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Elítélték az amerikai irányítás alatt működű 
csehszlovákiai gyilkos terroristákat 

Prága (CTK). A jihlavaá állami 
bíróság most tárgyalta annak a 14 
tagú terrorbandánaik bűnperét, 
amelyet Ladislav Maly, amerikai 
ügynök vezetett és amelynek tag-
jai július 2.án megtámadták a bíbi-
cei helyi nemzeti bizottság tanácsá-
nak gyűlését, három tanácstagot 
meggyilkoltak, egyet pedig súlyo-
san megsebesítetteik. 

Az ítéletet szombaton hirdették 
ki. 

Antonim Mitysika kulákot. Jan 
Plichta kulákot, Drahoslav Nemec 
gazdag kereskedőt, Frantisek Ko-

pulet _ vadőrt, az arisztokrácia volt 
szolgáját, Antoni Skirdla vadőrt, 
Vaciav Drboia és Frantisek Karil 
római katolikus papokat halálra, a 
többi négy vádlottat pedig 20 év. 
tői életfogytiglani börtönre ítélték. 

Maly bandavezért a csehszlovák 
biztonsági szervekkel folytatott 
harcban megölték, amikor leleplez-
ték a felfegyverzett bandát, ame-
lyik egy mezőn rejtőzött. 

Malyt amerikai dollárokkal lát. 
ták el. A banda tagjai „csendes 
napokon" 200 koronát kaptak és 
300 koronát, amikor gyilkoltak és 

terrorcselekedeteiket végrehaj tották. 

A Karlovy Vary-i filmfesztiválon 

bemutatták a „Felszabadult föld ( í  

című magyar filmet 

Karlovy Vary (MTI). Vasárnap, 
július 15-én, a karlovyvaryi fi lm. 
fesztivál második napján került sor 
az első magyar filmbemutatóra. 

A műsoron a „Felszabadult föld" 
szerepelt. 

A nagy tetszéssel fogadott film 
bemutatója után a magyar és a 
szovjet küldöttség tagjai baráti be-
*zé!getést folytattak a látottakról. 

Szemjonov a film legsikerültebb 
részének a felszabadulást és a Gőz 

Jóska hazatérését bemutató jelene, 
tet tartotta. Általában a szovjet 
küldöttek a „Felszabadult föld"-et 
jelentős lépésnek tartják az új ma-
gyar fim útján. 

Legközelebb kedden délelőtt ke-

rül sor ismét magyar filmek veti. 

tésére. Két dokumentfilmet: „Ke-

zünkbe vettük a béke ügyét" és az 

>,1951 május 1-ét" mutatják be a 

karlovyvaryi filmfesztiválon. 

Súlyos összetűzésekre vezeteti 
Truman tanácsadójának Teheránban való 

megjelenése 
Az iráni kormány statáriumot rendelt el a főváros területére 

Teherán (MTI). Irán népe fe'_ 
háborodással fogadta Harimannak, 
Truman külpoliti tanácsadójának 
Teheránba érkezését. — Mint a 
Reuter jelenti, a teheráni amerikai 
és angol nagykövetségeket vasár, 
nap rendőrökkel megrakott teher-
autók vették körül, hogy megaka-
dályozzák a tüntetéseket a nagy. 
követségek környékén. A városokon 
tankok vonultak keresztül. 

Már a kora esti órákban meg-
teltek a főváros utcád. A felvonuló 

csoportok Picasso békegalambjá-
nak mását vitték. 

A jobboldali elemek megtámad, 
ták a békésen menetelő békehar-
cosokat. Az AFP jelenti, hogy az 
összeütközések során 11-en meg-
haltak és mintegy 50-en megsebe-
sültek. 

Az iráni kormány tegnap este 

rendkívüli minisztertanácson elren 

delte a statáriumot Teherán teirü-

lletére. 

SZOMBATON a Széchenyi-téri 
népboltban valaki tévedésből el-
vitte igazolványaira. Kérem az ille-
tőt, a számomra nagyon fontos ira-
tokat hozza vagy postán küldje lie 
a Délmagyarország kiadóhivatalá-
ba, magas jutalomba részesül. 
ELADÓ: olajos kannák, konyhaasz-
talok, faanyag, üvegezett válaszfal, 
és ablakok. Telcki-utca 1. Házfel-
ügyelő. 
1—2 ÉVES csikó eladó. Paprika-u. 
21. szám. 
EÖRKABATJAT most festesse, ja-
víttassa Csordás bőrruhakészltönél, 
Szentmiklós-utca 7„ Felsővárosi 
templom mögött. 
BALLAGITÓ-sor 44. szám alatt egy 
ötször öt méteres szín eladó. 
MEGBÍZHATÓ bejárónőt keresek 
azonnalra. Dr. Petri, sebészeti kli-
nika. 
MODERN komótot, politúros subló-
tót és gyermekruha szekrényt kere-
sek megvételre. Tanítói kiskertek, 
Rábai-utca 1. 

Nagy gyakorlattal rendelkező 

gép- és gyorsírót 
felveszünk. Jelentkezés: Le-
nln-u. 11., I. emelet, szerdán 
11—1 ifi. 

FELHÁLÓ, nagy asztal, kertiszékek, 
íróasztal márványlapos, mosdószek-
rény eladó. Megtekinthető: Sztálin-
körut 52. I. 4. Vén. Délután 5—6. 
EGY használt 500 kg-os toiósmér-
leg eladó. Kiskundorozsma, Petőfi-
utca 40. 
EGY 8 hónapos süldő eladó. Újsze-
ged, Kállai-fasor 18. 
Csongrádmegyei Ingatlanközvetítő 

Vállalat közli: 

KERTES családi ház, jégszekrény, 
bronzcsillár eladó. Borbély Károly, 
Dorozsma. Sztálin ut 50. 
KÜLÖNBEJARATŰ bútorozott szoba 
kiadó két férfi részére. Attila-utca 
9, II. emelet 5. ajtó. 
EGY szoba fáskamrából álló laká-
som elcserélném szoba-konyhásért, 
ráfizetéssel. Katona József-utca 44. 
szám. 

ÁLLANDÓAN veszek liasználh hi-
ányos gyermekkocsikat és varrógé-
pet. Levélhívásra házhoz megyek. 
K. D. Rákóczi.utca 24. szám. 

KIS és nagy jeges, vaslánc, drót-
kötél, samott-tég'.a, fali csempe, 
üveges faajtó, vasajtók eladók. 
Klauzál.tér 7. 
EGY árián süldő és egy ágy el. 
adó. Borbás-út 25. 
DESZKAALLVÁNYOK, ablakré-
szek, cserépkályha, gázkályha, vas 
kerti bútor, fajenc mosogató, k i . 
öntő eladó. Április 4._úlja 19. I. 
30x30 centiméteres CEMENTLA-
POK (használt) eladók. Pásztor.u. 
38. szám. 
FIATAL, gyermektelen művészhá-
zaspár keres különbejáratú szobát, 
fürdőszoba- és konyhahasználattal 
a belvárosban. Központi fűtés előny, 
ben. Beck György-utca 7. I I . 7. a. 
BÚTOROK, porcellán-, üveg- és fő. 
zőedények, kályha, jégszekrény el-
adó. Polgár-utca 16., földszint jobb 
1. ajtó. 
EGYPÁREVEZŐS csónak eladó. 
Megtekinthető: Rom-utca 9. 
100-as SACHS, 19-es ballongumi-
val eladó. Kö'.csev-ulca 5. 
BETEGTOLÓ-SZÉKET megvétel-
re keresek. Szeged, Valéria-tér 14. 
Házfelügyelő. 
RÁDIÓ 3+l-es jó állapotban, Chem. 
nicz-féie Sas kötőgép eladó. 5 óra 
után, Csaba-utca 19. 
ELADÓ szép politúros kombinált 
szekrény. Petőfi-telep I I . utca 21. 
szám. 
JÉGSZEKRÉNY, kisméretű és 
petróleumgázfőző eladó. Deák Fe. 
renc-utca 2. I. 6. 
HAROMLANGÚ gáztűzhely eladó. 
Sztálin-krt. 28. ÜV melletti gyü-
möicspavillon. 
ELVESZTETTEM fekete bőrtár. 
cámat, benne fontos iratokkal. Ké-
rem a megtalálót, hogy magas ju-
talom ellenében az iratokat szemé-
lyesen, vagy postán küldje be a 
Délmagyarország kiadóhivatalába. 
CSÓNAK farmotorral eladó. Dan. 
ner, Szentháromság-utca 6/a, va-
sárnap. 
AJTÓ, új, kélszárnyas, 50 literes 
rézüst, cementkád eladó. Sárkány-
utca 25. 
VARRÓGÉP és egy 300 kilóig mé-
rő mázsa súlyokkal eladó. Érdek-
lődni: Faragó-utca 8. szám alatt. 
HARMÓNIUM, négy oktávos, há-
rom basszusos jókarban lévő eladó, 
ősz-utca 24/b. 
FÉRF I legfinomabb tropikál ú j 
öltöny középtermetre eladó. Batiz 
szabó, református palota. 

Pártoktatás Háza hírei 

A pártoktatás és tömegpropagan-
dafelelősök ma, kedden délután 6 
órakor a Pártoktatás Házában ér-
tekezletet tartunk. Az elvtársak fel-
tétlen jelenjenek meg. A titkár elv-
társak minden alapszervezettííl lei''4. 
jék be a Pártoktatás Házába a lö-
megprop.-felelős elvtársat. 

Af$t.-prop, osztály. 
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MOZI 

Szabadság: Fél 7, fél 9 „Magános 
ház" (július 16—20-ig.) 

Vörös Csillag: Fél 7, fé! 9 „Kár-
hozottak összeesküvése:' (július 16 
-18-ig). 

Fáklya: „Hulló, Moszkva és Hír-
adó", 6, 8, (július 16-tól 19-ig.) 

• 

SZÍNHÁZ 

Szünet. 
• 

A Múzeum nyílva keddtől pén-
tekig délelőtt 9-től délután S-ig, 
szombat és vasárnap délelőtt 9-től 
1 óráig. 

Az Egyetemi Könyvtár július hó-
ban hétfőtől péntekig reggel 8 órá-
tól délután fél 5 óráig, szombaton 
8 órától fél 2 óráig van nyitva. 
Könyvkölcsönzés minden nap dél-
előtt 8 órától 1 óráig-

A Somogyi-könyvtár nyitva van 
július és augusztus hónapban köz-
napokon délelőtt 10 órától 14 
óráig. 

* 

IDŐJÁRÁS JELENTÉS: Változó 
felhőzet, néhány helyen zápor, zi-
vatar, kedden száraz idő. Mérsékelt 
déli-délkeleti, majd megélénkülő 
nyugati szél. A hőség kissé mérsék-
lődik. Várhaló hőmérsékleti értékek 
az ország területére: reggel nyuga-
ton J5—17, keleten 17—19, délben 
28—31 fok között. 

RÁDIÓ MAI MŰSORA: 

1951 július 17, kedd. 

Kossuth-Rádió 

7.00: Operarészletek. Hangleme-
zek. 7.20: Vidám zene. Hangleme. 
zek. 7.45: Lapszemle. 7.55: Műsor-
ismertetés. 8.05: Hanglemezek. 8.30 
Műsorzárás. 11.30: Koszta Bácsi. 
12.30: Éneklő vidéki ifjúság. 13.15: 
A rádió szórakoztató zenekara. 
14.10: Operettrészletek. Hangleme. 
zek. 15.30: Csehszlovák kantáták. 
15.50: Műsorismertetés. 15.55: Is-
kolások rádiója. 17.10: Hanglemez. 
17.45: Termelési hiradó. 18.00: 
Nazim Hikmet. Béke-díjas költő, 
ről. 19.00: Népdalfeldolgozások. 
20.00: Hangos Újság. 20.30: Ver. 
senyben az ország kenyeréért. 20.45 
Lészen ágyu. 23.40: Operettrészle-
tek. 

Petőfi-Rádió 

7.00: J ó reggelt, gyerekek! 7.55: 
Magyar népdalok. 8.00: Balettzene. 

Gyenge mezőnyök a vasárnapi ifi úszóbajnokságokon 
Az újszegedi versenyuszodában 

vasárnap rendezték meg Csongrád 
megye 1951. évi ifjúsági úszóbaj-
nokságait. A verseny iránt a r.é_ 
zök részéről igen szép érdeklődés 
nyilvánult meg. Nem mondhatjuk 
azonban ezt a versenyen résztvevők 
részéről, mert az egyes számok 
igen gyér mezőnyökből álllak. A 
küzdelem úgyszólván a Szegedi 
Petőfi és a Szegedi Dózsa között 
zajlott le. A tizenkilenc bajnoki 
számból tizenegyet a Petőfi, né-
gyet pedig a Szegedi Dózte. nyert 
meg. 

A bajnoki számok eredményei: 
Nöi számok: 100 m. mell: 1. Peterdi 
(Petőfi) 1:37.8, 2. Bán (V. Dózsa) 
2:03, versenyen kívül Bánkuti (Pe-
tőfi) 1:38; 100 m.es hát: 1. Dobler 
(Petőfi) 2:06.2, versenyen kívül 
Murányi (Haladás) 1:45.3, Dobsa 
(Haladás) 1:59; 100 m-es gyors: 
1. Lábdy II . (Petőfi) 1:26.6, ver-
senyen kívül Lábdy I. (Petőfi) 
1:27; 200 m-es mell: 1. Peterdy 
(Petőfi) 3:39, versenyen kívül Bán_ 
kuti (Petőfi) 3:35; 200 m.es gyors: 
1. Lábdy II. (Petőfi) 3:12.7. ver. 
senyen kívül Lábdy I. (Petőfi) 3:14. 

Férfi számok: 800 m-es gyors: 
1. Fazekas (Sz. Dózsa) 11:30.4, 
2. Lugosi (Petőfi) 12:17.2; 200 m-
es pillangó: 1. Barcs (Petőfi) 
3:01.8; 2. Hernyák (Petőfi) 3:23.8; 
200 m-es hát: 1 Csapó II . (Petőfi) 
3:12, versenyen kívül Benkő (V. 
Dózsa) 3:01.6; 200 m-es mell: 1. 
Barcs (Petőfi) 3:09, 2. Dobai (Pe. 
tgfi) 3:22.8, 3. Kopasz (Petőfi) 
3:28; 200 m.es gyors: 1. Fazekas 
(Sz. Dózsa) 2:38, 2. Lugosi (Pe-
tőfi) 2:46.9; 100 m-es pillangó: 1. 
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Labdarúgás 

Szegedi Dózsa—Sz. Kinizsi 2:1 
(1:0). Megyei I. osztályú bajnoki. 
Gyenge játék után öngól árán sze-
rencsés győzelem. Góllövök: Bíró, 
Sándor öngól, illetve Szirovicza. 

V. L. Sz. Kender—Hmv, Dózsa 
1:0 (0:0). Megyei I. osztályú bajno-
ki. Vásárhely végig többet támad. 
A szegedi csapat jól védekezik, a 
győzelmet a II. félidő közepén Té-
tervári 1 l-esével szerzik meg. 

VL. Dorozsma—Sz. Postás 2:2 
(2:0). Megyei I. oaztállyű bajnoki. A 

Barcs (Petőfi) 1:18.9, 2. Hernyák 
(Petőfi) 1:24; 400 m-es gyors: 1. 
Fazekas (Sz. Dózsa) 5:28, 2. Lu . 
gosi (Petőfi) 5:47; 100 m-es mell: 
1. Dobai (Petőfi) 1:31.6, 2. Ko. 
pasz (Petőfi) 1:35.2, 3. Gabányi 
(V. Dózsa) 1:38.2; 100 m-es hát: 

1. Csapó II. (Petőfi) 1:23.8, 2. 
Szabó (V. Dózsa) 1:53. versenyen 
kívül Bodor (Csepeli Vasas) 1:20.5; 
100 m-es gyors: 1. Szentklárai 
(Dózsa) 1:09.9, 2. Deák (MTSE) 
1:12 3, versenyen kívül Keméndy 
MA VAUT 1:04. 

A váltók eredményei: 4x100 Ki-
es női vegyes: 1. Szeged I, 6:55. 
2. Szeged II. 7:16; 4x100 m-es 
férfi vegyesváltó: 1. Szeged I. 
5:55.2; 4x200 m.es férfi gyorsváltó: 
1. Szeged 11:38.6, 2. Vásárhely 
175 méteres hátránnyal; 4x100 ni. 
es férfi gyorsváltó: 1. Szeged 
5:15.5, 2. Vásárhely 5:45, 

A kisérő számok győztesei: 50 
m-es úttörő mell: Rácz (Petőfi) 
45.4; 50 m-es serdülő, pille: Ta-
kács (Dózsa) 41.8; 50 m-es ut. 
törő hát; Horváth (Sz. Dózsa) 
45.6; 50 m.es úttörő gyors: Tompa 
(Petőfi) 38 mp; 50 m-es úttörő 
mell, 12 éven felüli: Katona (V. 
Dőzsa 41.8; 50 m-es úttörő leány 
mell: Horváth (V. Dózsa) 52.8; 50 
m-es úttörő leány gyors: Dóka 
(Petőfi) 50.8; 50 m-es serdülő f iú 
pillangó: Nóvák (Petőfi) 39.6; 100 
m-es serdülő hát: Kuhn (Petőfi) 
1:31.4; 50 m.es úttörő hát: Hor-
váth (V. Dózsa) 42.5; 100 m-es 
serdülő mell: Vajtai (Petőfi) 1.20; 
100 m-es serdülő gyor: Varga (Pe. 
tőf)i 1:15.5. 

r 

Ifiibajnoki eredmények: Sz. Pető-
fi—Sz. Építők 3:2 (2:1). Hmv. Dó-
zsa—V. L. Sz. Kender 10:2 (2-2), 
Sz. Kinizsi—Sz. Dózsa 9;0 (5:0), 
Sz. Postás—VL. Dorozsma 6.1 
(3:0). 

Nemhívatalos totó eredmények 

A sportfogadások 28. fordulójában 
12 találatot két pályázó ért el, nye-
reményük 24.350 forint. 

11 találatot 14-en értek el, fejen-
ként 3.475 forintot kapnak, 262 tf-

jól hajrázó Postás nagy küzdelem zes találat közölt fejenkint 217 fo-
után hozta haza az egyik pontot. ' rintot osztanak ki. 

Megnyílik Szegeden a dolgozók esti 

közgazdasági középiskolája 

Felemelt ötéves tervünk teljesí-
tésére Népgazdaságunknak sokezer 
vállalati tervezőre, statisztikusra, 
könyvelőre van szükség. Ezekre a 
foglalkozásokra alkalmas szakká-
dereket képez a közgazdasági kö-
zépiskola. Népi demokráciánk az 
üzemi munkásoknak és dolgozó pa 
rasztoknak, akiknek a múltban 
ntean volt lehetőségük a tanulásra, 
biztosítja a közgazdasági középis-

Hangiemezek. 8.30: Tarka muzsika. | kola elvégzésének lehetőségét. Ezért 
Hanglemezek. 9.20: Iskolások rá. 
diója. 10.10: Znogora. 10.40: He-
vesi Fazekas István és zenekara. 
11.10: Hanglemezek. 11.30: Mű-
sorzárás. 15.00: Zenekari muzsika. 
Hanglemezek 15.40: Hanglemezek. 
16.10: Operettzenekar. 17.15: Egész 

évben friss gyümölcs. 17.40: Tánc-
zene. 18.00: Dolgozóknak zenéről. 
18.40: Tánczene. 18.55: Egy falu 
— egy nóta. 19.30: Régi mesterek 
muzsikája. 21.30: Mi történik a vi-
lággazdaságban? 21.45: Opera-
részletek. Hanglemezek. 22.25: Vo. 
nósnégyes. 

Felhívás a területi békcblzottság 

titkáraihoz! 

Folyó hó 18-án (szerdán) délután 
6 órai kezdettel az MSzT-székház-
ban (Horváth Mihály-utca 3.) alatt 
értekezletet tartunk, kérjük a lit-
kár munkatársak pontos megjelené-
sét. 

Városi Békeiroda 

ősszel ismét megnyílik Szegeden a 
Dolgozók Esti Közgazdasági Kö-
zépiskolája. Jelentkezhetnek mind. 
azok a dolgozók, akik szeptember 

l . ig betöltik a 17. évet, vagy 45 
évnél még nem idősebbek és el-
végezték az általános iskola VIII . , 
a polgári iskola IV. osztályát. Je-
lentkezni lehet július folyamán vagy 
a közgazdasági középiskolában, 
vagy az üzemek, egyéb intézmé-
nyek oktatásfelelőseinél. A felvé. 
tellel kapcsolatban bővebb felvilá 
gosítást az iskola igazgatósága 
nyújt Sztálin-sétány 14. szám alatt. 
Az ősszel menyíló I I I , illetve IV. 
osztályba olyan dolgozók is jelent, 
kezhetnek, akik az első két osz-
tályt már régebben elvégezték. 

Munkafelajénlást lett Olkotmánvunk ünnepére 
A SZEGEDI BEKE-ZENEKAR 

A Zsiga Ernő karnagy vezény-
lésével működő szegedi Békezene-
kar méltóképpen csatlakozott ahhoz 
az egyre szélesedő munkafelaján-
lási mozgalomhoz, amelyet a dolgo-
zók indítottak augusztus 20., Al-
kotmányunk ünnepe alkalmából. 
Elhatározták, hogy felkeresik a 
környékbeli termelöcsoportokat, 
cséplöhelyekel és zenével szórakoz-
tatják ebédszünetben a cséplömun. 
kásokat. Erdösi József kultúrvezető 

szervező munkája nyomán már meg is folyik. 

is kezdődtek az első ilyen hangver. 
senyek. Az egyes cséplőgépekhez a 
Békezenekar 12—12 tagú brigádja 
megy ki. Most vasárnap egy 12 
tagú brigád az alsóvárosi vasutas 
kultúrházban nyújtott szórakoztató 
műsort a dolgozóknak. 

Alkotmányunk ünnepén a teljes 
zenekar rendez délelőtti nagy hang. 
versenyt Szegeden, Erre a napra 
három új szovjet zeneművet tanul-
nak meg, amelyek gyakorlása már-
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MNDSZ-HIREK 

MNDSz kerületi ügyverelők részé-
re ma, kedden délután 5 órakor 
értekezletet tartunk. 

MSZT-HIREK 
A Magyar-Szovjet Társaság sze-

gedi titkárságának székházában 
(Horváth Mihály-u. 3. sz. alatt) 
folyó hó 17-én, kedden 6 órai kez-
dettel titkári értekezletet tartunk. 
Megjelenésükre feltétlenül számi-
unk. 

Az MSzT szegedi titkárságának 
székházában (Horváth Mihály-u. 3. 
sz. a'att) kedden, '7-én 5 órai 

kezdettel szervezői értekezletet 
tartunk. Megjelenésére feltétlenül 
számítunk. 

GUMIBÉLYEGZŐKET 

új eljárással, tartósan 

és gyorsan kész í t 
DÉLMAGYARORSZÁG NYOMDA AV 
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SZAKSZERVEZETI HÍREK 

A Szakmaközi Bizottság értesíti 

Szeged összes üzemi egészségőreit 

és üzemi orvosokat, hogy jú-

lius 17-én, kedden délután 7 óra-

kor a szegedi SzTK-székház (OTI) 

mellett levő MSzT-helyiségben, 

Szentháromság-utca 3. szám alatt 

üzemegészségőri és üzemi orvosok 

részére értekezletet tartunk. 

Kérjük az elvtársak pontos meg-

jelenését. 


