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A filharmonikusok 
negyedik hangversenye 

Nehezen sikerült eljutni a filhar-
monikusok negyedik hangversenyéhez. 
A meghívott vendégdirígens külföldi 
szereplése mia t t lemondott. Ritka bol-
dog állapot, hogy m á r ot t t a r tunk : 
Szegeden is lehet válogatni megfelelő 
helyettesekben. A Filharmonikus 
Egyesület a legutóbb sikerrel bemu-
tatkozott Váradi Lászlót, a Nemzeti 
Szinház ka rnagyá t hivta meg n j r a . 
Váradi gpzdag lelki és szellemi kul-
í u r á j u muzsikus, zenekara élén min-
dig akad mondanivalója, ezér t szí-
vesen hal lgat tuk ismét. Műsorának 
kiemelkedő száma Csajkovszki VI. 
szimfóniájának előadása volt. A Pa-
tetikus-szimfonia a múltban is sürün 
já tszot t da r ab j a volt a szegedi filhar-
mónia műsorának. A sokszor hallott 
mii a mostani fe lúj í tás alkalmával az 
újdonság varázsával ha to t t Váradi ú j -
já te remtő karmester i f an táz iá jának 
ha tása alat t . Plasztikus kézmozdula-
tainak ha t á sá ra a kitűnő zenekar 
mindig érzékenyen reagá l t és a szim-
fónia sok szép fény és árnyéfej elensé-
gét kifejezésre ju t ta t t a . 

Ugyanezek a kiváló tulajdonságok 
érvényesültek Beethoven III. Leonora 
nyi tányának e lőadásában is. Érdekes 
műsorszáma volt a hangversenynek 
Paganini, Vaszy Viktor által nagy-
zenekarra á t í r t Moto perpetuojánák 
bemutatója . Vaszy a zseni müvének 
k i já ró a lázat ta l végezte az át té tel 
m u n k á j á t és impozáns nagyzenekari 
művé formál ta a virtuóz apróságot, 
amelynek hü tolmácsolója érzésünk 
szerint azonban mégis csak a szóló 
hegedű marad . 

A hangverseny szól is tája Kollár, 
Pál, a Városi Zeneiskola kiváló mü-
vészigazgatója volt, aki Grieg zon-
goraversenyét szólaltat ta meg. Némi 
kezdeti elfogódottság u t án a második 
é s harmadik té te l ha tásosan hangzot t 
e l a régen hallott jóképességü pia-
nista k e ^ alat t . 

Az egyes műsorszámok előtt Szat-
mári Géza, a Nemzeti Szinház ka r -
igazgatója t a r t o t t a szokványostól el-
t é rő kitűnő bevezető előadást. (ez) 

— A MaDISz műsoros délutánja. 
A MaDISz belvárosi csoportja vasarnap 
délután műsoros előadfst rendezett a 
Vörösmarty-utcai székházában. A meg-
szokotton messze felül áll az a teljesít-
mény, amit néhány fiatal kisleány és fiu 
nyitott ezen az elmúlt vasárnap déiután. 
Deutsch Rozsa Csajkovszkij-számokat 
adott elő hegedűn biztos fölennyel, hibát-
lan tectinikával. lelkes átéléssel. Balogh 
Mária művészi egyszerűséggel adta elő 
József Attila „Sztgényember szeretőjét". 
Toldi Ferencné munkájának az eredménye, 
hogy a leányokból és fiukból álló népdal-
kórus megérdemelne nagyobb nyilvános-
ságot is. Összegezve, igaz örömmel fogad-
tuk ezt a műsort. Biztatást látunk, ígére-
tet a jövőre nézve, 

: í n ] ' 
A Nemzeti Színház heti műsora: 

Szerdán fél 7-kor A azent láng. 
Csütörtökön 6-kor Carmen. 
Pénteken nincs e lőadás. 
Szombaton fai 7-kor Szibill. Operett-

bérlet A—2. 
Vasárnap 3-kor Denevér. 7-kor Szibill. 
Hétfőn 3-kor Luxemburg grófja. 

7-kor Szibill. 
Kedden 6 kor Pil langókisasszony. 
Szerdán fél 7-kor A szent láng, ak-

ciós elöadas. 

„Grand Penzió" 
D O M B A Y 

Budapest, V. Falk Miksa-utca 30. 

m e g n y a l t 
tulajdonos D O M B A Y E R N Ő 

P Á R T H I R E K 
Pártnapok 

a kerületi és üzemi pártszervezetekben. 
Tárgy: József Attila. 

17-én, 6-kor Belváros I. és Belvárosll. 
együttesen tart pártnapot a Kálvin-
téri székházban. Előadó: Enczi Endre. 
6-kor Rókuson, Balla Ferenc, 
6-kor Móravárosban, Kovács Attila, 
6-kor Alsóvároson, Pipicz József, 
6-kor Felsővároson, Trischíer Ferenc, 
6-kor Ósomogyiielepen, Füzes János, 
6-kor Ujsomogyitelepen, Perjési László, 
6-kor Újszegeden, Kéve Béla, 
6-kor Józseftöhercegteiep, Zsoldos S., 

Az e hétre hirdetett összes üzemi párt-
napok elmaradnak. 

A MKP lelsővárosi pártszervezete fel-
kéri a kulturgárda tagjait, hogy 17-én dél-
után fél 5 orakor tartandó értekezleten 
feltétlenül jelenjenek meg. Ugyanakkor le-
het jelentkezni a kulturgardaba uj tagok-
nak is. A megbeszélés tárgya: a verseny-
program összeállítása. 

Az MKP kulturgárdák tagjai kivétel 
nélkül csütörtökön 6 órakor a Kálvin-téren 
májusi dalok és szavalókórus betanulása 
céljából feltétlenül jelenjenek meg. 

A MKP Belváros I. szervezete husvé! 
vasárnapján delelőtt fél 11 órakor Kálvin-
tér 6. szám alatt kulturdélelőttöt rendez a 
Nemzeti Szinház művészeinek közreműkö-
désével. Ilt megismételjük Vaszy Viktor 
megzenésített József Attila verseit. Ezen-
kívül eisöizben kerül bemutatásra Soltész 
zeneszerző altal megzenésített Ady-vers: 
„Héja-nász az avaron". 

Az összes kerületek és üzemi pártszer-
vezetek propaganda vezetői csütörtökön 
déiután 6 óraaor értekezletet tartanak. 
Tárgy; „Május 1". Feltétlenül jelenjen meg 
minden propagandista. 

Az MKP kerületi titkárainak értekezlete 
csütörtökön délután 5 órakor lesz meg-
tartva, Arany János-utca 2. sz. alatt. 

Szakszervezeti hirek 
A pedagógusok szakszervezete felhivja 

tagjai figyelmét aprilisban tartandó gyű-
lésekre : 

18-án 
9 órakor vezetőségi, 10 órakor „választ-

manvi ülés a Mtrey-utcai irodahelyisé-
gében. 

24-én 
1 orakor Szentmihályíeleken taggyűlés. 

28-án 
8 orakor vezetőségi, 9 választmányi, 10 

órakor taggyűlés a Klauzál-gimnázium 
dísztermében. 

A magánalkalmazottak szakszervezeté-
nek iparvalialati szakosztálya csütörtökön 
5 órakor értekezletet tart a szakszervezeti 
székházban. 

A háztartási alkalmazottak szakszerve-
zete csütörtökön 5 órakor taggyüiést tart 
a szakszervezeti székházban. 

Az étkezdések és kifözdések csütörtö-
kön 4 órakor közellátási és adóügyben 
értekezletet tartanak a Lechner-téri szék-
házban. 

A famunkások szakszervezete csütörtö-
kön fel 5 órai kezdettel vezetősegi és bi-
zalmi együttes ülést tart a szakszervezeti 
székházban. 

Az iparvállalati tisztviselők csütörtökön 
5 órakor értekezletet tartanak a szakszer-
vezeti székházban. 

Az építőipari szakosztály csütörtökön 
4 órakor ülést tart. 

R A D I U 
Szerda, április 17. 

6.15: Falurádió: 6.30: Csehszlovák 
adás. 6.45: Hírek, műsorismertetés. 7.05.: 
Reggeli zene. 8.00 Asszonyok világhiradó. 
8, ló Müvészlemezek, 9.00 Vasutas-zenekar 
10.00 Hirek. 1010 Orgonaszólók. 10.30 
RádióisKola. 12.00 Déu harangszó, hirek. 
12. Í5 Hegedű. 12.40 Előadás. 13.00 Har-
monika és jazz. 13.20 Hanglemezek. 13.45 
Etőadas. 14.00 Híren, Vöröskereszt-közle-
mények. 14.20 Elöadas. 1435 Operetirész-
letek, 15 00 Előadás. 15.15 Rádióiskola. 
15.55 Műsorismertetés, hirek. 116.10 Leve 
lek, vallomások. 16.40;Gitár. 17.00 Siznész 
arcképek. 18.00 Hirek, Vöröskei eszt-k.zle 
mények. 18.15 Hangverseny. 18.50 Előadás. 
19 20 Kassák Lajos ötperce. 19.25 Hang-
lemez. 19.40 Petőfi napjai. 20.00 Hirek, 
sporlhit ek. 20.20 Modern harmóniák. 20.50 
Hirek és króniisa orosz nyelven. 21.00 
Műsorismertetés, a Vöröskeresz-kőzle-
ményei. 21.15 Skandináv zene, 21.50 Hirek 
és krónika angol nyelven. 22.00 Hirek. 
22.20 Hanglemezek. 22.50 Hirek es kró-
nika francia nyelven. 23.00 Napi hírössze-
foglaló. 23.10 Rádió-kereső hírszolgálat. 

Közellátási közlemények 

Kenyér hatósági ára 500.000 pengő 
küőnkint. 

Kukoricaliszt hatósági á ra 400.000 
pengő kilónkint. 

Finomliszt hatósági á ra 700.000 pen-
gő kilónkint. 

Gyufa hatósági á ra dobozonkint 
320.000 pengő. 

Cukor hatósági á ra kg-kint 15 mil-
lió pengő. 

Kolbász- és azakmnakiosztás. A ne-
héztesti, test i és irodai munkás ke-
• • • • i h i i ^ m n a a t a t a ^ a 

a p r ó h i r 

F o g i a l k o s á s 

Szakácsot, vagy szakácsnőt vendég-
lői konynára azonnali belépésre keresünk 
„Ezerjó"-étterem Makó, 

Bútorszállítást és fuvarozást, vidékre 
is, elönyösen vállal Csala, Zrinyi-utca 4. 

Ócska kalapját ne dobja el, húsvétra 
Menc kalapos ujjafesti. Dugonics-tér 2. 

Sof fői állást keres autószerelő, több-
éves gyakorlattal. Százi Menyhért, Kál-
vária-utca 1. 

Nagykereskedés adminisztrációjában 
tökéletesen jártas könyvelő, vagy nő, aki 
a gyorsírásban, gépirásban is perfekt, adja 
be ajánlatát Szeged, Főposta, postafiók 26. 

önál ló üzletember állást keres. Jelige 
„önálló". 

Birkanyírás! vállalok. Alsónyomás-
sor 72. 

FUérőnőt főggönykészítéshez keresek. 
Deák Ferenc-utca 22. I. emelet. 

Bejárónőt felveszek jó bizonyitvány-
nyal. Baró Jósika-utca 26—28, földszint 1 
jelentkezni délután 3—4 ig.„ 

l a k á s 

Két külön bejáratú bútorozott szoba 
ágynemű nélkül három fiatalembernek éle-
lemért azonnal kiadó. Petőfi-sugárut 51. H. 

Idósebo nőnek kis szoba, házkörüli 
munkák elvégzéséért kiadó. Érdeklődni: 
Honvéd-bolt, Feketesas-utca 15. 

Bútorozott szoba, fürdőszobával ko-
moly di knak kiadó. Érdeklődni: Lendvai-
utca 7. 2-töl. 

Kettőszobás modern lakásomat el-
cserélnem hasonló 3 szobásra. Ugyanott 
mindenes felvétetik. Zerge-utca 4a. 

10 k g zsirtjkap, aki egy, vagy! kettő-
szoba konyhás lakáshoz juttat. Jelige „Ket-
ten vagyunk". 

A d á s - v é t e l 
Szemeskávét kis tételben is vásárol 

Meinl-fiók, Kárász-utca. 
Bélyeggyűjtemény? tőmegbélyeget 

veszek. Faius bélyegkereskedés, Iskola-
utca 29, sz, fogadalmi templommal szem-
ben. 

Klslínnnk (8—10 éves) való bocskai-
ruha és javított félcipő eladó. Liszt- u. 19. 

Egy szekrény és 2 kárpitozott szék 
pénzért vagy élelemért eladó. Újszeged, 
Korondi-utca 5. Lénárd. 

Jókarban levő komoly motorkerék-
párért hizet és élelmet adok. Tavasz-u. 9. 

Személyautót vennék vagy bérelnék. 
Jelige „Topolino". 

Jókarban levő 38-as női félcipőt 
vennék pénzért, élelemért. Szent Oyörgy-
utca 17. 

c s e r e 

Elcserélhelő, vagy eladó 2 öiéves 
ökör tehénért, bikáért. Kovács István zsib-
árus, Mérey-utca 6c. 

25 kg.-os satu elcserélhető gyermek-
sportkocsiért. Érdeklődni Marx tér 20. 
házfelügyelőnél. 

25 q teherbírású jókarban levő igás. 
kocsimat elcserélem igáslóért. Széli Jmre 
Röszke 348. 

80 literes öntött vasüst, magasnyomású 
perrnetö pénzért vagy cserébe. Feltáma-
dás-utca 21. 

Uj kerékpárbelsö, külső gumikat fáért 
cserélek. Mikszáth K.-u. 4, II. bal. 

Jó férfiöltönyt adok jó nöi kerékpárért. 
Tanítói kiskertek, Martonosi-utca 6. 

2 + 1 Telefunken jó átiapotban levő rá-
diómat élelemért elcserélem. Bécsi-kőrut 2, 
I. emelet délután 5-től. 

nyérpótjegy 7. sz. szelvényére 20 dkg 
kolbász vagy szalonna vásárolható 
kg-kint 108.000 adópengős árban. A 
kolbász vagy szalonna kiosztását a 
husiparosok végzik, akik az április 
20-ig beszedet.t és elszámolt jegyekre 
kapnak kiutalást . A kiosztást is ápri-
lis 20-ig be kell fejezni. 

P á l i n k a , r u m 
[ alackoseva i s Slmsowlts, 

szegedi rum- és likörüze-
mében, Mérey-utca 8. sz . 
Telefon: 211. 

d e t é s e k 

Kövér tehén fejőstehénért vagy egy-
lovas kocsiért elcserélhető. Váradi-u. 26. 

Kukoricát cserélek borért. Szenthá-
romság-utca 19. 

Sonkát adok beritésanyagért. Fodor-
telep, Uzsoki-utca 10. 

1/98 Fáber logarléc férfikerékpárváz 
42-es térficipőért, nadrágért elcserélhető. 
Jelige „Castell". 

4 szál ráfvasat, vagy tengerit adok 
süldőért. Boros József-utca 19, emelet. 

Kettő kubikostalicska, egyik szentesi 
fajta, lisztért elcserélhető. Árviz-ulca 27. 

Korpát adok füstölt húsért, trágyát 
bármiért. Tavasz-utca 5. 

Tűzhely (petrofor), bakancs, csizma, 
zsákok eladók vagy elcserélhető. Zászló-
utca 8a. 

Vízsgemenles motorkerékpár eladó 
vagy elcserélhető. Gyertyámos-utca 6, I. 9. 

Szarufákat, léceket, ajtókat, ablakokat, 
vályogot cserélek süldőkért. Feltámadás-
utca 22. 

Kerék párgtunJért fát adok. Ujsomo-
gyitelep, 54. utca 1290 szám. 

Szöget 1 és fél, 2 és fél, 4, 5. 9 collost 
cserélek zsirért. tengeriért. Tompa-u. 20. 

Ceont vagy börenyvet, lngkővet cseré-
lek zsirért, tengeriért. Tompa-utca 20. 

Használt kerti locsolókat keresünk 
cserebe vagy megvételre Börruhagyár, 
b>zent Miklós-utca 7., Timár-utca sarok. 

Kleserélném uj (asztaltüzhelyemet, 
permetezőgépet burgonyáért, malacért, 
élelemért. Somogyitelep, 24. utca 913. 

Elsőrendű rezgálicot adok borért, hús-
véti bárányért és sonkáért. Sürgős I Cim: 
Tömörkény-utca 2c. 1. em, 5. ajtó. 

K ü l ö n f é l é k 
Locsol e húsvétkor ? Kölni-üvegét meg-

töltjük kölnivel. Piroscégtábla, Tisza La-
jos-körut 53. 

Sonkáért, éleimért 2 nap alatt érté-
kesítem rambizott ruháját, edényt, drótot, 
előleget adok. Perimutter, Báró Jósika-
utca 13. 

Kerékpárosok Ügyelem! Békebeli 
gumiragasztó kapható Vidra-utcai kerék-
párosnál. Üveget tessék hozni. 

Nem érheti veszteség, ha felesleges 
dolgait adópengöben az Értékmentő bolt-
ban, főpostánál. adhatja el. 

Kőrúton belül garaget keres a sofőr-
iskola Vár-utca 4, reflektort és irányjelzőí 
veszek. 

Feleségül veszek kimondottan gaz-
dálkodó özvegyasszonyt, kinek 5 hold 
öiökföldje és gazdasági felszerelése van, 
lehetőleg szegedi legyen „Vasutas* jeligére. 

Aranyu? ezüstöt a régi bizalommal 
hozhat ismét dr. Berényiné ékszerészhez, 
Klauzál-tér 9. 

Csöplke! Húsvétvasárnap újra várom 
„Zsöllyével" ugyanott négykor. Kerem 
jöjjön! 

Az Izabella-kid és a Kálvária ut kö-
zötti Makkos-parcellák érdekeltjei április 
21-én, vasárnap délután 4 órakor csősz-
fogadó értekezletet tartanak ca lépcsö-
lejárónál. Csősznek valók jelentkezzenek. 

Egy osztalysorsjegy áráért 5-tel játsz-
hat Török könyvkötőnél, Kelemen-utca 1. 

Eriéke? értékcikkeket, csoma okat 
feleősség mellett Budapestre és vissza 
kisérek. „Megbízható" jelige a kiadóba. 

Malacot kiadnék fejesbe megbízható 
helyre. Erd,: Tisza Lajos-körut 53. Piros-
cégtábla. 

Felelős szerkesztő: Gárdon Síurtíeí. 
Felelős kiadó: Koncz László. 

Kiadj*: 
Hírlapkiadó KÍL 

Szerkesztőség: Jőkal-ntca I. 
Telefon: 493. fia 103. 

Kiadóhivatal: Kárfigz-utca 0. 
Telefon: 325. 

A Hírlapkiadó Kft. nyom&M. ) 


