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Január 31-én megindult a köz-
vetlen utasforgalom a Szovjetunió 
és a Kínai Népköztársaság főváro-
sa között. 17 óra 50 perckor a 
moszkvai jaroszlavi-pályaud varról 
elindult az első Moszkva—Pekingi 
expressz-vonat. Ugyanezen a na-
pon elindult első út jára a mosz-
kvai expressz. 

A Konzervgyár napközi-otthonos 

bölcsődéjében átlag 280 gyermek 

van felügyelet alatt. Közü lük ti-

zenöten hétfő reggeltől szombat 

estig egyfolytában a bölcsődében 

vannak. A Konzervgyár női dolgo-

zói örülnek ennek a lehetőségnek, 

mivel ebben a hideg időben nem 

kell reggel, vagy késő este az ut-

cára vinni kicsiny gyermekeiket. 

A Bolyai János Matematikai 
Társulat 1953. évi Kürschák Jó-
zsef tanulmányi versenyén az 1953-
ban érettségizettek és középiskolás 
diákok vettek részt. A versenybi-
zottság döntése alapján a verseny 
I. dí ját , 600 forintot Surányi Péter 

I . éves egyetemi hallgató, a I I . dí-
jat, 400 forintot Vigassy József, a 
Petőfi Sándor g imnáz ium IV. osz-
tályos tanulója kapta. A társulat 
1953. évi Schwetizer Miklós emlék-
versenyére beadott pályázatok kö-
zül — a versenybizottság döntése 
alapján — a három első d í j é t 
egyenként 700 forintot — hárem 
szegedi versenyző: Hajna l András 
elsőéves aspiráns, Korányi Ad ám 
negyedéves egyetemi hallgató és 
Pol lák György tanársegéd kapta. 

I I . díjat, 300 forintot nyert Csima 
József harmadéves egyetemi hall-
gató. 

Szombaton és vasárnap ország-
szerte ú jra megindult a havazás. 
Vasárnap az erős északi-északke-
leti szél néhány megyében komoly 
hóakadályokat, hótorlaszokat hor-
dott össze. Vas és Szabolcs me 
gyének valamennyi főközlekedési 
út ja járhatatlan. Győr, Veszprém 
és Borsod megyében is sok hóaka-
dály van az utak nagyrészén. A 
hótorlaszok eltávolítása má r vasár-
nap teljes erővel haladt. Hétfőn 
délelőtt csak Sopron környékéről 
jelentettek hóvihart, az ország 
többi részén csak csendes hószál-
lingózás volt. A hótakarítás za-
vartalanul halad és ha a nap fo-
lyamán ú jabb hóvihar nem támad, 
akkor az esti órákra az utak nagy-
részén egyirányban megindulhat a 
gépkocsiforgalom. 

A Magyar Biológiai Egyesület 

Szegedi Csoportja X I X . előadó-

ülését tart ja a szegedi Tudomány-

egyetem Természettudományi Ka-

rának előadótermében 1954 február 

2-án, kedden délután 6 órakor. 

Tárgysorozat: 1. Greguss Pál : Az 

ipolytarnóci miocén korú megkö-

vesedett erdő. 2. Szabados Margit: 

Egy algafaj rendszertani helyzeté-

nek tisztázása fejlődéstani vizsgá-

latok alapján. 3. Horváth Andor: 

"G . G. Abrikoszov: Zoológia I .« cí-

mű tankönyvének ismertetése. 

Január 29-én végetért Moszkvá-
ban a magyar népművészeti és 
iparművészeti kiállítás. A kiáll ítást 
mintegy 90 ezren tekintették meg. 
Sok látogató többször megnézte a 
kiállítást. 

n föMmüvelésihvi minisztérium felhívása 
a meztijazriasági terme'és területén kívül dolgozó 

mezőgazdasági szakemberekhez 

Mezőgazdaságunk fejlesztésének 
nagyszerű feladatait csak akkor 
valósíthatjuk meg, ha a mezőgaz-
dasági szakemberek minél nagyobb 
számban vesznek részt a termelés 
közvetlen irányításában. 

A földművelésügyi minisztérium 
ezért 

felhívással fordul azokhoz a 
mezőgazdasági szakemberek-
hez, akik jelenleg nem a me-
zőgazdasági termelés területén 
dolgoznak: jöj jenek a gépállo-
másokra, termelőszövetkezetek-

be, a községekbe! 
Legyenek a mezőgazdaság felemel-
kedéséért megindult hatalmas küz-
delem cselekvő részvevői. Szaktu-
dásukkal mozdítsák elő a párt és a 
kormány célkitűzéseinek megvaló-
sítását, a dolgozó nép életszínvona-
lának felemelését. 

A párt és a kormány fokozott 
megbecsülésben részesíti a mező-
gazdasági szakembereket. Messze-
menően gondoskodik anyagi és szo-
ciális helyzetükről. A földműve-
lésügyi minisztérium tudatában 
van annak, hogy a helyi ismere-
tekkel rendelkező szakemberek az 
általuk választott termelőszövetke-
zetekben, vagy községben eredmé-
nyesebb munká t tudnak kifejteni, 
ezért a lehetőséghez képest előse-
gíti, hogy a szakemberek az álta-
luk választott munkahelyen dol-
gozzanak. Az agronómusok a gép-
állomások személyi á l lományába 
tartoznak, munkásságukat a gép-
állomásokon, vagy közvetlenül a 
termelőszövetkezetekben és a köz-
ségekben fejtik ki. 

A mezőgazdasági szakemberek 
az iskolai végzettség és a szakmai 
gyakorlat figyelembevételével 

1050 forinttól 1750 forintig ter-
jedő havi fizetést kapnak, ezen 
felül működési területük ter-
melési tervcinek túlteljesítésé-
ért pénzbeli cs természetbeni 
prémiumban részesülnek. A 
földművelésügyi minisztérium 
minden szakember számára 
biztosítja a helybenlakást. A 
háztartás jobb ellátásának biz-
tosítása céljából a családfenn-
tartók abban a községben, 
vagy városban, ahová munka-
területük tartozik, fél katasz-
trális holdtól 1 katasztrális 

holdig terjedő háztáj i földterü-
letet kapnak. 

Az agronómusi munkakör betöl-
tésére jelentkezhetnek mezőgazda-
sági egyetemet, gazdasági akadé-
miát, mezőgazdasági főiskolát, me-
zőgazdasági középiskolát, akadé-
miát, mezőgazdasági technikumot 
és kétéves mezőgazdasági szakis-
kolát végzett növénytermelő, ker-
tész és szőlőtermelő szakemberek. 

Ak ik vállalkoznak erre a szép 
feladatra, a választott munkahely 
szerint illetékes megyei tanács VB 
mezőgazdasági osztályához, a Bu-
dapesten lakók vagy Budapesten 
dolgozók pedig a földművelésügyi 
minisztérium személyzeti főosztá-
lyához ad ják be kérelmüket. A 
pályázat jelentkezési lapon törté-
nik, amelyet a gépállomásokon, a 
járási és megyei tanácsok mező-
gazdasági osztályain, vagy a föld-
művelésügyi minisztérium személy-
zeti főosztályán (Budapest, V., 
Kossuth Lajos-tér 11. I I I . em. 335. 
sz.) kaphatnak meg. Abban az 
esetben, ha a lakóhelyen jelentke-
zési lap nem szerezhető be, a je-
lentkezést írásban, jelentkezési 
lap nélkül is be lehet küldeni a 
megyei tanács VB mezőgazdasági 
osztályához, vagy közvetlenül a 
földművelésügyi minisztériumhoz. 

A jelentkezéshez csatolni kell a 
szakképzettséget és a termelési 
gyakorlatot igazoló okiratokat vagy 
azoknak -hiteles másolatát és egy 
részletes önéletrajzot. 

A jelentkezőket a gépállomás te-
lephelye szerint illetékes megyei 
tanács mezőgazdasági osztálya hív-
ja be. A jelentkezéssel kapcsola-
tos útiköltséget a megyei székhe-
lyen való megjelenéskor megtérí-
tik. 

A Budapestről, vagy megyei 
székhelyről községbe, falura 
költöző szakember az átköltö-
zés után az előző munkahelyén 
élvezett háromhavi alapfizeté-
sének megfelelő összegű se-

gélyben részesül. 
Az átköltözési költséget a földmü-
velésügyi minisztérium ezen az 
összegen felül téríti meg. 

Eddig soha nem tapasztalt szép 
hivatás vá r a mezőgazdasági szak-
emberekre. A mezőgazdaság szá-
mít rá juk és vár ja jelentkezésü-
ket. 

A SZEGEDI Köztisztasági Vállalat hő-
ellakaríió munká ókat keres Je'ent.-
kezéé reggel 7 úrá ót délután 3 óráig. 
Pacsirta u. 1 6zám alatt. 
MAGAS áron eqy két és egy három, 
szobás lakást keresünk. Telefon: 33— 
26 Tó(h. 
EGY 110 kg manro'ica sertés eladó. 
Szappanra u. 5. Erdé'y' 
JANUAR hó 28.:in n Kálváriát ufl 
veeúti rnmpa ée a belvárosi temo ö 
közötti ú.on szikvíz kocsiról egy ko 
eslponyva ©veszett. Kérem a meg a. 
lájót. Hogy juta'om ©' enéhen a Sze-
gedi Szíkvlsüzemben ad'a le. 
SZARASZ, va-lamint al'árész szakmun-
kásokat keres a-onna i fe'véte're Dél 
magyarországi Cipőgyár Szeged, Mosz-
k v a i k r . 7 . 

DANÜVIA, Mom, Babi, Junghnne. Ka. 
kuk. Járó ée Veri jnn-aórákat vesz. 
Csűri arát. Mikszáth Kálmán u 11, 

HAZ eladó lakással. Gólya u. 5. 
JÓL főző mindenest felveszünk. K]au. 
zá' tér 8, I. emeet. 
BEJÁRÓNŐT a reggeli órákra felve-
szek Érdeklődni Gutenberg u. 3. I. 1. 
ELADÓ egy 6 + 2 nagy tel je?í ményű 
rádió. Fazekas Közegészségtan, Be-
loiannisz (ér 10. 
140 kg SERTÉSRE társa) keresek. 
Körmöczk Ke'emen u. 3. 
JANUAR 28 án Vá árhe'yt«< 8 egedre 
Jövő 12.S0.es vonaton fe ej ettem bar. 
na bőr aktatáskát iratokkal. Kérem 
megtalá'óját. az ira oknt ktilrlje azon. 
nat a( Sándorfa'vi Gépállomásra. 
MAGÁNOS do'pozónő keres bútorozot 
szoba* ágyneművel vagy anélkül. 
Sza'ma S'tá'ln k r . 21. 
GYERMEKSZERETö be'árónőt azonnal 
ra fe'veezek. Jelentkezni 'ehet d. u. 
4—5 között dr. Jut er, Gogoly u. 28. 
I . em. 

A budapesti " Ikarusz* gyár a 
vidéki repülőterek részére novem-
ber 7-i felajánlásként 8 darab 
MASZOVLET utasszállító autót ké-
szített, amelyből a szegedi repülő-
'.ér is kapott január 17-én egy da- , 
rabot. A modern kivitelezésű utas-
szállító autó 22 ülőhellyel és egy 
elkülönített csomagtérrel van el-
látva. Városunk utazóközönsége 
nagy örömmel fogadta a szép MA-
SZOVLET utasszállító autóbuszt, az 
"Ikarusz 30* jelzésűt, mely még 
kényelmesebbé teszi a repülőtérre 
való utazást. 

A Szovjetunió Tudományos Aka® 
démiá jának Nyelvtudományi Inté-
zetében elkészült a magyar nyelv 
tudományos nyelvtanának első ré-
sze. Az ú j tudományos m ű főként 
az alaktan kérdéseivel foglalkozik. 
A könyvet Klara Majtyinszkája, a 
filologiai tudományok doktora írta. 
A m ű második része a magyar 
nyelv szóképzésével foglalkozik 
majd. Klara Majtyinszkája műve a 
szovjet finn-ugoristák munká j ának 
egy részét képezi. 

A Román Népköztársaság Mi-
nisztertanácsa elrendelte, hogy a 
leu aranyatartalmát 1954 február 
1-től kezdve nullaegész hetvenki-
lencezerháromszáznegyvenhat mil-
liomod grammról nullaegész száz-

negyvennyolcezerszáztizenkettő 
mil l iomod grammra kell emelni.. A 
megváltozott aranytartalomnak 
megfelelően a leu árfolyamát egy 
rubellel szemben egyegész ötven 
század leuban állapították meg. 
Előzőleg kettőegész nyolcvan szá-
zad leuért adtak egy rubelt. (Üj 
árfolyamot állapítottak meg a leura 
a többi külföldi valutával szem-
ben is.) 

Képes h í r a d ó 
fvwyvyv̂ ívvvywvvvn̂ v̂  

A doiozsmai gépállomáson . . . 

Mint már hírül adtuk, a Szegcdi Textilművek, a Ruhagyár és 
a XI. számú Autójavító Vállalat védnökséget vállalt a dorozsmai 
gépállomás felett. Az üzemek szocialista szerződést kötöttek a gépál-
lomással és vállalták, segítenek abban, hogy minden gép idejében 
munkába indulhasson. Képünkön a három szegedi üzem képviselői 
megbeszélést folytatnak a gépállomás dolgozóival. 

A Szegedi Víz- és Csatornamüvek felhívása 

* P á r t h i r e h 

K ö z ö l j ü k az E lv tá rsakka l , 

hogy a Pár t tö r téne t I I . és a po-

l i t ika i iskola I I . év fo lyamon ta-

n u l ó propagand is ták részére ú j 

ú t m u t a t ó megérkezett , me lye t a 

Pár tok ta t ás H á z á b a n átvehet-

nek. 

Értesítjük az elvtársakat, hogy az 

S Z K P történet I I I . évfolyam hall-

gatói, valamint a Politikai Iskola I. 

évfolyamon tanuló propagandisták 

részére az ú j ú tmutató megérkezett, 

melyét a Pártoktatás Házában át-

vehetnek. 

Közöl jük az elvtársakkal, hogy 
1954 február 2-án délután 5 óra-
kor a Pártoktatók Házában a Köz-
ponti Előadó Iroda tagja tart elő-
adást a "Pártdemokrácia a pártélet 
törvénye* címmel. 

Kér jük a pártvezetőségi tagok és 

propagandisták megjelenését. 
Agit.-prop. osztály 

A Víz- és Csatornaművek vezető-
sége felkéri a dolgozókat, hogy a 

: szokatlanul hideg téli időjárás 
miatt, segítsék a Vízmű dolgozóit a 
vízellátás biztosításában. A befa-
gyott kifolyókat brigádjaink min-
den területen igyekeznek rendbe-
hozni. A lakosság reggelenként egy 
kis szalmával, vagy a felső nyo-
mógombnál papír meggyújtásával 
segítse a víz megindítását. Éjsza-
kára ne folyassák a kifolyókat, 
mert veszélyeztetik a környéket a 
víz elárasztásával. 

Felhívjuk ezért a vízzel ellátott 
házak felügyelőit, hogy a befagyott 
vízvezetékeket most hozassák rend-
be és gondoskodjanak azok megvé-
déséről. Gondoskodjék minden ház-
felügyelő a háztelken belül a házi-
főelzáró karbantartásáról. A Víz? 
művek minden segítséget megad a 
kért felvilágosításokra, (Telefon: 
43—36.), de kéri a dolgozókat, hogy 
fordítsanak nagyobb gondot a kar-
bantartásra és vizsgáltassák át víz-
vezeték berendezéseiket. 

Szegcdi Víz- és Csatornamüvek 

SPORT 

Szabadfogású birkózóverseny 
Az Sz Kinizsi rendezésében vasár, 

nap országos Jellegű, szabadfogású 
fe'nötf birkózó versenyt t arto tak raá. 
sod. és harmadosztályú versenyzők 
részvételével. A mérkőzésen a vidé-
kiek távol maradása miai t csak 21 
versenyző indul). A közönség azonban 
így Ja szép. izgalmas küzdelmeket lát-
hatott.. Szépen küzdőt! a peheysüty 
ban Hoff (Sz Petőfi) akt két tus győ-
zelemmel ©'sö helyezést szerze t. A 
váltóeúlyban Gárgyán (Sz Lok) négy 
eljenfe'é) szjnte perceken be]üi tu?. 
so'tn:. A legérdekesebb mérkőzéet a 
középeúlyban Kiss (Dózsa) vívta Grő. 
ber (Haladás) ellen. Kise'ül a legtöbb 
szabadfogás alkalmazását lehetett lát-

ni és a 14. percen tussolta: Grőbert. X 
fé'nehézsúlyban Szabó (Dózsa) az ö'O-
dik percben Beko elhamarkodott ak-
cióját ügyesen kivédte ée tussolta az 
Sz Petőfi versenyzőjét. A második 
fordulóban Beke fél perc alal't tussal 
győzőit. Aesárdi (Dózsa) e)]en. Rész. 
'ejcs eredmények: Lepkesú'y: X. Tö-
rök (Kinizsi) 2. Füzö (Kinizsi) lég 
súly 1. Súri (Sz Lok), 2. Térjék (Dó-
zsa), pehelysúly 1. Hoff (Sz Petiin), 2. 
Szjkula (Sz Dóz*a) könnyűsúly 1. 
Dömsödi (Kinizsi). 2. Horváth (Petőfi), 
váltósú-y 1. Gárgyán (Lok). 2. Tóth 
(Kinizsi), középeit y 1. K'es (Dózsa). 2. 
Grőber (Ha-ladás). félnehéz sú'y 1. 
Szabó (Dózsa). 2. Beke (Pe öfl) ne. 
nézsúlyban nem volt. induló. 

sokfelé 
Helyen, 
észak, 

szél A 

csők. 

hömér. 

N A P I R E N D 
IDŐJARASJELENTÉS 

Várható idájárás 
t-ed i estig: Felhős 
párás idő, 
havazás, 
ként é'énk 
ke'e i ke>eti 
hőmérséklet 
ken. 

Várhafó 
sékleti értékek kedd ; 

regge|: mínusz 16—minusz 19. délben i 
minusz 10 m'nusz 13 fok között. * 

A fű'és alapjául szo'gáló várha(ó 
középhőmérséklet kedden minusz 5 
fok alatt. 

MOZI 
Szabadság: Vidám verseny. — Költö-

zik a hjvaial Két új magyar film (feb-
ruár 3 ig). 

Vörös Csll'ag: Kivételes törvény 
Történelmi film a német proletariá Us 
hősi harcáról (február 3 ig). 

Fáklya: A rejtelmes sziget. Verne 
Gyula ka'andos regényének szovjet 
filmváltozata (február 3-ig). 

Az előadások a fi m"inházakban fé] 
6 ée fé] 8-kor kezdődnek. 

SZÍNHÁZ 

Fél 7: Ármány és szerelem. SzIglL 
gef,i bérlet (6). 

MUZEUM 

Fejlődéstörténeti kiállítás, Mőra Fe 
renc Emlékk:állítás, Fehértó élővi'áua 
kiál ftáa (Kultürpa'ota, Rooseweit tér) 
hétfő kivételével mindennap délelőtt 
10 órától 8 óráig. A Múzeumi Kép-
tár (Horváth Mihály utcai Üvegcsar. 
nok) hétfő kivételével mindennap 
délután 2 órátó' 6 óráig. 

KÖNYVTAR 
Somogyi: Délelőtt 10 órátó] este 

7.ig. (Könyvkölceönzés: déután 1-töl 
este 8 óráig). 

Járási Kör yvtár (Sztá'ln krt. 54 
ez.): Kö'ctónzés fe'nőtteknek szerda 
kivé elévei minden hétköznap d. u. 
4-01 este 7 óráig. Vasárnap délelőtt 
9—12 óráig. 

Az Egvefeml Könyvtár nyi vafartá i 
Idete: Olvasóterem 10- ő 21 óráig 
hétfőn: 14)01 21 óráig; vasárnap 
9-től 14 óráig. Kö'csönzés: 12 föl 20 
óráig; hétfőn 1 d.tő- 20 óráig, vaeár 
nap 9-től 13 óráig 

MNDSZ HtREK 

Ma délután 5 órakor titkári értekez 
let a ti kárságon, me,yre pontos meg. 
Jelenést kérnejs. 

Kelé]. Berlin válogatott—Magyar után, 
pó lás válogatott 0:0 

A Német Demokratikus Köztársa-
ságban szereplő magyar utánpótlás 
válogatott e'ső mérkőzésén Berlinben 
0:0 arányú óönet'-ent ért A magyar 
csapot védelme nagyszerűen játszott, 
a csatánsor azonban gyengén ezere-
peit. 

Fö|énye« magyar győzelem az e]sö 

egyiptomi mérkőzésen 

A magyar labdarugó válogato't c?a. 
pat vasárnap játszotta e'ző mérkőzé 
séf Egyiptomban, a Kairótól 120 kilo-
méterre lévő Mehapa el Kubra vá-
rosban a he'yi textJlgyár labdarugó 
csapata el'en. A magyar csapat fő. 
lényes játék után 13:1 (6:0) arányban 
győzött. A magyar labdarugó váloga-
tott csapat a mérkőzés Jövedelmét — 

a napokban tűzvész áldozatává vált — 
egyiptomi falu lakosságának a ja-
vára; ajánlotta fel. 

Maqyar műkorcsolyázó bajnokság 

Az 1954 évi elsőosztályú műkorcso. 
Iyázó bajnokságot Czakó György nyer-
te. a női elsűosziá'yü bajnok Jurek 
Eszter. 

S.'monné qyőze'me Gervajné ellen 

Az OTSB háromnapos meghívásos 
asztalitenisz versenyén ai. kitűnő for. 
mában lévő S'monné biztosan győzött 
Gervainé ós Kóczián Éva ©'len és így 
megnyer e a versenyt. A férfjaknáj 
Sidó szerezte meg az elsőséget- má 
EOdik Sebők, harmadik Csender. 

Vtvás 

Az Sz Dózsa! rendezésében országos 
harmadoeztá/yú kardvivö versenyt tar. 

i tottak Szegeden. A győztes Gyöngyiéi 
! TI. (Sz Dózsa) 6. 2. Gáspár (Hajadás) 
5 3. Gyöngyösi I. (Dózsa) 5, 4. Dé-
vény (Pos ás) 5 győzelemmel. 

Az Sz Ha|ádás NB l.es e|Ső edző. 
mérkőzése 

A Szegedi Ha'adás NB l-es labda, 
rugó csapata vasárnap délelőtt tar. 
tofta első idei edzőmérközését a Ha. 
ladás második csapata ellen. Az I. 
csapat a köve kező összeállításban 
játszott; Mészáros — Bénák. Faragó, 
Bodzeár — Baráth. Zaülár (volt. Szik-
ra Gázművek) — Böjtös, Czjráki Csá-
ki. Rábai. Rózsavölgyi. A második 
csapatban szerepen: Subi's (volt Szik 
ra Gázművek) Bánáti és Mosmer. az 
Sz Petőfi volt. látéko-al. Az edzőmér. 
kőzée kétezer 30 percig tartott. Az 
e'ső csapat mindvégig nagv fötóny-
ben volt. Az első csapat gó'lait Czl-
ráki (3), Csáki éa Baráth (11 ©sből) 
lőt e. A második csapat gó]13vöje Bá. 
náli vo;t. 

Totóeredmények 

X, 1, 1. 2, 2, x, x. 1 2 1, 1. x. 

Nemh'va'afos totónyeremények 
12 találata egy pályázónak sem 

volt. 
11 ta'd'afa 28 pályázón®]; volt. a 

nyereményösszeg egyenként kb. 3460 
forint. 

281-en ér ek el 10 fajálaiot. A nye. 
reményörszeg egvenkéiu kb 340 Ff. 

9 találatai 2097 pá'yázónak volt. Á 
nyereményösszeg egyenként kb 60 
forint-

A R Á D I Ö M Ű S O R A : 

Február 3, szerda J 

Kossuth.rádió 

4,30 Reggel,- zene 4,50 Hírek 5,30 , 
Lapszemle, 6 Fa urádió, 6.45 Lapis I 
merte és. 7 Hírek. 7.10 Hang emezek, i 
8.20 Zenekari muzsika, 9.20 Gvermek ' 
rádió 9.40 Da, tanulás. 10 Hírek, 10" 
éra 10 Hangver eny, 10,30 Óvodások 
műsora, 11 Magyar szlovák, bo'gúr 
népzene, 11,30 Tánczene, 12 Hfrek 
lapszem'e, 12,15 Hangverseny. 13 
OpereitrészTetek 14 Hírek 14 20 Út-
törő híradó, 14,45 Népi egvflt esek 
15,40 Könnvű zene 16 Rádiólátók, 16, 
óra 40 Vá asz hal'.gaitók kérdóse're, 
17 Hírek. 1.7,10 S'ív küldi, 17.40 Le-
ve ekre vá'asz, 18 Ifiú'áel műsor 18 
óra 30 Énekkar 19 ű'sá". 19 
óra 30 Juta'ommüpor 20 Hírek 20.15 
Fe'o'vsriás, 20,35 Da'ok, 21 E'őadás, 
21,30 Tónc-ene. 22 Hírek. 22 10 T<7. 
perc kü'no'ltlka, 22,20 Gordonka 22 
óra 50 Versek. 23 Zongora 23 48 
Szimfónikus kőkemény: 24 Hírek, 

Peáfl rád'ó 
3 Szórakoz.ató zene, 6.30 Kteisko. 

lósok műsora, 6 40 Torna, 6.50 Reg. 
gei zene, 7.10 Hanglemezek, 14 Rá. 
dióegyüttes, 14 30 Zongora hegedű, 
gordonka 14,50 Előadás, 15 Operett-
részletek, 15.40 Elbesz lés, 16 Zene-
kari hangverseny, 17 Ének, 17,17 
Zongora, 17,25 Előadás, 17.40 Lengyel 
szaffrák 18 Dalok és versek, 18,25 
Hegedű 18 30 Moszkvai rádió össze-
állítása, 19 Da,'ok, 19.40 Snor híradó. 
20 Opera; Nabucco. 22.10 Tánczene. 

OELMAGYARORS2A3 
politikai napilap 

Felelős szer kesztö As kiadói 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti » szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség Szeged leninit 11 

Telefon: 35-35 és 40 80 
Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér 8. 

Telefon. 31-16 As 35—00 

Csongrórtmeirve' Nvomdatpart 

Vállalat Szeged 
Felelős vezetői Vlaczs György 


