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Szabadtéri hangversenyen mutatta meg 
eddigi fejlődését a Szegedi Filharmónia 

'1 A Szegedi Filharmónia, szombati 
szabaa\éri hangversenye a szabad, 

(téri előadássorozatok ke.retében igen 
"hasznos tó szükséges volt. A sza-
badtéri előadások szélesebb nyilvá-
nosságot bizíosítttnak a művek szá-
mára,, elősegítik a dolgozó tömegek-
nek a zenei hagyom ár iy okkal való 
megismerkedéséi,' a zenei kultúra el-
mélyülését. 

A rvüsoron • Wéber, Ljadov 
Haydn, BeethoxFn munkái szere-
pellek. Nem föltétlenül helyes a ze. 
nekar músorpolit lkájában a sok-
szor „mindenből e.gy keveset" elkép-
zelésű müsorösszetUlitás, amely gya-
korlott zeneért önek is nehézségekel 
okoz. A mttxrek csa k felületesen hat-
nak így, azokat vis.'-oni, akikkel a 
muzsikát, a zenekultúrát meg akar-
juk kedveltetni, az ntyen müsorpoli. 
lika inkább elriasztja 1 a muzsikálói. 
Nyilvánvaló, hogy a Filharmónia 
is szolgálni altarja a széles dolgozó 
tömegeinknek a zenei ktillúra ára-
mába való bekapcsolónál, nem csu-
pán kiválasztottak száméira muzsi-
kál, akkor viszont átgondolt, a ze-
nei korszakokat ismertetiő, a társa-
dalom fejlődésével magvarázott, el-
vileg és módszerbeliitg tisztázott 
műsorpolitikál kell folyatnia, hogy 
qddlgi — kétségtelenül fredményes 
munkáját — továbbfejlessze.. 

A jelenlegi műsor különböző ko-
rok, különböző zenei irányakai kép-
viselő mesterek müveibötevődött 
ijssze. * 

Wcber (1786—1826.) > a roman-
tikus opera mestere, aki! nemcsak 
muzsikájával szolgálta / a német 
nemzeti egység kialakulását hanem 
a tömegeknek a zenei éleibe való 
bekapcsolása területén is új mód-
szereket alkalmazott. 181S-ban pél-
dául a prágai eperabemuhatók előtt 
az operákról, azok mondanivalójá. 
ról, formájukról hasznos ismertetc-
sekel közölt. 

A hangversenyen az Obcran nyi-
tányt hallottuk. Legsikeresebb ope-
rájának a nyitánya.. 1826-ban fe-
jezte be, röviddel halála előtt. A 
nyitány szinfónikus formájú, ösz-
szefogja az opera dallamait. 

Ljadov (1855—1914.) az orosz 
késői romantikus iskola egyik kép-
viselőjének előadott müve, az „El-
varázsolt tó". Különös elgondolású, 
sejtelmes alkotás. Az Oberon nyi-
tány után szinte exotikusnak ha-
tolt. 

Haydn (17.12—1809.) muzsika-
ja a népi zenei motívumokat, _ nép-
zenei hagyományokat nagymérték-
ben használja föl, Gordonkára irt 
müvei ritkán hallottak. Most elő-

adott D-dur gordonkaversenye éles 
ellentéleket vet föl. Banda Ede gor-
donkaművész előadása elmélyedt, 
rendkívül finom technikájú, költői-
leg világos és szép előadás volt 

Beethoven (1770—1827.) har-
madik szinfóniáját halottuk szünet 
után. Beethoven eszméi a polgári 
forradalom eszméi és előadott műve, 
az Eroica is abból a forradalmi 
gondolkodásból táplálkozott. A tö-
megek hősét rajzolta meg a műben 
s Napoleonnak ajánlotta, a néplri-
bunnak. Mikor megtudta, hogy Na-
poleon császárrá koronáztatta ma. 
gát, a címlapot letépte és ekkor 
Icapta a szinfónia ,,hösi" címét. 

A zenekar nagy feladatokra vál-
lalkozott, különösen a Beethoven-
mű előadásával és feladatait tisztes, 
ségesen meg is oldotta. Sajnos„ a 
mikrofonok hibás elhelyezése nem 
teszi lehetővé a zenekar teljesítmé-
nyének alapos értékelését. Amit hal. 
lőttünk, azt nem a zenekar produ-
kálla, hanem az erősítöberendezés, 
aminek jóvoltából a kürtösök né-
hány hibája — nem egészen sima 
hangvitele, tétova lépései — különö-
sen élesen ugrottak ki. Az egész 
együttes munkájáról azonban any-
nyit talán el lehet mondani, hogy 
nem egészen volt mindig együtt a 
karmesterrel, Vaszy Viktorral, ami 
nem feltétlenül a karmester hibája. 
A finomabb színezések a beethoveni 
mű apróbb érzelmi rezdüléseinek 
csiszoltsága az elmélyedtebb művé-
szi munka hiányzott a zenekar mun-
kájából, mely a feladatok egészéi 
jól látjat A további fejlődés iránya 
az aprólékos, részletekre menő mű-
vészi munka lehet a zeneka/r szá-
mára. 

Szólni kell még a környezel ha-
tásáról. A művek egyes részeit, sok-
szor a mezzoforte részekel is a li-
getből átrikoltó táncmuzsika tette 
élvezhetetlenné. Az éles ellentét jó 
gondolatokat is szülhet az emberben 
— mégis: szükséges lenne, hogy a 
ligeti tánczenekar a hangversenyek 
ideje alatt ne használja a saját erő-
sítőjét. Nem a vidám szórakozás 
kedvelőit akarjuk megbántani, de a 
két zene együttes hatása, egyazon 
pillanatban nemcsak a hallgatóság 
számára káros„ hanem a zenekari 
t8 zavarja. 

Végül a hangversenyek megren-
dezésénél felhívjuk a Filharmónia 
vezetőinek figyelmét Weber mód-
szerére. Az ismertető a művek meg-
értését, a zenekultúra elmélyülését, 
a dolgozóknak a zenével való jobb, 
alaposabb, építőbb megismerkedését 
segíti elő, (szabolcsi) 

GÁZTŰZHELY fehér, zománcos, 4 
lángú sütővel vezetéki gázhoz eladó. 
Hódmezővásárhely, IV., Október 8-
utca 9. 
SPORTKOCSI kifogástalan állapot-
ban eladó. Ségvári-utca 3. I. 
ÓCSKA cégtáblákat magas áron ve-
szek. Ajánlatokat kérek Szabó 
Pál fcKráskészitö Békéscsaba, Haán-
utca 1. 
HÁZ beköltözhető gazdálkodónak 
alkalmas víz. villany van, eladó. 
Petőfitelep 58-as utca 1128. sz. 
(Algyői-ut mellett). 
KÉZIKOCSI négykerekű, csővek kü-
'önböző vastagságban és hosszúság-
ban, üvegfalak, üvegszekrények et-
adók. Megtekinthető. VaSasszent-
léter-utca 15/b. 
'.BÉDLÖBŰTOR, lámpák, virágok, 
háztartási felszeretések eladók. 
Csongrádi-usgárút 14/b- szám. 
F.GY gumis laposkocsi 40—50 q 
teherbírású eladó. Szabadsajtó-utca 
45. szám. 
EGV gyermek sportkocsi eladó. 
Harmat-utca 3., Alsóváros. 
KÉT darab süldő eladó. Pálfi-u. 70. 
ELADÓK faanyagok, stelázsi, asz-
talok, szekrények, ládák, bakok, 
vályúk, fűrészporos kályhák, böl-
cső, gyermekhintaszék, 500 kg-os 
mázsái] kártol-szalag. Cserepes-sor 
9/A. 

EGY fohér, mélv gyermekkocsi el-
-.dó. Csillag-tér 19. 

„Vádirat 
a Koreában garázdálkodó 

gyilkosok ellen" 

Ez a füzet a Nemire tteözi Nő-
bizottság jelentését ismerteti 
meg az olvasóval. H a a füzetet 
elolva?i7uk, láthat juk az ame-
rikai és liszinmanista csapatok 
koreai gaztetteinek miniden gnör-
nyűségét, de a koreai nép hősi 
helytállását is. azt. hogy le-
Tyőzhetetlen az a nép. amelyik 
T szabadságért küzd. 

A füzetet, mely hiteles wda-
'aival. fényképeivel bizonyi. 
ák az imperialisták ellen, min-
ién becsületes dolgozónak el 
kell olvasnia. 

A füzet kapható: A Békebi-
-otteógoknél, az MNDSZ és a 
DISZ szervezeteknél: 

ELADÓ kifogástalan gyermek 
sportkocsi, ballon gumival. Érd.: 
Móra-Utca 40. 
ELVESZETT egy kulcscsomó a 
Polgár-utca környékén. Kérem a 
becsületes megtalálót, adja le a ki-
adóban. 
L ITERES üvegek, paradicsomnak 
is eladók. Alföldi utca 46. 
EGY fehér hálószobabútor eladó. 
Juhász Gyula-utca 39., fűszerüzlet. 
ELVESZETT bőrtárca, Vass János 
és Vass Jánosné névre szóló határ-
sávigazolványokkal és több fontos 
irattal. Kérem a becsületes megta-
lálót, küldje el az igazolványokat a 
címre, vagy a kiadóban adja le. A 
pénzt megtarthatja. 
BEJÁRÓ mindenest elsejére, jó bi-
zonyítványokkal felveszek. Jelent-
kezni délután 4—6 óra között. Ha j . 
nóczy.utca 11., emelet. 
SZEPTEMBERBEN gyorsíró, gép-
író tanfolyamok kezdődnek. Dr. Ro-
senbergné gyorsíróiskolájában. 
Sztálin sétány L (Múzeummal 
szemben). 
SZOMBATON este a korzón felej-
tettem egy kötöttkahátot. A megta-
láló adja le a Délmagyarország ki-
adóhivatalába. 
KÖRZÖT és logarlécet veszek- Sztá-
lin-korút 58/a, I. 4. 

FELHÍVÁS 
Felhívom az adózók figyelmét, 

hogy a Tábor-utcai adóhivatalban 
postakirendcltség működik s így 
adóbefizetéseiket ott eszközöljék. 

Az önkéntes adófizetés az adó^ 
zók előnyét szolgálja, mert ha ha-
vonta előre pontosan teljesítik, 
mentesek a zálogolási és árverési 
költségek és a 3 százalékos kése-
delmi kamat felszámításétól. 

Aki a folyó évi adóelőírást az év 
végéig befizeti, 2 százalék jóvá-
írást nyer. 

VB. elnök 

BÉKEKÖLCSÖN KÉSZPÉNZ-
JEGYZŐK FIGYELEMt 

Azok a Békekölcsön kész-
pénzjegyzők, akik az általuk 
jegyzett összeget teljes egészé-
ben kifizették, de a kötvénye-
ket nem kapták meg. saját ér-
dekükben haladéktalanul for-
dul janak a városi tanács pénz-
ügyi osztályához. Szeged, Ta-
nácsháza földszint S, 

— .-r . ...... - • * : • 

* Párthirek 

Augusztus 29-én, szerdán délután 
6 órakor a Pártoktatás Házában „Az 
alapszervezetek feladatai az oktatá-
si év • előkészítésében és irányításá-
ban" címmel előadást tartunk. 
Az előadáson a pártvezetőségek va-

lamennyi tagjai, propagandisták és 
népnevelő felelősök feltétlen jelen-
jenek meg. 

Agit.-prop. osztály 

N A P I R E N D 

Kedd, 1951. augusztus 28. 

MOZI 

Szabadság mozi: Fél 7, fél 9: Ma-
gár.os ház (auguszt-us 31-ig). 

Vörös Csillag: Fél 7, fél 9: Wlnd-
sorl víg nők (augusztus 29-ig). 

Fáklya; 6, 8: „J6 reménység" 
(augusztus 30-ig). 

SZÍNHÁZ 

SZÜNET 
* 

A múzeum nyitva keddtől pén-
tekig délelőtt 9_től délután 3-ig, 
szombat és vasárnap délelőtt 9-töl 

! Í- IG . 

IDÖJÁRASJELENTÉS, Várhaló 
időjárás kedd estig: Nyrtgal felöl 
felhőátvonulások, többfelé zápor, 
zivatar. Mérsékelt déli, majd meg-
élénkülő délnyugati-nyugati szél. A 
hőmérséklet nyugaton csökken. Vár-
haló hőmérsékleti értékek az ország 
területére: reggel 15—18, délben 
nyugaton 22—25, keleten 26—29 
fok. 

Takarékossággal 
a szocializmusért 

A Hungária szálló 
és étterem dolgozói 
igen szép eredményt 
értek el a forint-
takarékosság terén. 
Meglátták ennek a 
mozgalomnak egyé-
ni és népgazdasági 

jelentőségét, ezért Alkotmányunk 
ünnepének tiszteletére azt a fel. 
ajánlást tették, hogy havi 300 fo-
rint átlagos takarékbélyeg vásárlá-
sukat 700 forintra emelik fel. Vál-
lalásukat nemcsak teljesítették, ha. 
nem túlteljesítették, mégpedig 900 
forintra és így 128.5 százalékos 
eredményt értek el. Teljesítményük 
ért az Országos Takarékpénztár 
szegedi kirendeltsége elismerő át-
iratot küldött most a vállalat dol-
gozóinak. 

— Tudjuk — mondották a dol-
gozók —, hogy minden megtakarí-
tott forintunk, amelyért takarék, 
bélyeget vásárolunk, egy-egy gyár-
nak. bölcsödének, iskolának, üdülő-
nek, egész boldog jelenünknek, ra. 
gyogó jövőnknek. békénk megvé-
désének alapköve. Ezért teljesítet-
tük túl vállalásainkat. 

Kispál Ferenc 
takarékossági megbízott 

Az új tanévet is 

a tervfeladatok pontos teljesítésének 

kell jellemeznie 

— hangoztatta a Közoktatásügyi Minisztérium kiküldötte 
a Szegedi Iskoládéi ünnepélyes megnyitásán 

A dolgozók színházáért 
A Szegedi Nem-
zeti Színházban 
most folynak a 
bérlctezések, hogy 
az idei esztendőben 
is kedvezményes 
áron biztosítsák a 
dolgozók szám-ára 

a színházlátogatást. Tizenöt elő-
adásra hirdetett a színház bérletet 
és a bérlelek ára 8 havi egyenlő 
részletben fizethető ki. Az üzemi 
kultúrfélelösök fontos feladatuknak 
tartják, hogy minél löbb dolgozó 
váltson bérletet üzemükből. Ennek 
érdekében az igazságügyi dolgozók 
most versenyt indítottak. A városi 
tanács dolgozóit hívták ki MSZT-
szervezelük kezdeményezésére annak 
érdekében, hogy kultúrforradalmunk 
ezen a területen is minél sikereseb-
ben haladjon előre. A verseny ered-
ményét az dönti el, hogy melyik hi-
vatal végez jobb felvilágosító mun-
kát a színházlátogatás érdekében és 
százalékosan kimutatva melyikük ér 
el jobb eredményt a bérletvásárlás 
terén. Az igazságügyiek legalább 90 
százalékos eredményt vállaltak. 

Követésre méltó ez a versenyhez-
demenyezés Szeged többi hivatalai, 
de üzemei számára is, hiszen ennek 
a versenynek sikere nyújt biztosíté-
kot arra, hogy a szinház valóban a 
dolgozóké legyen és betöltse azt a 
hivatását, amely a szocializmus épí-
tésében reá vár. 

Vasárnap délelőtt ünnepélyesen 
megnyílt a Szegedi Iskolahét az 
egyetem Ady-téri nagy előadóter-
mében. Az ünnepséget a Magyar 
és a Szovjet Himnusz vezette be 
a Rendőrzenekar játékában, Varga 
Lehel vezényletével. Tombácz Imre 
elvtárs. a városi tanács nevében 
mondott megnyitó beszédet, majd 
Váradi Árpád, a Szegedi Nemzeti 
Színház tagja szavalta Majakovsz-
kij „A Párt" című költeményét. 
Ezután a MÁV férfi-, majd ve-
gyeskara adott elő műsorszámokat 
Waldmaim József karnagy vezeté-
sével. A kultúrműsort Tölgyesy 
Béla gyógypedagógiai iskolai igaz-
gató ..Két iskola'' című szavalata 
zárta be. > 

A közoktatásügyi minisztérium 
képviseletében Székely Béla elvtárs 
tartott ezután előadást. Példamu. 
tató kezdeményezésnek jelentette 
ki a Szegedi Iskolahetet, amelynek 
jelentősége az új tanév megindí-
tása szempontjából túlnő Szeged 
határain. Éppen ezért a közokta-
tásügyi minisztérium részéről mind-
azokról a kérdésekről szólt, ame-
lyek az 1951/52. tanévvei kapcso-
latban az ország összes iskoláit 
érintik. 

örömmel állapította meg, hogy 
az elmuit tanévben az általános is_ 
kólától az egyetemekig megnöve-
kedett a tanulók száma s javult 
az iskolák szociális összetétele. Az 
ú j tanévben azonban mindkét terü-
leten tovább kell fejlődni. Az óvo-
dákban a bejáró gyermekek szá-
mát 100 ezerről 117 ezerre, a férő-
helyekét 119 ezerről 122 ezerre, az 
óvónők számát 3100_ról 380<j-r.i 
ke!) emelnünk. Az általános iskolák 
tanulóinak száma 1,255.000-re, a 

középiskoláké 123.000-ire emelke-
dik. Az egyetemi és főiskolai hall-
gatók Száma 47,000.re nő. Miind* 

ehhez új óvodák, új iskolák épül-
nek s óvónők, tanítók, taaiárok 
újabb százai állnak munkába. 

Az 1951_52.es tanévet általában 
a tervfeladatok pontos teljesítésé-
nek kell jellemeznie. Központi kér-
dés marad a tanulmányi színvonal 
emelése és az iskolai fegyelem to-
vábbi megszilárdítása is. Tovább 
szélesedik a pedagógusok ideológia! 
és szakmai továbbképzése, amely 
ebben az évben már a főiskolai éa 
egyetemi tanárok felé is kiterjed. 

A Szovjetunió kormányának meg-
hívására az ősz folyamán pedagó-
gusküldöttség utazik a Szovjet, 
unióba s előkészületben van a Ma-
gyar Nevelésügyi Kongresszus 
megrendezése is. 

A legjobb munkát végző pedagó-
gusaink számára a kormányzat 
bevezeti az „érdemes nevelő" ér-
demrendet. Általában minden erejé-
vel küzd a kormány az ú j tanévben 
a közoktatás társadalmi megbecsü. 
léséért. 

Az előadás után felszólalások kö-
vetkeztek. Czinke Ferenc a DISZ 
nevében. Juhász István a SZOT éá 
a Pedagógus Szakszervezet nevé-
ben, Gallé László az Oktatási Ál-
landó Bizottság részéről szólalt fel. 
Szabó Sándor élvtárs. a szegedi 
pártbizottság nevében összegezte 
a Szegedi Iskolahét célkitűzéseit s 
felhívta a tömegsizervezetebet, a 
pedagógusokat és a szülőket, hogy 
az Iskolahét előadásain miinél na-
gyobb számban és mimé! nagyobb 
tevékenységgel vegyenek részt, 
hogy az oktatásügy társadalmi 
megbecsülésének harcos szószólói 
lehessenek. 

Székely Béla elvtárs válasza, és 
Tombácz Imre elvtárs zárószavai 
után az ünnepélyes megnyitó a 
Köztársasági indulóval fejeződött 
be. 

A magyar—csehszlovák atlétikai viadalon 
a magyar nők győztek 

a férfiak vereséget szenvedtek 
A kétnapos magyar—csehszlovák 

atlétikai viadalon atlétanőink 57:56 
arányban győztek, mig férfiatlétá-
ink 108:104 arányban vereséget 
szenvedtek . a csehszlovák váloga-
tottól. Atlétanőink közül Gyarmati 
Olga győzött 100 méteren 12.2 or-
szágos csúcs beállítva. 200 méteren 
25.3 kitűnő idővel? A 80 méteres 
gáton 11.3 országos csúccsal és tá-
volugrásban 578 cm-el. 800 méteren 
Bácskai győzött 2:16.6-tal. A 4x100 
méteren 48.9-cel és a 3x800 mé-

teren 7:05.4 országos csúccsal győz-, 
tek a magyar nők. A férfiak közül 
elsők lettek Német a kalapé esve? 
tésben 56.70-eI, távolugrásban Föl-« 
desi 710-el, diszkosz ban KlicS 
50.58-al, 200 méteren Csányi 21.9-el, 
800 méteren Bakos 1:53.1-*!, ge-
relyben Várszegi 66.10-eL hármas* 
ugrásban Puskás 14.06-aJ. A 4x400 
méteres váltót Magyarország nyerte 
3:14.8-as kitűnő idővel, mellyel az 
országos csúcsot beállították. 

Magyarország úszóbajnokságai 

A magyar úszóbajnokságokon Ká-
das 58.2-vel nyerte a 100 •méteres 
gyorsúszást. A szegedi Csapó ne-
gyedik lett l;01-es idővel. A 200-as 
pillangó bajnok Némiet (Bp. Vasas) 
2:44.2, 200-as mell bajnoka Utasi 
(Heves m.) 2:46, 200-as gyorson 
Nyéki (Bp. Honvéd) győzött 2:09.8. 
al, 100-as mell bajnoka Utasi 1:16, 
100 férfi pillangó bajnok Tumpek 
(Bp. Honvéd) 1:10.2, a férfi mű-
ugrás bajnokságát Demény 'Bp. 
Dózsa) nyerle. A 100 nöi gyors 

bajnoka Temesi Judit (Bp. Előre)' 
1:06.2. 100 női mcllbajnok Killer-
mann (Bp. Kinizsi) 1:23.2. 6. Bán-
kuli (Szeged). 100 női pillangó ba.jr 
noka Székely Éva (Bp. Lok.) 1:21.6, 
5. Murányi (Szeged). 100 női hát-
bajnok Temes (Előre) 1:17.2, 200 
női mell bajnoka Killermann (Bp. 
Kinizsi) 2:57.2, 6. Bánkuti (Szeged), 
400-as női gyorsbajnok holtverseny-
ben Gyenge (Bp. Lok.) és Székely 
(Bp. Lok.) 5:19. A női műugrás 
bajnokságát Zságof Irén nyerte. 

Győri V a s a s - S z . Petőfi 1 : 0 ( 0 : 0 ) 
Közel 3000 néző előtt lejátszott 

barátságos mérkőzésen a Szegedi 
Petőfi gyenge csatársora miatt 
szenvedett vereséget. Ezen a mér-
kőzésen kiütközött a csapatok, de 
külpnösen a csatársor hibái. Me-
zőnyben helyenként jól játszott a 
szegedi támadósor. sőt vezettek 
fürge helycserés támadásokat is, 
de a csatárok a szerencsével hadi-

lábon állottak és hiányzott az át-
ütőerő és a kapu előtti határozott-
ság. A szegedi csapatból Nikolicza, 
Csáki, Rejter, Bénák és Kerekes 
mozoglak jól. A győriek jól ját* 
szottak és ilyen arányban megér-
demlik a győzelmet. 

Tolo eredmények: 2, (a 2, 3, 4, 5, 
mérkőzések törölve) 2, 1, 1. 1, 1, x, 
1, 1, 1, 2, 1. 

A r á d i ó m a i m ű s o r a 

MNDSZ.HIREK 

Üzemi és kerületi ügyvezetők ré-
szére ma délután 5 órakor ügyve-
zetői értekezletet tartunk. 

OTOTT MIHÁLYNÉ elhunyt. Te-
metése ma délután 3 órakor az új-
szegedi temetőben. 

Kedd, 1951. augusztus 28. 

Kossuih-Rádió. 

5.20 Zenés percek. 5.40 Női 
szemmel. 6.20 Szimfonikus fantá-
zia. 7.20 „Egyesült erővel." 8.05 
Szórakoztató zene. 11.30 Elbeszé-
lés. 12.30 Egy falu — egy nóta. 
13 Budapesti Kullúrhét műsorából. 
13.40 Hanglemezek. 14.10 Régi ope-
rettekből. 15.30 Előadás. 15.55 Ke-
ringők. 17.10 Komoly zene. 17.45 
Termelési híradó. 18 Regényrészle-
tek. 19 Népi zenekar. 20.35 Ver-
senyben az ország kenyeréért- 20.45 
Közvetítés a Fővárosi Operettszín-
házból: Havasi kiirt. 

Petőfi-rádió. * 
5.30 Népzene. 6.20 Vidám szov-

jet muzsika. 7.35 Magyar népdalok. 
8 Balettzene. 8-30 Hanglemezek. 10 
óra 10 Gordonka. 10.40 Népi zene-
kar, 11.10 Szórakoztató zene, J3 

Szimfonikus dráma. 13.40 Schubert-
dalok. 16.10 Szórakoztató zene. 17 
óra 10 Az üzemi kollektív szerző-
désről. Előadás. 17.40 Tánczene. 18 
Dolgozóknak zenéről. 18.40 Hang-
szerszólók. 18.55 Egy falu — egy 
nóta- 19.15 Sportnegyedóra. 19.30 
Tánczene. 21.30 Előadás. 21.45 Car-
men és Margaréta. 22.35 Brahms 
műveiből. 

DÉLMAOYXROSSZ JR I 
Doítflrof napilap 

SeletS. nerlceiztó *• kled* 

ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszt! i e aerVentóbiroftsdg 
Szerkesztőség1 5zeged lentim. 11. 

Telefon i 35-35 «, 40-80 — Éilizokal lierke szlőléfe 
telefon este S-M S4-SA 

CJadóhivatd > Szeged Lenin-* é 
telefoni 31-tt 4i 35-00 ^ 

Oélmagyarortzdg Nyomda, Szeged 
felelót rezeid i Pritkle Madse 


