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JS5Z& gyűlöletét ki tanuijuk meg tö-
i t t , hogyan kell küzdeni és ízike 
Kidni a szabadságért. 

Ex a mu ika, amely az új Magyar eszkg telepítés nek szolgálatában 
, már meg is kczd'dOtt Nem vé 

ífiten, hogy ezen a területen is Sie-
f*d jár elöl, az a város, mely a pc 
etikai ujjáépi'éa munkájibin te » 

£inir szerepét játszotta. Szegeden 
lult meg az elsó könyvkiadóvá! 

taiat, mely a demokratikus magyar 
(lépet ltgjobban érdeklő könyveke' 
ftz olvasóközönség rendelkezéséi r 
accsátja. Ésmostebbrn a városban 
sJdul meg egy lelkes csoport kez 
fcményezásére egy gazdag kultu -Eogramm, melynek első állomás 

a kui'urdéiután, melyet most va 
lárnap, január 14 én rendez a Ma 

Ear N >k Demokratikus Szövetség* 
en a kullurdélutínon a legjob' 

•tunkásszinjátszók és hivatásos szí-
nészek fopják szavalni a nagy m -
war népi költök, Petőfi. Ady é-
József Attila verseit. A délután fény g>ntji a nagy magyar színész, Beres 

szkár szereplése 'esz. aki a napok-
kan érk zett városunkba és akine*-
» íesz első szereplése a felszabadí-
tott országrészben. 

A gazdag kulíurprogramm első 
•egnyilatkozása iránt városszert' 
nagy az érdeklődés. 

m h 

Sz'nházi műsor 
Vasárnap Marica grófnő. 
Hétfő, edd, »zerda, cifltörtök Ma-

rtra grófnő. 

A/iozlt műsora: 
Belvárosi Mozi: Magyar f i lmi AJtay 

Andor, Tolnay Klári, Somlay, Perényi, 
Lodomerszky, Szennyei főszereplésével 
l errsztuton 

Korzó á lad: Douglas Fairbanks bra-
•rf i imje: A modern ItoÍJln-ou. 

*" , r 4féé i i r«y iM»s l : Amerikai film! Pay 
Wray: Az aranyhaja. izgalmas kalan-
áortörténet. 

Előadások kezdete 4 órakor. 

Szakszervezeti ti rek 
N i i és férfi (otir-uzseeéiek hétfőn, 

• hó '5-én délelőtt 9 őrskor értokez-St-t tartanák a szakszervezeti szék-

izban. 
Szakszervezeti Bizottsági ülés hét-

Mn, e hó 15-én délután i órakor. 
A sütőmrstereli gazdasági értekez-

lete e hó lö-án délután 3 órakor a 
fltakszervezeli székházban. 

A Tanurak é* Tan lak Szakszerve-
értének titkára h.vatu'os órát tart hét-
lón, szerdán és pénteken délelőtt 9—10 
(Waií a szakszervezeti tzékh ízban, a 
ptoztáros hétfőn, kedden, csütörtökön, 
Mnteken 12—2 óráig tart hivatalos 
•vét a Városi Z-neiskola (Tisza Laras-
kérut) igazgatói irodában. Kérjük s 
tatokat, hogy tagsági lapjukat a pénz-
tárostól minél eiőbb vegyék át. 

A i'aniuukasok Országos Szövetsége 
Mcgedi csoportja e hó lá-én délelőtt 
t érakor taggyűlést tart a azakszerve-
mrii székházban. 

Keresek 
k a r - és zsabórákat, 

melyek járnak éa Használható 
állapotban vannak. Aranyai és 
ékszert beváltok. I t C Z k á ék 
szerész, Kárász-u. 14. Del - Ka 
mellett 

•wii.ro áányvklad*** (elkért mind-
saovat a vidéki ozerveaeleket, lapter-
jesztőket és o«yéb viszonteladókat, akik 
JÜZ'Vra- á Sggrt'.rasécl Zorbnaptorra 
stcq ikéoyt tartanak haladéktalanul 
teeóijék a könyvkiadóval (Szeged, Kl-

Ró-ulca I ) a Kívánt példányok meny-
ját, valamint azt. hogy az elitálll-

taréi iuikor <U hogyan történik non-
áMkodák 

«yCi<ivi n » r i f l i t n S M H 

A nép zenei nevelése és fejlesztése 
a Városi Zeneiskola feladata 

.átogatás a zeneiskolában, ahol orosz katonák is tanulna 

A bűnösen ostoba és gonoszu 
tazug fasiszta ráJióá lomá tok figy: 
nébe ajánlanánk ery közvetítést o 
szegedi Városi Zeneisko Jboll.A szc 
rédi munkások, polgárok gyermeke, 
— zeneiskolába /árnak. A növendé 
<ek száma meghaladja a százat s 
illandóan növekszik. A zeneiskoi 
paletébói déli 12 és délután 3 őr 

;őzött zongora-, ének-, hegedű 
ordonka-hangok hallatszanak ki 
óig az ország szivében lombok 
tárcok du'nak. 

N í h á a y f i a t a l , o r o s z k a t o n 
aent be előttem a zeneiskola kapu 
in. Az oroszok — közludomásu — 

rajonganak a zenéért % az épületbö 
iszUrödö zenehangok csalták be 

>ket. Alig lépünk be a kapuboltozat 
ttá, a hangosan beszélgető, nevet-
gélő fiatal orosz katonak megtor-
•annak s mintha templomba léptek 
/olna, leveszik sapkájukat, eloltják 
cigarettájukat... A lépciőfeljáró 
cöid növények díszítik s az egé>z 
<>yan hangulatos, hatásos benyo-
nást kelt, hogy nem csodálkozunk 
t szövetséges bajtársak viselkedé-
sén. Mégis: e'goadol koptató, hogy 
mennyire megtisztelik az orosz had-
sereg fiatal tag fal is muzsikát. Eb 
*ől fogtlmat alkothatunk arról, hogv 
nilyen gyönyörű zenekultusz tehet 
táluk, odahaza . . . 

Mi most akarjuk zenére, a n u 
-.sika szeretetére és ismeretére ne-
elni a legszélesebb néprétege' 
melynek edJig nem volt módja 

hozzi. Legfeljebb ha nehéz murtkáj 
<rán megszerzett garasaiból annyi' 
udott összekuporgatni, hogy szóra-
ozlsként hozzájuttatta magit egv 

.is zenei élvezethez. Most, az ajjá 
zfllető, demokratikus Magyarország 
tnekulturájának fejlesztése érdeké-

ven az a cél kell, hogy hevítsen 
níndenkit, aki az eddig elhanyagol 
téprétegík felemelésével törődik 
togy a zene ne szórakozást, de lelki 
szükségletet jelentsen a magyar tö 
negek számára. 

Á z e n e t e r m e k b e n folyik 
a z oktatás , 

niala't Kollár Pál, a Városi Zene 
skola megbízott igazgatója végig 
alauzol bennünket. Itt is, ott ic 
itjuk az orosz katonákat, akik egy 
gy teremben leütnek és áhítatosan 

hallgatják a növendékek gyakorlását 
után kérik a tanárt, vagy tanárnőt, 
•ogy játszanak nekik orosz d illa 
íokat. De sajnos, az utóbbi évtize-
tekben annyira elzárták tőlünk a 
zláv m zsika szépségeit, hogy a 

/endégek kívánságának teljesítés: 
tkacáivokba ü tköz ik . . . 

— Mn yen tanszakokon folyik a 
•eneoktatás ?— kérdezzük i Kollár 
gazgatót. 

— Hegedő, zongora, cselló, ének 
valamennyi fa- és réz-fúvós, ezen 
<ivűl zeneelmélet és kar mesterképzés 
<4ost állítjuk be a nagybőgő-tansz r-
ot. Bár a zeneiskola tanáninak 

nsgyrésze elmenekült. Igen jó tend 
rok állnak rendelkezésünkre s igy a 
eneiskola tanmenete zavartalan, — 
nondotta az igazgató, majd meg 
• nlirettc az egyes tanszakokon mű 
ad 5 tanárok neveit: fónasné-Bara 

i yi Ilona, O skayné-Hilbert Jank a 
Kertész Márta, Rertyé Anna, Zacker 
filda, Körffy Endre, Rozsos Ant» 
•s Wikes Pál, az utóbbi a buda 
aesti Operaház máiodik koncert-
mestere. 

A tanév indulásával lane tafa tosan 

ílmeséli Kollár Pá', hogy kezdetben 
<en nagy nehézségeik voltak, « 

esek lassan eloszlottak. Ma már tel-
es lendülettel folyik a tanítás és ? 
.övendékek szépen haladnak. 

— Szociális vonatkozásban boldo 
ran közölhetem, hogy a város 5' 
• zegénysorsu gyermec szándra biz-
'ásította ebben az évben az ingyenes 
•enefanuldst. A gyermekeket, aki 
t jmentes oktatásban akarnak része 
ütni, a - Szabad Szakszervezetek 
ntgfelelö szerve utalja be. Azo 
űzött, akiket már ilyen módon fel 
ettünk, igen sok igazi tehetség 
<adt s valamtnnyien nagy ambi 

c óval és erös akarattal tanulnak. 
Az igazgató elmondatta, hogy a 

szegénysorsu tanulók hangszereket is 
capnak. A tandíj egyébként 15 
aengö. Hetenként kétszer gyakorlati 
» ezenkívül elméle'i oktatásban ré 
zesülnek a növendékek. A zeneis-

kolában egyébként — ez is a szo-
ciális programhoz tartozik, — ott-
hont kapott a munkászenekar és a 
nunkásdalegylet. A munkás muzsi-
kusoknak a zeneiskola igazgatója 
llsndő próbatermet bocsájtott ren 

ielkezésükre, ahol zavartalanul gya 
torolhatnak. 

A decentra l i zác ió m e g o l d á s a 
t legfontosabb életfeltélele a vidék 
•eneoktatásnak. Eddig ugyanis a vi 
téki zeneiskolák nem adhattak ke 
ayeret a zenetanu'ók kezébe. Csak 
tudapesten vizsgázhattak, a zene-
ktdémián. A vidéki zeneoktatást é ' 

i legszélesebb néprétegek zenei fej 
"•dését perig az szolgálja, ha min 
len zeneiskola teljes jogkörrel mü-
\bdik, mert igy kapnak ki ü i ö tan-
írókét és jó növendékeket egyaránt 

— Ezt meg fog'uk o l ' <ni, — 
nondfa Kollár Pál. Mádk legfon-
msabb feladatunk a 25 év óta te'fe 
i*n elhanyagolt szláv muzsika félti 
masztdsa. Ezt Igyekszünk a zene 
iktatásnál előtérbe helyezni. Egyelőre 
vehézségeink vannak, mert zene 
tnyagot nem tudunk beszerezni. D 
a front távolodásával ez is megot-
tódik s a neves orosz, cseh, jugo-
;zláv, bo'gár és más zeneszerző-
nüveit is ku'tiválh atjuk. 

A Várost Zeneiskola növendéke 
'avasszal hangversenyeket adnak r 
•rri nsgy ambícióval készülnek. Mini 
érdekességet megemlíti Kollár PáV 
•togy a zenelskda növendékei között 
oroszok is vannak. Olyán orosz tisz-
<sk, akik tudják, hogy huzamosabb 
Írig, 2—3 hétig, esetleg egy hóna-
iig Szegeden tartózkodnak, szabá'y 
«terüen b-iratkoznak a zentiskolába 
te szorgalmasan tanúinak. Nagyon 
n*g"légedettek a? oktatással. 

Egy orosz közlegény zongorázni 
'anul. Hisszük, hogy a muzsika a 
űvőben nálunk sem egy kiváltságo" 
>*ztá'y élvezete lesz, hanem a ieg-
izélesebb népréteg lelki szükséglete.. 

CV P. 

- Ki.'ínntéte-vHázal Városi KAi-
lóléti Szövetkezet felhívja azon már 
lamert egyéneket, akik részben a vá-
ro«i Szent Margit és a bugaci Kova-
chich-telepről építési anyagokat ter-
ményeket, fülöpiakabi bérgazdaságból 
különféle terménveket, állatokat, búto-
rokat itb., irodájából, raktáraiból kö-
tött gyanju dolgokat, kézimunkákat és 
anyagokat vittek el, — azokat • hó 
tVig oűntet enség biztosításával bbeták 
vissza. — Esetleges ujabb nyomrave-
r.etóke! jutalmaz az igazgatóság. Hátra-
tékoz adósaik további fizetéseiket tel-
[esilhetik mindennap 9—1 óráig 

Szeqell 
— Kultnrdélatán. A magyar, i- • .i a-

tíkus női szövetség vasárnap, ja'.''ír 
14-én, délután 2 órakor nagvszab su 
Kulturdéiutünt rendez a Belvárosi o-
ziban. A gazdag mrüsrtr kenetében váro-
sunk legjobb előadói szaval ák Petpri, 
*dy,^József Attila és mások verseit 
Előadásra kend Móra Ferenc égy 
ragvogó elbeszélése, a zenei részben 
pedig Chopin három zongoradara >ja 
és Bartók Béla népdalai. Ilt mutat ;o> 
zik be a hosszú kényszerű hattsjjjis 
után az újra megalakult szaval ók (írus. 
\ kulturdélutánon fellép Beregi Osz-
kár is, aki verseket szaval. Jegvek 1 
pengő 50 filléres és 2 pengős arbn.i a 
Szakszervezetekben és a Belvárosi Mo-
ziban kaphatók. 

4 D. I. Sz. keretében megalakuló 
„Fiatalok Kamara Színháza*4 színésze-
ket keres. Mindazok a fiatalok, akik 
színjátszó képességet éreznek ma ;ukb« 
és már műkedvelő (vagv színházi) elő-
adáson felleptek, megbeszélés végett 
jelenjenek.meg a D. 1. Sz. székházában, 
(Tisza Lajos-kórut 15.) 1915 jan. 14-én 
vásárnap d. e. fél 10 órakor. 

— Dr. Ferfer E<an tb. közkórházi 
főorvos, sebészszakorvos (Arany János-
utca 9b.) rendelését újból megkezdte. 

— Kényte lenbe;?! c a / d a s á * évi el-
számoló és pásztorfogadó gyűlést tart 
e hó 14-én, Földmives-utca 7. szám, dót 
előtt 10 órakor. Pásztornak valók je-
lentkezzenek. t 

— Knrrenetálás, nveivtanitás, Egvessf 
lektor. Szeged, Kárász-u. 14. Ili 15. 

— A szegedi Máv alkalmazottat 
temetkezési egyesületének elnöksége 
felkéri a tisztikar, a számvizsgáló bi-
zottság, a választmány rendes és pót-
tagjait, hogy e hó 15-én. hétfőn dél-
után három órakor, az egyesület szék-
házában, Vitéz-utca 4. szám alatt men-
tarlandó értekezleten sz'veskedjenen 
okvetlen megjelenni. — Tárgv: az egye-
sület újbóli működésének megindítása. 

— A szegedi faraunkiscsoport 1941 
január 1 t-én délelőtt órai kezdettel 
nyilvános famuokás gyűlést tart, • 
szakmához tartozó asztalos, kádár, k » 
csigyárló, kárpitos, kosárfonó, kefo-
gyári, fürészgyári és seprügyári m u * 
kásokat meghívja a vezetőség. 

— Házasság. Báró Orczy René ( B » 
dapest) és Horváth Katinka (Kiskun-
félegyháza) január 8-án tartották eskü-
vőjüket a kiskunfélegyházai ótcmploin-
ban. (Minden külön értesítés helyett) 

— KSszünelnyilvánilás. Mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek és a Pap-
rika nagykereskedők Szövetkezetének, 
kik felejthe etlen jó feleségein, anvánl 
és nagyanyára, Gémes Györgyné szül 
Pintér Et-lka paprikanagykereskedl 
temetésén részvétükkel, koszorú és v i 
rágadománvukkal fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek. Ezúton mondani 
hálás köszönetet. A gyászoló család. 

— Ezúton mondunk hálás köszön*-
tet mindazoknak, akik édes anyám, | 4 
nagynénénk temetésén résztvettek. 
Nagy István kályhásmester és Kováca 
család. 

Rárlhirek 

A Szociáldemokrata Part szegedi 
szervezete minden héten kedden dél-
után 3 Órakor V. B ülést tart, melvra 
felkér minden V. B. tagot, beleértve U 
ellenőrző bizottsági tag elvtársakat ia, 
hog^r pontosan jelenjenek meg (Cse 
komcs-u. 4.) 

A .Szociáldemokrata Párf belvárosi 
szervezete U-én 3 órai kezdettel ülést 
tart. (Csekonics-utca A) 

A Szociáldemokrata Párt móravá-
rosi szervezete 14-én. vasárnap délelőtt 
10 órai kezdettel ülést tart (Oélibáb-
utca 7.) 

A Szociáldemokrata Párt felsővá-
rosi szervezete 14-én, vasárnap délután 
3 órakor alakuló gyűlést larL (Vá>ár-
aelyi-sugárut 22.) 

A Nemzeti Parasztpárt hétfőn dél-
után 3 órakor a Jókai-utca 4. szara 
alatti párthelyiségben értekezletet tart 
A párt tagjai az értekezleten minél 
nagyobb számban jelenjenek meg. 

Reich György 
villanyszerelő keresi és várjf 
hozzátartozóit 
Szeged, Korona-nlea 10. .. 


