai tróngót ts. A sza-
bást szakszervezetek központi 
lapja lett, minden sorában a 
dolgozó tömegek érttelteit szol-
gálja. Küzd a Hároméves terv 
sikeréért, a mnnlvoersengck 
eredményes végrehajtásáért, 
ezen keresztül életszinvonalank 
meqjavulásáért, • « népi demo-
krácia izmosodásáért. 

A magyar mnnlcásosztdly » 
felszabadulás előtt b nagy sze-
retettel vette kezébe a Népsza-

vát. Most a megtisztult, uj utak 
ra lépő munkáslapot ugyaniig 
szeretettel kell, hogy forgassa. 

Ar augusztus 29-én Szegeden 
tartandó Népszava napokon ke-
resztül ez as újság a szegedi 
dolgozókhoz szeretne közelebb 
kerülni. A vasárnapi rendezi 
sek sorozata ezt a célt szolgál-
ja. Kulturmüsorral, sportese-
ményekkel kedveskednék ezal-
kalomböl a szegedleknek. 

A Népszava napon fizessünk 
plö a Népszavára! 

Egy n tervünk 3 évre 

Nézz előre, dolgozz érte 

mozik miisora: 
E&hrárosi Telefon: §25. K O f Z O Telefon: 624. Széchenyi Telefoni 490 

Augusztus 25—29-ig, 
Csütörtöktől vxsAtiiapIg! 

A legszebb dtíUrtőrténetl 

Könny és mosoly filmje; 

TIMUR 
és bandája 

A UMóern PáJ-utral fttk 

Sári srácok, kikben arany 
lek laxozik . . . az ifjúság 

napsugara.. . kedvessége... 
humora , , , 

Ezenkívül t a 
UMF1 DlraMI 

legfelsőbb 

Csütörtöktől vasárnapig! 

Bemutatásra kerül a sze-
zon grandiózus filmje: 

Kronstadti 

^ Egy rendkívüli fegalmak-
baii bővelkedő film a ten-
gerészek éleiéből. 

A forradalom fibujü, 
i" 

, h í r a d ó . 

Augusztus 20—29-ig, 

Csütörtöktől vasörnapfgt 

2 órás nevetőorkán I 

UBORKA 
a 

repülőtér gyöngye 
kacagtató vígjáték egy 
újoncról, akit a szerelem 
hőssé lett. 

A műsort bevezeti: • tefl-

Msebb (JMF2 rtíjWnM 

Kgéjük » « n gyönyörű XV. szá-
zadbeli motettát (bibliai jel-
mondatra Irt kórusmű) adtak 
oió, majd Ax apák völgyét és a 
Két sors dinű monumentális 
lengyel történelmi kóruskom po-
rtáét. Ez utóbbi méreteivel, le-
nyűgöző előadásmódjával, a 
hangverseny legértékesebb szú-
rna volt. Több modern miidal 
előadása után teraiészetesen vi-
haros tetszést váltolt ki, hogy 
m agyarúr énekelték el Demény 
Dezső Széreníd c'mö Igen ne-
héx kórusát, de megtisztelték 
Szegedet a z n i Is, hogy a Him-
nuszt ugyancsak ma varul éne-
kelték. Képzettségük és sikerük 
titka minden adottságokon és 
ismertetett tulajdon* á gaikon fe-
lül az, hogy karnagyuk Buch-
ve aki Viktor a vokális kultúrá-
nak legkiválóbb képáselője. 
Arad lveiöle az ízlés, a finom-
ságra, a harmóniára való tö-
rekvés. Mkidcn vezénylő moz-
dulata /beszél? és ennek a pre-
cíz dirigálásnak a következmé-
nye, Iwgv a Chor Haslo nem-
zetközi viszonylattan is kiváló 
érték. Meglátszik a kórus mim-
kájáu, hogy a posimul opera 
karnagya a dirigens. A kultuni-
nak sok Ilyen terjesztőjére len-
ne szükség miiutenhoL 

y. fl. 
V 

A' szakszervezet haiigversf-
oye ünnepélyes, díszes és igen. 
nívós keretek kőzött folyt le. A 
lengyeleket Waltner Mihály dél-
kerületi elnök üdvözölte a szö-
vetség nevében. Az MDP foívd 
köszöntését Papdl György or-
szággyűlési kép\tselő tolmácsol-
ta, hangsúlyozva, bogy amikor, 
a né|Ü demokráciák uj világot 
építenek, építés közben sem fe-, 
Icdlceznek meg a dalróL U'ty 
érzi, hogy most nem is két kó-
rus, hanem két nemzet talál-
kozik. Köszöntötték még 
a lengyeleket a szakszer-
vezet, a szegedi dolgozók 
nevében is. A lengyeleken kívül 
sort-a léptek a dobogóra a Sze-
gődi Ifjúsági Kiskórns, ivez. 
Szécsi .Rtesef), az Iparosének-
kar, (vez. Bccsky Balázs), na 
egyetemi énekkar, a díjnyertes 
MÁV szakszervezeti énekkar; 
MEMOSz énekkar (Kertész Ia-
jos vezényletével), a Kenderfo-
nó és ax Általános Munkásdab 
kör (i-cz. dr. F.ndrődi Ferenci 
és a tápéi népi tánccsoport. A 
hangverseny előtt a kitűnő 
rendőrzenekar Varga Lehet ve-
zényletével szórakoztatta a kö-
zönséget. 

* 

Koncert előtt a város vacso-
rát adott a lengyelek tiszteleté, 
re, amelyen dr. Gál Tivadar fő-
Jegyző beszédében azt emelte 
ki, hogy a lengyel-magyar ba* 
rátség a régivel ellentétben uj 
értelmezést kapott, hiszen a fa-
siszta Magyarország a múltban 
hátat fordított a lengyeleknek, 
amikor a náci barbarizmus le-
rohanta Lengyelországot. 

Bérleti feNiVá.i. A Koncert 
1918—49. évi MeslerbérIctének 
művésze,!: Wiener SSngerknn-
ben, RiecI, Ernsler, Dnrré, MH-
steln, Davis. Kiepura, stb. Bér-
letek a tíz hangversenyre már 
válthatók a Koncert-nél, Szé-
chenyi-tér 2/a„ telefon: 7-49/ 
Réigi bérlők helyeit Bzeptem-
bor 5-ig tartjuk fenn. 

EMiMssh léi S. tél T ta W • érakor tezdéditfu Pimtér trtcíétl tt-«Mi éa Wal to 4 értté!. 

Uaímrtöh! 

M Ü S T 
illardóan kanhato 

ÍQnJQa fcorkfreskedő. Kálvária sor 9 

Teirfon: 174 


