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fársadalomtadontányi nevelénen épül M 

A fogí oktatás reformja 
Budapesti értesülés szerint el-

készült a jojg egyetemi oktatás 
•elormjának tervezete a j»-
vaslat =rém»s érdekes én fon-

újítást tartalma® A tervek 
Mterint nagy gondot fordítanak 
arra. liogy ax rgyefrmen társa-
dalomtudományi műveltséggel 
lássák el • jogászballgntókal. 
Az első évben általános tárgya-
sait ts felvesznek majd a tan-
tervbe. Az első bárom év köz-
gázd::s;5gtőrténeHd, gazdaság-
-awlilikáraj egészíti k! a közgaz-
daságtant Az első év végén szL 
porkHozid kell társadalomtan-
©dl-

A j- 'enlerf elgondolások sze-
rbit a római Jog nen* a magán-
Jogi tannlmánvok alapja lesz, 

hanem A harmadik évben, mint 
történeti tárgyat tanítják majd. 
Az oktatás a negyedik évben 
kettéválik, Jogi és közigazgatási 
oktatásra; Kétféle oklevél i i 
lesz- fogt és b'zlqatgatástard. 

Kötelezővé kívánják tenni 
több fontos tárgyból « koüok-
válást, enélkül továbbhaladni 
nem lehet majd. Megismertetik 
a hallgatókkal a szomszéd álla-
mok Jog- és közigazgatási rend-
szeréi Is. 

A reform lehetővé teszi meg-
felelő közigazgatási szakembe-
rek kiképzését és az egész okta-
tás célja ac lesz, hogy a hallga-
tók ne csak elvont jogi képzést 
kapjanak, hanem megismerked-
jenek az egész társadalommal 

Váratlan tovancsolá* ufón 
fttéí c l n q y l l k o s s á g 

A --egedlt fcózkórházba txv 
wUlítottál* a mentők Medve 
tana és Kolln Borhíta sövéuv-
rJxi postalisztviselőket, akik 
ta elmúlt éjszaka lumtnáJíal 
rangmérgeztéiir magukat. Az 
oegyilkosrédl klséríet minden 
áQÍonnvai 'összefüggésben fit 
i sövénvh/rl postahivatalnál 

legutóbb tartott rovanesolés-
sni, melvuofc során nagy hiá-
nyokat álfapitotlak meg. 

A Hsrtvísejőnők a bűnvádi 
eljárástól való fétefműkben kö-
vették et az óogyilkosságot. 
Állapotuk súlyos, do nemi étet-
ve szél ves. 

Csak rSviden « 
MISKOLC fe Hatvan között 

VSjesen elkészült a ketlösvá-
Afoj. A vasúti hálózatban bekö-
edkcaott háborús pusztítások 
uyomrinak eltüntetése során je-
tentőJ állomáshoz érkezik el a 
vasutassá* Néhlry nnp mnlra, 
Ufótór 3-án adják át a forga-
+5unak a Hatvan—Miskolc kó-
a'ltl második várénynak a 
tívsl-ole—Nyikl.ádháza' között b 
íttkészfilt utolsó szakaszát. Tgy 
3a egész vasútvonalon fcettós-
Kíginyon bonyolíthatják le a 
forgalmat 

A P'RTZSKÖRNYÉKT CGTés 
ü kenéztény szakszervezetek 
vasmunkás csoportjának kép-
vífelói e rrtégokm án yban kőve-
SrTft a béremelés automatilots 
JWülvirsgálását. az ipari árak 

" xKőkkentését. a tőkések haaaiá-
rak korlátozását és tiltakoznak 
* munkásetboesátások étlen. 

MOCH belügyminiszter Du-

f .ir komrnonlsin képvtaetó ki-

fe'/pcitártóJárA kénytelen volt 

?'.Ismer n t hogy 11 mfltíó frank-

é i * került Franciaországnak 

ián G-uIle propagandnkönitja. 

ANTWERPENBEN*, mialatt 
l almán, a belga KP főtitkára 

értette • belga kommunisták 
Sí!adatait, a rendőrség átkutat-
ta' több vezető kommunista la-
jMMt 

il Fradi fál.üFfosai nem 

*#zheíft mett az olséslrő— 
•zlnfcsz meccse! 

Ar njséglró-szlnész mérkőzés 
rendezöbizottsdga megállapí-
totta, hogy a szeptember 26-* 
dátum nem alkalmas a ha-
gyományos nagy találkozó 
megtartására, mert ugyanaz-
nap a Ferencváros ts Sze-
gedre tátogat és sem a színé-
szek, Sem az újságírók nem 
Szeretnék, ha a Fradi ellesné 
'tVuHkat, kikutatná miben 
Sejl'k kánrázatos gőllövő ké-
pességűk 4s állatában atí a 
lendületes jitékmodort. ami 
mindkét kiváló szegedi eguüt-
tes játéktudását feliemzi. Fz-
ért ugy döntött « rendezőt*. 
rottsdig, hogy a mérkőzés Ide-
jét egy hittel október 3-ra 
halasit fii et. addig is szorgal-
masan ke-telesek edzeni agy 
az újságírók, mint« színé-
szek. A nő* egyenfognsárára 
vafó tekintettel a mérkőzésbe 
a színház nőtagfatt Is beaon-
fák. térd, pagy határbtrá 
Ut Útnak maid et 

ppqhí, vagy /évedét t 

A földművesutcai óvoda 
építkezésének befejezési 
munkálataira a mérnökség 
versenytárgyalást Irt U. 
Rét púivázó jelentkezett 
M legolcsóbb 21.200 fo-
rintért, a legdrágább 33 
ezer forintért hajlandó el-
végezni a munkát. Az elő-
terjesztés a tanácsülésen 
nagv megütközést keltett, 
mert tehetetlennek tart-
ják hogy a legolcsóbb és 
legdrágább ajánlat között 
ötvcnsrAznléros el'éré; le-
imen. A tanács ezért nlatd-
ídtta • Tnémótaócef. hogy 
nézze át méjjjeevíver- ala-
posan a számédásokat, ál-
lapítsa meg. kf vagv kik 
rrok akik oyttvánraf -an 
hatalmas haszonra «oeVn-
látnnk. mert a demokré-
Ha nem türbi ti m 51 ven 
pronttónnifáetóVml. 

Színház 9 ^Művészet 
Ax AHsiános Munkisdsfegylel é t a Szegedi 
Kenderfonógyár vegyeskerának nagy tikért) 

Dehrecenben 

SzShStt rab a lopott 
motorkerékpáron 

Gyalog jött a forráskuli or-
szágúton Karmazsin Sándor 
géplakatos. Útközben találko-
zott egy motorkerékpárossal, 
aki gépét javította, de nem 
tudott boldogulni vele. Karma-
zsin felajánlotta segitté©él. ami-
nek a motoros nftgvon meg-
örült. Egy Ideig ketten javít-
gatták a pépet, majd Karma-
zsin biztat'sár a a tulajdonos 
beült a közeli kocsmába s ott 
várakozott. Karmazsin gyorsan 
elkészült, felült nf és egészen 
Szegedi© hnitott, ahol már a 
rendőrség várt rá A Vili-Uga-
tásnál kiderült, hogy a debre-
ceni fogházból szökött, orszá-
gosan körözik:, nem is Karma-
zsinnak, hárem Karáesonvlnak 
hívMk. Szökése ntán Szlová-
kiában élt, maid visszatért az 
országba és ser. ©rsrácnilakon 
váltatta híl.rás sujők. motorok 
javítását. A keresetét mindig 
elitta. A szegedi törvényszék 
iogerősen ha fh ón api börtönre 
ftéTte s büntetése kttöMése 
után Debrecenbe sréTtftták. 

A Sregedl AHalinos Munkás 
Dalegylet és a Szegedi Kender-
fonógyár Vegyrskara Dcbre-
eenben résztvett a Debreceni 
Dolgozók Énekkarának zászló-
avatást ünnepélyén. Az álta-
lános munkáskórus már meg-
jelenésekor meleg ü n n e p i -
ben részesült, amikor a deb-
receni dolgozók megpillantot-
ták a az%ed1 mnnVásdalo«ok 
pirospaprika-jervényes egyeo-
mhájdt. A dalegylet által elö-
intotl mtndegvfk dal után a 
közönség szűnni nem akaró 
tetszésének adott kttetezéstés 
a ki.afakult Attatínos kritika 
szerint á 14 szer-erdő egye-
sület kőzött a fegnagvobb si-
kert a Szegedi Általános Mun-
kás Dategylel aratta. Ugyan-
csak nagy sikert kőnyvefbel 
ei magának s Szegedi Kender-
fonógvár Hala! vegve^kara. Ez 
a kórus szereplésről Szerep-
lésre javm és mint üzemi 

j énekkar teljes eredménnvel 
képviselte a város üzemeinek 
dalosait. A kél kart dr. End-
rődi Ferenc karnagy vezé-
nyelte, aldnek szintétí jelenté-
kény sikere van abban, hogy 
Szeged városának ez a két ki 
váró munxáskórnsa Debrecen 
dolgozóit egy csapásra meghó-
dította. 

• 

Ugy a Szegedi Általános 

Munkás DalegyleL mint a Sze-

gedi Kenderfonógyár vegyes-

kara ezuton mond köszönetet 

az üzemeknek Szeged dolgo-

zóinak é« mindazoknak, akik 

debrecenf ntaaásukat [ehetővé 

tették. 

nr íyjeler.lóségtt nenei eaemé-
n; on hárman vesznek részt: 
S?erctabeirt László hegedűmű-
vész, Szabó András és Báa 
Sándor zongoraművészek, X 
Konzervatórium laoárai. 

Posíís .kulterest- A vasár-
napi szegeaf "postásnap hefeie-
réseképpen a Tisza nagytermé-
ben tartott koTtnretőndás gzin-
vonabrs eseménv vott. A pos-
risrmekar Kerny Fáimén ee-
7énvtefévei Mozart, Sehnbert. 
Vcrttt. Pnertoi. Bfeet. Sfranss 
műveiből adott elő reszteteket 
Sze fedné TtnWte tea. Juhász 
Pál és Szalma Ferenc kózre-
műkőííérévef. A aikerea est 
megrendezésé Caonka Tstván 
kuttm-HTkdr és Balogh Ptft pos-
tafőméroők éoteme. 

F i z e s s «*4* « 

D é l m e o v n r o r s z é í j r o 

I Baitók B4Ja emlélnretscn? 
oktőber 1S-<n teitiM* 
A Bartók Béla emtéivei^ 

senv, amelyre eddig 70 kül-
földi versenvzó jelentkezett, 
október 10 éa IrezdŐdik és ok-
tóber 21-ig tert A verseny 
a világ zenei ifjúságának ne-
mes tornája lesz, ezért a ve-
zetőség 3 felső korhatárt 40 
év'cn állapította meg. A ver-
seny három szakaszra tagowá-
dttc. A rendezést a Zenemű-
védett Főiskola fs a Marvar 
Rádió vállalta a zultnszmlnisz-
téri ura védnöksége alatt 

a Rarttti Béta re 
•Pf menyen. Fnrópa Idváló 

művészeinek részvételével ok-
tóber közepén kezdődik a cen-
tenáris Bartók Béla emtékrer-
aenv Budapesten. Szegedről a 

l A a r h x l i i ü a i A s ' »lrc?AI 

IhüI! a MOSzI 
A minőségi termelés foko té 

m érdekétón marhahizlalási 
dót Indít a MOSzK Az ak-

Pi-Aban a fóldraűvesazAvetkefle-
irk utján lehet résztvenni. A 
résztvétei egvik módja, hogv a 
fogok * szövetkezel istáltéjá-
fon közös hizlalást vállalnak 
Te váll alhat j á i saját házuk-
»ál fs egy, vagy ióbb marha 
HzlafJsát. Az tgv hizlalt ma,-
frilrat a szőve Ikerét egy tétel-
fon Jelenti he a MOSrK-nak. 
T íwnvésze lesen egytdeiftlee 
mindkét módon tehet htetaté't 
Váltatni. A hizlalásra alkalmas 
aovány m.írhótót a MOSzK 
rr i t ja • Tö'dmAvesaaóruÜseoe-
h-k renduUcezésérct 

A s z e g e d i m o z i k m i i s o r a : 

Q e f v ^ r o s f Tetefoa: A25. Korzó Tctefon: 624 

Szeptember 23-tól 28%. 
csütörtöktől vasárnapig' 

A Nagy Októberi Forra-
dalom 30 éves évforduló-
jának ünnepi filmjet 

UTOLSÚ 
ÉJSZAKA 

Egy halát railétt társada-
lom drámai tzé'hul ása. 
Izgalmas, áruekleszitó, 
aktuális! 

Ezenkívül: a legújabb 

UMFI híradó. 

Csütörtöktől vasárnapig! 
A legszebb színes ölm-
Csoda 

SZÍNES 
CSODSVir*S 

ti ,-é-sze?, teljes előadást 
betöltő színes fUnimü or 
A legszebb, legé.veiele-
aebb n\gv látványosság 
Felnőtteknek műélvezet, 
andalító szépség gv-raie-
keknek. Szülők hozzák el 
Xyermeketket. 

HIRADÓ. 

Széc^enr t ^ m w 

Csütörtöktől vasárnapig! 
As 1948. évi Sztalin-dijas 
múvészá film remek bemu-
tatójal TanHt Nevei: 
A gyermek leltek ben elül-
teti a sznoatlság utáni 
vágv csii-iiát! 
A goi dtaian ifjúság emlé-
ke : a* őrök -oterelem . . . 
A hatadó szellem fénysu-
gara ti'ént ezt a művészi 
mesterművei! 1 

EGY ELEIEN 
Műsort bevezeti: a leg-
frisebb I I1FI vl'i<ri«* 

Dó «z>k k letc 4. 6 te 6 órakor. Peaztiraritís déleMttt tl-12-iy. dda:»a ul 4 tál 

Mii kell ludni 

a csávájáéról ? 

Különösen az elmntt gazda-
sági esztendőben igen nagy 
károkat okozott a gabonaféléto 
termésében az flszóg kártétele. 
Ennek oka az vott. hogv nem 
áTtt elegendő tisztított és csá-
vázott vetőmag a gazdák ren-
delkezésére. Kormán vzatiinlé 
ezért elrendelte a vetőmagvak 
kötelező tisztítását és cső vá-
sárét. 

Elsősorban a bnza kőüszóg-
ét, vagy miásnőven a buz« 
büdös üszögjét keli megakadír 
tyozni. Ez a m>mbahotegség 
az. amefyíh a legnngvobh ká-
rokat okozza, nevét onnan 
kapta, hogy a kal/szon a bura-
szemhez hasonlóén felfödik ki, 
de színben és aiaklmn tőle 
elflt, mert kerekded, szürkés-
barna színű és fénytelen. Ve-
téskor a gazda a vetőmaggal 
cgvüff elvett és Így a vetőmag 
csírázásával egvütt a spóra Is 
ételre kel. "Behatol a feilődő 
nörénvke zsenge testébe é ' nzf 
megfertőzi Az. egészséges bu-
raszem Idtellődését ts tehetef-
tenné fesrik Tgv nz egé^zséces 
mag befvett ujabb spómmft-
Ttók keletkeznek ametveket ha 
meg nem gátolunk, nfabb éz 
ujabb fertőzést okoznak. 

A bnza kőűszögiéhez hason-
lóan okoz kárt az árpa fedett 
norűszögte: amefv nz érnater-
nöésünkhen okozott tetemes ká-
rokat Ktfellődése és kártétetd 
h"sontő az előhh említett hu r i 
kártevőtéhez. ugs",nugv fe?Tő-
fttk ld. mint a kőűszög. csalf 
nincs meg nett az átható büú 
dós szaga. 

E két erősen elterjedt gomv 
haPeffn^Ag eften hnlh.nlósMt 
kefi vé"teke.znünk. Flsősorlvní 
»th»I védekezünk, hogv a v&* 

rétekaf szotgá'ó Imravagy. 
éma vetőmagot rostával vatTT 
svetettorra! (ttttsztithrk •«, 
utána a tettszttfoff vefőmaow^ 
c-/fves efjárással csávárrtld, 
vagsds n vetőmagot rézrélid 
fnrtefmu oldatban áztatju-l^, 
anrfnek kövrlhcztélten a ma-
gon tevő *r>órák a rézeáttd 
gombaölő hatására etnnsztuh 
nak. Gvakorlatttag ez ngv tinik 
hnfő végre hogv fadézvábnrt 
tnn va*v SŰ ttter rizben efft 
vagv fél vité rézgáttco' ródun* 
fel "és az tgv e'késrlteff ofo 

datba mintegy 15 perrta bo-
tehet vezrürrk egv zsákra szórt-
nál kfbé'oft vesszők os arat, 
amelvbe kh. 25 Vltó vetőmared 
tettünk, ngv. hogy azt tenyén-
nri magasságban az oldat efo 

t^pte-" . . 

Az oldatban való tartus tan> 
(ama alatt a vetőmagot áflaiP 
dóim kevertük és a fojvadéld 
tafszínére kerülő pnffancsokal 
és egs'éh téha-szemekef lemer-
ü>k A* előirt negvedóra! cs£-
várás ntán a kosarat kiemel-
<Pk. tecsnrgnfjnk. maid a csá-
vázott magot nonwára vagy 
egvéb tiszta he|vre véuonv ré-
v b e n szíradásra sré'terittűX. 
\ szárítás tartama alatt több-
ször át forgat ín* nehegv a ned-
vesrég határéra a vetömagbaa 
oené'redés föfjön tétre A tt-
-Ziíritás nt^n e vetömasrot Hsztg 
Tsákba hel\ezzflk és tartink a 
vetés Ideiéig, vtgvázva arra. 
hogv nlabb fertőzés ne ér* 
hcsse. A crévázést porrrévfo 
rés uttén ts ef tehet véceznt 
de tekintve a nagyfokú fertő-
róftséget ez évben po rv révf r 
rést velőmrgraínknát ne at> 
l a t m o f a k . 

iff. ffú« kérőt* 


