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el minden szegedi zencbará ot, hogy Vaszy 
Viktoron kivíil még egy karmesterünk 
van, aki világviszonylatban is megállja a 
helyét. 

Á vasárnapi hangverseny műsora ilyen 
dirigenst igényelt s váradi meg is felelt a 
kívánalmaknak Haendel Concerie grossoja, 
Glazounov Karneválja, Mendeissonn olasz 
szimfóniája és Wagner .Mesterdalnokok 
nyitánya a legnehezebb etadatokat rója 
zenekarvezetőie es zenekarra egyaránt. A 
zenekar egyetértésben vezetőjével, most is 
kiváió teljesítményt nyújtott, csupán né-
mely túlzott tempóját nem tudta mindig 
követni. A zenekar egyébkent sokat gaz-
dagodod hangszínben * és a hangzás tö-
mörségében, ain t annak lulajdo.iittiatunk, 
hogy a nagyszerű vonóregyúites mellett 
most a fuvosok is tormájukban megerő-
södve szerepeltek. 

A hangverseny szólistája Papp Júlia 
volt. akiben pompás organumu, dramai 
eloadóerejü énekesnőt ismertünk meg. 

(sz.) 

Gábor Arno ldné 
és Zucker Hi lda megh ívása 

a Városi Zeneiskolába 

A város kisgyülése hétlön tartott ülé-
sén a Városi Zeneiskola hegedütanári 
állasára Gábor Arnolünút, a kivalo zene-
pedagógust hívta meg, aki általánosan el-
ismert ínuiikass«»gaval a muvesziiegedusök 
egesz sorát ncveue tel. Meghivasa város-
szerte nagy örömet es megelégedést kel-
tett. Ugvoncsaic meghívta a kisgyűlés 
Zucker tíiida tanárnőt az egyik megürete-
dett zongoratanszekre. Zucker Hilda is 
ismert es" értékes tagja Szeged zenei éle-
tének, kitűnő müvészinuzsinus. 

Kulturdélután "~Klébelsbergtelepen. 
fólsiKCtüii műsoros deiutant renuezett Kie-
Delsbergtelepen vasárnap délután a teiep 
kulturgardaja a Nemzeti Sagely javára. A 
műsor eisö részét i\eszléri Eizseoet tan-
tonő, a második reszt pedig Löryjánosné 
rendezte. 

R A D I O 

Második félidőre a Szeged változtatott 
összeállításán. A fedezetsor es a csatársor' 
így alakult: Kolozsi, Kakuszi, Baroti — 
bálo, Szöcs, Hernádi, Vörös, Galgóczi. A 
tarjaniak ju ottak ekkor vezeté -hez, de nagy 
szegedi nyomás után Hernadinak sikerült 
kiegyenlítenie. 

A Szeged az I. félidőben sokkal jobb 
volt etlenteienél, sok gólhelyzete is volt, 
de a csatársor nem tudia kinasználni. Kis 
szerencsével ekkor gólokkal győzhetett 
volna. Egyébkent a játékosok lefkesen és 
jől küzdőitek, különösen Szabó, Vörös, 
Szocs, Hernádi és Kakuszi tűntek ki. Al-
Derti is kitűnt, de a második gólban Gyu-
rissal együti hibás. 

A Szeged a megnyert egy ponttal szi-
lárdan tart.a hannadik he.yét, mert 20 
pontjavai pontnyira megközelítette a 21 
pon os Vasast, amely Vesztett vasárnap. 
A iöbbi OB-credmeny a kővetkező: 

Újpest—Vasas 3 :1 (2:0), DVSC—Kis-
pest z : 1 (0:1), hrso-MdbiSz—Törekvés 
4 : 1 (3 : 0) B. Törekvés—Diósgyőr 1: 1 

Apróhirdetések 
s e r e 

KEDD, FEBRUÁR 19. 

6 30: Falurádió. 6.45: Műsorismertetőn. 7.05: 
Reggeli zene. 800: Előadás. 8.15- Hanglemezek. 
9 00: A Láng-gepRyar alkalmazottainak szalonzene-
kara játszik. 10.00: lltick. 10.30; kereskedelmi kii-
zópiskolaí tanulok rádióoktatása. 1Z.OO: Den harang-
szó. 1Z.II>: a Bcainter vibráfon-eg,fittes játszik. 
13 00 • Á Bnlkánbizottsag radióclónd.issorozata. 13.15 
Fenyves-Zsoldos Ullüa énekei. 13.45; Szövetkezeit 
1- gyedóra. 110U: Híreit. 14.10: A Nemzetközi Vö-
röskereszt közleményei. 15.15: RadiOiskola. 15.55: 
Műsorismertetés. 10.00: Hírek. 16.10: Elöadas. 1025: 
Elöauás. 16 55". Parthlradó. 17.05: Az .Álarcosbál", 
dalmű 3 felvonásban, 18.00: llirek, a Nemzetközi 
Vöröskereszt Közleményei. 19,55: Falnradió. Elő-
adás utan kb. 20.29; Hírek, sporthírek. 20.40; Hang-
lemez. 20 50: Hirek es krónika orosz nyelven. 21.00 
Műsorismertetés, 21,10: A Nemzetközi Vöröskereszt 
köziemenvei. 21.15: A járványveszély. Elöauas. 21.35 
Hanglemezek. 21.50; Hlrék es krónika angol nyelven. 
22.00; Hirek. 22.15; Reg nem hallott kedves ope-
rettdal lumok. 22.50; Hiiek és krónika francia nyel-
ven. 231)0: Naoi ösazeioglaló. 23.10; üpararészletek. 

Békebeli 
minőségű 

s ó s k e k s 

Cserzy 

:viszonteladóknak 

SZERE D A l n á l , 

M. u. 3, — Kárász-utca 10 

S P O R T 

Zairszódát adok tűzifáért. Lehel-utca 
11. (Rókus). 

Üzemképos rádió elcserélhető kerék-
párért vagy lengeriert. áomogyitelep U 
utca 706. 

2 p lusz l-es rádiót cserélek tüzelőéit 
éleiemert. Eouor-u. b. i. 7. 

Aranyóráér t , lancéri, 12 éves íiunak 
való BoLSKai-runáeit zsírt adneK. „Eerti 
„ra" jeligere. 

Cserélek alig használt nói átmeneti 
kabatot varrógépén, egy noi ruhát taért. 
Lomnici-uica 3. rotíorte.ep, 

E g y nagy igás paripaio egy kis poni-
lóéit vagy egy uasasieiienert, vagy üsző-
én eleset élrictö. Aignei telep, CsaltoKoz-
utca 31. 

Kettöszobás összkomfortos lakáso-
mat outoiozva elcserélnem ketio vagyha-
romszoöas Koinfor.os lakásén. Lehetőleg 
kertes házban jeligére. 

Tanyai állomás melletii .háromszobás 
viliamat elcserélnem oeivarosi modem u-
kasta. Ketiö vagy haromszooás jeligére. 

Négykerekű léüeres kocsi, kerékpár, 
szekrény, Konyiiaitreüenc eieiemert elcse-
reiheto. Fuicz-utea 3Ua. 

Burgonyáért, Lert sót adok. Róna-
utca 1. emtici jobb 3. a. 

36-os gumicsizma eladó vagy el-
CseredietO. ouöa, Kigyo utca 7. 

Egy hasznait gyoisveulös szövőszék 
élelemén eicseiélheio. ErdeKiöuni lehet 
Deák r ereiic-utca 8o. Házmester, 

Fér f i kerékpar etcserélnetó. Kecske-
ineu-utca 18. 

L ó ! 43-oeli mecklenburgi vasderes 
engtdeiyezctt mén magyar luert eicsere 
icudo, szeruan vendegióoók Szikvizgyara 
ban, inas naposon rvistemplonilaiiyan, 
Horthy Miklos-utca 38. inegieKimheto. 

Ket térti te.isabat, 43-as csizma éte-
lemen eicsereinetö. ueak Eerenc-utca 2., 
loidsz. 2. aiatt deiuian 2—3 kozott. 

Újpesti iakasomai elcserélném Szege-
diéit. Címei a kiaüóoa ..sürgős" jniiigere 
kerem. 

Viszontagságos u tazás u t án 
táradtan is elhozott egy pontot 

a Szeged 

SzAK—Sa lgó tar j án 2 : 2 (1:1) 

Szombaton kora reggel indult el a 
SzAK teherautón Salgótarjánba, ahova 
^ülönbüző balszerencses Körülményék 
toly.án csak éjfél tajoan erKezctt meg. 
An.iak ellenére, hogy a szállás biztositásat 
előre megbeszeltek a vendéglátó egyesü-
lettel, éjszakai szállás nem varta a jáicko-
sokat. Hajnali negy óra volt, miié rcertes 
intézőnek hazaknai sikerült elszállásolni 
őket. 

Al g pár órai pihenés után, délelőtt 11 
órakor már mérközesre kellett kiállni. An-
nál elismeiésrcmeltóob tehát, hogy a 
SzAK igy is megállta a hc vet. Hozzájárult 
ehnez, nogy a küzdelem csontkemenyre 
Ugyott jege*, Ciuszcs pályán, orkánszerü 
szélben folyt le. Az I. feűdőrc a szegedi 
csapat így állt ki; 

Alberti — Szabó, Gyuris — Kolozsi, Ka-
kuszi, Galgóczi — Baló, Baróti, Vörös, 
Szócs, Heri ádi. 

Heves szegedi támadások ulán Bálónak 
sikerült megszereznie a vezetést, utána a 
Salgótarján Szaóo III. révén egyenlített. 

A d á s - v é t e l 

(1:1), Zugló—HAC 2 :0 (0:0), Elekromos 
—BMSE 4 :2 (2:0). 

A Szeged vasárnap a Kispestet legyőző 
DVSC ellen játszik itthon. 

SzMTE—Rendőrség 4 0 (4:0) 
Móraváros—Postás 5:4 (4 2) 

A Tisca tisztújító közgyükse A Ti-
sza vasárnap larsotta tisz ujitó közgyü é-
sét. Diszelnök lett {Cserfa László üzlet-
igazgató. E nők Spányi Ernő, társelnök 
Vasas József, ügyvezeuVeinök Bokor Fe-
renc, fótitkár Mari Sándor, föpénztáros 
Osvaih Imre. 

Szakszervezett hirek 
A VÁROSI KERTESZET alkalmazottai flzem-

bizottságot választatlak 19-én, kedden délután fél 4 
órakor a szakszervezeti székházban 

A HÚSIPARI MUNKÁSOK szabad szakszervezete 
szerdán délután 3 órakot taggyűlést tart a szak-
szervezeti székházban. Tagúk megjelenése kőtelező. 

Plüss ebéd lőszékek eladók. Hajnal-
utca 27. 

Egy jómehetelü fodrászüzlct sürgősen 
eladó. Cini Arva-utca 10. 

Dughagymá t vásárolunk. Ákos mag-
kereskedés. Kiss-utca (Párisi Nagyáruház-
zal szemben). 

1—2 szobás lakásért disznót adok. 
Cimet a kadóoa kéiem „azonnal jeligére. 

R ád i ó 2 plusz. 1 eladó zsirért vagy 
egyéb élelemért. Neinesiakács-utca 11. 

Törtaranyat , briliansot, órat, ezüstöt 
legmagauaob úron Csiszár Lajos oras va-
saioi. aö.csey u. 2, 

Pad lódeszka eladó, kilenc á 5 méter 
hosszú es 3U cm széles. Bakto, Szíjgyartó-
umya. 

• l e l c f unken 4 plusz 2-es napyszupe, 
rauio eladó, rtmaioiboli, Dugunics-ter 
Kaivária-utca sarok. 

128 százalékos zsirszódát adok zsirért, 
vagy szatonnaéri. kifutói lelveszek. Zá-
kany-utca 23. 

Egy családi házativennék, lóval, tehéa-
nel, scriéosel tizetek. Ősz-u. 35. I. em. 
. Egy k i fogásta lan feriikerekpár eladó. 

Osz-u. 35. Emeiet. Dóczi. 

E l adó szobás közműves ház. Meg-
bízok özijjaito iroda Kossuth L-sugárut 11. 

Kisebb boroshordók borért vagy pén-
zért Kaphatok. Hetvezer-utca 7. 

Egy nagyon szép és finom kétajtós 
ruhaszekrény eladó. Polgár-uica 5. 

Egy nagyon szép rózsaszinszegélyes 
koszorús baliiuhát vennék, vagy éleiemet 
adnék, vagy kölcsönvenném éleiemert sür-
gősen. Polgár-utca 5. 

F o g l a l k o z á s 

Intel l igens özvegyasszony bármilyen 
állást vailai. Jelige: „ viegbizható vagyok". 

J ó l főzó mindenest azonnalra felveszek. 
Kertész, Attila utca 16. 

Legtöbbet fizetek használt (.bútorért, 
ruhaneműért. Hívásra nazhoz megyek 
Eischof, Mikszáth Kalmán-uica 22. 

Megb í zha tó komoly mindenes jó fi-
zetéssel és ellátással felvétetik. Vitez-u. 28. 

Lat inszakos tanárjelölt instruálást fe-
lelősséggel váltul. Jelige: „Gyakorlott*. 

Becsületes kifutót felveszek. Csapó 
élelmiszerüzlet, Klebdsberg-ter 3. 

Fehérnemű-, női ruha-, vagy kozme 
tikaszaionhoz közreműködéssel társulnék 
elegánsan berendezett belvárosi lakásom-
ban. „Szakképzettség szükséges" jeligére. 

Bükk fagya lu l ásboz asztalost ter-
mészetbeni tuetessel alkalmi munkára fel-
veszünk. Vegyíipariskota. 

Házi varrast, heti nagytakarítást válla-
lok. Fodor-utca 36. Gombkötoné. 

Traktorosok figyelmébe ! Gazdasági 
csépiési, tavas,i szamást és javítását 
pontosan vállalom és ugyanott maganhá-
zat keresek Kijavításért Uj-.zegedeu. Hó-
biártbasa-utcu 31. rekete. 

Gyakor la t i tudással rendelkező gazda-
tisztet keresünk. Szegedi Községi Eielmi-
szeiüzem, irtárolyi-utca 2a. 

l a k á s 

SÖR frissen csapolva 

Sándor Béla 
italáru üzletében a főpostánál. 

P B R T H I R E K 

Főbérlct i kétszobás magánház istálló-
val, gyümölcsössel, egyszobás lakás igény-
jogo-uliaknai:. Lakascserek. Lakásügynök-
ség, Kölcsey-u.ca 10. 

Bútorozott szobák állandóan kapha-
tok. Eöberieii íakásat, bútorozott szobáját 
díjtalanul kiadom. Lakasügynökség, Köl-
csey-utca 10. 

Búzal iszt te l vagy bármiiyen tetményre 
honoraiom. aki egy- vagy kétszobás la-
káshoz juttat. Azonnal II. jeligére. 

K ü l ö n f é l é k 

A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT Belváros I. 
szervezetének politikai előadássorozatában kedden 
délután 5 órai kezdettel Zsillé Zsigmond honvéd-
örnagy elvtárs tart előadást „A sztálini és hitleri 
hadvezetés" cimen. Kérjük az elvtársakat, hogy mi-
nél nagyobb számban jelenjenek meg. Érdeklődőket 
szívesen látunk. 

Csütörlökün délután 4 órakor az összes utca-
bizalmiak és körzetvezetök megbeszélést tartanak. 
Feltétlen jelenjen meg minden erdekeit. 

A propagandaosztály közli, az eddigi tervvel el-
lentétben az e heti partnapokat megtartjuk. Ady 
Endréről tartunk egy kulturális pártnapot, a kerület 
es aziüzeini pártszervezetek .készüljenek ;tel arra, 
hogy az előadást Ady-szavalatokkal, vagy dalokkai 
tegyék változatossá. 

Kérem azoka t , akik tudnak valamit 
Domonkos Imre kecskeméti lakosról, aki 
1944 juliusaban az újvidéki 13. feideritö-
osztag, aknavető szakaszhoz, mint gép-
kocsizd honvéd vonult be, értesítse sego-
rat, Háber Beiat Szeged, Báró Jósika-u. 1. 
I. em. — Utolsó taboriszám A/772, vot. 

Elveszett egy kulcscsomó két kulcs-
gyüruvei s különböző nagyságú kulcsok-
kal. A becsületes megtaláló kjretik 500 
ezer pengő jutalom eiieneben a sebészeti 
klinika portásánál lcadn'. 

F i gye lem! Elveszett gyékény áska a 
Makkosiidösoron. A pénzt inegtartnatja, 
csak a benne levő iratot adja le. Özv, 
Horváth Ferencne, Csongrádi-sugárut 66. 
füszerüzlet. ~ , 

Mielőtt törkölye megromlik, hozza be 
a yegynpariskoiáoa. Soronkivui Kifőzzük. 

Hivatalos közlemények 
3031/1946. szám. „Szeged varos közjó-

léti szövetkezete csipkeverö tantolyamot 
rendez a csipkekészitésset foglalknzi óhajtó 
asszonyok es leányok reszere. A tanfolyam 
elvégzese utan a tanfolyam résztvevői jó 
keresethez juthatnak. Mintát, anyagot a 
szövetkezet ad és az árut atves, i. Aki a 
csipkeveréshez ert, az azonnal — a tan-
folyam elvégzése nélkül is, — kaphat mun-
kát. Jelenikezés Városi bérház II. 20. d. e, 
9—12-ig. Polgármester. 

3125- 1946. Felhívás. Hivatkozással 
a népjóléti miniszter 20.534—1946. sz. le-
iratára, felhívom a szociális es karitatív 
tevékenységet kifejtő egyesületekel, hogy 
nyilvántarusba vételük vegc.t jelentkezze-
nek a városi népjóléti ügyosztálynál (Bér-
ház, II. em. 20), miután a népjóléti mi-
niszter szociális munkájukban a jövőben 
hathatósan támogatni kívánja őket. D r . 
Antal i fy h. po gármes'.er. 

3131/1—1146. H. A magyar határrend-
őrség szegedi kapitányságának megkere-
sése alapjan közhírré teszem, hogy az 
emiitett rendőrkapitányság (a volt csend-
őrlaktanya epületében) a nettósbirtokos 
igezolványok, alkaimi utilapok és határ-
széli igazolványok kiál itását, ilietve kiada-
sát megkezdte.' Az igazolványok kiadása 
a régi igazolványok álapján történik. Aki-
nek régi igazolványa nincs és uj igazol-
ványt kiván beszerezni, annak egy nyilat-
kozatot kell hiailitani és ket tanú aláírásá-
val igazolni, hogy határsávban lakik, vala-
mint jugoszláv icrii efen fö'dbirtokkal ren-
delkezik. Az igy kiállított és aláirt nyilat-
kozatokat az elsőfokú közigazgatási ható-
ságnál be kell mutatni a szükséges zára-
dék ravezetese végett. Az igazolványok 
február 21-ig adhatok ki. Dr. Ants lHy sk., 
h. polgármester. 

Február 21-tól 28-ig a 33-cs szánni 
közellátási jegyre fejeukint 1 dlig. élesztő 
lesz kiosztva a kiskereskedők utján. A 
kereskedőd tartoznak U) nap alau a je-
gyekkel elszámolni espedig 90 szelveny-
nyel. Szeged közigazgatása a á tartozó 
Községek is ezen szelvényekre kapják 
élesztőjüket. Köze l l á t ás i h ivata l . 

Hirdetmény. A földmivelésügyi mihisz-
lérium 210979—1946. XI. 2. sz. rendele-
tével foiyo évi február 15 én kezdődő ha-
tallyal a kö.ctkezó füszerpapnkabeváltási 
árakat áilapitoiia meg: 

kü ön leges 580.000'— P 
csemege 510000'— „ 
edesnuii.es 45000U — „ 
felédes 340.000'— „ 
rózsa 300.000— „ 
erós 290000'— „ 

A március 20-ig bezárólag beráltásra 
keruló erós paprika után 20 százalék pré-
mium fizetendő. 

96 - 2—1940. Tudomást szereztem attól, hogy a 
színházat látogat., küzönsóg szünet közöl ben a szín-
ház különböző helyiségében dohányozni szokott, 
dacára annak, hogy e colra a szinüaz I. emeletén 
levű cukrászda helyisége van kijelölve. A kijelölt 
dohányzón kivün dohányzás tűzveszélyes, ezért fi-
gyelmeztetem a közönséget, hngy amennyiben vala-
kit a kijelölt dohányzó helyiségen kivöl dohányzá-
sán tetten érnek, ugy azok ellen a kihagási eljárást 
haladéktalanul fo várnaiba teszem. A tűzoltók és 
rendőri közegek ily iranyu figyelmeztetéseinek .min-
denki saját érdekébén tegyen eleget. 
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