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A SZEGED I SZ ÍNHÁZ megnyi-
tásának hetvenedik évfordulója al-
kalmából , ha kissé megkésve is, a 
színház emeleti dohányzójában 
nemrég színháztörténeti kiáll ítás 
nvílt, hogy bemutassa az immár 
kétévszázados szegedi színjátszás 
haladó hagyományait, városunk 
színházi mú l t j ának írásos emlékeit. 
A kiállítás még a színháztörténet-
ben járatosakat is meglepi néhány 
ritka, értékes, sok tanulságot, él-
ményt nyúj tó dokumentumával , s 
azoknak a gondos, szorgos elődök-
nek szép munká j á t dicséri, akik 
annak idején e kincseket megmen-
tették, összegyűjtötték, s részben 
műveikben fel is dolgozták, meg-
könnyítve ezzel az utókor dolgát. 
A kiállítás rendezői ugyancsak jó 
munká t végeztek a kiáll ítás anya-
gának egybegyűjtésével. Az olyan 
értékes és ritka dokumentumok, 
min t Kelemen Lászlónak, az első 
magyar színigazgatónak levélváltá-
sa a szegedi tanáccsal, szivet do-
bogtató, öntudatunkat erősítő él-
ményt adnak a szépre, tanulságok-
ra fogékony nézőnek. -Ami illeti 
ennek árendáját — olvashatjuk 
nem kis büszkeséggel szegedi eleink 
Kelemen László érdeklődésére 
adott 1800 február 27-i válaszában 
— az Igen gyenge és csekély jog 
lenni, mert m l és népeink inkább 
gyönyörködnek a já téknak szemlé-
lésében és a .magyar nyelv és nem-
zet dicsőségében, mintsem az 
illyetén árendának jövedelmében*. 
Nem kevésbbé érdekes Gorki j -Éj-
jeli menedékhely* című darabjának 
sűgópéldánya, vagy Juhász Gyula 
-Atalanta* című egyetlen operett-
jének szövegkönyve. Helyes a ren-
dezésnek az a megoldása, hogy a 
színészettörténetünk néhány jelen-
.tős alakját, igy Molnár Györgyöt, 
Makó Lajost és Palágyl Lajost fo-
kozottabban állította érdeklődé-
sünk előterébe. Ezt még bizonyos 
technikai eljárásokkal, kiemelő al-
címekkel, egy-egy tárló zárt egysé-
gének megteremtésével még nö-
velni lehetett volna, m á r csak az-
ért is, mert a kiáll ítás így is túl-
ságosan széteső, nehezen áttekint-
hető, tagolatlan. Általában a kiál-
lítás technikailag sajnálatosan sze-
gényes: nemcsak környezete, meq-
rilágítottsága, de tálalása, kitétele 
sem felel meg azoknak a követel-
ményeknek, melyek egy ilyen érté-
kes anyagú témának vonzóvá téte-
léhez feltétlenül szükségesek. E 
tekintetben a rendezők jobban tá-
maszkodhattak volna a múzeum se-
gítségére, amely leginkább ottho-
nos a modern kiállítástechnika fo-
gásaiban. 

FŐKÉNT A K IÁLL ÍTÁS I A N Y A G 
áttekinthetősége, korszakbeosztása 
és ennek megfelelő tagoltsága az a 
legfőbb elv, amelynek megvalósítá-
sát itt h iányolnunk kell. Ez nehe-
zíti meg, hQgy a látogató maradan-
dó benyomást szerezhessen, emlé-
kezetében szerves összefüggésben, 
történelmi rendben sorakozzanak 
fel a látott értékes dokumentu-
mok. Különösen a felszabadulás 
utáni idők történeti kidolgozottsá-

ga elnagyolt; egy szürke felirat és 
kuszán, következetesség nélkül ki-
rakott fényképes-tablók "jelképe-
zik*, ahelyett, hogy a múl t ta l leg-
alább is egyenlő arányban mu-
tatná be a kiáll ítás a felszabadulá-
sunk óta megtett hatalmas fejlő-
dést, amely a szegedi színházat "ál-
lami nemzeti színházzá* tette. A 
mul t hagyományainál semmivel 
sem jelentéktelenebbek számunkra 
a jelen eredményei! A kiállítás ará 
nyalnak, megoldásainak ezt is 
tükröznie kellene. 

De nemcsak a tartalomhoz nem 
méltó formai kivitelezésnek van-
nak hibá i ; akad néhány h i ány . a 
kiáll ítás anyagát illetően is. A 
rendezők szemmel láthatóan csu-
pán a szfnháztörténeti irodalom 
már feldolgozott anyagára, főként 
Reizner János, Szmollény Nándor 
és Lugosi Döme adataira szorítkoz-
tak a kiál l í tás dokumentumainak 
összegyűjtésekor; önál ló kutatásra 
idejükből — erejükből nem futotta. 
Pedig rendkívül tanulságos lett 
volna például Mikszáth Ká lmán 
1878—79-es színházi cikkeinek be-
mutatása is, amelyek egyrészt ki-
tűnően jellemzik az akkori közön-
ség társadalmi összetételét, a szín-
ház társadalmi szerepét, másrészt 
logikusan beleillenek abba a sorba, 
amelyet a színháznak a szegedi 
irodalom jeleseivel, Móra Ferenc-
cel, Juhász Gyulával való jelentős 
kapcsolata teremtett, s melybe Gár-
donyi is, Pósa Lajos is beletarto-
zik. Hogy a kiáll ítás szemet pihen-
tető, a kiállításnézés lélektana ál-
tal megkövetelt háromdimenziós 
objektumokban, tehát tárgyi emlé-
kekben szegény, azt valószínűleg a 
rendelkezésre álló anyag kénysze-
rűsége okozta. De hiányzik pél-
dául olyan fontos oklevél is, mint 
a magyar színháztörténetben is 
szinte párat lanul értékes utalást4 

("theatri videlicet domibus jacula-
toriis* stb.) tartalmazó 1719. évi 
városi szabadalomlevél. Szeged más 
vonatkozásaiban is legértékesebb 
okiratainak egyike. Molnár György 
-Világostól Világosig* címmel meg-
jelent emlékiratai, kinyitva az 
1860 őszén lezajlott parázshan*u-
latú Bánk bán-bemutatóról, előz-
ményeiről szóló lapoknál, szintén 
fokozhatták volna színháztörténe-
tünk haladó mozzanatainak .él-
ményszerűségét. 

A K IÁLL ÍTÁST A SZ ÍNHÁZ a 
közeli naookban kénytelen lesz le-
bontani. Értékes anyaga, s az, hogy 
mostani formájában csak nehezen 
volt hozzáférhető, kevesek számára 
volt vonzó, föltétlenül szükségessé 
teszi, hogy az itt bemutatott anyag 
kiegészítve és technikailag fölfris-
sítve továbbra is megtekinthető le-
gyen. A szegedi múzeumnak, mely-
ben Móra Ferenc most harminc 
esztendeie. 1924-ben má r hasonló 
iellegű kiáll ítást rendezett, elköte-
lező haevománvai vannak ezen a 
téren. Remél iük , hogy a szeged' 
színjátszás értékes emlékeit, haladó 
hagyományainkat idéző dokumen-
tumait — melyet a szegedi nem-
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35. évfordulója alkalmából 
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Teljesítette évi tervét 
a Szegedi Textilművek 

gyedik negyedeves tervüket 29-if; » 

negyedév elejéről 104.8 százalékra, 

december havi tervüket hó ele jé* 

tői 103.3 százalékra teljesítették az 

üzem dolgozói. Harmincadikán reg* 

gel hat óráig már 17.500 kilogram* 

mai termeltek többet az évi terv* 

nél. 

Ünnepi aktívaülés a KIMSZ megalakulásának 
35. évfordulója alkalmából 

nak t itkára nyitotta meg, majd 
Horváth Ferenc színművész József 
Att i la "Levegőt* és Ben jámin 
László Kossuth-díjas "Tűzzel-kés* 
sel* c ímű versét mondotta el. Ez* 
után Hollós Ervin, a D ISZ Köz* 
ponti Vezetőségének titkára mon-i 
dott beszédet. 

Az aktívaülés első része az Inter* 
nacionálé hangjaival ért véget. A 
második részben ünnepi ku l túrmű* 
sort adtak elő. 

Kémeket és diverzánsokat fogtak el Albániában 
Tirana (ATA) Az Albán Nép-

köztársaság belügyminisztériumá-
nak hivatalos közleménye szerint 
az állambiztonsági szervek nemré-
giben elfogtak és ártalmatlanná 
tettek több kémet és diverzánst, 
akiket 

az amerikai szervek küldtek Al-
bániába, hogy megszervezzék a 

reakciós erők felkelését. 

A belügyminisztérium közleménye 
hangsúlyozza, hogy 

az A lbán Népköztársaság ellen 
irányuló ellenséges tevékenysé-
get az athéni amerikai kémköz-

pontból irányították. 
Az elfogott kémek és diverzán* 

sok kivétel nélkül beismerték bű* 
nösségüket. Perük hamarosan meg* 
kezdődik. 

SPORT 

• 195-1. évi szereplése 

ni eredményeiket érték e|, mégsení 
tudták felvenni a versenyt 3—3 év. 
vei idősebb versenyzőlársaikkal. Igy 
végeredményben a 100 méteres nőt 
mellúszásban Petordl Lilla harmadik, 
a 100 ée 200 méteres férfi mellúszás-
ban Vajtól István ötödik, illetve ha-
todik. a 100 méteres férfi hátúszás, 
ban Varga let vár hatodik, a válté, 
számokban a 4x200-as gyorsúszó vál-
tóban negyedik, a 4x100 m.es ve. 
gyeeváltóban ötödik he'yezést érték 
el versenyzőink. 

A szeptemberben megrendezett fn 
lyambajnokságon a, hűvös idó eitené-
re Is erős mezőny indult. de itt is 
igen értékes helyezéseket értünk e'. 
Egyériben Szendrei IL é» SzalM értek 
el e]«ö he'yet. A VTSB folyamba .Inak. 
ságra: kiírt vándordíját mint a pont. 
verseny győztese, szakosztályunk hó 
dílotta ei. 

A nyári idény befejeztével sem állt, 
meg mur.kánk különösen elsőoetztályú 
versenyzőink készültek komo'yan az 
úl szintek elérésére. Másfél "hónapne 
erős edzés utác.- sikerült, két verrenv-
zőnkr.ek, Vajtali Istvánnak és Reök 
Andornak az eső osztályú szinten 
besül úszni, ami a szegedi téli edzé. 
•ek lehetőségéhez képest elég nagy 
te'tesitmény. 

De r emcsajt az első osztályú, ha. 
nem a tjbbi fiatalt, ma még ismeret-
len nevű versenyzőnk ls rendszeresen 
és eé tudatosan készül az 1954 es 
úszóidényre, hogy Jobb eredmények, 
kel segítsék a ©zegedi éa ezzel az 
ország úszösportjának feltörté tót. 

Faragó Sándor, 
atz Sz. Petőfi SK úszószalr 

osztáijyának edzője 

KERESEK magánházat megvételre ol-
csóbbat, minél e]őbb beikőltözhetöt. 
Erdek'ődni Liget u. 15. szám ajnt,. 
Zádoriéltnáit. 
UJ kombinájtszekrény, festett, jó ki-
vitel etadó. Liget u. 19. Fesöváros. 
MODERN hálóbútor e'adó, sertéssel 
fizethető. Asztalos Gogolv u 2. (volt 
Po'gár u.) 
500 KÉVE szár eladó. Szent László u. 
6/b. szám 
GYERMEKAGY, fiókoe, eledó Szer.f 
Mihály u. 5. 
ELADÓ 7+2 nagyteljesítményű nyo. 
mógombos rádió. Batthyány u. 28. 
(Zenre u.) feső csengő. 
CSONGRÁDON fél házrém beköltözhe-
tő lakással eladó. Érdeklődni Szeged, 
Somo-yi u. 0. IIT. em 2. 
KISMÉRETŰ Rex Sajgőtartá.r.1 príma 
kályha 000 Ft e[adó Füredi u 9. 
Na'g\. 

BÖRKABAT a'nkftáfl tnvftás vlzhatrar.' 
festé-sel Csordás bőrruha,készítőnél. 
Szent Mtk'As u. 7. Fe'sőváros 
500 LTTERES horganyzott víztartály, 
csappal, Jóá,'Járatban e'adó. Hütler 
üffvvédnét Hajnónzi u. 1. szám. 
EGY szép rókabur.da e'adó. vagy- Tél 
Kertéiért elcserélhető. Kereszt u. 13. 

Moszkva (TASZSZ) A Szovjet-
un ió Kommunista Pár t j ának Köz-
ponti Bizottsága üdvözlőtáviratot 
küldött Németország Kommunista 
Párt jának, a párt fennál lásának 35. 
évfordulója a lkalmából : 

Németország Kommunista Párt ja 
a német munkásosztály élcsa-

pata —* 

egész történetének folyamán 
következetes, forradalmi harcot 
folytatott a kapitalizmus ellen, 
a dolgozók létérdekeiért. Né-
metország munkásosztályának 
ügyéért, szenvedélyesen és fá-
radhatatlanul harcolt a milita-
rizmus és az imperialista reak-

ció ellen 

•— hangzik a többi között a táv-
irat. 

Németország Kommunista Párt ja 
a nyugatnémet revansiszták terror-
ja és üldözése ellenére annak a 
harcnak élcsapatában halad, ame-
lyet a német nép Németország egy-
ségéért és nemzeti függetlenségé-
ért, a béke fenntartásáért és meg-
szilárdításáért, va lamint a nyugat-
német mil itaristák és a német né-
pet a békeszerető népek ellen irá-
nyuló újabb, agresszív háborúba 
taszítani igyekvő külföldi imperia-
listák közötti kü lön militarista 
szerződés és katonai szövetkezés 
ellen vív. 

Meggyőződésünk, hogy 
Németország munkásosztálya és 
dolgozói minden demokratikus 
erővel szilárd egységben kivív-
ják a történelmi jelentőségű 

feladat megvalósítását — 

az egységes, független, demokrati-
kus és békeszerető Németország 
megteremtését. 

Tudósokat és tudományos 
kutatókat jutalmazott meg 

as Akadémia 

A Magyar Tudományos Akadé-
mia Elnöksége eddig végzett ered-
ményes tudományos munkásságuk 
elismeréséül tudósokat és tudomá-
nyos kutatókat részesített juta-
lomban. A juta lmakat szerdán dél-
után Osztrovszki György, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia főtit-
kára osztotta ki. Méltatta tudomá-
nyos életünk . képviselőinek ered-
ményeit, majd átadta a 3—6000 fo-
rint összegű jutalmakat . 

A juta lomban részesültek között 
szerepel több szegedi tudós és tu-
dományos kutató is: Ivanovics 
György, Kiss Árpád, Fodor Gábor 
és Rédei László. 

A MAV vezérigazgatósága 
közli, 

hogy 1954 január hó 4-től egyes 
vasútvonalakon a személyszállító 
vonatok közlekedésében menetrend-
változás lép életbe. A változásokat 
a hivatalos menetrendkönyvhöz ki-
adott 2-es számú pótlék tartalmaz-
za. Felvilágosításokat a pályaudva-
rok és a menetjegyirodák adnak. 

i s z í n h á z r ó l 
zeti színház dicséretes kezdemé-
nyezése most a feledésből ú jra nap-
fényre hozott — városunk és az itt 
megforduló vendégek sokezres tö-
megeinek lesz módjukban még 
megtékinteni. (pl) 

I 
» Párthireh 

Értesítjük a politikai iskola I I . 
évfolyamának propagandistáit, hogy 
részükre 1954. január 3-án délután 
fél 5 órakor a Pártoktatók Házá-
ban szemináriumot tartunk. 

A szeminárium anyaga a „NEP" 
kérdése és a „Szocialista iparosítás 
kérdése a Szovjetunióban". 

A mezőgazdaság kollektivizálá-
sának kérdésével külön szeminá-
riumon fogunk foglalkozni. 

Kér jük az elvtársak pontos meg-
jelenését. 

'Agit.-Prop. Osztály 
Értesítjük a Politikai Gazdaság-

tan I I . évfolyam hallgatóit, hogy 
részükre 1954. január 4-én 4 óra-
kor a Pártoktatók Házában konfe-
renciát tartunk. 

Kér jük a pontos megjelenést. 
Városi Pártbizottság 
Agit.-Prop. Osztálya 

I D Ö J A R A S J E L E N T É S 
Várható időjárás 

csütörtök est ig: 
Változó fe lhőzet , 
triég több hejyen 
havazás . eset'eg 

' h,ivaseső Efénk 
északkeleti_keletl 

szél. Az é jszakai 
lehűlés, fS|eq n y u . 
gáton fokozódik, a 

nappal i hőmérséklet k issé csökken 
Vá rha tó homérsék'eti értékek áz 

ország te rü le té re . Csütörtök regge| 
mínusz 3—minusz 6. délbeit minusz 
1—plusz 2 fok közödt. 

A fűtés a iap jáut szolgáló vá rha tó 
középhőmérséklet mínusz 1—minusz 
4 fok között 

MOftl 
Szabadság: K l sk ra j cá r . — Péntek 13 

(Január O.ig). 
Vörös CsiHag: Január 7-ig szünet. 
Fáklya: So lvay t itkos aktiti (Január 

3_ig). 
. Az előadások fél 0 ée fét 8 óraikor 
kezdődnek a Szabadadig- és Fáklya-
moziban. 

8ZINI1AZ 
Délután '4: Bajett.délután. Bér|et 

szünet. 
Este 8 : Denevér, Í5ér!etsziftr.«t. 

MUZEUM 
Fejlődéstörténeti kiállítás. Móra Fe 

renc Emlékkiállítás, Fehértó élővi'áea 
kiál fiáé (Kultúrpalota, Roceeweit tér) 
hétfő kivételéve! mindennap délelőtt 
10 órától 6 óráig. A Múzeumi Kép-
tár (Horváth Mihály utcai Uvegcsar 
nok) hétfő kivéteiéve* mindennap 
délután 2 órától 0 óráig. 

K Ö N Y \ T A R 
Somogyi: Délelőtt J0 órától este 

7-ig. (KönyvkUcsönzOs: délután 2.1Ő1 
este 6 óráig). 

Járási Könyvtár (Sztálin krt. 64 
sz.): Kölcsön zée felnőtteknek szerda 
kivételével minden hétköznap d. u. 
4.től este 7 óráig Vasárnap délelőtt 
9-12 óráig. 

Gorkij Könyvtár: Nyitvatartási Ide 
Je: hétfő, kedd, szerda, péntek reg-
gel 8 órától 12-jg, délután 1-tői fél 
4-ig, csütörtökör. szombaton dé'előtt 
lO.től 2 lg, délután 3tól 7 óráig. 

Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 
Ideje: O'vasóterem: 10"tő| 21 óráig, 
hétfőn: 14JŐ1 . 21 óráig: vasárnap 
9.tői 14 óráig. Kölcsönzés: 12"től 20 
óráig; hétfőn: 14 Jő] 20 őráig, vasár® 
I án 9 tői 13 óráig. 

Egyetemi Könyvtár olvaeöszo'gálnti 
rendje dec. 31—Jan. 2 között: Dec. 
31-én kölcsönzés olvasóterem nyitva 
8—12-ig. jan. 1 ér.' és 2_án kölcsönzés 
szüne'e], olvasóterem zárva. 

A Z ORSZÁGOS V A K A R É K P É N Z T A R 
szeged! fiókjának vezetősége közli, 
hogy ma. december 31-éjy fé| 12 
óráig tart pénztári szolgálatát. 

Átadták a Kínai Népköztár-
saság tészéro készült 500 
traktort a Vörös Csi l lag 

traktorgyárban 

A Vörös Csillag traktorgyár dol-
gozói az év első negyedében meg-
bízást kaptak, hogy december 31-ig 
készítsenek el 500 darab SL lánc-
talpas traktort a Kínai Népköztár-
saság részére. December 29-én, két 
nappal a kitűzött határidő előtt el-
készítették az utolsó traktort ls, 
amelyet szerdán délben bensőséges 
ünnepség keretében adtak át a kí-
nai nép képviseletében megjelent 
Csan-jü-Lin és Csan Hau elvtár-
saknak. 

Eddig több mint 1 millió 250 
ezern*met írta a'ó a Követelést, 
hogy a régvha»almi értekezle-

ten egész Néme'ország 
képviselői is vegyenek részt 
Berlin (MTI) A négy külügymi-

niszter küszöbönálló értekezlete ha-
talmas népi mozgalmat váltott ki a 
Német Demokratikus Köztársaság-
ban. Eddig több, min t 1 mi l l ió 250 
ezer német írta alá a követelést, 
hogy a berlini tanácskozásokon biz-
tosítsanak helyet és meghallgatást 
egész Németország képviselőinek. 

A Textilművek éves tervet globáli-
san 29-én fejezte be. Az első ne-
gyedévi tervüket mennyiségben 
98.2 százalékra teljesítették. A má-
sodik negyedévben jobb eredményt 
értek el az üzem dolgozói, n%ert 
tervüket 100.1 százalékra teljesítet-
ték. A harmadik negyedévi tervet 
100.9 százalékra teljesítették. A ne-

A Kommunista I f júmunkások 
Magyarországi Szövetsége megala-
kulásának 35. évfordulója alkal-
mából a Dolgozó I f júság Szövetsé-
ge budapesti bizottsága szerdán 
délután ünnepi aktívaülést rende-
zett a Marx Károly közgazdaságtu-
dományi egyetemen. Az aktívaülé-
sen Budapest i f júságának legkivá-
lóbb képviselői vettek részt. 

Az ünnepi aktívaülést Kovács An-
tal, a D ISZ budapesti bizottságá-

A Petőfi SK úszóinál 

A Szegedi Petőfi SK úszói mint az 
előző éveikben, úgy most l» egész éven 
át ezorgalmasan készü'ődtek a r.yári 
idényre. Az edzések Januártól kezdve 
arra irányultak, hogy a szakosztály 
tagjai megfejeljenek annak a vára. 
ko iáinak, a mell ve. Szeged város 
sportkedvelő dolgozói tekjr.lenek a 
Szegedi Petőfi úszóira, 

A hagyományos téli pontversenyt, 
amelyet a Városi Gőzfürdőben ren. 
deztek a szegedi sportkörök. szak-
osztályunk nyerte s igy a VTSB Altnl 
alapított vándordijat másodszor ls 
megvédte. 

A szokatlanul kedvezőtlen Időjárás 
miatt edzéseinkét csak későn kezd-
hettük meg a- szabadban, de ennek 
ellenére sikerült, a május Í J Béke. 
kupa Bort eget eleöfzben eJnyerr i. A 
továbbiakban Szeged város ifjúsági 
bajnokságáért megtartott úseóverse-
nven 17 bajnoki számból 16 első he-
lyet és számos henvezé*t, a Szenteser' 
megtartott Csongrád megye ifjúsági 
bajnokságán a 16 bajnoki számból 
9 megyei ogvéni bajnokságot szerezi, 
lek versenyzőink. 

Az Esztergomban megrendezett or 
ezágos ifjúsági bajnoloságon igen erős 
mezőnyben ir.dulltak versenyzőink 
Csongrád megye színeiben. Á ver-
senyszámok egyes úszónemekben idő-
eredmény és résztvevők szempontja, 
bői Jóval meghaladták az eddigi or. 
szágos ifi bajnokságok színvonallá t. 
Meg kefett. elégednünk a helyezé-
sekkel, annyival is inkább mivei né 
hány serdülő korosztályú versenyzőt 
Is indítottunk, akiknek ez volt az éltső 
nagy versenyük. Bár a legjobb egyé. 

TISZÁNTÚLI Épületfuvarozó Vállalat 
állandó szegedi és szegedkörnyéki 
munkahe'yro felvesz gk. vezetőket és 
szerelőket. Jelentkezés Jan. 6 án 11 
órakor a 65/7. srz. Éplfőanyage|látó 
VMTaiatnál Szeged, Gogoly u. 3. sz. 
ajatt. 
A GŐZFÜRDŐ Jenuár 2"án reggel fél 
7 órától este fél 7-lg Január 3_án, 
vasárnap reggel fé] 7.től dé|i l óráig 
van üzemben. 
A SZEGEDI Földmű vesszővetkezet, ér-
tesíti a szövetkezeti boltok vásár'őtt, 
hogy a leltározások 1954 Január 3_án 
kezdődnek. Igy a beszerzéseket ha-
marabb erzsközöfl'ék mivel az üzletek 
a Je't.áro-zások miatt zárva lesznek. 
GYORSÍRÓ, és gépíró tanfcfya.mok 
kezdődnek szakiskolában. Szeged, 
Kouzni tér 3. 

ÖSSZEKÖTŐ magyar perzsa szőnyegek 
eladók. Kerrrek 120 centi 2tes bor. 
dá.t. Jósáka u. 29. 3. ajtó. 
EGY 5 ször 4 es vízmentes ponyva 
e'adó. Gvöngvtvúk u. 3. emelet. 
ZSÍROSBÖDÖN' eladó. Érdekrődnl le 
het: Petőfi Sándor sg. 14. I. em., 2. 
altó. 
KÉT személy részére bútorozott szoba 
kla'dó. Csemegl u. 7. 

A R A D I Ö 

J a n u á r f , péntek 
Kossuth . rádió 

0 Zenés köszöntő, 6.45 Lapszemle, 
7.10 Népri együttes. B Hfrek, lapszem-
le, 8.15 Ajándékműsor 9 Mesélő mu. 
zsika, 10 Felolvasás 10.10 Elbeszélés, 
11 Operahangverseny, 12 Hírek, lap. 
ismertetés, 12.15 Hanglemezek, 13.30 
U.lévi köszöntők, 14.15 Hang'emezek. 
14.45 Költemények. 15 Operettrész'e-
tek 15.30 Hanglemez, 16.10 Elbeszélő 
költemény. 16 50 Szív kü-di. 17.20 
Budapest — Szilveszter éjjelén. 18 
Híres opernkórusok, 19 Ének, 20 Hí-
rek, 20.15 Ünnepi krónika. 20.30 
Felolvasás. 21 Tánczene. 22 Hírek, 22 
óra 10 Tánczene. 24 Hírek. 

Pe lőf i . rád ió 
8 Hang'emezek, 8.30 Szórakoztató 

zene 9.30 Lemezesi]áda, 10.10 Szom. 
szédalnk zenéléből. 11 Hangversenv. 
11.35 Filmzene. 12.30 Előadás, 13 
Szóratkozia.tó rial/nmok, 14 Klasszikus 
operettek, 15.20 Népi muzsika. 16 

M Ű S O R A : 

Művészlemezelc, 16.40 Mesejáték, 17 
óra 20 Zenoltari muzsrika 18 Versek. 
18.45 Petőfi.emlékhar.gvrrseny, 19.20 
Moszkvai rádió összeállítása, 19.50 
Tánczene. 

A kisérteti adó műs0rábó|: 
14-től 20 lg a Petőfi rádió tn'lso. 

ráifc közvetíti 20 Tánczene, 20.40 
Részietek vígoperákból. 2130 Hang. 
lemezek, 22 Zenekari hangverseny. 
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Felelős szerkesztő és kiadói 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti- a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség; Szeged Lenin u. 11. 

Teleron: 35-35 As 40-80 
Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér S. 

Telefoni 31-16 éa 35-00 

Csongrád megvet Nyomdaipart 
Vállalat Szeged 

Felelős vezetői Vlncze György 
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