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S Z Í N H Á Z ® M Ű V É S Z E T 

Q u o v a d í s N e m z e t i S z í n h á z ? 
Mint az előzetes kommüniké jelentetle, 

a Szegedi Nemzeti özinház céljául lüzie 
Ki regi operettek felújítását. A cél helyes, 
de egyáliaian nem nelyes, hogy ebből a 
célbui jónak látták előadni Az utolsó Ve-
rebely lányt, A darao valóban regi, min-
denesetre annak a kornak „szellemi" ter-
méke, amelyről azt hittüs sikerül végre 
teljesen eltemetni és elfeledni. 

Ám a Nemzeti Színház felújítása siet 
eszun&be juttatni, hogy nemreg még itt 
virágzott s talán meg inost is itt nyilado-
zik egy dzsentri, sut dzsentriskedo, kéies 
erkölcsi színvonalon eió, léha es műveletlen 
társadalom, ameiy az operettszinpadon 
szívesen dicsouií meg hősies vagy nep-
szeiüsiieai célból komikus pózokban, az 
elrontott iziesu kispolgári publikum tapsai 
kíséretében. 

Az utolsó Verebély lány, amelyet a 
maga koraban is csau a tenozött ízlés és 
nenany, a divat kívánalmai szerint megírt 
ügyes ztneszatn juttatott sikernez, ma 
mar egyaitaian nem kivanatos datao egy 
közpénzen fenntartott, a szedem es amu-
veioues tejiesztese ceijaboi alapított állami 
színház műsorán. 

A szombati felujitáson itt-ott akadozo 
elöadasoan láttuk a vcgnélkün nosszunak 
ttlnö, eaigyu párbeszédek unalmába lulu 
darabot, amelynek kctsegteienül &OK szí-
nészt lenetosegre alkalmat nyújtó szerepen 
jobb sorsra eruentes .tenetseggei szoigalta 
a taisuiat egyik-másik íziesset mértéktartó 
tagja, igy elsősorban a sikerrel bemutat-
kozó Rujnay c.nr, a ugyeiemremélto szu-
orettt kepessegü FölUessy Éva, a bajos 
Bertók Aranka, Tábort Lrzsebet, Molnár 
Ivan, Gattiy Fal, tterczeg Vuinos es a 
zenekar eicn aliű Marko neo. 

Összegezve véleményünket, ugy talál-
juk, hogy AZ utoiso verebeiy lany elő-
adása a központi céltudatos müve&zi ve-
zetes hiányának rovásai a irható. Ezen a 
téien tenat súrgos es az eddigieknél sok-
kal goadosabo ngyeiemre van szükség. 
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Eszenyi Irma é s Sikolya István 
hang verseny«. Az énekkuitura bensősé-
ges, megnin ünnepe von az Ujsagiróotuion-
oan szombat déiután megrendezett hang-
verseny M, Eszényi Irma es Sikolya istv«n 
mutattak be igényes műsor kereteoen mű-
vészetüket. amelyet szorvauyos koncert-
szerepléseikről es a Nemzeti pzinnaz szín-
padaiul eddig is eiönyösen ismertünk s 
ameiy ezaWiommal meg teljesebben és 
még igazabban bontakozott ki. Eszenyi 
Irma a dalenekies hivatott képviselőjének 
bizonyult, de az anakbsn is meggyuzóen 
bizonyította rátermettseget és képességéit. 
Eleinte nemi rekedtséggei fátyolozott mez-
zoszopranja mindjobban kitisztult és e te-
hetseges, túrekvö tiatal énekesnő elnivatott-
sagaroi győzött meg. sikolya istvan tenet-
ségének összetevői között az orgánum 
nemessege meneti szinten a kuitura ko-
moiysaga a kiváló tulajdonság. Hatásos 
lírai auai után az Eszenyi Irmával elő-
adott Sámson és Deiiia duettben bizonyí-
totta, hugy hangjának szepen zengő, le-
kuitélyes nosi vattozata is van. A kísére-
tet Szatmart Géza karigazgato lattá cl az 
enekesekevel egyenrangú művészettel, már 
amennyire ez az Otthon nein a legjobb 
állapotban levő zongoráján iettelsíges volt. 

(•ász). 

Közellátási közlemények 
Kifizetett lantol ványok beváltása. 

A mult ev őszén az egyes takereskedok-
nél befizetett íautalvanyok beváltásra ér-
vényesíthetők. Az ilyen ualvannyai ren-
delkezők közül jelentkezhetnek az igazol-
tan 6 éven aluli gyermekes családok má-
jus 2-án A—H-ig, május 3-an H—L-ig, 
május 4-én L—K-ig és 6-án S-töl végig. 
Jelentkezés a kőzenatas faosztályánál. 

Melasz-kiosztás. A kenyérjegy G jelű 
szelvényére 25 desa, az ápriüs havi ke-
nyerpoijcgyek 5-ös szamu szelvényére 50 
deka melasz vásárolható kilónkint 6 millió 
pengős árban, Péntekig át nem vett és ki 
nem fizetett ni Jász arat a kereskedő és a 
iogyaszió adbpengoben köteles fizetni. 

Arzoia, Porzol, 
Futor, P e k k 

legolcsóbban 
S Z E R E P A I N Á L 
Kárasz-u. 10. és Cserzy M.-u. 3. 

S P O R T 

A f á r a d t S z e g e d c s a k a g y ő -
z e l e m b i z t o s í t á s á r a t ö r e k e d e t t 

SzAK—Törekvés 3:1 (2:1) 
Szép, napsütéses időben mintegy 3000 

néző eiott a szAK változatain összeállí-
tásban szerepelt. Szegedi rohamok veze-
tik be a inérkózést, meiyet hatalmas tö-
rekvés gólhelyzetek követnek. Ezeket a 
negy csatarrai támadó liatal „lóri" csa-
tárok sorra kihagyják. Ezután Kakuszi és 
Ludas egymástaovető hibájából a vendég-
csapat Hegedűs revén megszerzi a veze-
tést 0.1. Lassan a SzAK felnyomul és Nagy 
atadasáböi Vórös, majd Ladányi a gól-
szerző 2:1 a SzAK javára. 

A 11. félidő szegedi íölény jegyében 
játszódik és Vörös Nagy beadasáDói ujabb 
golt lő 3:1. Ezuian a piros-fekete csapat 
lathatólag letekez. 

Az eunuit nyolc nap alatt a SzAK öt 
mérkőzést játszóit, ennek tulajdonítható, 
hogy a csapat csak annyit nyújtott ameny-
nyi a gyózeiem eléréséhez feltétlenül szük-
séges volt. Egyénileg Vöiös, Nagy, Bárod, 
Szúcs es Gyuris nyújtott jO teljesítményt, 
domogyi játékvezeió mintaszerűen biras-
kodoii. 

Bosszantó rendezési hiba volt, hogy a 
mérkőzés náromnegyedóras kesés&ei kez-
dődött. 

HZ ob többi mérkőzésének eredménye: 
űzomoki MÁV ü1E 1:0 (1:0), DVaC— 
DVTK 4:0 (1:0), Ujpest-Erao MaDISz 
9:2 (4:1), K. Baratsag—Csepel 5:2 (2 ; 1), 
B M S L - S B ! C 3 : 2 (B: 1), Vasas—Zugtű 
6:1 (2:0), EMIK—Ferencváros 1:1(1:0). 
Kispest—Elektromos 4:0 (1:0), ETC 
PVSK 5:2 (3:1), Haladás—Dtzsa MaDISz 
4:1 (3: 0), EIK-BMTE 5:1 (4:1), HAC 
—Békéscsaba 4:1 (1:0), Szac—Dorog 
5:3(2:0) . 

Kerületi eredmények 
I. osztály: SzMTE—Móravaros 4.1 (2:1) 

Gyözött a nagyobb tudás, üoilövók: fó-
rok (2) GyuitÁ, Bundik, illetve Laci. — 
Tisza—Kakcczi 6 :0 t2:0). A technika le-
győzte a lendületet. Goiiovűk: Bakos (3) 
Fakó Ii„ Borbély II, és Balogi. — Toldi — 
SzATE 4 :2 (2:1). Nagy küzdelem után 
biztos gyózeiem. Gónovők: Rudas (2), 
Meggyest, Konya, illetve Virág, Kormányos. 
— MVSE—SzFIE 4:3 (3:1). A tartalékos 
makóiak nehezen győzlek. Góllövők: Új-
várt (2) Kiss, Böjtös, illetve V ida (2), Fori-
cseiler — DrC—UTC 2: 0 (0:0) Dorozs-
mait a szerencsésebb helyiek győztek. 
HTVE—HMIE 3:1(1:1). 

II. osztály: 1 isza- Barátság 6:3(1:0), 
SzAK 11.—1 üzoltóa 3:2 (2:0), Mora IL— 
Fostás lt. 5:0.(3,: 0)„ Rendőrség—Lemez-
gyár 6:1 (2:1), Toldi IL—SzM TE ti. 2:1 
(2:0), Rákóczi il.—Szabadság 6:0 (4:0). 
MVbE 11.—MMTE 11. 2 :1 (1:1). HTVE 11. 
—HMiE 11. 2:2, (1:0). 

Ifjumági bajnokság: Móra ifi—SzMTC 
iti 2 0 (1:0), S Z A J E ni—SzFiL ifi 3:1 (2:1). 

Nagy közönség a Postás vasár-
napi nOl törvivé versenyén. Fostás 
Sport Egylet altal rendezett kerületi 1—11 
osztályú nói lóryivóverseny eredménye; 
1. Skuitéty Postás 8 gyózeiem, 2. Mária-
földi SzEAC 7 győzelem, 3. btibi SzEAC 
6 győzelem, 4. Janovicsné SzEAC 5 gyó-
zeiem, 5. Leykaurf Postás 4 győzelem 6. 
Otos Postás 3 győzelem, 7. Fürdők Postás 
2 győzelem, 8. 'lury SzEAC 1 győzelem, 
9, Németh Postás győzelem nélkül. „A ver-
senyt nagyszamu közönség nézte végig 
ami a vivósportban az utóbbi években 
nem fordult elő. Zsürielnöki tisztséget Pat-
zauer Sándor és azentgaii Gyula látta el 
kifogástalanul, a verseny sima lebonyolí-
tásáért Jávorkai István csapatkapitányt illeti 
dicséret. 

Szeged ökölvívói 10 : 6-ra legyőzte 
a szentesieket. Vasárnad délelőtt csa-
pott essze a szegedi MaDISz válogatott 
boxgárdája a szentesi MaDISz csapatával 
a Hungária nagytermében. A szentesiek 
fél 12-kor érkeztek meg és a késes miatt 
mérlegelés nélkül állottak szorítóba. Igy 
a súlycsoportokban a párosításnál zavarok 
keletkeztek. Részletes eredmények: Papír-
súly, Nyilas (Szentes) kiütéssel győzött 
natona (Szeged)ellen. Légsúly: Rácz(Sze-
ged) szabálytalanságért leléptetve Hegedűs 
iSz;ntes) enen. Törpesuly: Bakacsi (Sze-
ged) pontozással győzött Erdei (Szentes) 
ellen. Pehelysúly: Kovacs-Hegedüs (Sze-
ged) ellen Var̂ a (Szentes) teladta. Könnyű-
súly : Horváth (Szeged) ellen Zsónai (Szen-
tes) feladta. Váltósúly: Kardos (Szeged, 
kiütéssel győzött lnzám (Szentes) ellen. 
Középsúly: Fodor (Szeged) ellen. Fekete 
(szentes) feladta. Kisnehézsúly: György 
(Szentes) gyöz erőfölénnyel Nyáry (Szeged) 
ellen. 

Kerékpárverseny. A kerületi szezon-
nyitó „Csanyi Dezső* kerékpáros emlék-
verseny eredményei; 50 km.-es főverseny 
1. Joachim, 2. Kopasz, 3. Baráth, 30 km.-es 
vaskerekes verseny 1. Deák, 2. Braskó, 
3. Papp. Mind Tisza-versenyzők. 

Szakszervezett hirek 
Munkanélküli lakatosokat, ácsokat és 

segédmunkásokat a szakszervezel közvetít 
az algyői hídépítéshez. Jelentkezés a tit-
kári irodában (Dózsa György-utca 8. 
11. emelet bal.) 

Munkanélküli kovács, aki a lópatkolás-
hoz is ért, jelentkezzen a szakszervezet 
titkári irodájában (Dózsa György-utca 8). 

A vendéglátóipari munkások szakszer-
vezete kedden délután 3 órakor tisztújító 
közgyűlést tart a szakszervezeti székház-
ban. 

A papucsosmunkások kedden délután 
5 órakor taggyűlést tartanak a szakszer-
vezeti székházban. 

A szakszervezeti ifjumunkás csoport 
csütörtökön délután fél6 órakor taggyűlést 
tart a szakszervezeti székházban. 

A képzőművész szakszervezet hirei: A 
képzőművészek szakszervezete értesiti tag-
jait, hogy hivatalos áron müvészfesték 
kapható a titkárnál. — A képzőművész 
szakszervezet felhívja tagjait, hogy tízezer 
adópengő tagsági diját május 3-ig feltét-
lenül fizesse be. — Junius elsején meg-
nyílik a Munkácsy-szaión, mint a magyar 
képzőművészek értékesítő boltja. Ide min-
den képzőművész szakszervezett tag há-
rom képet adhat be eladásra. 

A Pénzügyi Alkalmazottak Szakszerve-
zete felhívja minden tényleges és nyugdí-
jas tagját, hogy elmaradt tagdijaikat ha-
ladéktalanul rendezzék. Aki tagdíjhátralék-
ban van. tagsági jogait nem gyakorolhatja. 
Egyben felhívjuk tagjainkat, hogy a május 
elsejét megünneplö telvonuláson részt ve-
szünk. minden tényleges és nyugdíjas 
tagunk megjelenéséi kérjük. Gyülekezés 
reggel fél 9 órakor a pénzügyi székház 
előtt. 

R A D I O 
Kedd, április 30. 

6.30 Falurádió. 6.45 Hirek, műsoris-
mertetés. 7.05 Reggeli zene. 8 00 Előadás. 
8.15 Balettzene. 9.00 Zongora. 10.00 Hirek 
10.10 Hanglemez. 1030 A középiskolai 
tanulók rádióokfatása. 12.00 Harangszó, 
hirek. 12,15 Gordonka.! 12.35 Előadás. 
12 55 Enek. 13.10 Előadás. 13 25 Ének. 
13.45 Szőve kezeti negyedóra. 14.00 Hirek. 
Vöröskereszt-közlemények. 14.20 Straus-
hangverBeny. 15 00 Előadás. 15.15 Pádió-
iskola. 15.55 Műsorismertetés, hirek. 16.10 
Előadás. 16.25 Jazz. 17.00 Párthirado, 
17.20 Mit üzen a rádió? 18 00 Hírek, Vö-
röskereszí-kőzlemények. 18.15 Halhaiatlan 
szerepek. 19.00 Falurádió. 19.30 Olasz 
dalok. 20.00 Operettrészletek. 20 50 Hirek 
és krónika orosz nyelven. 21.00 Műsoris-
mertetés, a Vöröskereszt-közleményei. 
21.50 Hirek és krónika angol nyelven. 
22.00 Hirek, 22.20 Hanglemezek. 22.50 
Hirek és krónika francia nyelven. 23 00 
Napi hírösszefoglaló. 23.10 Rádio-kereső 
hírszolgálat. 

Hivatalos k ö z i e m é n e k 
Felhivom Szegad város dolgozó la-

kosságát, hogy aki az alább feltün-
tetett személy népellenes, fasiszta, né-
metbarát tevékenységéről, illetvs 
olyan magatartásáról tud, mely a ma-
gyar nép érdekeit sérti, a Szegedi 
Igazoló Bizottság hivatalos helyiségé-
ben (Városháza I. em. 14.) szóval vagy 
írásban haladéktalanul jelentse be. 
1. Gardi István egyetemi tisztviselő, 
t. fhdgy, volt leventeparancsnok. Dr. 
Antalffy György h. polgármester. 

A P R Ó H I R D E T É S E K 
F o g l a l k o z á s 

M. Mayer Lujza iskolájában május 
hóban uj gyorsírás! és helyesírási tanfo-
lyamok nyílnak. Horváth Mihály-utca 3. 
Ipartestület. 

Jó otthont kedvelő iőzűmindenes Ma-
kóra kerestetik. Steinerné, Tisza Lajos-
körut 66. 

067 e * 13 éves fiamat tanyára adnám 
pásatornak, jó helyre. Malkócs Péter, 
Margit-utca 22a, 

Rendes komoly leány üzletben kiszol-
gálni, vagy jobb családhoz gyeimek mellé 
elmenne. Jelige „Megbizható". 

Cfpészsegédet és tüzőnőt felveszek. 
Sajka-utca 10. 

Míndenealeányt keresek azonnalra. 
Kőhalmi, Matyás-tér 3b. 

Fiatal bejárónőt koszttal felveszek. 
Kölcsey-utca 10, földszint 3. 

C a e r e 

Egy jókarban levő, mély gyermekkocsi 
malacért elcserélhető. Érdeklődni „Femina" 
fodrászüzlet, Kígyó-utca 2. 

Egy fiaskoca malacaival üszőért elcse-
rélhető, ugyanott választási malacok el-
adok. Tápé, Munkácsi-utca 2. 

Két kis kecske, egyik nőstény, malac-
ért elcserélhető Gyula püspöktelep 31. 

Teheneinket elcserélnénk szántóföld-
ért. Alföldi-utca 43. 

Nyolchónapos süldőt cserélek gyalu-
padért vagy tűzzománc- tűzhelyért, esetleg 
ágyneműért. Lomnici-utca 155. í 

Szép mélykocsi prima gumikkal elcse-
rélhető élelemért, terményért Szent László-
utca, 15, emelet. 

Eleimet adok ruháért, edényért, drót-
ért, ágyneműért. Perimutter, Báró Jósika-
utca 13. 

Féléves süldők borért, szövetért el-
cserélhetők. Érd; 5—7-ig, Neraeatakács-
utca 17. 

Fehér gyermek sportkocsi eladó, férfi 
nyárt öltöny fáért elcserélhető. Kelemen -
utca 11, I. emelet 7. 

Három angoranyul fiaival, esetleg ket-
reccel eladó. Dobó-utca 74. 

KettS erős igáslö kocsival, szerszám-
mal eladó 1-én 10 órától, Tisza Lajos-
körut 20, Lótenyesztő Egyesületnél. 

125 köbcentiméteres Puch motorkerék-
pár prima állapotban eladó. Kálvária-utca 
41. Szövőüzem. 

L a k á s 
Tizenöt gram aranyat adok egy bel-

városi összkomfortos, egyszobás garzon-
laká8ert. Jelige „lgényjogozult". 

Hásmesteraönek kis udvari szoba 
átadó, ilona-utca 26. 

K ü l ö n f é l é k 

A D Á S - V É T E L 
Bélyeggyfijteményt, tömegbélyeget 

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

2-j-i rádiók, alkatrészek, villamossági 
cikkes, fözök, vasalók kaphatók. Rádio-
tizlet. Szentháromság-utca 15. 

Szén eladó Délibáb-utca 25, emelet 2. 
Sachs 98 kbc motorkerékpár jó gu-

mikkal eladó, Jókai u. 11. 
Hároméves amerikai kanca, három-

éves félmura paripa, fintal tenyészbika és 
fédereskocsi eladó. Dózsa Gy.-utca 16a, 
II. emelet 20. 8 - 9 és 2 - 3 óra között 

Legtöbbet fizetek használt bútorért, 
ruhaneműért. Hívásra házhoz megyek. 
Fischof, Mikszáth Kálmán-utca 22. 

Elveszett egy kulcscsomó a Valéria-
tér, Vasaszentpéter-ulcai vonalon. Becsük 
letes megtaláló magas íjutalom ellenében 
adja le Valéria-tér 2. Bagihoz. 

Menyasszonyi ruha, nagyon szép 
csipke kőlbsönadó. Csendes-utca 13. emelet 

Kötést a legszebb kivitelben olcsón 
vállalok élelemért Zászló-u. 7, I. 1, 

Hálé- és ebédlőbutoromat bérbeadnám 
élelemért. Jelige „Pontos fizető*. 

Egy liba találtatott. Igazolt tulajdo-
nosa átveheti. Halmiéknál Fodortelep, 
Bártfa-utca. 

Tágas üzlethelyiség, műhelynek is al-
kalmas, kiadó. Érdeklődni Párisi-körut 44. 

A fassénköspont értesítése szerint 
faszén egyelőre nem szállítható. A lefize-
tett előlegek visszafizettél nek Partizán-
utca 28. szám alatti irodában. 

Üzlethelyiség belváros legforgalma-
sabb helyén berendezéssel együtt kiadó. 
Érdeklődni dr, Adler Dezső ügyvédi iro-
dájában, CsekoniGS-ntca 1. 

Aranyát, ezüstjét a régi bizalommal 
hozhatja ismét dr, Berényiné ékszerészhez, 
Klauzál-tér 9. 

Felelős szerkesztő: GfirdoS SkniM, 
Falelőa kiadó: Koncx Lfisxfó. 

Kiadja: 
Hírlapkiadó Kft. 

Szerkesztőség: Jffkal-atca 4. 
Telefon: 493. I* 103. 

Kiadóhivatal: Kárász-ntea 1 
Telefon: 325, 

A Hírlapkiadó Kft, nysmóas. 


