
A VILÁG LEGKORSZERŰBB 
FÖLDALATTI VASÚTJA 

KEDD, 1951. JULIUS M. 

1935 május lS.én nyílt meg az 
Utasforgalom a világ legkorszerűbb 
földalalti vasutjának. a moszkvai 
Metró első vonalán. A megnyitás 
napjáig 13 földalatti állomást épí-
tettek meg. Azóta további 22 álló-
más épült meg. Ezalatt a 15 év 
alatt mintegy 6 milliárd utast szál-
lított a moszkvaiak kényelmes, 
gyors és igen olcsó közlekedési esz. 
köze, a Metró, 

építkezésének munkálatait ábrázol, 
ja. Ez az útvonalrész a Nagy Gyű-
rű második szakaszához tartozik. 
Emberek százai dolgoznak itt, ak. 
navájárok. márványfaragók, vil. 
lanyszerelök, kőművesek, mérnökök. 
A Szovjetunió technikusai és mér-
nökei kiváló gépekel szerkesztettek 
az építkezés különleges követelmé-
nyei számára. Önműködő rakodó-
pajzsok, nagy teherbiróképességű 
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1950 január l.én újabb földalalti 
szakaszt kapcsoltak be a moszkvai 
Metró forgalmába, az úgynevezett 
Nagy Gyűrű első szakaszál. De az 
építkezés azóta sem szünetel, építik 
a második szakaszt is, amelyen 4 
állomás épül fel. Ezt a szakaszt 
még ebben az évben üzembe helye-
zik, Képünk ri Bjelorusszkaja 
állomáshoz vezető földalatti útvonal 

daruk, speciális villa mos mozdonyok 
egész sora dolgozik itt. 

A budapesti földalatti vasút épít-
kezéseinél a Szovjetunió önzetlen 
segítségével felhasználhatjuk a 
nagyszerű tapasztalatokat és ötéves 
tervünk büszkesége, a budapesti 
földalatti gyorsvasút szovjet embe. 
rek tapasztalatai és közvetlen út. 
mutatásai alapján készül. 

DISZ-HIREK. 

Kedden este 6 órakor titkári és 
jzcrvezö titkári értekezlet a váró-
éi DISz-bizottság székházában. 

Pénteken este 6 órakor gazdasági 
értekezlet. 

MSZT-HIREK 

A Magyar Írók Szövetségének 
szegedi csoportja és az MSzT iro-
dalmi szakmájú, üzemi és tömeg-
szervezeti könyvtárosok részére jú. 
hus 25-én, szerdán este S órakor 
a szövetség Kigyó-u. 2. szára alat-
ti helyiségéhen éretkezletet tart. 

Az értekezleten az iizrmi könyv-
iármunka és az íróknak a könyv-
táragétációba való bekapcsolódását 
vitatják meg. Előadó: Somfai 
László és Szabolcsi Gábor elvtár-
sak. 

Az MSzT Belváros IV. alapszer-
vezet értesíti a tagságot, hogy 
1951. július 25-én esie 7 órai kez-
dettel MSzT-gyülést tart. Minden 
tagot elvár a Vezetőség. 

MNDSZ-HIREK 

Ma, kedden délután 6 órakor 
üzemi és kerületi összevont érte-
kezletet tartunk. Tárgy: Gyermek-
konferencia beszámoló. 

Szerdán délután 5 órakor szer-
vezőértekezlet, Kérjük a munka-
társak megjelenését. 

Szerdán alsóvárosi csoportunk es-
te 7 órai kezdettel nőnapot tart. 

A városi tanács hírei 
Felhívom a beadásra kötelezett 

gazdálkodókat, hogy a beadásra 
átadandó termények beszállításánál 
a földnriívesszövetkezelnél minden 
esetben vigyék magukkal beadási 
könyvüket és adóivüket, mert enél-
kül beszolgáltatást teljesíteni nem 
lehet. A földművesszövetkezet vé-
teli jegyet addig kiállítani nem 
tud, inig a beszolgáltatás tényét és 
mennyiségét a beszoigáltafási 
könyvbe be nem jegyezte és az 
adókönyvi számot a vételi jegyen 
fel nem tüntette. 

VB. elnök 

Bírósági közlemény 

Böresö'k Lajost Szeged, Petőfi 
Sandor-sugárút 68. alatti lakos a 
szpgedi uzsorabíróság árdrágító 
visszaélés, közellátás erdekét veszé-
lyeztető bűntett miatt hathónqpi 
börtönre, mint főbüntetést 100 fo-
rint pénz, 200 forint vagyoni elég-
tétel. 3 évi jogvesztés, hat hónap-
ra Szegedről való kitiltásra ítélte. 

A BELGYÓGYÁSZATI Klinika 

vezetősége közli, hogy július 24-

től augusztus 13-ig bezárólag a cu-

korbelegrendelés szünetel. Legkö-

zelebbi rendelés augusztus 14-én, 

kedden este 7 órakor a Belklinika 

ambulantiáján. 

* Pártliire k 
Kedden délután 0 órakor a Part-

oktatás Házában agitációs előadási 
tartunk, melyen minden népnevelő, 
felelős, kerületi agitációsfelclösök 
és azok a népnevelők jelenjenek 
meg, akik az aratás, cséplés, be-
gyűjtés és tarlóhántás agitációiban 
résztvesznek. 

Agit.-prop. osztály 

Felhívjuk a titkár elvtársak fi-i 
gyeimét, hogy a héten taggyűlése-
ket nem tartunk. A taggyűléseket 
jövő hpnap 2-án, csütörtöki napon 
kell megtartani. 

A héten a titkár elvtársak pén-
teken népnevelő értekezletet tart-
sanak. 

A szervezési osztály instruktorai 
szerdán, 25-én délután 4 órakor a 
Sztálin-sétány 10. szám alatt rend-
kívüli értekezletre pontosan jelen-
jenek meg, 

PÁRTOKTATÁS HÁZA 

programmja július 31-lg: 

Július 22. vasárnap: délelőtt 9 
óra. Előadás a Szabadság-moziban, 
filmvetítéssel egybekötve. Az öt-
éves terv főbb kérdéseinek 2. elő-
adása. Előadó: Tury J. elvtárs. 

Július 24. kedd; délután 6 óra-
kor a Pártoktatás Házában elő-
adás, az agit. és népnevclőfeleiő-
sök, népnevelők számára; „Ötéves 
tervvel a békéért, a szocializmus-
ért." „Több gabonát a hazának" 
cimmel. Előadó: Péter János elv-
társ. 

Július 25-én, szerdán: délután 6 
órakor, előadás a Pártoktalás Há-
zában a „Szocialista bérezés for-
mái a népi demokratikus orszá-
gokban és nálunk" címmel. Az elő-
adáson vállalatvezetők, bér. és ter-
melésfelclősök és agitációsfelelősök 
vesznek részt. Előadó: Biczó 
György elvtárs. 

Július 31. kedd: délután 6 óra-
kor a Központi' Előadó Iroda elő-
adása a Pártoktatás Házában 
..Munkaverseny, Sztahánov-mozga. 
lonV' címen. Előadó: Vörös Gyula 
elvtárs, a Pártfőiskola h. vezetője. 

. ] A régi úszósport szellemének 
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az Országos Ifjúsági Úszóbajnokság 

SAMOTTOS vaskályhát keresek, 
megvételre. Nagy Gábor, Bajcsy 
Zsilinszky-utca 22. 
MODERN konyhaszekrény eladó. 
Szatymazi-utca 15., földszint 3. 
Érdeklődni a gázgyárnál délután. 
ELVESZTETTEM » aranyozott 
nyakláncomat, édesanyám egyetlen 
emlékét. Kérem a becsületes meg-
találót, adja le 300 forint ellené-
ben a Délmagyarország kiadóhiva. 
talában 

ELVESZETT a Zerge.utca és a 
központi megálló közötti villamos-
ban, vagy a Z. Nagy cukrászdá-
ban vasárnap reggel egy fekete-
számlapos férfi karóra. Becsületes 
megtaláló magas jutalom ellenében 
adja le a Dólmagyarország kiadó-
hivatalában. 
VASÁRNAP elveszett neylon tás. 
ka. Kérem a becsületes megtalálót, 
hogy a fontos iratokat juttassa el 
a Dfimagyarország kiadóhivatalá. 
ba a kulcsokkal együtt. A pénzt 
megtarthatja. 

EGY vaságy matracokkal ós egy 
faágy eladó. Hajós-utca 18.. érd.: 
délelőtt. 
GYORSMÉRLEGET, jégszekrényt, 
futó- és összekQtőszőnyeget veszek 
megbízásból. Gltikk. Attila-utca 16. 
HÉTFŐN reggel 7 órakor a Kál-
vária.utcán találtak egy aktatáskát. 
Igazolt tulajdonosa átveheti a Dél-
magyarország kiadóhivatalában. 
FAANYAG eladó. Tápéi-utca 38. 
száin alatt. 

GYERMEKSZERETŐ nőt háztar-
tásba felveszek. Jósika-utca 14. sz. 
II. emelet 7. 
ELADÓ két irodai asztal, székek, 
munkaasztal, négykerekű kéziko-
csi. Posta. Lukács házfelügyelő, 
Mikszáth Kálmán-uioa 5. szám. 
BEDEKTA vilianygramofon és 11 
darab művészlemcz eladó. Jósika.u. 
23. I. 2. 

TELJESEN modern kombinált 
könyvszekrény eladó. Sztálin.krt. 
58/a. I. 1„ délelőtt. 
FEHÉR mély gyermekkocsi eladó. 
Csongrádi-sugárút 21. Hunya. 
ELADÓ négykerekű kézikocsi és 
használt ajtó tokkal. Makai, Debre-
ceni-utca 18/b. 
ZSALUK jókarban. lánc. nagy je . 
ges eladó. Klauzál.tér 7. 
A KÁLISZ-HOZ értő evolut köny-
velő állást keres. Cím a kiadóban. 
EGY kövér fejőstehén eladó. Meg-
tekinthető: Váradi-utca 25. 
REKAMIÉ eladó. Széchenyi.lér 8. 
szám. I. emelet 14. ajtó. 
ÜZLETHELYISÉG fele kiadó, ol. 
csóbérü. Dugonics-tér 1., papírke-
reskedés. 

2x1 S Z O B A - K O N Y H ^ kertes 
magánház eladó. Földműves-utca 
47/a. szám. 
KARÓRÁT, zsebórát magas árban 
vásárolok. Fischer órásmester, Sze_ 
ged. Klauzál-tér. 
REKAMIÉ, különböző bútorok el-
adók. Polgár-utca 16. Földszint 
jobb 1, szám, 

N A P I R E N D 

Kedd, 1951. július 24. 

Szabadság-mozi: Fel 7, fél 9 

„Csók a stadionban" (július 27-ig.) 

Vörüs Csillag: Fél 7. fél 9 „Nap-
palok és éjszakák" (júiius 25-ig) 

Fáklya: 6, 8 „Nagy Péter" (jú-
lius 25-ig).. 

SZÍNHÁZ 

Szünet. • 

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

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

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

RÁDIÓ MAI MŰSORA: 

1951 július 24, kedd. 

Kossuth-Rádió 

7.00: Operarészletek. Hangleme-
zek. 7.20: Hangszerszólók. Hangle-
mezek. 7.45: Lapszemle. 7.55: Mű-
sorismertetés. 8.05: Operettkettő-
sök. 8.30: Műsorzárás. 11.20: Da-
losverseny. 12.00: Hangos Újság. 
12.30: Napfényes utakon. Munkás-
kórusok énekelnek. 13.15: Rádió 
szórakoztató zenekara. 14.10: Ope. 
rettrészletek. Hanglemezek. 15.30: 
Rádióénekkar lömegdalokat énekel. 
15.50: Műsorismertetés. 15.55: 
Hanglemezek. 16.10: Iskolások rá-
diója. 17.10: Hanglemezek. 17.45 
Termelési hiradó. 18.00: Hitványok 
összeesküvése. 19,00: Rádió nép; 
zenekara. 20.00: Hangos Újság. 
20.40: Versenyben az ország ' ke-
nyeréért. 20.45: Két találkozás. 
23.35: Szórakoztató zene. Hangle-
mezeik, 

Petőfi-Rádió 

7.00: Jó reggelt gyerekek! 7.35: 
Magyar népdalok. 8.00: Balettzene. 
Hanglemezek. 8.30: Hanglemezek. 
9.20: Iskolások rádiója. 10.10: Zon 
gora. Hegedű. 10.40: Népzene. 
11.10: Szórakoztató zene. Hangle-
mezek. 11.30: Műsorzárás. 15.00: 
Szovjet zenekari muzsika. 15.40: 
Hanglemez. 16.10: Scala-zenekar. 
17.05: Hangszerszólók. Hangleme-
zek. 17.15: Kossuth-díjas mérnök 
előadása. 17.40: Tánczene. 18.00: 
Dolgozóknak zenéről. 18.40: Tánc-
zene. 18.55: Egy falu — egy nóta. 
19.30: MÁV Szimfonikus Zenekara. 
21.30: Mi történik a világgazdaság-
ban? 21.45: Operarészletek, Hang-
lemezek. 22.35: Zongora. 

Az évenként megrendezett úszó. 
bajnokságok színhelye eddig mim 
den esetben Budapest volt, A vi-
déki sport mind szakmai irányítás, 
mind anyagi támogatás terén 
znessze a főváros után kullogott. 
Nem is akarták fejleszteni a vi-
dék sportját, hiszen a decentralizá-
ció akadályokat gördített volna a 
sporlsztárok nevelése és egymás el_ 
len való kijátszása elé. A sportot 
és a sportolókat egyaránt árucikké, 
profitforrássá változtatta a tőkés 
rendszer, 

A népi demokrácia sportpolitiká-
jának — amely az egész nép test-
kultúrájának fejlesztését szolgálja 
— nagyon sok nehézségei kellett le-
küzdenie, hogy a profiszellemet és 
e szellem képviselőit kiseprűzze a 
különböző egyesületekből. A harc 
sikerrel járt! Úszósportunk régi 
szellemének végleges felszámolását 
bizonyítja, hogy ebben az évben 
először vidéken — mégpedig Sze-
geden — rendezték meg az orszá. 
gos ifjúsági úszóbajnokságot. 

Az eredmények azonban* még 
tükrözik a m-ult hiányoságail. A 
győztesek zöme ma még budapesti, 
de a következő évek a vidéki spor-
tolókat egyenrangú versenytársként 
állítják a fővárosiak mellé. Ez a 
verseny is egy lépés a cél eléré-
sére. 

* 
Az újszegedi versenyuszoda ka. 

púján kék-piros felírás fogad: „Üd-
vözöljük az Országos Ifjúsági Úszó-
bajnolcság résztvevőit!" A tribünön 
alig néhány idősebb néző ül, a be-
tonlépcsőkön — fiatalok, fiatalok 
mindenfelé. 

A versenyuszodái ünnepi díszbe 
öltöztették e három napra. Az ug. 
róállvány mögött piros-fehér-zöld-
del szegett vörös drapéria, fölötte 
a magyar nép, a magyar ifjúság 
sportszellemét jelképező Munkára, 
Harcra Kész-mozgalom jelvénye. A 
bejárattal szemben a győztesek 
emelvénye fölölt Lenin, Sztálin és 
Rákosi elvtársak képei. Az új 
sport, a nép sportja a nép legna. 
gyobb vezetőinek bölcs útmutatása 
mellett folyik és képzi az ifjú har-
cosok tízi- és százezreit erősebbé, 
kitartóbbá, következetesebbé, békénk 
elszánt védelmezőivé. 

A tribünön erősödik a zsibongás, 
csillogó, mosolygó szemek körös-
körül. Az egész országból 

több mint 200 fiatat úszó-

gyűlt ide, hogy összemérje egymás_ 
sal erejét. Egy-egy csapat tagjai 
jórészt egy csoportban ülnek, de 
jól ismerik már egymást és a sok-
féle melljelvényes úszódresszek ösz-
szekeverednek a tribünön, 

Megkezdődik a verseny. Forrva 
habzik a zöld víz, ütemesen emel-
kednek a víz fölé a karok. Száz-
méteres férfi pillangó! 

Azután a többi versenyszámok. A 
sípjelre 

eqtjizerre ugranak 

el a startkörröl az izmos testek. 
Egy-egy vörös, vagy kék gumisap-
kás fej, mint a mutatóujj ugrik 
előre a versenyzők közül. Alig érin-
tik a medence végét, máris fordu-
lás, vissza. A nézőtér visszafojtott 
lélegzettel figyel. Az utolsó 30 
méter következik. Most már senki 
nem bir csendben maradni, felhar_ 
san a hajrá, Ütemesen egyszerre 
kiállják: Haj-rá! Szé-kely! Haj-
rá... Már-senki nem ül. még az 
időmérők is felállnak. A hajrázás a 
végsőkig fokozódik, majd hirtelen 
bugyborékoló hurrá és taps válljn 
fel. 

DCihirdetik a qgözltiektl. 

Magyarország 1951. évi 100 mé-
teres férfi gyöisúszóbajnoka Ipacs 
György, Budapesti Dózsa, 1:02 idő-
vel, második ...Az első három egy 
pillanatra fellép a győztesek emel-
vényére, kézfogás, átveszik rt győ-
zelmi emlékérmet. A közönség tap-
sol, éljenez. 

A mikrofon már a következő szám 
versenyzőit hívja a starthoz, Síp-
jel, majd felzúg a hurrá. 

A fiatal bajnokok új ambícióval, 
új távlatokkal látnak munkához. Dq 
nemcsak a bajnokok, hanem a má-
sodik, hamnadik, hatodik, hetedik 
helyezettek is. akik talán a jövő-
évi bajnokságon győztesként kerül-
nek ki a nemes vetélkedésből. 

(F. D.) 

Országos ifjúsági csúcs az úszóbajnokságok harmadik napján 

Vasárnap nagy érdeklődés mel-
lett. több mint 1200 néző előtt zaj-
lott le az országos ifjúsági úszó-
bajnokság utolsó napja. Székely, 
a Bp. Kinizsi versenyzőnője 200 
méteres női mellúszásban új orszá-
gos csúcseredményt ért el. Általá-
ban a bajnokság jó eredményekke. 
zárult. Ifjúsági bajnoki számok: 
200 m.es férfi gyors: 1. Kárpáti 
(Bp Kinizsi) 2:20.5, 5. Fazekas 
(Sz." Dózsa) 2:31.6; 100 m-es férfi 

5. Csapó II. (Sz. Petőfi. 1:22; 200 
m-es női mell: 1. Székely (Bp. Ki-
nizsi) 3:04.8, országos ifi csúcs. 2. 
Kárpáti (Bp. Kinizsi) 3:06.4; 100 
m.es női gyors: 1. Szőke (Bp. Ki-
nizsi) 1:09.8, 2. Székely (Bp. Ki . 
nizsi) 1:14; 4x100 m-es férfi ve-
gyesváltó: 1. Bp. Dózsa 5:01.6. 4* 
Csongrád megye 5:16.4; 4x100 m-
es női gyorsváltó: 1. Bp. Kinizsi 
„A" 5:08, 2. Bp. Kinizsi „B" 

hát: 1. Kőfalvi (Bp. Lok.) 1:16.8,15:35. 

Megyei egyéni teniszbajnokságok 

Szombaton és vasárnap zajlottak 
le a megyei egyéni és páros tenisz, 
bajnokságok az újszegedi Haladás, 
pályán. Nagy érdeklődés mellett 50 
indulóval. Eredmények: férfi egyes: 
1. Ábrahám (Haladás), 2. dr. Dóczi 
(Haladás), 3. Bücheibauer (Sz. 
Lok.) és Pataki (Haladás); női 
egyes: 1. Deákné (Sz. Lok.). 2. 
Dócziné (Sz. Lok.), 3. Gálli (Sz. 
Lok.) és dr. Vecsernyésné (Sz. 
Lok.); férfi páros: 1. dr. Dóczi 

Ábrahám. Pataki (Haladás), 3. 
Bücheibauer (Sz. Lok.) és Almáa 
(Sz Petőfi); női páros: 1. Deákné. 
Gálii (Sz. Lok.), 2. Dócziné, Ve-
csernyésné (Sz. Lok.), 3. Singer, 
Séra (Sz. Petőfi) és Szeles (Sz, 
Lok.). Varga (Mmv. Dózsa); ve-
gyespáros: 1. Dóczi, Deákné (Sz, 
Lok.), 2. Bücheibauer. Dócziné (Sz. 
Lok.), 3. Ábrahám (Haladás). S in , 
ger (Sz. Petőfi) ég Dóczi dr. (Ha . 

(Haladás) és Dóczi (Sz. Lok.), 2. hadás), Gálli (Sz. Lok.). 

I I . helyezéseket értek el a 

szegediek az országos röplabda 

középdöntőkön 

Az országos röplabda középdöm. 

tő mérkőzések első, második he-

lyezéséért folyó küzdelemben a 

szegedi csapatok vereséget szen-

vedtek elsővonalbeli rutinhiány 

miatt. Utolsó nap eredményei: Bp. 

Hornvéd—Sz. EDAC 3:0, férfi; 

Kecskeméti Kinizsi—Törökbálint; 

Vasas 3:0. férfi; Bp Haladás—Sz. 

Postás 3:0, női mérkőzés. A férfi 

csapatok közül 1. a Bp. Honvéd, 

2. Sz. EDAC. 3. K. Kinizsi, 4. T, 

Vasas. Női csapatok közül 1. Bp. 

Haladás. 2. Sz. Postás, 3. K. Lok., 

4. T. Vasas. 

Toto-eredmények 

1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2. 
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Labdarúgás 

Megye bajnoki mérkőzések 

Sz. Dózsa—VLSZ Kender 2:0 
(0:0). A VLSZ Kender gólképtelen 
csatársora miatt vesztett. Sz. Pos-
tás—Sz. Lok. II . 3:1 (0:0). A Sz. 
Lok. II. balszerencsés küzdelem-
ben szenvedett vereséget. H. Dózsa 
—Makói Lok. 3:1. Sz. Lok. i f i -
Postás ifi 2:0. Sz. Dózsa ifi—Sz. 
Kender ifi 5:1. Sz. Kinizsi ifi— 
Sz Építő ifi 3:3. 

Barátságos mérkőzések: Sz. Hon 
véd—Pécsi Honvéd 8:0 (5:0). Á 
Szegedi Honvéd szép játék után 
fölényes győzelmet aratott az őszi 
idény első barátságos mérkőzésén. 
A szegedi csapatból biztatóan mo. 
zogtak Palotai, Sipos, Mednyánszki, 
Fodor, Cziráki, Kotász éa Böjtöd 
Szegedi Vörös Lobogó Juta—Bp. 
Vörös Lobogó Juta 4:2 (1:1). 

Nemhivatalos Tolónyeremények 

Beérkezett 112.791 darab tipp-
szelvény. Felosztásra kerül 169.186 
forint 60 fillér. I.. I I . osztályra 
egyenként kifizetésre kerül 50.755 
forint. I I I . osztályra egyenként ki-

terion.. 3MS 4. £|tnrd,oi . .-te. f izetésre kerül 67.674 forint 12 

r, ^ ' T / ? A f f találatos 1 drb, kifizetésre kerül 
O o d ó h l v o M i S i « g » d l«nlrw> » r n - - - , . , , , , . , . , , 

fstefoni 31-16 «• 35-00. __ 50.755 fonnt. 11 ta a'atos 29 drb, 
kifizetésre kerül 1750 Délmagyaror«t4g Nyomdo, Sz«g«d 

fgleléi v.zotíi PrUkta Söndo* 

forint. 10 
találatos 496 drb, kifizetésre kerül 
136 forint. 


