6

VASÁRNAP. 1952. MAJITS 18.

agronömus imacmL

*

E a r i h i r e k

MA ÚJ Aliit
NAGYSZABÁSÚ
EJTÖERÍX YŐS LGRÖBEMLTA
TÓ
SZEGEDEN

Pártnapi e'öadók részire 29.án
reggel fél 7 óra kezdettel a Kálvin,
munkájuk
Ma, vasárnap 12 órakor a Ma- dolgozói előtt eddigi
tér 6 sz. alatt értekezletei tartunk.
Az dv"alí elvtársak feltétlenül je. gyar Szabadságba co« Szövetség ej- eredményét, a tanulás alapján az
tőernyős fiataljai már harmadszor ugrások különböző formáit. Az ú j
| lenjenek meg.
ugranak,
fogják tanúbizonyságát
adni an- ugrók beküíött ernyővel
gét elhárítani. Könnyen meg tudAz alapfokú propaganda
iskola nak, hogy nemcsak a munkapadok amelyet a gép nyit ki számukra.
juk ezt tenni akkor
ha nyirkom, halgalói rcsíére május 21-én déi- melleit és a
hajtanak
tantermekben
állják Oktatóik zuhanó ugrást
nedves sza'nia, törek. vagy a kaz. 1 után 5 óraikor propaganda-zeininá- meg a helyüket, hanem, ha kell, végre, majd lesznek olyan ejtőerlak körül felgyűlt félredobott, a*, rium az Építőipari Technikumban. fegyverrel a kézben is meg tudják nyősök, akik kél ernyővel érnek fölázott pelyvát máris azonnal, még A Szeminárium anyaga
Szovjet- védeni szabad hazánkat, mind szebb det, hogy bebizonyítsák: az ejtőera mai napon k hordjuk a gyapot, Unté a béketábor á é a " . Kéljük a z és
boldogabbá
váló
életünket, nyősöknek is van ,.mentőöv", ez a
tábla, gyümölcsös, vagy a könnyeb- eivlárcak pontos megje'.er.ését,
hasernyő. Meglepetésszerű földremindnyájunk békéjét.
ben elfagyó bab, burgonya, stb. tábHosszú, kemény, kitartó
munka érést is mulatnak be, amikor a 80
A
középfokú
propaganda
szemilának a szélére, hogy ha a fagy
már
eredménye a gépből való ugrás. A méterre felemelkedeti gépből
tényleg bekövetkezne, úgy a felso- nárium halgalói részéra május 21- békehax fiatal katonái azonban kiugranak az elvtársak.
én
délután
5
órakor
propcgaadaorc.
rolt anyagot meggyuitván, az így
vállalták a kemény tornákat, a tanElvtársak ifjak, gyertek soraink
a
tartunk
keletkező füst a növényzetet a fa- minárium.foglalkozást
termekben való tanulást, hogy be- közé, tanuljalak meg a haza védelí Radnóti iskolába/i. Az anyag: az bizonyíthassák:
gyástól megmentse.
nemcsaik
szavak- mének különböző formáit s váljaTekintettel arra, hogy a fagy összefoglaló kérdésekből konzultáció ban kívánják a békét, hanem tel- tok a békénk, hazánk bátor harcoés
az
összefoglaló
politikai
isko'ák
északi, észak-nyugati szélei
vártei is küzdenek a Szovjetuniótól ka- baivá. Sorainkba várunk minden beható, szükséges és előnyös, bogy a munkájának megbeszélése. Az elv- pott szabadságunk megvédéséért.
csületes dolgozót, aki szereti a pár.
társak
feltétle,,
megjelenésére
száfüstöt terjesztő' anyagot máris a
Vasárnap Szeged dolgozót
'át- tot, szereti a hazát szereli a Szo».
fagyveszílytöl megmentendő táblá- mítunk.
hatják, hogy fiatal ejtőernyőseink jeluniót, szereli a békét.
nak északi, vagy északnyugati szé.
Dobdk
Elemér,
Értesítjük a
pír!alapszervezetek jól felkészüllek az ejtőernyős ugrás
Icre hordjuk. A fagyveszély I9.én,
végrehajtására. Bemutalják Szeged
kör. pol. megbízott,
i
titkárait
hogy
a
jövöliéxn
19—-o
azaz hétfőre vlradó éjjel, illetve hajnalban várhaté. Nem szabad tehát között valamennyi páxtsze:vezetoeu
összeállították az NDK elleni magyar labdarugó
késlekedni, hanem még a mai na. szabadpár napol Latunk. E'öa.'ókal
pon, vasárnap készüljünk fel a fagy kü'diirk, de ettől függ ttenúl a
válogatottakat
elleni védekezésre, meri eset!c g a párttitkár eivtárrsfc készüljenek fei
A Német Demokratikus Köztársaság Németországban.
Chemnitzben Játszó
mai kényelmesen eltöltendő napot a pártnap megtartása., a. Előatiáslabdarugó válogatottjai ©Hen „A" vd- magyar „B" válogatott: Gellér, Komár holnap súlyos gonddal és sírva i váz'Dtot a pártközpont küld.
logaiott csapat Budapesten a követ- vács II.. Ktspéter, Bánya! — Fehérfogjuk megbánni.
A Sztálin elvtárs életrajzát tanul- kező összeállításban Játszik: Groslcs várt Dékány — Csordás Varga, PaNóvák Károly mányozó elvtársak számára 19 én, - B u z á n s z k J , Bör/set Lantos - Bo- l o t á s Szolnok. Ko'esánszkl. Tarlalékt
zsik, Zakariás — Bándor, Hidegkúti, „
.
T
hétfőn délután 5 órakor az Építő- Szusza. Puskás,
Cztbor.
Tartalék: Rozsa, Lőrlncz,
Koczián I. és
Be.
ipari Technikumban a soronlévő Hennt. Onbódl, Kovács L és Kocsis. I rendi.
anyagból konferenciái tartunk. Kér.
Ádám győzött,
Asbóth vereséget
szenvedett
jük az elvtársak pontos megjelenését
Brüsszelben
A földművelésügyi minisztérium nöAgit, prop. osztály
Brüsszel. Pénteken Bríissze'ben keA Washer—Asbóth találkozón a belvényvédelmi osztálya a termelte! é'-i
rült sor
a
Belgium—Magyarország gák kiváló Játékosa
6:2. 6:0.
6:4
vállalatokon keresztül biztosította,
Davis kupa mérkőzés első napi küz- arányban győzött a magyar
bajnok
hogy mindenült rendelkezésre
áll1DÖ J Á R Á S J E L E N T É S delmeire.
jon a kellő mennyiségű porozószer.
Adám három órás küzdelemben 6:3, ellen Az első napi küzdelem után a
Várható idSjárás
1952
7:5. 6:8, 2:6. 7:5 arányban legyőzte Davis kupa mérkőzés állása: Bolgium
A termelők eat a földművesszövclvasárnap
es
iq:
MÁJUS
—Magyarország 1:1,
Csökkenő felhőzet, Brichant belga versenyzőtkezetek útján szerezhetik be.

KésziiljiitT* fel a fagy elleni védekezésre!
Az Európa fölé betört hideg le.
vegő felénk áramlik, ami máris erősei! lehűtötte a levegőt. A mas«anl
hőmérséklet további csökkenésére
számíthatunk, ralért Is mindeskij-ek
érdeke, hogy az esetlegesen bekövetkező fagykár clien n ke lő Intézkedés megtétele révén védekezzen.
A védekezés nem lehcteien, h szen
termelőszövetkezeteink ég az egyéni
dolgozó parasztok köziil is sokan
már kipróbállak azt. hogy a fagy
elle n füstöléssel legtöbbször eredményesen tudunk védekezni. Mi még
nem ál unk ott, mint a Szovjetunió,
ahol ezen a téren Is kiválóan bevált
nagyüzemi védekezés évek óta meg
van szervezve, de e* nem jelenti azt,
hogy a várliatá faggyal
szemben
tehetetlenül, illetve tétlenül á l i i n k .
A gy&poMermeiők már felkészültok
részben a fagy ellen) vésltkezés-c,
de még Itt is vannak hiányosságok,
ezért mindenkinek nemcsak
saját
jól felfogott érdeke, de a népgazdasággal
szembeni
kötelezettsége,
hogy minden terményét Igyekezzen
mindenki az esetleges károkozásiéi
megmenteni, illetve a kár lehetősé-

A répavetések porozásával kell védekezni
a iöldibolha ellen
A répavetósekben az enyhe tél és
a száraz, meleg tavaszi időjárás következtében nagymértékben fellépett
a répa egyik veszedelmes kártevője,
a földifcolha. Sokhelyütt
ellepte a
len- és kendervoléseket is. A kárleyök ellen porozással kell védekezni.

Sürgősen fejezzük be a szőlők első permetezését
Az országos eső következ tébe.i IS.
mőt feltépett a szülőben a peronoszpora-fertőzés veszélye. A földművelési minisztérium rendelete érteimében a szülök első permetezését
legkésőbb m á j i u 20-ig országszerte
be kell fejezni.
A szőlők első permetezését fél
százalékos bordói lével kell elvé.
Igézni. Az elmúlt évi csapadékos idő.
járás lapsztalalai azt mutatják,
hogy csak azok R szőlőtermelők tudták megvédeni szőlő, ket a peronosz.
porától. akik megfrte'ő időbe© permeteztek és nem használtak az W 6
permetezésre fél, a későbbieknél Pedig egy százalékosnál erösebb bordói levet.

Azok a szőlőtermelők, akik termelési szerződést kötöttek, a földmű vessz<>vetke«etek útján már meg.
kapták rézg&'ieukat
A
le nem
szerződött termelők a községi tanácsok áltaJ adott utalványok alapján
ugyancsak a fö:<knúved6Zövetkezeti
boltokban válthatták ki a rézgáücot. Akik eddig még nem permé,
teztek, sürgősen póto'ják mulasztásukat. mert a peronoízpomveszéiy
leküzdése nemcsak egyéni, de nép.
gazdasági érdek is.
A szőlők permetezésének itjfÉcni
végrehajtásáért, a rézgálic takarékos felhasználásáért a községekben
a tanácselnökök személyileg is felelősek.

Nádudvardy János

Építőipari

szak munkásokat
ós segédmunkásokat

aranyműves 66 éves korában
elhunyt. Temetése hélfőn dóL
után 3 órakor a rókusi temető ravatalozójából.
Gy6 zo'ó család

keres Budapestre 7007. ez.
V á l a l a t Építési Osztálya. Jelönlkc-rés: Marx-tér 20. Sclilesingemé toborzónál.

A SZEKÉRFUVAROZASI Válla'at f e l
vesz ló|ia!ko|ó ós kocslkovács szakmunkásokat. Jelentkezés
Bpest, V.,
Marx-tér 7.
MODERN fa üléses ezékekez keresek.
Elegáns. nO! lavaszikabdt e adó Sztálin-kőrút G8/a. 1
PERZSASZÓNYEQ eladó. Szentháromság-utca 12. II 5 ajtó.
EGY erös snorikocsi eladó. Újszeged,
Bethlen-U. 35 faiolep.
BELVÁROSI kd'szoba. kíllön konyha,
kamrás elfa'ozott. társbérleti lnkdsomat e'c eréiném hdromszobásért. Bajcsy Zsillnszkl-u. 13. II. em. 8.

Kömi 1104 sz. VáHalat
vesz asztalos ipari

géplieállífó
perfekt
szaflemunkásokat.
Cserzy Mihály.u. 11. szám.

BÁRMILYEN

IIÁLOK,

HASZNÁLT
BÚTORT

KONYHÁK
nagy választékban

kaphatók.

váráról a Bizományi Áruház
Vállalat. Vétel, eladás, csere.
ÉrduklódSs éfi cím k beküldése: Szered, Ba.'csi Z ilinszky
utca 15. B zományi
Áruház
Vállalat szegedi fiókja. Te.
lefon: S8-43.

BUTORÉRTÉKESITÖ V..
Szeged,

Bajcsy

Zsilinszlky-

utc,a 19.

OTP

beváltóhely.

fel-

Első Békekölcsön II. sorsolása
A P É C S I NEMZETI

SZÍNHÁZBAN

május 22.én délután fél 4 órakor ünnepélyes megnyitó,
május 28-án dclu'án fél 4 órától,
május 24.é n délután fél 4 órától,
május 25.én délelőtt fél 10 órától-

SZABAD

BELÉPÉS!

több helyen még
záporok, esetl-q zivatarok
Élénk
északi szél. az éjlVASÁRNAP
szakai lehűlés ero, Midik. egyes het/e' ken
gyenge (alajmenti fagy lehet A nappali hőmérséklet alig váltezk.
Várható hőmérsékleti értékek
az
ország területére vasárnap
regqel:
Északkelé en 3—6, máshol 5—8. délben 14—17 fok között.
MOZI
Szabadsáq: Vasárnap
4. 6 és 8:
Szvcrdlov (ma utó jára): héttőn 6 és
8: Bajazzók (május 21-ig).
Vörös Csl'laq: Vasárnap 4 6 és 3:
Veszélyes vizeken (ma utoljára): hétfőn 6 és 8: Bajazzók (május 2Hg).
Fáklya-mozi május 22-ig nem
tart
előadást.
SZÍNHÁZ

Itt

A mai szegedi sportműsor

LABDARUGAS
Ujszegedi Textiles pálya: Fél 9-kor
UJszeqedi Sz. Petőfi pályán: Fél 5 i UJszogedI VL—Csongrád megyei I. o.
órakor Szegedi Petőfi—Klskunfélegv- ! bajnoki.
házi Vasas NB II.-es mérkőzés Fél
Dorozsmai Sz. Postás tft—H. Petőfi
3 órakor Sz. Petőfi ifi—Hrnv. Építők 1 ifi bajnoki; 5 óra Sz Postás—H. Peifl bajnoki.
Fél 2-kor
Sz
Pe'őfi töri I, o. bajnoki.
Ifi—Sz. Kinizsi ifi mezítlábas mérkőzés. A Szegedi
Petőfi a
következő
ATLÉTIKA
csapatösszeállításban veszi fel a küzUjszegedi Sz Pe'őfi pályán
reggel
delmet: Cserhalmi — Törköly,
Bit,),
Bénák — Hetesi, Mőszner — Rlllcz- 9 órakor az Építők terü'e'i atlétikai
ky. Csanádi, Bánáti. Király. Sebők. versenye Csongrád Bács Kiskun, BéCserejátékosok: Kircsl és FrAnyó Ha kés meirvék legjobb építő atlétáinak
a szegedi csapat nem Játszik elbiza- részvételével.
kodottan (mint a Szolnoki Szikra elHunyadl-'óren:
Fé! 2-kor Szegedi
len) és telkesen, teljes erű bedobás- MTSE területi atlétikai versenye
18
sal küzd az utolsó percig, akkor n Isko'a réezt vételével. Utána Szegedi
győzelem nem maradhat el.
MTSE—Borsodmegvci MTSE országog
Hunyadi-téri Dózsa pályán: Három- labdarugó elődöntő.
negyed 9-kor Sz. Dózsa -Ki.stelek meKERÉKPÁR
gyei l. o balnoki: fé! 11-kor VL SzKender—Sz. Honvéd II. megyei I o.
Lemezgyár e'őtt: Reggel 7 órakor
bajnoki.
Fél
1-kor
Jutagyar—LemezVasárnap délután fél 4: Bánk bán.
100 km-es bajnoki kerékpár verseny
gyár városi I. o bajnoki.
Fagyejev bérlet (13).
Lokomotív pályán: t érakor Ruha- rajtja budapesti országúton.
Este fól 0 Vas és acél. M. K (13)
gyár—Haladás I. o. várost bajnoki; 3
és I-aborfa'vy bérlet (13).
B1RK6ZAS
órai Sz Lokomotív ifi—Sz.
Honvéd
Hélfőn nincs előadás
A Hungária emeleti nagytermében
20-án, kedden: Vas és acél. Csoko- Ifi balnoki, 5 éra Sz Lokomotív II. délelőtt
11 órakor Szentesi Építők—Sz Dózsa II. megyei
tartalék bajnay bér'.et (13).
Szegedi Kinizsi megyei I o kötött*
21-én, szerdán: Tosca. Gorkij bér- noki.
fogású
birkózó
csapatbajnoki
mértokomodv külső pálya:
5 órakor
let (13).
kőzés.
22-én. csütörtökön: Fösvény. Moiie- Előre—Fűtőház városi I o. balnoki.
ASZTALITENISZ
Szabadsáq-téran : 8 órakor Allomrt3
re bérlet (13).
23 án, pénteken délután:
Fösvény. - Tüzép városi II. o-: 3 óra OMSÉG—
Rókusi tornacsarnokban reggel
8
Kenyérgyár városi II. o.; 5 óra OM- órától Csongrádmegyei
Ifjúsági bérlet
egyéni asz23-án, pénteken este: Fösvény. Ady SÉG |fl—Sz. Kinizsi ifi balnoki.
tali teniszverseny.
Csereoessor,
8 óra K'skor—Bőrös
bérlet (13).
24-én. szombaton: Fösvény. Vasvá- várost II o. bajnoki. Fél 5-kor OKISz
VÍZILABDA
—Vasas
várost
I.
o. balnoki.
ry bérlet (14).
Ujszegedi versenyus'odában:
DélAdy-lér: 9 óra Lendület—Textil vá25 én. vasárnap délután
Fösvény.
rosi I o. bajnoki: 1 óra B.istya—Me- után fél 4-kor Szened! Dózsa—CegléBlnha bérlet (14).
teor
városi
L
o.
bajnoki.
di
Lokomotív
vízilabda
mérkőzés
25-én vasárnap este: Fösvény. M.
K és Laborfa'w bér'.et (14).
25-én, vasűrnap: Bánk bán.
Maki.
A szeqedi vivók Kecskeméten
(Tájszínház) 8 óra.
KOLON SPORTVONAT MÁJUS 25-ÉN
GYULARA
A dolgozók kérésére a színház előA
Postás. Dózsa, Honvéd és a Loadásai keddtől, május 2(Hó1 este fél
Málus 25-én Gyulán megrendezésre
8-!<or I erdődnek, a szabadtéri szín- kerülő Szegedi Petőfi—Gyulai Épttölj komotlv vívói ma
Kecskeméten otpad előadásai P'dig mirdsn alkatom- NB II bajnoki mérkőzésre elegendő
osztályü
kardversenyen
mal 8 órakor. A délutáni előadások Jelentkező esetén külön sportvonato: szágos m
szándékozik indítani a Petőfi Sport- ! „„.„„„,, . .
kezdete változatlanul fél 4.
Kör
vezetősége.
Jelentkezni
lehet vesznek részt,
HANGVERSENY
minden nap délután 5 órától a SzeDé'maqyar Nyomda—Épületlakatosok
Délelőtt 9 órakor az ú'szegedi sza- gedi Petőfi Sport
Kör
Klauzál-téri
badiért
színpadon:
Úttörők
béke- klubhelyiségében.
3:1 (2:0).
hnnqver,senye.
(Al'aténos Isko ások
Úttörő Énekkarai, Városi Tanács Oktatási és Népművelést Osztálya renVÁROSI TANÁCS HIRE1
dezéoében.)
Dé'e'őtt 11 órakor a
színházban:
Kerlnqö-matiné.
(Országos FilharmóSzeged Város Tanácsa 23-án
dél- szervezzék meg a fagyveszély elleni
nia.)
előtt 8 órakor tartja meg a villamos- felkészülést.
Városi Tanács VB.-elnöke
ELŐADÁS
vasút Tolbuchln-sugárúti
vonula átés ezzel kapcso'atos MarxHétfő délután 6 órakor
Ady-téri építésének
tér—Kossuth
Lajos-sugárúti vágány
MSZT-HIREK
egyetemen dr Szele Tibor Kossuth- építésének közigazgatási
bejárását.
dllas előadása: Izomorf
alcsoportok Vonatkozó tervek az építési és közA Magyar-Szovjet Társaság szegedi
nélküli csoportok.
lekedési osztály Széchenyl-tér 11 II. szervezetének
székházában (Horváth
MUZEUMI VASARNAPOK
em. 227. ujtöszámú helyiségében
a Mihály u. 3 ) titkári értekezlet 20-án
mogtekinthatők este 6 órai kezdettel.
Délután föl 0-kor: Muzsikál az If- hivatalos órák alatt
A titkár elvtársuk feltétlenül Jelenjúság.
(A Zenekonzervatórium
nö- és fenti időpontig a ve'ük kupcsolatos észrevételek ugyanott
megtehe- Jenek meg.
vendékeinek hangversenye.
tők.
Vasárnap esie 7 órától az
MS/.T
MUZEUM
Városi Tanács VB.-etnöke székházban MTH-bál lesz. Jegyek
a
Móra Ferenc-em'ékkt állítás:
Koszt a
helyszínen kaphutók.
Felhívom
az
érdekelt
termelőket,
József képzőművészeti kiállítás: szegedi paprlkaktá'lllás: fetlödéstörténe- hogy a Meteorológiai Intézet fe'hlváx ARAMSZÜNET! A D A. V. szegereggelre fagyvett és termézzclralzi klállt'Asok: hét- sa alaplén 19-én
di üzemvezetősége köz'l. hogy Deszk
fő kivételévé' nanon'a 8-tő] dé'u'án szély várható, ezért u f'igv elhárítá- községben és n deszki szanatórium6-1 g. szombaton 0 tői dé'után
5-lg. sára készüljenek fe". Favyvesz-Mv el- ban
mélus 19-től 27-ig
bezárólag
len Tils'ö'ésscl védekezünk
(nedves
vasár- és ünnepnapokon 9-től l-ig.
szalma, dudva, stb.). Figyeljék a liő- reggel 61 ódától 15 óráig szünetel az
KÖNYVTAR
mérsék'et
változását és e
szerint ára mszo gáltatás.
Egyetemi: Délelőtt 10 ór«.<1 este 9
őrátg
(Könwkölcsönzési
12-től
3
nöl és
férfi
ÉPULETFANAK való gömbrudak el- KERTÉSZETI munkára
óráig).
Somogyit Délután 2-től 9-!» (Könyv, adók. Tisza Lajos-u. 35/a (volt Déll- dolgozókat felvesz az Algyői Kertészeti
Tangazdaság
14
éves
kortól
tf
báb-u).
kölcsönzés: délután 2-től 7-lg).
Jelen'kezni
100-A8 VANDERER Sachs és 125-ös legmagasabb korhatárig
lehet
19
én
hétfőn
a
Véres!
MunkaMátra, príma állapotban eladó. Dánierőgazdélkodé.snál,
Marx-téren,
8
utca 6 szám
A SZEGEDI SZOVJETJOGI TANSZÉP fehér sportkocsi eladó. SztáJin- órá'ól 12 óráig.
FOLYAM
GÁZREZSÓT
vennék.
Baranyai
Valékörút 13. I. emelet. 4.
legközelebbi előadását
május 20-án. ÖCSKA kalaplát ne dobja el. Mencz riai-tér 10. I. em.
kedden dé'után 6 órakor dr. Schu'.t- kalapos lijjáfestl és formázza DugoDÉLMAGVARORSZAG
hetsz Emil e.gve'emt tanár tartja ,,A nics-tér 2. sz.
katonai bűneso'ekménvek a
szovjet LAKASOKAT keresünk. A Vállalat mai.
politika, napilap
büntetőjogban" címmel. Az ál'am- és gas térítést fizet minden mérem laFelelős szerkesztő
kiadó:
Jogtudományi kar II tantermében.
kásért. Vidékre
helyezetek
lakásZOMBORI JAN0S
ügyöt soronklvül in'ézzük.
Jelentse
Szerkeszti a
szerkesz,őblzottság
be átadandó lakásál Csongrádmegyel
Szerkesztőség Szeged l.enin-u 11
A
SZEGEDI
Rendőrkapitányság Inga líinforgalmi VALI Széchenyl-tér. Telefon:
35—35 és 49-80 - Rltszaka)
asszonytanács vezetősége ma, vasár- 8. szám.
telefon este 8-tól 34—38.
nap délután 5 órai kezdettel
fagv- KÜLÖN BEJARATU bútorozott
szoba,
Kiadóhivatal: Szeged. Len!n-u S.
laltdélutánt rendez. Ezalkalommal
a csak katonának
kiudó.
Párlzsl-krt,
Telefon: 31 — 16 é 9 35—00.
János vitéz ctmű filmet Is bemutn- 38/b.
Ják. Kérjük a tagság pontos megje- ELADÓ leszámoló villanyóra.
16—17
Csongrádmegyel Nyomdaipari
lenését,
hozzátartozókat is szívesen éves fiúnak használt ruha, rossz ciVállalat, Szeged
látják.
pők, llétvezéi-u. 58,
Felelőa vezető: Vlncza Gvörsx

