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% 1 0 e x e r s e r t é s t 
hiziattat a KÜLBART Szegeden 
} A sertések®* iif vágják le és iSolgoszák fel 

— - » 
Najpjj'fonlosságu bejelentést 

tett kedden délelőtt Dénes 
Leó elvtárs polgárin-sietnek 
Gróf György, a KÜLBART 
Szegeden tartózkodó igazga-
tója Arról van sző, hogy 
ez egész országra kiterjedő 
sertéshizlalási akcióból Sze-
S* edet is részesítik és már a 

özoli hetekben 10 ezer da-
rab sertés hizlaltatását kez-
dik meg a szegedi akiokban. 
A KÜLBART erre a célra 
liz biz!rddát már bérbe is 
veit, ezekbe hamarosan meg-
érkezik az állomány, utána 

nyomban megindul a nagy-
jelentőségű munka, ami Sze-
ged munkanélküli problé-
máját is enyhíti, mert a hiz-
laldákban bizonyára szép-
számú munkást helyeznek 
el. Körülbelül 50-től 100-ig 
kaphatnak majd munkát a 
hizl altatással foglalkozó 
munkások, örvendetes azon-
ban, hogy a felhizlalt serté-
seket Szegeden vágják le és 
itt is dolgozzák fel, gmi 
szintén jelentékeny számú 
munkásnak ad majd kenye-
ret. 

I szegeáfiirriVíkf fHMmlves-
szivetkezetek hafftrezali favasiafot 
totál a k&parasziság érdekében 

Hétfőn este a sándorfalvi, 
hódmezővásárhelyi és mind-
szenti fóldinüvesszövetkeze-
tek taggyűléseket tartoltak, 
amelyen határozati javasla-
tot fogadlak cl. A sándor-
falvi földmüvesszövetkezet 
(határozati javaslatát távira-
ti lag az Országos Mezőgaz-
dasági Versenyirodának is 
ipegküldíék. Á határozati ja-
vaslat kimondja, hogy a 
lőldrailvesszövetkczct a jö-
vőben még nagyobb gondot 
fordít arra. hogy 

tagjai részére csávázott 
vetőmagot, növényvé-
delmi "szereket, műtrá-
gyát és mezőgazdasági 
gépfclszerolést biztosít-
son, valamint termelési 
szerződéseket kö t , hogy 

a do lgozó parasz lság 
termelésének racionr.ii- -

zálásút elősegilsd. 
A sándorfalvi földműves-

szövetkezet tagjai a gyűlés 
végén azt is elhatározták, 
hogy versenyre hivják ki az 
algyői szövetkezetet. A hód-
mezővásárhelyi szövetkezet 
a szentesi, a mindszenti oe-
dig a nagyruágocsi és a> hód-
mezővásárhelyi földműves-
szövetkezetet " hivta ki ver-
senyre. A közeljövőbe ír a 
többi szegedkörnyéki föld-
müvesszövetkezet is tart ha-
sonló gyűléseket, amelyen 
szintén kidolgozzák munka-
programjukat, működésük 
megjavítása és ezáltal a kis-
parasztság helyzetének mi-
nél nagyobb támogatása ér-
dekélten. 

Megkezdődtek az egyetemen 
a felvétetek 

A szegedi egyetemen a 
felvételi bizottságok nieg-
Itezdiék munkájukat. Egyes 
karokon meglehetős nenéz-
•ségekkel kell megküzdeni, a 
felvételre jelentkezők száma 
némely fakultáson többszö-
röse az engedélyezett lét-
számnak. A bizottságban az 
'illető kar dékánján kivül 
helyet fogla' két tarár, a mi-
niszter, a szakszervezet és 
az egyetemi ifjúság képvi-
selője is. Többe nem lesz 
ajánlólevél a magyar egyete-
meken, hogy »jobb család-
ból* való-e, most a ráter-

x Iparosas&Minyok uagyíyü-

iésc szeptember 7-én délután 

6 árakor tesz az ipartestület 

márványtermében, ahol a szó-

rakozástól a beszerzésig min-

den kénlés megbeszélésre ke-

rü l . Budapestről is nagy ér-

deklődéssel kisérik az iparos-

asszonyoknak ezt az eddig 

egész országban egyedülálló 

nagy megmozdulását Az 

MNDSz és más társadalmi 

egyesülelek, p á r i á i küldöttek-

kel vesznek részt a nagygyü 

lésen. 

mettség, a képesség, a mun-
kás-paraszt származás a 
döntő szempont. 

Az orvosi karra a felvehe-
tő hallgatók számát 70-ben 
állapította meg a kultuszmi-
niszter, a felvételre 210-en 
je lentkeztek; 

a jogi karon nincsen kor-
látozva a felvétel. Eddig 
rendes hallgatónak 103 je-
lentkezett. a munkástanfo-
lyamra 23. érettségi nélkül 
4, rendkívüli hallgatónak 41: 

a bölcsészeti fakultáson 
szintén nincs korlátozva a 
felvehető hallgatók száma. 
Százan jelentkeztek, ha a 
felvételi szempontoknak 
megfelelnek, akkor valószí-
nűleg mind fel is veszik; 

a matematikai és termé-
szettudománvi karon sincs 
felvé'eli korlátozás, 45-en je-
lentkeztek; 

a gyógyszerész és vegyész-
hallgatók számát azonban 
már 40—40-ben állapította 
meg a miniszter. Ugy a 
gyógyszerész, mint a ve-
gyész szakra 60—60-an kér-
ték felvételűket 

A felvételi bizottságok 
munkátokat a jövő héten fe-
jezik be. 

„Syönyörü vagy éóesem 

Jikácia Rramesen..!" 
a híres márkás A k ® c l a - k r é m e i 

gyártja: Dr. M A T O L C S Y- laboratórium 
B U D A P E S T , Baross utca 1. 

« uires 

OnxÁgott meqalemná 
i2éle*edet1 a fafajérés 

- 'Budapest, aug. Sí, K&z-
veVeníH a felszabadulás után 
fiz VKF elindította a falujáró 

*!mozgalmai azzal « céllal, 
hogy a falvtik lal-osságárah 
segítségei nyújtsanak és meg-
gyorsítsák a falúak ajfdépité-
séf. Ez a mozgalom már or-
szágos méret-kel öltött. He-
tenként többezren Indulnak 
szerteszét a községekbe mun-
kások, orvosok, mérnökök, 
pedagógusok, hogy a munkás, 
paraszt és értelmiség össze-
fogását megvalósítsák. A ma-
Q'jar orvosok szabad szak-
szervezete külön falu fá ró bi-
zottságot alakított s n falu-
fáró orvoscsapatok 8 rönt-
gen géppel fárják a vidéket. 
Összesen 268 falugorídozó or-
gos működik, akik mindig 
ugyanabba a faluba látogat-
nak el. Feladatkörükbe tarto-
zik a népjóléti bizottságok 
munkájának segítése is, ame-
lyek egészségügyi és szoclál-
potilikat téren dolgoznak. 

F§F?V$H I IES?ER IORLS'GR. 

FEELSFÉSS 

Nyolc kisebb-nagyobb lopási-
ért letartóztatta n fcnegedl 
ügyészség Horváth Ferenc hód-
mezővásárhelyi napszámost. 
Ahogy bűneit felsorolta, beval-
lotta a kgsuiyosohbat Is, ami-
vé! nem is volt vádolva. El-
mondta, hogy egy társasággal, 
amelynek sógora, Faragó Gálsor 
rovoltmulfu napszámos Is tag-
ja volt, belörtek Gombos Imre 
Vásárhelykutas 1023 számú ta-
nyájába. A gazda nem volt ott-
hon, csak Írét kutyája ugatott 
nagyon. Miután az állatok nem 
akarlak elhallgatni, az egyiket 
leszúrták, a máríknt agyonver-
ték, majd betörtek cgv'ablakot 
és bemásztak a szobába. Amig 
a lakásban összeszedték az ér-
tékeket, Jcrtten falaztak. Hajnal 
felé 45 000 forint értékű ruha-
neművel hagyták et a tanyát. 
A zsákmányon megosztoztak és 
mindannyian saját hasznukra 
értékesítették. A vallomás alap-
ján letartóztatták Faragó Gá-
bort ís. Mindketten rövidesen 
bíróság elé kerülnek 

2471/1948. vght. szám. 

(NerAsi h?rti«!ti$nv 
Dr. Grasszelv Károly ügy-

véd által képviselt K. Kovács 
Tstván javára 894 forint tőke 
és járulékai erejéig, a szegedi 
járásbíróság 1948. évi 1217. sz. 
végzésével elrendelt kielégí-
tési végrehajtás fotvlán vég-
rehajtást szenvedőnél 1948. 
évi julius 23-án lefoglalt 3438 
forint 50 fillérre becsült in-
góságokra a szegedi járásbíró-
ság Pk. 2(1040/1948. sz. végzé-
sévei az árverés elrendeltetvén 
a végrehajtást szenvedő laká-
sán, Sövényháza. Ménesjárás-
ban leendő megtartására ha-
táridőül 1948. évt szentember 
1. napiának délutáni fél 4 
órái a tűzetik M, amikor a bí-
róilag lefoglalt kocsmaberen-
dezések, kerékpár, sfráfkocsí. 
üres boroshordók s egyéb In 
(jóságokat a legtöbbet áigérö-
nek. de legalább a boesár két-
harmad részéért készpénzfize-
tés mellett ei fogom adni. 

Szeged. 1948. augusztus 10 
K" lm István Mr végrh 

x K'sHiamsoU! Az ipartestö-
let és a KIOSz felkérésére 
1r. Deménv Alafos KlSOSz-
főtitkár szeptember 8-án. pén-
teken este fél 7 órakor az 
'nartestöiet márványtermében 
iparosok részére az itf forgalmi 
adórendeletet Ismerteti. Pon 
tos megjelenést kérünk. 

m 
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Erősen késxiitödlk a SzAK 
i Sa lBTC elleni mérkőzésre 

A Nyári Kupa során szépen 
szerepelt NB f. csapatunk 
gvőrf veresége m ind a szurko-
lók, m ind Szeged sportkózön-
ségét a légvára Uanabbui érte. 
A vereséget a játékosok rész-
ben ax esős időjárásnak, rész-
ben a nehéz és sáros talajnak 
tulajdonítják, amelyen a vé-
konydongájú, de technikás és 
gyors csatárok passzjátéka 
nem érvényesült. Igv a vere-
séget csak m n l ó epizódnak te-
kintik és kijelentették a keddi 
edzésen, amelyen mindannyian 
résztveitek, azon lesznek, hogy 
vasárnap n SalBTC elleni tn-
lálkoaón törleszteni fognak, 
egyben igyekeznek mindent fe-

li- osztályú 
KRKFAÓBAJN OKSÁG' SZELEDEN 

Vasárnap a Szakszervezeti 
MTE rendezésében bonyolítják 
le Magyarország 1048. évi H . 
osztálvu görög-római birkózó-
bajnokság küzdelmeit Szege-
den. A verseny délelőtt 10 
órakor kezdődik és egész na-
pon át tart a Klauzál-gimná-
záum tornaterméi>en. Szűcs Mi-
há ly szakosztályvezető kijelen-
tése szerint a küzdelem Iránt 
országszerte Igen nagy az ér-
deklődés, így rgen erős és ní-
vós méricőreselíTe tehet számí-
tani. 

RA&LM&S ÉRFEKLITÓÉ* 
a nép? rtfyfafcdaSteJaofcsái Iránt 

A szombaton és vasárnap 
megtartóit rőplaböiitanfotya-
mok Iránt mind Szegeden, mind 
a megye terütelén óriási ér-
deklődés nyi lvánul t ' meg. A 
népi tömegsportolást legjob-
ban erő segítő sporttanfolyam 
résztvevői c bajnokság rajt-
jáig hátralevő Í2 napon át 
ismertetik társaikkal a szabá-
ivokat és begyakorolják a já-
ték menetét, hogy azután fel-
készülten vehessenek rajtot. 
Erre meg fesz a módjuk ís, 
mert pártunk az OSH-n ke-
resztül minden benevezett 
együttest Ingyen Iát e l szük-
séges felszerelési tárgyakkal, 
hálóval és labdával, nmetvek 
már megérkeztek az OSII sze-
gedi titkárságához és a héten 
kerülnek kiosztásra. 

NB II. é* Hl. csapataink 
vasifnwpfa 

A Szegetteel ellentétes sor-
solás következtében vasárnap 
vítiamennvi NB II . és ITí. csa-
patunk Idegenlten játszik. Az 
SzMTE Budapesten' az Előré-
vet. a Tisza Kecskeméten a 
RMTE-vcl, az MKUMTE pedig 
Szolnokon a SzoMTE-vel ve-
sz! fel a küzdelmet az NB 
TI-ben. Ugyanekkor az NB 
HT-bnn n Postás Baián a 
RMTE, a Móraváros Kiskun-
halason a KAC és a Honvéd 
Kisteleken a KTE ellen ját-
szik. Mindegyik csapatunknak 
nehéz feladatot kelt megoldani, 
legkönnyebb dolga a papír-
forma álapján a Honvédnek 
tesz. 

Kfietölfék a tengnetek 
elteiE válogatott keretet 

A háromtagú válogató bizott-
ság a vasáreanf fordufó után 
17 tagu keretet jelölt ki a 
szentembep 19 én Varsóban le-
bonyolításra kerülő magyar-
'en©vei vá'ogntott mérkőzésre 
\ válogatott keret taglal- Hen-
nl, Tóth Gv.. Rudas. Kovács 
H., Balogh II.. Klspéter. Ró-
zsik. Rörzset. Zakariás Nagy-

tedfetní. 

A hét folyamán egyébként 
még két edzés lesz, csütörtö-
kön a Rákóczival kélkapus já-
ték, pénteken pedig könnyű 
erőnléti levezető edzéssel ké-
szölnek a vasárnapi találko-
zóra. 

A mérkőzést az ujszegedi 
SzAK-pál.ván játszók le vasár-
nap délután féi ti órai kezdet-
tel, amelynek elömérkőzése a 
fél 4 óraisor kezdődő SzAK I I . 
—Kecskeméti NIVO I . osztá-
lyú bajnoki lesz. A SzAK-pá-
lván játszik még te délelőtt 
féi 10 órakor a SzAK i f i -
SzFIE ÍR ifjúsági bajnokit. 

marosi, Horváth (UjpesP. Eg-
resi. Szusza. Hidegkúti. Ko-
csis, Puskás. Horváth (MTK). 

A válogatott keret Bu-kovf ' 
Márton vezetésével Csütörtö-
kön Csepe len a Csepel Ifi csa-
patával fetlzésl tart. A válogató 
bizottság még csütörtökön ld-, 
(előli a végleges válogatottal.' 

Pénteken sportna'yg.} ölés tesz 
* Nemzet* Nportfaarnoklran 

Elsőízben tartanak Magyar-, 
orszó gon sportn agy gyű lést pén-
teken a Nemzeti Sportcsarnok'-' 
bnn délután hat órakor. Az 
OSII által rendezendő nagy-
gyűlést ITfdas Ferenc nyitja 
meg. ma jd Hegyi Gyula állam-
titkár tártja nagyfeleutőségfé 
sportbe számol óját." A nagv ér-' 
dckíődéssei vdrt beszámoló ki-/ 
tér n londoni olimpiai esemé-
nyekre és iránvt szab a ma-
gyar sport jövőjének. A beszá-
molóhoz Németh Imre és Csik 
Tibor olimpiai bajnokok szól-
nak hozzá. A nagygyűlés végén 
az ol impián kiválóan szereplő, 
versenyzők sportbemn!ntóttrrc* 
tanak különböző sportágakból-
A nagygyűlésen niegjcíénik n 
magyar s[K>rlétet minden szá-
mottevő tényezője. 

A SzATE tekeaszlálya vasár-
nap esle Rozália-hálat rende,» 
sportfelszerelése javára a föfd-
mflvesutcri Vőnckl-vendéglő-
ben. 

A Ifoittás kesaras aiakeszli-
lya meleg ünneplésben részc-: 

(álette Halász Jánost, az egyet-', 
len vidéki olimpiai Irosarast.-" 
Almás szakosztálvvezető át-
nyújtotta a kiváié fiatal ver-, 
senyzőnek az egyes ölet már-, 
ványalapra helyezett plakett:/ 
ié t . 'mald az ünnepség kereté-; 
ben kiosztotta a szorgalmi 
a sportszerűségi dijakat a töb-
bi női és rérfijátékösofr kö-
zött. 

A Tte.J férfikosarnsai a vas-
iitashajnofcsáaért folyó küzdfep 
lem során Kisufsráf'ás elteit/ 
72:38 (48-23) arányban győz-
tek és bekerültek a négj-eg 
döntőbe. 

A rtl*)tmii's?tlaJnoksArért n l « 
délután .4 ómkor n Reptér-^ 
Kenderfonó rangadó mérkő-, 
zést iátszák le Bán ti Sándort 
vezetésével a tűzoltólaktanya 
udvarán. 

Az SiTE a!apsznltétvmódort 
sltó közevö lést tartott hétfönf 
este a Rajszár-vendégiőhen. AI 
közgvfl'ésen elhatározták, hogy. 
ujbót meginditiák az egveRŰ-
letben a sportéletet a torna-, 
és az evezőszakosztálvokon !»-, 
lül. A közeljövőben pedig fet-
éoitik a hárioru során tönkre-
ment tiszai uszóhárukat, hogj) 
ezzel ' bekapcsotődhassanak • 
demokratikus sportéletünk véz»> 
kerinoésétie. 

Do lnozók a z I sko l áér t 

1948. szeptember 5-én, vasárnap délelőtt lét 11 órakor 
a ne'vérosl Moziban a Szegedi Állami Nem-
zeti Színház művészeinek felléptévet 

M A T I N É T r e n d e z n e k 
2 és f é l ó r á s m U s o r 
Jegvek 4 - 3 forintig a mozik pénztáránál válthatókI 
Teljes bevétel az iskola njjáépitését szo.gálja. 


