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A deszki dclgozó para«ziok 
Lovács János íszcs-e^nököi válaszioiiák meg 

küldöttnek a Szovjetunióba 
(Tudósítónktól > Július, első he-

teiben indul majd el a Szovjet-
unióba a 200 tagú parasztküldött. 
ség, hogy tanulmányozza a Szov. 
jelunió élenjáró mezőgazdaságát 
és az. ott tapasztaltakkal még 
e'ftbhre lendítsék mezőgazdaságunk 
fejlődését. Községünkben június 
16-á.n a kulturoltlhonban gyűlt 
Össze dolgozó parasztságunk, hogy 
megválassza küldöttét, aiki majd 
képviseli őket is a Szovjetunióban 
és aki majd beszámol idehaza, 
mit látott, mit tapasztalt a kom-
munizmust építő Szovjetunióban, 

A kitüntető választás Kovács 
Jánosra, a deszki tanyai I. típusú 
tszcs-elnökére esett, aki meghatolt 
örömmel köszönte meg dolgozó pa-
raszltársainak iránta tanúsított bj 
ralmát és szeretetét. De dolgozó 
parasztjaink nemcsak megválasz-

tották küldöttüket, hanem mindjárt 
feladatokat is bíztaik rá. Így Fe-
hér János, a Kossuth.tszcs elnöke 
arra kérte Kovács Jánost, hogy 
nézze meg a Szovjetunióban, hogy 
szervezik meg a szövetkezeti ta-
gok munkáját és hogyan gondos-
kodnak az elöregedett szövetkezeti 
tagokról. Török Imre iskolaigaz-
gató a szovjet gyermekele beisko-
láztatásáról, Nagy Imréné pedig 
a szovjet szülői munkaiközösségek 
munkájáról kér beszámolót Még 
nagyon sok kívánság hangzott el 
dolgozó parasztjaink részéről, 
amelyek mind bizonyítják, hogy 
szeretik a Szovjetuniót és még job-
ban meg akarják ismerni, mert a 
Szovjetunió tapasztalati alapján 
tudják munkájukat méginká/bb 
megjavítani, tökéletesíteni. 

Kovács Ilona 

fcorfy 
Úgy végezzük munkánkat, 

ne merje soha senki felemelni kezét 
gyönyörű, virágzó, szabad hazánkra 

A szegedi dolgozók a legsúlyosabb büntetést kérik 
Grősz Józsefre és társaira 

Nem csökken n szegedi dolgozók felháborodása Grösz József és 
ö'szeeskiivö társai ellen és levelek áradata érkezik szerkesztősé. 
O'inkbe. A dolgozók egyöntetűen a legszigorúbb büntetést és megtör, 
lás körelelik. Ugyanakkor kifejezik hálájukat és szeretetüket Pártunk 
és vezetője, Rákosi elvtárs iránt, hogy időben leleplezte és meghiúsí-
totta az összeesküvők aljas terveit. 

A Jutagyár dolgozói többek kö-
zölt (gv írnak leveliikben: 

„ . . .Nem tűrhetjük, hogy felsza-
badulásunk óta elért eredményein-
ket az imperialisták és aljas bé-
renceik orvul feldúlják és romha-
döntsék. Ezért köveleljük n lehe-
tő legsúlyosabb büntetést a gyilkos 
összeesküvőkre..." 

A Közlekedési és Szállítási Dol-
gozók Szakszervezet© a Csongrád-
megyei össztitkári értekezletéről 
300 dolgozó nevében követelik a 
legsúlyosabb ítéletet Grőszre és 
társaira, amiért ilyen aljas és gyil-
kos merényletet tervezlek dolgozó 
népünk ellen. Az összeesküvésre 
válaszképpen megfogadják, hogy 
még fokozottabb mértékben szé-
lesítik ki az Alkotmányunk meg-
ünneplésérc megindult munkaver-
senyt, 1951. évi tervünk időelőtti 
sikeres befejezése érdekében. 

A Szegedi MNDS-szervezet róku-
si csoportjának asszonytársai szin-
tén levé'ben fejezik ki felháboro-
dásukat és a következőket Írják: 

,,MI, rókusi MNDSz-asaionyok, 
felháborodással vettük tudomásul, 
hogy a k'erikálls reakeló, fasiszta 
társaival Ismét újabb támadást in-
tézett dolgozó népünk áltáma ellen. 
Nem volt elég a papi küntüshe 
bújt Imperialista bérrneeknek, hogy 
és századokon át here módján ül-
tek a dolgozó nép nyakán s hogy 
tik jó'étben tobzódhassanak. az 
u'.o'sá esepn vért Is kiszipolyozták 
a munkásnkbó'. 

Köszönjük Pártunknak és Ráko-
si elvtársnak, hosv Ismét meghiú-
sította az összeesküvők gálád ter-

velt. Mt. rókust MNDSz-asszonyok, 
megfogadjuk, hogy jó népnevelő 
munkával, gyermekeink szocialista 
nevelésével, éberséggel és fokozott 
takarékossággal erősítjük és védjük 
továbbra Is államunkat, békénket, 
liogy ne merje scnlil se többé fel-
emelni kezét gyönyörű, virágzó, 
szabad hazánkra." 

De nemcsak a dolgozók fejezik 
ki levélben az összesküvők iránti 
gyűlöletlüket, hanem csatlakoznak 
hozzájuk a kis úttörők is. Leve-
lükben a következőket írják: 

„Gyűlölettel és felháborodással 
vettük tudomásul Grősz Józsefnek 
és társainak aljas összeesküvését, 
akik a mi szabad, boldog gyermek-
korunkat akarták ismét sivárrá, 
nyomorral teltté változtatni. Ame. 
rikai segítséggel akarták drága ha. 
zánkat a tőke rabigájába dönteni. 
Ezer és ezer úttörő pajtás kiált 
hangos „nem"-et az összeesküvők 
és amerikai gazdáik felé. Nem en. 
gedjük, hogy újabb háborúba so-
dorják az emberiséget, nem enged-
pük, hogy még egyszer rabigába 
hajtsák a világ munkásait. 

Ezért még több tanulással, fe. 
gyelmezctt. öntudatos úttörő mun. 
kával üzenünk hadat a, fekete reak-
ciónak és híveinek, akik ismét és 
ismét ellenünk köszörülik fegyve. 
reiket. 

Mi, úttörők is a legszigorúbb bün-
tetést követeljük az aljasoknak. 
Halált rájuk és mindazokra, akik a 
dolgozó nép ellenségei 

Molnár Imre VII. oszt. úttörő, 
Makarenkó-telep, Szeged". 

ELADÓ ház: Füzér-utca 3. szám, 
Szen'miháy eleken. 
KÜLÖNBÖZŐ méretű prima dupla 
fiblakok alkalmi áron eladó. Te-
mesvári-köút 8/a. 
ELADÖK: kocsikötél, vizeshordó, 
bemzineskannák, faanyag, asztal, 
székek. Teleki-u. 1. 
4+2_es prima RÁDIÓ eladó. Ka. 
tona-u. 76. 

TIZENNÉGYHÓNAPOS jorksire 
süldő eJndó Pásztor.u. 49. 
HASZNÁLT fekete félháló szoba 
eladó. Újszeged, Kállai-u. 5. 
KERESEK me /vételre deszkát, ge-
rendát, vaskerítést, használt i s le-
het. Pulcz-utca 25. Savanya János. 
FÉLHOLD here második kaszálása 
kiadó. Váradi-utca 18. (Alsóváros). 
HÁLÓSZOBA, bőrgarnitúra, asztal 
ezekekkel, egyebek eladók. Zerge.u. 
6. II. 6. 
4 +l .ea Super Lord rádió eladó. 
Kemcs-ulca 6. 

• ELADÓ nyári szürke öltöny, kö. 
zénnagyságra. Szekeres-u'ca 31/a. 
EREDETI keleti szőnyegfonál, 
több színben eladó. Újszeged, Po-
zsonyi.utea 9., földszint. 
KÖNYVELÉSBEN (evolut), admi. 
nisz:rációban munkaikönyvvei elhe-
lyezkednék. Cím: Lukács könyvelő, 
Mérci.utcn 7. sz. földszint 1. 
GAZDASÁGI szakember, vidéken 
állá ban lévő, irodai gyakorlattal is 
ra lád i okokból Szegeden bár-
hova elhelyezkedne. B. M. Hajnó-
czi.net 10 fszt. 4. 
VASI 'ORDÓT, f'4fenekűt is vá_ 
sárolek. Hatszemélyes alpaeca evő-
e.-zköz eladó. Neme-;takács-utca 4. 
250.es DKW motorkerékpár, príma 
férfi., női kerékpár eladó. Tompa-
v'ca 20. 
GYALUPAD, üveges és teliajtó 
tokkal eladó, Lajta-u. 15, 

MODERN konyhabútor és hálószo-
babútor eladó asztalosnál. Szilléri. 
sugárút 25/a. 
VENNÉK jó állapotban lévő vas-
hordót, vaskannákat. Szegedi Vas. 
ön'öde. Szeged, Toíbuchin-sugárút 
(Kálvária) 67. 
lOO.as MÁTRA kismotor, jó álla-
potban eladó. Újszeged, Jankovich. 
utca 11/a, az udvarban balra. 
KÉT darab kétágú létra, 3.8 és 
2.80 hosszú eladó. Jobbfasor 29. 
HATKÖTETES új lexikon, 4 mé-
teres létra eladó. Dugonics.utca 38. 
EGY jó állapotban lévő fehér mély-

. kocsi eladó. Sándor-utca 29. 
MÉLY gyermekkocsi fladó. Este 7 
órakor megtekin'hető. Petőfi-telep 
IV. 120. 
KÉT., vagy egypárevezős csónakot 
megvételre keresünk. Ajánlatot kér-
jük leadni az egyetem központi Du. 
gonics-téri épülete portásához. 
TIZENÖT méter 1 collos príma 
Emergé locsológumi eladó. Pásztor, 
utca 35 

4—6 SZEMÉLYES, jókarban lévő 
halászladikot vesz a szegedi állami 
erdögazlaság, Roosewelt.tér 1. 
SZERSZÁMKÉSZÍTŐ és géplaka-
tos jó munkaerőt keresünk „Fejlődő 
budapesti üzem" jeligére. Állami 
Hirdetőbe, Budapest, Apponyi.'ér 
1. szám 
3 F l-es ORION rádió, kéthullámos, 
31 -és bhrgerli bord* csizma és bar-
na csizmanadrág olcsón eladó. Im-
re-u. 3a (Szent István-térnél). 
EGY fejőskecske, nőstény, fiával 
eladó. Hargittai-u. 26., (Újszeged). 
HAT darabból álló minőségi kony. 
haberendezés eladó. Festőműhely, 
Deák Ferenc-utea 8/b. 
SZALMA, polyva eladó vagy ko-
csival és lóval aki segítene, cse. 
réba adnám, Holló-u, .7, 

* Párt kire k 
A káderképző tanfolyamok kö 

zépfokú egyéni és az önállóan ta-
nuló elvtársak részére július l-én. 
vasárnap délelőtt 8 órakor tartjuk 
meg az összefoglalókat városi és 
járási pártbizottságainknál, vala-
mint a Meg.vel. illetve a szegedi 
Pártoktatás Házában a szokott he 
lyen. 

Az összefoglalókra alaposan ké-
szüljenek fel az elvtársak Pártbi-
zottságaink segítsék az összefog-
lalókra való felkészülésükben az 
elvtársakat. Az összefoglalókat úgy 
szervezetileg mint tartalmilag is jól 
készítsék clö. 

MDP megyei agit.-prop. 
osztály 

A káderképzö tanfolyamok felső 
fokú egyéni tanulói és az úgyauezl 
az anyagot önállóan tanuló elvtár-
sak részére az összefoglalókat jú 
iilus 29-én, pénteken délután 2 
órakor tartjuk a Megyei és a sze-
gedi Pártoktatás Házában. 

Értesítjük a középfokú politikai 
iskola egyéni tanulóit, hogy ré-
szükre június 30.án délután 5 óra-
kor konferenciát tartunk az iparos 
tanuló iskolában. Az elvtársak meg-
jelenésére feltétlenül számítunk. 

Agit. prop. osztály. 
Június 27-én, szerdán délután 6 

órakor a Pártoktatás Házában elő-
adás] tartunk ,.A spanyol munkás-
osztály hősies harca a Franco-fa-
siszta rendszer ellen" címmel. 

Az előadás fontosságára való te-
kintettel az előadáson jelenjenek 
meg a pártvezetőség tagjai, töineg-
szervezeti funkcionáriusok, népne-
velők, népnevelőfelelősök, valamint 
alap- és középfokú propagandisták. 
A titkár etvtárs gondoskodjon róla, 
hogy az elvtársakat idejében érte-
sítsék. 

Anyagfelelősök figyelem! 
Értesítsük az anyagfelelősöket, 

hogy a Szegedi Párfoktatás Házá-
ból elvitt oktatási anyag árával 
legkésőbb június 30-ig számoljanak 
el. mindennap délután 4-től este 
8-ig. 

Agit.-prop. osztály 

Értesf'jük alapszervezeteinket, 
hogy július l .én, vasárnap délelőtt 
10 órakor a Szabadság Moziban 
tartjuk az ötéves terv eredményeit 
ismertető előadássorozat első elő-
adását. 

Felhívjuk az alapszervezeteink fi-
gyelmét. hogy akik még nem vették 
át az előadásra 'szóló látogatási je-
gyeket. azok haladéktalanul vegyék 
át a Pártoktatás Házában. 

Agit. prop, osztály. 

N A P I R E N D 

1951 június 27, szerda 

MOZI 

Szabadság: fél 7. fél 9 „Kőszív" 
(július l-ig). 

Vörös Csillag: fél 7, fél 9 „Fel-
hők titánja" (június 27-ig). 

Fáklya: 6, 8 Semmelweis (június 
25—28-ig). 

IZINHAZ 

Szünet. 
• 

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

» 

IDÖJÁRASJELENTÉS: Változó 
felhőzet, több helyen, főként nyuga. 
Ion és északon záporesővel, zivatar-
ral. Mérsékelt, időnként élénk nyu-
gati, északnyugati szél. A hőmér. 
séklet alig változik. 

Jól sikerültek a lovasbajnokságok küzdelmei 
Szombaton és vasárnap egészna-

pos versenyek keretében tartották 
meg a Szegedi Petőfi újszegedi 
sporttelepén a felszabadulás óta a 
legnagyobb lovasbajnoki küzdelme-
ket, 537 induló részvételével, töbh, 
mint 5000 főnyi néző előtt. Eredmé-
nyek: Pótló díjlovaglás. 1. Tóth 
(Bp. Bástya) Csapodár nevű lo-
ván. Kezdők díjugratás: 90 cm. 1. 
Menyhárt (Bp. Honvéd) Esztrop 
lován. Algyői díjugratás „A" cso-
port. 1. Kackó (Felsőnyomási álla-
mi gazdaság) Tündéren. „B" cso-
port: 1. Csík (Bp. Bás'ya) .Ara-
nyon. Vadászugratás 100 cm. 1. Tu. 
rák (Bp. Honvéd) Doboson. Kiss 
János díjugratás 120 cm 1. Meny-

hárt (Bp. Honvéd. Danin Dorozs-

mai staféta díjugratás 110 cm. 

Diósi (Bp. Honvéd) és Karácsony 

(Bp. Honvéd) pár. Kezdők szeren-

cse ugralása: 1. Móra (Bp. Vasas) 

Favoriton Kezdők díjlovaglása: 1. 

Bikics (Bp. Honvéd) Egéren. Tán-

csics Mihály díjugratás 130 cm 1. 

Máté (Kossuth tüzér tisz'képző is. 

kola) Adorjánon. Béke díjugratás: 

Szabados (Bp. Bástya) 184 cm, 

Bársonyon. Szaiora Albert (Bp. 

Bástya) versenyen kivül 195 cm.t 

ugratott bemutató keretében és a 

210 cm magasságon is volt egy jó 

kísérlete. 

100 km-es megyei kerékpárbainok Kócsó Sz. Honvéd 

Vasárnap rendezték meg a buda-
pesti országúton a 100 kilóméteres 
megyei országúti kerékpáros baj-
nokságot, melyet Kócsó (Sz. Hon-
véd) nyert meg 3 óra 10 perces idő. 
vei. 2. Rudics (Sz. Honvéd), 3. ifj. 
Kopaszt (Sz. Lok). 4. ifj. Hajas 
(Sz. Postás), 5. Várszki (Sz. Pos-
tás)' mindnyájan rajta. Szenior ver-

Ökrész (Sz. Postás) rajta, 3. Ba. 
ráth (Sz. Postás) rajta. 

I f j . fakerekes: 1. Kakas (Sz. 
Lok.)' 1:55, 2. Móricz (Hmv. Dó-
zsa) 1:57, 3. ifj. Fogas (Sz. Lok.) 
rajta. Felnőtt vaskerekes: 1. Galy. 
lyas (Hmv. Dózsa), 2. Juhász (Sz. 
Postás) 1:10. I f j vaskerekes: 1. 
Újvári (Sz. Postás) 1:10, 2. Szol. 

seny: 1. Kocsis (Sz. Lok.) 1:37, 2. csányi (Sz. Postás) rajta. 

L MSZT-HIREK. 

Az MSzT IV. alapszervezete ér-
tesíti tagjait, hogy június 27-én 
este 7 órakor Kölcsey-u. 6. szám 
alatti heüységében taggyűlést tart. 
Mindenkit elvár a vezetőség. 

MNDSZ-H1REK 

Az MNDSZ üzemi és kerületi 
kultúrfelelősöknek és filmpropa-
gandistáknak szerdán délután 5 
órakor értekezletet tartunk titkár-
ságunkon. 
Népegészségőrfelelősöknek és nép-

egészségőröknek szerdán délután C 
órakor értekezlet titkárságunkon. 

* 

A MÁV nyugdíjasok 28-án, dél-
után 3 órakor szakszervezeti tag-
gyűlést tartanak Tolbuchin. (Kál-
vária-utca 10.) sugárút 14. szám 
alatt a szakszervezeti székházban. 

Felhívás 
a területi békebizottság 

titkára ihoz ! 

Június 27.én délután 6 órai kez-
dettel az MSZT.székház (Horváth 
Miiháty-utca 3.) helyiségében érte-
kezletet tartunk. Kérjük a titaár 
munkatársak pon tos megjelenésé^ 

Szeged város Ifjúsági úszóbaj. 

noksága 

100 m ifi gyors: 1. Fazekas (Sz. 
Dózsa) 1.07.4. 100 m ifi hát: 1. 
Csapó II. (Sz. Petőfi) 1.25. 100 
m ifi mell: 1. Barcs (Sz. Petőfi) 
1.29.7. 100 m ifi pillangó: 1. Barcs 
(Sz. Petőfi) 1.18.7, 200 m ifi hát: 
1. Csapó II . (Sz. Petőfi) 3.06.8. 
200 m ifi mell: 1. Barcs (Sz 
Petőfi) 3.04.2. 200 m ifi pillangó: 
1. Barcs (Sz. Petőfi) 3.09.8. 400 
m ifi gyors: 1. Fazekas (Sz. Dó . 

z'sa) 5. 53.2. 4x200 m ifi férfi 

gyors váltó: 1. Sz. Petőfi 11.28. 

Női számok: 100 m ifi gyors. 1. 

Lábdi II. (Sz. Petőfi) 1.25.2. 100 

m ifi hát: Dobler (Sz. Petőfi) 

2.03.8. 100 m ifi mell: 1. Peterdi 

(Sz. Petőfi) 1.39.8. 100 m ifi pil-

langó: 1. Lábdi M. (Sz. Petőfi) 

1.46. 200 m ifi gyors: 1. Lábdi M. 

(Sz. Petőfi) 3.26.4. 200 m ifi női 

mell: 1. Peterdi (Sz. Petőfi) 3.44.6. 

4x100 m ifi vegyes váltó: 1. Sz. 

Petőfi 7.20.8. 

Tanárképző nyílik a Zenekonzervatóriumba!! 

Népi demokráciánk felemelt öt-
éves terve szerint még több, még 
jobb, szakképzett ének- és zeneta-
nárra lesz szükség. Ezért a népmű-
velési minisztérum engedélye alap-
ján ősztől kezdve kétszakos tanár, 
képző nyílik meg a Zenekonzerva-
tóriumban. A tanárképző 3 éves, el-
végzése iskolai ének- és hangszer-
tanításra jogosít. A felvétel feltéte-
lei: 4 konzervatóriumi (előkészítő) 

osztály hangszeres végzettsége éa 
érettségi bizonyítvány. A korhalár 
35 év. Az érettségi bizonyítványtól 
— indokolt esetben — eltekint a mi-
nisztérium. Jelentkezési határidő: 
július 15. A jelentkezők életrajzu-
kat július 15-ig adják be a Szegedi 
Állami Zenekonzervatórium irodá-
jába (Sztálin-körút 77.), ahol bő-
vebb felvilágosítást í s kaphatnak. 

A Honvéd Zenekar is szerepel a szabadtéri 
hangversenyen 

Június 30-án és július l.én este 

8 órakor tartja meg hangverse-

nyét a szabadtéri színpadon a 

rendőrzenekarbót és a budapesti 

Államvédelmi Hatóság zenekarából 

alakult fúvós zenekar. Az egyesült 

zenekar hangversenyébe a Honvéd 
Zenekar is bekapcsolódik, hogy ez. 
zel is kifejezzék a fegyveres ala-
kulatok egységes összetartását. A 
hangversenyen énekszámokkal a 
Szeged Városi Tanács központi 
énekkara is közreműködik. 

A városi tanács hírei 
Az élelmezési miniszter 252.610— 

1951. számú rendelete értelmében 
az 1951—52. gazdasági évre előírt 
szálastakarmány beadási kötelezeti. 
s^/et a gazdálkodók már július l-e 
előtt teljesíthetik és ezért a beadás-
ért mázsánként 2 forint gyorsbe-
adási jutalom jár. 

Ugyanez a rendelet lehetőséget 
nyújt a mult éYről fennmaradt hát. 
ralékok szálastakarmánnyal való 
teljesítésére is. 

Az a termelő, aki szénabeadási 

hátralékát június 30_ig beadja, 

mentesül a beadás elmulasztásából 

eredő büntető eljárás következmé-

nyei alól. 

Felhívom tehát a gazdálkodókat, 
hogy a rendeletben foglalt kedvez, 
ményeket használják ki és szála®, 
takarmány beadási kötelezettségük, 
nek június 30-ig saját érdekükben 
tegyenek eleget. 

SZEGEDI Irodaszeré rtékesjtő 
Vállalat értesíti a vásárló vállalta, 
tokát, földművesszövetkezeteket, 
kiskereskedőket és közületeket, 
hogy 1951 július 2-, 3-, 4_én lel-
tározás miatt az árukiadás szü-
netel. 

ÖZV. SEBŐK Alibertné, Szere-
tett édesanyánk 74 éves korában 
elhunyt. Temetése ma fél 4 órakor 
a Belvárosi temetőben. 

A r á d i ó m a i m ű s o r a 

SZERDA, JUNIUS 27. 

Kossuth-Rádió 

7 Színházak és mozik műsora. 7 
óra 05 Zongoraverseny. 7.25 Vidám 
dalok. Hanglemezek. 7.45 Lap-
szemle. 7.55 Műsorismertetés. 8.05 
Népzene. 8.30 Műsorzárás. 11.30 
Arany János művei. 12 Hirek. — 
Hangos Újság. 12.30 Bura Sándor 
és zenekara. 13.15 Rádió szórakoz-
tató zenekara. 14.10 Úttörő-híradó. 
14.25 Zopgora. 14.45 Hanglemezek. 
15.30 Magyar fiatalok énekelnek. 15 
óra 50 Műsorismertetés. 15.55 Női 
szemmel. 16.20 Iskolások rádiója. 
17.10 Szép új frások az elmúlt 
hónap terméséből. 17.30 Színes 
muzsika. Hanglemezek. 18 Győztes 
szárnyak. 18.30 Hanglemez. 19 Rá-
dió tánczenekara. 20 Hangos Új-
ság. 20.40 Versenyben az ország 
kenyeréért. 20.45 Egy falu — egy 
nóta. 20.55 Rádiózenekar. 22.25 
Stúdió Zenekara. 23.30 Hegedű-
zongora. 

Petőfi-Rádió 
7 Ének'. Hanglemezek. 7.45 Ope-

•raré&zleiek. £ -Hanglemezek. 9 -P-latt-1 

ner Éva zongorázik. 9.20 Iskolá-
sok rádiója. 10.10 Zenekari hang-
lemezek. 10.45 Hangszerszólók. 
Hanglemezek. It Óvódások műso-
ra. 11.20 Hanglemez. 11.30 Műsor-
zárás. 15 Hanglemezek. 15.40 Szov-
jet híradó. 15.55 Operett. 16.40 
Ének, zongora. 17.10 Ének. Hang-
lemezek. 17.40 Rádió esti iskolája. 
18.10 Kórusmüvek. 18.40 Elméleti 
tanácsadás. 19.25 Elbeszélés. 19.50 
Talurádió negyedórája. 20.05 Brá-
rsa, zongora. 21.30 Tánczene. Hang-
lemezek. 22 Operarészletek. 22.39 
Régi táncok. Régi dalok. 23-ig. 

DÉLMAGYARÓRlzifa 
ooHHkol napilap, 

' e l e l í t a e r l e i z t é ét Hadét 
Z O M B O R I J Á N O S 

Szerkeszti i a tzerlrezzlíblzeftidg 
Szerkesztőség t Szeged (.enlrt-a. 11. 

Telefon i 36-35 ét 40-8CL — Élltzoltol tzerke szlísérf 
telefon ette S-MI M-3& 

Cjcdóhiva'd i Szeged lenln-a 4 
Telefoni 31-16 ét S5-00. 

Oélmogyarortzdg Nyomda, Szagod 
•eleiét vezeté i PrUkle fcSndoe 


