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A Szegedi Állami Zenekonzervatórium 
az uj tanév előtt 

A Szegedi Állami Zenekonzerva. 

tóriumban még folynak a felvételi 

vizsgák. Az intézet tanárai most 

a : általános iskolákat járják be, 

hogy felkutassák azokat a gyér. 

mekeket, akikben zenei hajlamok 

rejlenek. Igen fostos lépés ez, mert 

a múlt reakciós, népellenes kuliúr-

politikája nem engedte a népi te-

hetségek kifejlődését, s a dolgozó 

nép sok-sok tehetséges gyermeke 

kallódott el az életben. 

Az új tanévet szeptember 18.in 

nyitják meg. A t»nárl kart kiegé-

szítették. Az ln|ézet Igazgatását 

Kollárné, Gél Klára elvtársnő vette 

át, az eltávozott tanárokat pedig 

.újakkal pótolták. 

A Szegedi Zenckonzervatórlum 

jellege bhonyos tekintetben külön-

bözik ugvanzen fokú fővárosi zene-

tanintézetektől, Ez ugyanis közép, 

fokú zenei iskola, ahol az alsófokú 

zeneiskolát végzett növendékek 

nyernek további ok|a(ást. A Zene-

kon:ervatór :um jólvégzett növendé-

kei pedig a Zeneművészeti Főiskolán 

fejezik be tanulmányalkat. A fővá-

rosi középfokú tanintézetek a fej. 

lődő zenei tehetségeket a nagyszá-

mú alsófokú zeneiskolától kapják. 

Szegeden azonban Ilyen alsófokú 

zenei iskola most ntnes. A volt vá-

rosi zeneiskola felelt meg ennek a 

fokozatnak, smely azonban a Zene-

konzervatórium felállításával meg. 

szűnt. Illetve abba beleolvadt. Igy 

a szegedi konzervafóriumnak kell 

ellátni az alsófokú zenei oktatást is. 

Két tagozata van fgy a Szegedi 

Zenekonzervatóriumnak; egy alsó 

és egy középfokú. 

Bizonyos segítséget nyújt az alsó-

fokú zene! kiképzésben a zenepeda-

gógusok munkacsoportja, amely a 

Tömörkény-utcai leánygimnázium, 

ban részesíti alapfokú oktatásban 

a tehetséges szegedi gyermekeket. 

Az új tanévben is — mini eddig 

— zongora, hegedű, bőgő, fa- és 

rézfúvó, ének- és zeneszerzői sza. 

kok működnek a konzervatórium-

ban. Tervbevették hárfa-szaknak a 

felállítását is 

A konzervatórium fenntartásához 

az állam és a város együttesen j á . 

rulnak hozzá. Az állam fedezi a ta-

nárok fizetését, a város pedig a 

dologi kiadásokat. Ezenkívül mind 

az állam, mind pedig a város idő-

közönként bizonyos Öszegeket fo-

lyósít hangszerutánpótlásra. Hang. 

szerben ugyanis igen nagy hiányok 

vannak az intézetben, különöszn 

fúvós hangszerekben. 

Az igazgatóság tervbevette azt is, 

hogy az államtól nagyobb összeg 

folyósítását eszközölje kt, amelyből 

ösztöndíjakat léfesítene a törekvő 

diákok részéra és diákszállót állí-

tana fel az Intézet vidéki tanulói 

számára. 

Nagy hátrány a zenei oktatás 

számára a nem megfelelő épület is. 

ami természetesen az oktatás rová-

sára megy. Remélhető, hogy az öt-

éves terv folyamán felépül Szege, 

den a zenepalota, amely minden te-

kintetben megfelel majd fejlődő 

zenei oktatásunk követelményei-

nek és lesz majd olyan hangver-

senyterme, amely nemcsak a kon. 

zervatóríum, de Szeged egész zenei 

élefét is szolgálni fogja 

Az intézet új Igazgatósága pro-

gramjába vette azt is, hogy kimé-

lyíti kapcsolatait az üzemek felé. 

Ezzel ls törekszik megvalósítani 

népi demokráciánk kultúrpolitiká-

ját a zeneművészet terén a Szeged! 

Zcnekonzervatórlum. 

* l'árthirek 

INSTRUKTOR1 ÉRTEKEZLET MA, 
KKDDKN DÉLUTÁN FÉL 5 ÓBA 
KOR SZTÁLIN-SÉTÁNY 10 SZÁM 
ALATT 

Szeptember 12-én. (kedden) dél-
után 6 órakor összevont titkárt ér-
tekezletet tartunk Kálvin-tér 6 

DISZ'H IR LK 

Keddi agitációs gárdaértekczletek 

Szegcdi Cipőgyár 3 óra. MÁV-

rgazgatóság 7 óra, TextHkomblnát 

2 óra, Textilkomblnát fel 9 óra, 

Szegedi Jutafonó 2 óra, Ecsetgyár 

4 óna. 

Magyar B> válogatott-Szeged válogatott 2:0 (0:0) 
A közel 4000 néző előtt lezaj. 

lott mérkőzésen a szegedi váló 
gatott' méltó ellenfele volt a ma-
gyar B. válogatottnak A két 
csapat összeállítása: B. váloga-
tott: Gellér — Rákóczi, Kontha, 
Bosánszky -— Gyulai, Dékány 

— Dombos, Szolnok, Horváth, 
Kovács FV, Hegedűs. Szeged 
válogatott: Palotai — Szabó, 
Kerekes. Bénák — Hetesi. Gyu-
rik — Csáki, Ladányi, Bánáti. 
Szőca, Nyári I I I . A játék az első 
negyedórában meglehetősen ki-
egyensúlyozott volt. Hol az 
egyik, hol a másik kapu volt ve-
szélyben. A küzdelem további ré. 
szében emelkedett az iram. A 
szegedi csapat meglepően jól 
tartotta magát, a B. válogatott 
nem tudott döntő fölényt kihar-
colni. Az első félidőben kitűnt 
Ladányi jó játéka és Palotai ki-
tűnő védése. A második félidő-
ben megváltoztatták a szegedi 
csapatot: Verseczi — Szabó. Ke. 
rekes, Kovács — Hetesi, Gyurik 

— Böjtös, Ladányi, Bénák, Szőcs 
és Király. A második félidő erős 
iramban indult. A B. válogatott 
támadott, Verseczi kétizben jó 
védéssel hárította el a veszélvt. 
A 20. percben Kovács IV. a bal-
oldalról jól futott el és a 16-os-
ról balsarokba lőtte a labdát 
(1:0). Verseczi elaludt a lövés-
nél. 

A B. válogatott többet táma-

dott, a szegediek csak a 30. perc-

ben jöttek fel, mikoris Bénák, 

Ladányi, Böjtös hagytak ki jó 

helyzeteket. A 43. percben Ko-

vács IV. átadásából Hegedűs lőt. 

te a B. válogatott második gól-

ját. Szeged válogatott csapata 

csaknem végig egyenrangú ellen-

fele volt a B. válogatottnak. A 

csatársora azonban nem tudta ki-

használni a kínálkozó gólhelyze. 

tekét. Érzésünk szerint, ha nem 

változtattak volna az első fél-

idei csapaton, akkor szebb ered-

ményt értek volna el, mert az 

első csapatösszeállítás bizonyult 

jobbnak. A B. válogatott szépen 

játszott, védelme sok nehéz hely-

zetet tisztázott, a fedezetek sok 

jó támadást indítottak el, a csa. 

TJtemteiv az MHK második időszaki 
próbáira 

' Az MHK második Időszaki próbák 
Szegeden bárom pályán folynak nz 
ütemterv szerint. Kivételt képeznek 
a saját pályákkal rende.kező üze-
mek A MÁV dolgozók, a Magyar 
Kender, Textilkombinát. 'Az iüera. 
'terv szerint beosztott próbák hétfőn, 
kedden, szombaton délután négy 
ómkor kezdődnek. 

SZEPTEMBER t2 Ady-tér: Ruhá . 
znli Bolt, DÉMA Cipőgyár, Gyógy 
árú NV, Kereskedc.mi és Pénzügyi 
Sz_" szervezet és DISZ szervezete. 
Hunyadi-tér: Épületszerelő NV. FÜ. 
SZÉHT, Gázgyár, Gyufagyár, Kon-
zervgyár, Köztlsztaságl-lelep. Sz. 
Textllpálya: Gépjárművezetők, Ker-
tészet. KIOSZ, I.údugyár, Gyüinölcs-
értékesitö NV. 

SZEPTEMBER 10. Ady-tér: Nép 
bolt, Honvédség. Járásbíróság, Város, 
háza, Tiszamalom, Tudományegve. 
lem HunyadLtér: Hungária Szálló 
Vízgazdálkodás, Víz. és Csatorna 
Müvek, Paprika NV, Vendég.átó NV. 
Sz Textllpálya: Fodrászszakszerve, 
zet, Nemzeti Bank, Szinház, OKISZ, 
Pénzügyőrség. Rövid-Kötött NV. 

SZEPTEMBER 18. Ady tér: Magas 
építési NV. Pedagógus Szakszervezet, 
Szegedi Cipőgyár. Textilnagvke-es-
ktdelmi NV, TÜZÉP, Vágóhíd. 
Hunyadi-tér: Bútorgyár, KÖzkórház, 
Lemezgyár. Fűtőház. Vaskereske le'-
mi NV, Vaspálya, Móra DISZ, Ró. 
kusi DISZ. Sz, Textllpálya: Kot.-iL 
te ep, Pick, Teherfuvar NV, Tcr-
ményforgnlml NV, Közalk. Koll. 
Csop., Varga kötélgyár. 

SZEPTEMBER 19. Ady-tér: Mű-
szaki Kisgép, NV. VILLRAD, 
OVhRT, OTI, Kenyérgyár, Sznk. 
Éret, Koll DISZ. Hunyadi-téri 
MNDSZ, Szabadságharcos Szöv., "Al. 
földi Sajt. Vaj NV, Dohánygyúr, 
Konzervgyár. Sz. Textilpálya: Uj-
szegedi DISZ, Orion Bőrgyár Bel-
városi DISZ, Petőfi telepi DISZ 

SZEPTEMBER 23. Ady térj DISZ 
Titkárság. Hunyadi tér Panu.ó <*-

tbusz Klauzál - tér 2. 

Külöavonslmdu] Budapestre 
17-én, vasárnap reggel . 
Útiköltség oda-vissza 33 Ft. 

kola DISZ. Sz. Textllpálya: Juta-

fonógyár. 
'A' sporifclelősök az ütemtervet tart. 

sák be, amennyiben változást akar-
nak, azt két nappal előbb ielentsék 
be nz MHK központi irodájában. 

NAPIREND 
MOZI 

1950. szeptember 12. 

Belvárosi (6, 8); Katka. 

Korzó (6 8): Sivatagi 13-ak. 

Fáklya (6, 8): Szibériai rapszódia 
* 

A Múzeum újjárendezett képtára 

nyitva délelőtt 9.től délután 1-lg 

(hétfő kivételével). Belépődíj nincs. 

A Somogyi-könyvtár nyitva dél-

előtt 9-tól délután 2-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Állandó éjjcl.nappalí ügyeletes 

gyógyszertárak: 

1. 13'72. számú gyógyszertár, 

Klauzál-tér 9. Aradi-utca sarok. 

2. 13/71, számú gyógyszertár. Pe-

tőfi Sándor.sugárút 41/b. 

3. 13/69. számú gyógyszertár. Kos. 

suth Lajos-sugárút 31. 

4. Az ujszegedi gyógyszerár ki-
• 

IDŐ JÁRÁSJELENTÉS; Mérsékelt 

nyugati, északnyugat! szél, felhőát-

vonulások. néhány helyes kisebb esö 

l ehe t . A hőmérséklet fokozatosan 

tovább emelkedik. 

NÉVVÁLTOZTATÁS. Staack Já-

nos elvtárs, az OTI szegedi igaz-

gatója nevét belügyminiszteri enge-

déllyel Siklósira változtatta. 

x MEGTÖRT szívvel, fájdalom-

mal tudatjuk, hogy szeretet jó fér-

pem, édesapánk, nagyapánk, Sza-

niszló János rövid szenvedés u'án 

elhunyt. Temetése szeptember 12-

én d. u. 5 órakor a üyevi-temető-

ben. Gyászoló család. 

társor sok veszélyes helycsercs 
támadást vezetett. 

A szegedi csapatban Palotai 
kitűnően védett. Verseczi az első 
gólban benne volt. Szabó végig 
biztosan rombolt, a védelemi osz-
lopa volt. Kerekes ia jól megáll-
ta helyét a középhátvéd posztján. 
Bénák a védelemben jól, a csa-
társorban elfogadhatóan játszott. 
A csatársorból Ladányi tűnt ki. 
fáradhatatlanul harcolt, sokszor 
hozta magát gólhelyzetbe, de a 
lövésekkel nem volt szerencséje. 

Csákinak ezúttal nem ment. 
jól a játék. Szőcs sok jó támadást 
indított el. 

Elmaradt a Magyar—Albán vá-

logatott mérkőzés 

Á vasárnapra tervezett Ma-

gyar—Albán válogatott labdaru-

gó mérkőzés elmaradt, mert az 

albán játékosok a tíznapos fá-

rasztó utazástól teljesen kime-

rülten és betegen érkeztek Ma-

gyarországra. Az albánok tenge-

ren kerülték meg Görögországot, 

Bulgárián és Románián keresz-

tül utaztak. A magyar orvosok-

nak, bár mindent elkövettek, 

nem sikerült az albán játekoso-

kat megfelelő állapotba hozni. 

A Magyar válogatott edzőmér-

kőzést játszott és a villámválo-

gatott eilen 5:0, az utánpótlás 

válogatott ellen 3:0 arányban 

győzött egy-egy félidős játékban. 

Szegedi Lokomotiv—Szolnoki 

Lokomotív 8:1 (1:1) 

A Szegődi Lokomotiv nagy lel-

kesedéssel, csatársorának gólra-

törő játékával és jó védelmével 

megérdemelten győzött a baj-

nokjelölit ellen. Góllövők: Szalai, 

Csanádi (11-esből), Veres I., 111. 

Csicsely. 

Szegedi TextH—KVSK 4:4 (3:1) 

Kemény küzdelem után a Sze-
gedi Textil 3:0-ról egyenlített-

Czene (2), Héger H. és Csi-
cssly góljaival. 

Szegedi Dózsa—Bácsalmás 3:2 

(2:lj 
Nagy küzdelem után a többet 

támadó Dózsa megérdemelten 

győzött Szabó (2) és Bernáth 

góljaival. 

ÉDOSz—Jánoshalma 5:3 (2:2; 

A második félidőben felülke-

rekedő ÉDOSz SK megérdemelt 

győzelmet aratott Jánoshalmán.' 

Postás—Kalocsa 5:2 (3:1J 

A Szegedi Pos'ás jó játékkal 

biztos győzelmet aratott a ka-

locsaiak felett Dorozsmán. 

Lehet még nevezni az alapfoka 

labdarugó bajnokságra 

Az őszi egyfordulós alapfokú 

labdarugó bajnokság nevezést 

határidejét meghosszabbították. 

Nevezni szeptember 18-ig lehet 

5—7 óra között a DLASz hiva-

talos helyiségében, Hajnóczy-u. 

20. szám alatt. Későbbi nevezé-

seket az Egyfordulós Bizottság 

nem fogad el. 

TOTÓ EREDMÉNYEK 

Magyar—albán elmaradt 
Szomb. SzMTE—M Din 2 2:4 
Sopr. Lok—T. Építők ' x 1:1 
Szeg. Lok.—Szoln Lok 1 3:1 
Szoln. SzMTE—KSzTE ' 1 3:0 
CVSK—BSzSE x 1:1 
GySzSE—K. Textiles 2 2:3 
Sszlp. Tárna—Perecesi T, 1 1:0 
Sujh Építők—K. Építők 1 2:0 
Salg Vasas—Klslex't 1 4:0 
M. Szpárták—M. Dinamó 2 1:8 
J. Dinamó—Tb Szpárták x 1:1 

Gázgyár—Építők KSE 2 1:2 

Totó nyeremények: 

A héten 12-es ta.álat nem volt, 
11 es találatot 27-en ériek el, 2480 
forintot nyertek, 309 nek volt 10-es 
találata 180 forinttal, 9-es találatot 
2l99-en értek el 30 forintos nyere. 
ménnyel. 

Szakszervezeti hirek 
A művészeti dolgozók szakszer-

vezete szeptember 13_án délelőtt 

11 órakor vezetőségválasztó tag-

gyűlést tart a szakszervezeti szék-

házban. Kérjük a tagok pontos 

megjelenését. 

SzOT természettudományi előadá-

sok; Textil és Ruházati Dolgozók 

Szakszervezete szeptember 12-én 

délután 5 órakor (Czimer: Az ember 

átalakít já a természete)); Postások 

Szakszervezete, Postán Klub, szép. 

tember 13-án délután 6 órakor (Jó-

sa; Az ember származása). 

APRÓH IRDETÉSEK 
1 a d á s - v é t e l i 

KERÉKPÁR varrógép, Írógép javí-

tása szakszerűen Rádió OKA utal-

ványra, kerékpárgumik, alkatészek 

kaphatók Kelemennél. Kelemen-utca 

11. szám. 

BŐRKABÁT Javllás vízhatlan fes. 

léssel szakszerűen készül Csordás 

hörrutiakészilő mesternél Szent 

Miklós ulca 7. Felsővárosi temp-

lom mögöll 2748 
HASZNÁLT hálószobaberendezés és 
egy kétajtós szekrény e'.adó. Török-
utca 1. (Rákóczi-tér). 4421 
FEJÖSKECSKE eladó. Kálvária-tér 
8. Fémipari oldalán. 4428 
JÓ állapotban lévő gyapjú átmeneti 
kabátot vennék. 8—10 éves fiú ré-
szére. Vidra-utca 1. 4429 
HAT darab kárpitozott szék és egy 
nagyasztal e'ndó. Fozsonyi Ignác.u. 
5 szám. 4414 
SUGARUT mellett villamos megál-
lónál 500 négyszögöl gyümö'csös el-
adó. Szijjártó iroda. Kossuth Lajos-
sugárút 11. 4415 
KOMBINÁLT konyhaszekrény és 
festmények eladók. Szatymaz-utca 
15. földszint 3. Gázgyárnál 2—6-ig. 
SZfiP kombinált bútort vennék. Cim 
a kiadóban. 

VARRÓGÉP olcsón, jó állapotban 
eladó. Cs>aba-utca 19. 4410 
VENNÉK gyermek kombinált szek-
rényt. „Fontos" jeligére. 4413 
EGY jókarban levő Csepel férfi-
kerékpár eladó. Sándor-utoa 60. 
ELADÓ jóminőségü fekete és barna 
télikabát, fekete öltöny, szürke mi-
lcádó. Somogyi-utca 14. emelet. 
ÉVES süldők eladók. Jakab, Lajos-
utca 17. 4420 

| t a v i g | 

ALBÉRLETI lakást üresen, vagy 
bútorozva keres fiatal házaspár. — 
„Konyha használattal" jeligére. 

VILLASZERŰ, 1 szoba, konyhás, 
kertes kis magánház eladó. Cim a 
kiadóban. 4425 
SZOBA, konyhás lakást bútorral át-
vennék. „Elfogadható" Jeligére. 

4424 
LÉPCSŐHÁZI bejáratú butorozott 
szoba kiadó. Kossuth Lajos-sugárút 
8. I. em. 10. bal kapu. 4411 
NÉGYSZOBÁS lakásomat elcserél-
ném kisebbért esetleg társbérletit 
keresek. Juhász Gyula-utca 31. II. 6. 
Kecskeméti. 4426 
MAGÁNOS férfi teljesen kiilönbejá. 
ratu bútorozott szobát keres. — 
„Rendes családnál" Jeligére. 4419 
BUTOROZOTT szoba kiadó. Szé-
chenyi-tér 16. ii. 6. 4405 
MAGÁNYOS dolgozó nő belvárosi 
egyszoba, mellékhelyiségü főbérleti 
lakást keres költségmcgtcritésseb 
„Azonnal" jeligére. 4408 
KERESEK egyszoba, konyhás, spei-
zos lakást költiégmegtéritésSel. — 
Cim a kiadóban. 4406 

i „ f o g l a l k o z á s . | 

BENTLAKÓ mindenes főzőnőt fel-
veszek. PoÉák Testvérek. Sztáün-
körút 36. 4427 
HOSSZÚ bizonyítvánnyal bejárónő' 
4-szer egy héten reggeli órákra fel-
veszek. Landesberg, Bocskal-u. 10. 
BEJÁRÓ főzőmindenest 15-re fel-
veszek. Gombüzlet, Nagy Jenő-u. 
3. Jelentkezni 8—4-ig. 
MINDENES bejárónőt azonnalra 
felveszek. Bajcsy Zsillnszky-utea 
22. I. em. 3. 4383 
HÁZHOZ mennék varrni felsőruhát, 
fehérneműt, kabátforditást vállalok. 
Szentháromság-utca 36. em. Jobb. 

1 o k t a t á s 1 
MAYER Lujza iskolájában ú j gyors-
írási, gépírási, helyesírási tanfo-
lyamok kezdődnek Kazinczy-utca 6, 

MAJOR gyorsíró Iskola új tan-
évét szeptember 10-én megnyitja. 
Beiratkozás megkezdődött. Bocskai-
utca 4. 2472 
KEZDŐ gyors. és gépírólaníolya. 
mok kezdődnek szeptember 5 én dr. 
Rosenbergné gyorsíróiskolájában, 
Sztálin-sétány 1, Múzeummal szem-
ben. 

lZSlLílNEÉL£K__l 
LEGSZEBB blzsutériák, d'sztárgyak 
legolcsóbban, divatos gyöngyfűzést 
vállalok. Márkás bronz szobrok. 
Szieleinél, Kelemen-u. 7. — 

ELTEVÉSHEZ ecet eszenc, szalicil, 
pergamentpapir Meinl fiúk, Lenin-
ulca (Kárász-utcai. 
KATONA Lászlóné gyorsíró és géo_ 
frólskolájába I Kölcsey, ulca 10) az 
új tanévre a beiratkozások megkc*. 
dődtek. 3074 
LACZKÓ órás Széchenyf-tér. Zsó-
tér-há«. órák javítását olcsón ké. 
szítem. használt órákat és szerke-
zeteket veszek. Zsebórájából diva-
tos karórát készítek-
ELVESZETT karórám a főfasor vé-
gén lévő villamos megállónál. A be-
csületes megtaláló jutalomban ré-
szesül. Bakai Nándor-utc.a 23b. — 
Ménesi. 4422 

DÉLMAGYARDRSZAG 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és kíadé 
ZOMItORI JÁNOS. 

Szerkesztő: 
BODAY l'AL. 

Szerkesztőség: Szeged, Jőkal-n. 4 
Telefon: 35 35 és 30 03. 

Éjjeli szerkesztőségi telefon 
este 8 tói: 34 38. 

Kiadóhivatal: Szeged, Lenfn-u. 8 
Telefon: 31-16, és 35-00. 

'Az x-szel jelzell közlemények 
díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda, Szeged. 
Felelős vezető: Priskin Sándor 

flpor Bágya énekegyüttes a Hungár iában 


