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A NYUQATNÉMETORSZAQI SAJTÓ 

A Neue Müncher II-
lustrierte című nyu-
gatnémetországi ké_ 
peslap. február 17-i 
száma van elöltünk. A 
képeslap rövid átla-
pozása is képet ad 
arról, mennyire fasi-
zálódott a nyugatné-
met sajtó és Adenau. 
er — de nem külön-
ben a nyugati meg-
szálló hatalmak —> 
tudtával, beleegyezé-
sével milyen náci 
propaganda folyik ma 

Nyugatnémetország-
ban. A címlapon mo-
noklis német tábor-
nok, mögötte montázs 
Páris látképéről, kö-
zépen az Eiffei-to. 
rony. Clm: „Egy né-
met megmentette Pá-
rist". Chollitz náci 
vezérőrnagyról van 
sző, Páris utolsó náci 
parancsnokáról. Rent 
a lapban báromold,i-
las riport következik 
a tábornok mai életé-
ről, közlik visszaem-
lékezéseit Páris „meg-
mentéséről". Chol-
titznak Sok lehet a 
mondanivalója, mert 

cikke „folytatása kö. 
vetkezik'4 megjegyzés, 
sel végződik. 'A cikk 
tartalma röviden: a 
nácik jók voltak é6 
nem bántották a fran-
ciákat. 

A következő olda-

lon: Képes riport 

Krupp és bűntársai 

kiszabadulásáról, 
megható jelenetek, 
giccs, nácizmus, há-
borús uszítás. Majd 
beszámoló India vas-
úit forgalmáról: 
egyébként ez n szám 
legtanulságosabb cik-
ke, mert —-N persze 
akaratlanul — képet 
ad az indiai dolgozók 
nyomoráról. Központi 
sláger: fényképes is. 
mertelő az Ameriká-
ban készülő Roinmel-
filmről. Az amerikai, 
ak Young, angol tá-
bornok életrajza alap-
ján filmesítik meg a 
náci hadvezér élettőr-
téneiét. Rögtön utá-
na riport található 

Nyugat-Berlinből: 
persze, nem a dolgo-
zók nyomoráról, vagy 

az amerikai fegyver-
kezésről, hanem tíz 
„társaságbeli úriasz-
szony divatgondjai-

ról. 
Képes tudósításban 

számol be a lap a bé-
csi őrültekháza far-
sangi báljáról, ahol 
az ápoltak beteg gesz. 
tusait, vonaglásait 
tárja az olvasó elé. 
„Tiz nap múlva jön 
a halál" címmel tize-
dik, de nem utolsó 
folytatásban közlik 
Hitler utolsó napjai-
nak „igazán hiteles" 
történetét. Heti lio. 
roszkóp féllábú ka-
tonák síeléséről fel-
vett képek, felvételek 
gyilkosokról, cseni, 
pészekröl, egy herce-
gi esküvőről, néhány 
rejtvény és tömény-
telen hirdetés egészíti 
ki • nyugatnémet ú j . 
ságfrás díszpéldányát, 
amelyet egy nyugat-
német szakmunkás 
egyórai munkájának 
béréből az amerikai-
ak jóvoltából bárme. 
Ivik utcasarkon meg-
vásárolhat. 

A Délmagyarortxági Üxemélelmezési Vállalat 

dolgozói ia magukévá tették a 

Hofhcrr-gyár dolgozóinak felhí-

vását. Mindnyájan megtették fel-

ajánlásukat a kongresszus tisz-

teletére. Szabó Mihály szatócs 

vállalta, hogy r, gázfogyasztást 

tíz százalékkal estikentj. Ezt a 

vállalását s*éz százalékaal telje-

sítette. Szabó Mihály ezzel ezer 

forint megtakarítást ér el ha-

vonta és megígérte azt is, hogy 

továbbra is tartja ez a felaján-

lását. Német Lászlóué előkészí-

tő ígérte, hogy a selejtet a nti • 

nimiumra csökkenti. Ezt a válla-

lását teljesítette, de emellett tel-

jesítményét 102 százalékra fo-

kozta. 

EGY N A P országokon át 

Tito nagyon tanulékony lakája 
lehet Washingtonnak, mert ponto-
san leutánozza az USA-nak Kínával 
szemben elkövetett légiprovokáci-
óit. Rendszerint Albániát választja 
ki magának airra, hogy előbb meg-
sértse légiterét, azután hangosan 
rágalmazza. A szabad világ népei 
ismerik már ezt a receptlet és is-
meri maga n jugoszláv nép is és 
türelmetlenül várja a percet, ami-
kor leszámolhat a Titó-bandával. 
GyLlasz most Francóval együtt 
igyekszik beilleszkedni szorosabban 
az Atlanti.pak'Aimba. Méltó harma-
dik társuk a monaneho-fagiszta gö-
rög és török külügyminiszter. 
Együtt tárgyalnak a nyugati tömb-
be való teljes bekapcsolódásról, ahol 
i.-smét összeölelkezhetnek a német fa-
sisztákkal, 

Amerika 

háborús gyujtogatói a csendesóce-
áni szövetség megkötésén fáradoz-
nak. Ebbe mint egyenjogú fél kap-
na helyet a fasizálódó Japán. A 
„dollár"-szövetségben az elgondo-
lás szerint Ausz'iráliának, a Fü-
löp-szigetekinek, UjaéJandnak, az 
ország nélkül maradt Kuomintang-
nak kell résztvemnie. 

CDrdgor i i ég 

fasiszta kormánya háromezer ha-
zafit Bélt halálra. Az elitéltek 
megmentése érdél vében az nnyák le-
velet írtak Sztálin elvtárshoz. Ma-
lik elvtárs ebben az ügyben meg-
kereste az ENSz elnökét és a tit-
kárságot, hogy minden lehető esz-
közzel a halálraítéltek segítségére 
legyen. Bemutatta az ENSz elnöké-
nek a kétségbeesett görög anyák-
nak Sztálin elvtárshoz intézett le-
velét1, amelyben drámai képet ad-
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Széchenyi FÁKLYA filmszínház 
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Vinazatéréa 

Előadások kezdete hétköznap 6 
és 8.kor. vasár és ünnepnap 

4, 6 és 8 órakor 
Pénzlárnyilás délelölt 11 —12-

lg, délután egy órával az elő-
adás kezdete elölt. 

nak a monareho-fasiszták kegyet-
lenkedéseiről. 

Neuyark 

Malik elvtárs két Budapestről ér-
kezett levelet is elküldött az ENSz-
közgyűlés elnökének. Ezeket a Ma. 
gyarországrn menekült görög ha-
zafiak intézték Malik elvtárshoz, 
akit arra kérnek, tiltakozzék az 
ENSz előtt az ellen, hogy a Jugo-
szláviában lévő görög gyermekeket 
kiszolgáltassák a monarcho-fasisz-
táknak. 

Helsinki 

'A' Finn Népi Demokratikus Unió 
teljes ülésen foglalkozott a dolgo-
zók súlyos gazdasági problémáival-
Az ülésen hozott határozat szüksé-
gesnek tartja a tőkések profitjának 
és az áraknak ellenőrzését, a köz-
terheknek a tőkésekre való nagyobb 
arányú áthárítását, a dolgozó em-
berek adójának csökkentését és 
munkanélküliség elleni küzdelem 
megindítását. 

Washingtoni 

jelentések újabb amerikai brutali-
tásról számolnak be: William Du-
bois neves történészt, aki tevékeny 
résztvelt a békemozgalomban, •— 
emiatt különféle rendőri és bírósá-
gi brutalitások érték. 

Rómából 

jelentik, hogy az olasz szenátus re-
akciós többségének sikerült hosszas 
vita után keresztülvinni azt a vá-
lasztási reformot, amely további 
megszorításokat jelent a demokra-
tikus pártok felé. Az új választási 
törvény lehetőséget biztosit a reak-
ciós pártoknak arra, hogy ahol 
szükségét látják. listakapcsolást hoz-
zanak létre a községi választásokon. 
Ha az igy cgyestlett listák bármi-
lyen csekély többségre tesznek is 
szert, mint abszolút többségi pár-
tok kapnak helyet a községi ta-
nácsban. Az új választási törvény-
nek legfőbb célja, liogy ilyen mó-
don csökkentse a demokratikus pár-
tok többségét, amely különösen az 
ország ipari vidékein volt kellemet-
len a reakció szempontjából. A tör-
vény megszavazásával a kormány 
ismét bizonyságot tett nyílt és kö-
vetkezetes népellenes politikájáról. 

Csehszlovákia 

külügyminisztériuma mcgsokalta az 
Étien Manuel Manach bratisz'avai 
francia konzul „diplomáciai" tény-
kedéseit és nemkívánatos elemnek 
nyilvánította. A nyugati hatalmak 
diplomatáinak magatartását jól is-
merik már a felszabadult országok, 
igy Csehszlovákia is, ahol nem első 
esetben történik, hogy súlyos kifo. 
gás merül fel az imperialisták di-
plomatáival szemben. A francia 
konzul már el is hagyta Csehszlo-
vákiát. 
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MOZI 

Szabadság 6, 8: Mindennapi ke-
nyerünk. 

Vörös Csillag 6, 8: ördögszaka-
dék. 

Fáklya 6, 8: Visszatérés, 
A Fáklya Moziban vasárnap dél-

előtt fél 11 órakor filmmatiné. Be-
mutatásra kerül a „Cirkusz" című 
film. 

* 

SZÍNHÁZ 

Üzenet az élőknek 

Kedd: „Csokonay"-bérlet. 
Csü'örtök: „Vasvárt'-bérlet. 
Péntek: „Erkel"-bérlet. 
Az előadások kezdete este fél 8 

órakor. 

Tájssinház 

Február 21-én Újszerű jván: 
„Amerika hangja" fél 8 órakor. 

* 
EGYETEMI-könyvtár hétköznap 

reggel 8-tól este 7-ig nyitva. — 
Könyvkölcsönzés 8-tól 1 óráig. 

* 

A Somogyi-könyvtár nyitva: min-
den hitköznap délelőtt 10 órá'ól 
délután 5 óráig. 

• 

Múzeum: hétfő kivételével minden 
nap délelőtt 9 órától délután 3 
óráig, 

* 

Állandó éjjel-nappali szolgálatot 
tartanak a következő gyógyszertá-
rak: 72. sz. Klauzál-tér 9. 71. sz. 
Petőfi Sándoi-sugárút iljb., 67. 
sz. Kossuth Lajos-sugarút 31. Este 
8 ó r á i g tart nyitva: 70. sz. Új-
szeged. 68. sz. Kálvária.tér 7. Reg-
gel 9 ó r á t ó l este 7 óráig 63. sz. 
Szent György-téri. A Földműves-
utcai gyógyszertár e s t e 7-ig. 57. 
sz. Klauzál-tér 3. sz. Kígyó-gyógy-
szertár r e g g e l 8-től e s t e 6-ig 
nyitva. 

* 

IDŐ JÁRÁS JELENTÉS. Jobbá-
ra ködös idő, többfelé esővel, a he-
gyeken havazással. Mérsékelt dél-
nyugati, déli szél. A hőmérséklet 
emelkedik 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A mai 
tiszai vízállások: Szolnok 06 cm, 27 
százalék, Csongrád 19 cm, 29 szá-
zalék, Szeged 76 cm, 28 százalék. 
A Maros Makónál 12 cm, 11 szá-
zalék. 

A RÁDIÓ MAI-MÜSORA 

FEBRUÁR 20. KEDD. 

Kossuth-rádtó. 

7 Vidám zene. 7.20 Operarészle-
tek. 8 Opcrettdalok. 11-30 Fodor 
László furulyázik. 12.15 Baráti né_ 
pek dalai. 12.45 Debussy: Gyermek-
kuckó — szvit. 13 Részletek Milju-
tyin és Sztreijnyikov operettjeiből. 
14-10 Szórakoztató zene. 15-30 Tö-
megdalok. 15.55 Kcringők. 16.20 Is-
kolások rádiója. 17.10 A Rádió né-
pi zenekara játszik. 18 Alexej 
Tolsztoj. 20-15 Miskolci műsor. 22 
óra 15 Hanglemezek. 23 Schubert: 
C-dur vonósötös. 23.45 Tánczene. 

Petőfi-rádió. „ 

7 Könnyű zenekari muzsika. 7.35 
Magyar nólák, 8 Balettzene. 8 30 
Színes muzsika. 9 Offenbach: Ba-
lettzene. 9.20 Iskolások rádiója. 10 
óra 10 Szovjet müvek két zongorán. 
10.40 Könnyű zene. 11.10 Szórakoz-
tató zene. 15 Richárd Strauss: Don 
Quijoto-szimfónikus költemény. 15 
óra 40 Rachmaninov-dnlok. 16.10 A 
Melódia-együttes játszik, Lorencz 
Kornélia, Szabó Miklós énekel, 17 
éra 15 A Természet és Technika új 
szama. 17-30 Tánczene. 18 A ma-
gyar rádió műsora az Ózdi Szénbá-
nyák Putnoki Üzemének, 18.40 Min-
denki operája. 19.40 Egy falu — 
egy nóta. 20 'A Rádió tánczenekara 
játszik. 20.45 Mi történik a világ-
gazdaságban? 21.30 Fiatalok hang-
versenye. 22.35 Szív küldi szívnek 

E L Ó R E I F j t S A G 

Á szegedi egyelem jogi karónak hallgatói 
jó tanulással készülnek a pártkongresszusra 

A szegedi egyetem jogi karának 
hallgatói a Pártkongresszus tisz-
teletére vállalták, hogy tanulmá-
nyi eredményüket a mult évihez vi-
szonyítva megjavítják. Ennek ér-
dekében minden egyes előadás 

a hallgatók elhatározták, hogy 19-
től 24-ig „Kongresszusi mintahe-
tei" tartanak. Ezen a héten a ta-
nulást, a munkafegyelmet és a 
szervezeti életet a maximumra fo-
kozzák. A „Kongresszusi minta-

UCÎCLTCÜI III lllUCil CgJCO " " . 

anyagát a gyakoriali órákon sze- (hét" után ezt a sízinvona at to-
mináriumszerűen megbeszélik. A I vábbra is meg akarják tartam. JSn_ jótanuló hallgatók vállalták, hogy 
a gyengébb tanulókat segtik a ta-
nulásban. Titkos Károly elsőéves 
hallgató vállalta, hogy Kozák Sán-
dornét, akinek nincs meg a megfe. 
lelő alapképzettsége és úgy lát-
szott hogy a vizsgákon nem ér el 
megfelelő eredményt, mint tanuló-
párját segíti. Ennek meg is lett az 
eredménye, mert Kozák Sándorné a 
félévi kollokviumokat közepes ered-
ménnyel letette. A hallgatók kö-
zű. számosan segítették át tanuló 

nek érdekében a jogikar 8 DISZ-
csoportja párosversenyre lépett 
egymással. Minden egyes hallgató 
füzetet fektetett fel, melyben egy 
héttel előte meghatározza napi mun-
katervét. 

A felnő évfolyamok hallgatói — 

xkik politikai gazdaságtant eddig 

„em hallgatak —mo-st kérték, hogy 

a politikai gazdaságtant külön hall-
gathassák és kongresszusi felaján-
lásként vájatták, hogy ezeket^ az 

párjaikat" a fétóvi"köí okviumokon. i úőadásokat a gyakorlati órákon 
Most a DISZ-szervezet javaslatára I rendszeresen átbeszelik. 

Barátságos labdarugó mérkőzések 

Szegedi Petőfi—Szolnoki Lokomotív 5 :1 (2:0) 

A sokat támadó Szegedi Pető-

fi jó játékkal megérdemelt győ-

zelmet aratott a mezőnyben jól 

játszó, de kapu előtt határozat-

lan Szolnoki Lokomotív felett- A 

szegedi csapat helyenként tet 

egyes játékosok erőnlétével még 

baj van. Góllövők: Re'ter (2) , 

Csáki, Kassai és Bemcsik, illet-

ve Pintér. A szegedi együttesből 

jól játszottak Reiter, Gyuns , 

Gyurik és Nikol cza, helyeukent 

szetős támadásokat vezetett, d i Ladányi és Bénák. 

Szegedi Honvád—Mezőhegye»i Állami G a z d a s á g i SE 2:1 (1 :1 ) 

A Szegedi Honvéd labdarugó 

csapata vasárnap Mezőhegyesen 

a szovjet emlékmű ünnepélyes 

leleplezése alikalmából barátsá-

gos mérkőzést játszott- A Hon-

véd csapat, bár sokat támadott, 

játéka még sem volt meggyő-

ző. A Szegedi Honvédek nem 

vették komolyan ezt a mérkő-

zést, inkább a szép játékra fek-

tették a fősúlyt, mint a szám-

saerű eredményre. A mezőhegye-

siek lelkesen küzdöttek. Góllö-

vők: Korom és Barát , illetve 

Nagy I I . Az Sz- Honvédból Ba-

rát és Rádai játszottak kifogás-

talanul. 

Drága jó feleség, édesanya ésl 
nagyanya 

id. Vanvó Sándorné 
Kovára Anna Erzsébet 

elhunyt 71 éves korában. Te-J 
metése február 20-án fél 4 óra-J 
kor a Bolvárosi-lomelőben. 
Gyászolják szerelő férje, gyer-| 

mekei és unokái. 

awa 
Fájdalomtól megtört szívvel! 

tudatjuk, hogy a legdrágábbj 
édesanya és nagymama 

Ká l f ó Má r í onnc * 
sz. Kovács Julianna 

hosszú szenvedés ulán életének? 
73. évében elhunyt. Gyászolják:} 
gyermekei: Margit, Lajos, Gás-S 
pár, Julianna, Jolán; vejei, me-| 
nyei és unokái. 

Temetése február 20-án dél-J 
után 3 órakor az alsóvárosi ká_| 
polnából. 

Szegedi Petőfi II.—Kistelek 12:1 
<7:0; 

Az első csapat játékosoktól 

felerősített Sz. Petőfi fölénye-

sen győzött. Góllövők: Gréczi 

(5), Apró (4), Szabó (2) és 

Törköly, illetve Galambszegi. 

Szegedi Petőfi ifi—Szegedi 

Lokomotív ifi 7:3 (6:1) 

A két bajnokjelölt összecsapá-

sából a tervszerűbben játszó Sz. 

Petőfi ifi került ki megérdemel-

ten győztesen. 

Az Sz. Lokomotív birkózik 

nagy győzelme 

Az Sz. Lokomotív birkózó 

csapatá városközi mérkőzés ke-

retében 7:1 arányban fölényeren 

győzött a Bajai Építők Jlen- A 

Szegedi Lokomotív minden ver-

senyzője, Futó n . , Tamási. Do-

bó, Ze'enák, Balog H., Balog I . 

és Hőhn tussal győzték le el-

lenfeleiket. A küzdelem folya-

mán csak egyetlenegy pontozá-

sos vereséget szenvedtek-

Szegedi Lokomot ív—KSTK 1:1 

(0:1; 
A Szegedi Lokomotív vasár-

nap Kiskunfélegyházán a K. 

SzTK-val mérkőzött és iramos, 

j ó játék után döntetlenül vég-

zett-

A SZEGEDI TÜZGP vezetősége 
felhívja a vállalatok áruhitelfelelő-
seit, hogy az 1951. évi tüzelőhitel-
.kcióhoz szükséges szá'litási utal-
ványokat sürgősen vegyék át a 
központ irodájában, Szeged, Lenin, 
utca 2. 

A HONVÉDSÉG közli, hogy az 
új szegődi elemi lőtéren az éleslövé-
szet február 17-én megkezdődött. A 
lőteret 2 kilométer körzetben bárki 
csak saját felelősségére közelítheti 
meg. 

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
Társulat biológiai szakosztálya ma 
este 7 órakor tartja előadói ülését 
Horváth Mihá!y-utca 3 szám alatl 
az első emeletem. Dr. Megyeri Já-
nos egyetemi adjunktus tart elő-
adást „Darvln és az új szovjet 
biológia" címmel. Minden érdeklő-
dőt szívesen látnak. 

A Szegedi Építők SE nyerték 

a labdarugó villámtornát. 

A Szegedi Építők SE a H . 

pártkongresszus tiszteletére ren-

dezett vil lámtornát veretlenül 

nyerte meg. Második helyen a 

Felsővárosi DISz végzztt. Ered-

mények: Sz- Építők SE—Tápé 

1:0 (1:0), Felsővárosi D I S z — 

Tiszamenti Fűrész 2:0 (1:0), 

Sz. Építők SE—Felsöváro-1 

DISz 4:3 (1:1) . 

Barátságos teremkézilabda 

mérkőzések 

Szegedi Építők S E — D É M A 

22:2 (12:2), női mérkőzés. Sz3-

gedi Építők S E — D É M A 58:34 

(20:11), férfi mérkőzés-

TOTÓ-EREDMÉNYEK: 

1. Cs. Vasas—Bp. V. Met. 2 4 : 3 
2. V. Ganzvillamy— 

Bp. Honvéd 1 12:09 
3. Bp. Épilők—V. Elektr. 2 8:12 
4. V. L. Kístext—BDSE 1 11: 9 
5. V. L. Pamut— 

Sz. Gázgyár 2 2: 3 
6. Cs. Vasas—Bp. V. Met. x 2: 2 
7. V .L . Keltex—Bp. Honv. 2 1: 2 
8. Textiles—Bp. Lokom. 1 56:50 
9. Bp. Lokom.—Textiles 2 36:45 

10. Bp. Gyárépitő—Cegléd 1 5: 1 
1. Bp. V. Met.—Sí. Dózsa 1 8 : 2 

12. Bp. V. Lobogó— 
Bp. V. Metsor t 3: 0 

Ncmhlvata'os totóeredmények 

A sportfogadások 1951 február 
18-iki hetének fordulójára 97.496 
darab kéthasábosnak megfelelő tip-
szelvény érkezett be, 

12 találatot mindössze csak hár-
man értek el, ezek egyenkint kb. 
16.240 forintot nyernek. 

03-an értek el 11 találatot, ezek 
egyenkint 770 forintot kapnak. 

A tíztalálatos szelvények száma 
600 darab, eblicn a nyerőszámban 
egy-egy nyertes szelvényre kb. 80 
forint jut. / z 

A Púrlliongrrattzusra 

filléres különvonat indul febru. 
ár 25-én Budapestre, jegy ára 
33 forint. Jelentkezni lehel 
IBUSZ-nál, Klauzál-tér 2. 

DÉLMAGYAROKSZAG 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
ZOMBOR1 JÁNOS, 

Szerkesztő: 
BÓDAY PÁL. 

Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11. 
Telefon: 35-35 és 30-03. 

Éjjeli szerkesztőségi telefon: 
este 8-tól 34-38. 

Kiadóhivatal: Szeged, Lenin-u. 6. 
Telefon: 31-16 és 35.00. 

Az x-szel jelzett közlemények 
díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda. Szeged. 
Felelős vezető: Priskin Sándor. 


