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Ungárlmrc hangversenye 
A hajdan virágzó szegedi hangver 

ervyélet újjáéledésének első biztató je-
leként fogadtuk a-z Ott'hon-haingver-
schjfrendező vállaiait vasárnapi kon-
certjét és nagy érdeklődéssel ültünk 
be a Belvárosi Mozi nézőterére. Érdek-
lődésünket fokozta, sőt felcsigázta a 
hangverseny szereplőjénele, a magyar 
pdanistagárdia naigynevü tagjának, Un-
-gár Imrének szerepLése. Ungár kez-
dő művész korában zongorázott először 
Szegeden és mér akkor rendkívüli ké-
pességeket árult eL Ezután történt, 
hogy megnyerte a varsói Chopin-ver-
senyt és a fiatal művészt szárnyra 
vette a világhír. Most mint beérkezett 
nagy zongoristát, üdvözölhettük ismét 
a szegedi dobogón és énnek megfelelő 
várakozással készültünk , meghadlgatá-
sána Várakozásunkban nem csalód-
tunk, sőt, amit kaptunk, minden vára-
kozásunkat felülmúlta. Ungár művé-
szete hatalmasat fejlődött, mondhatni 
szinte ugrásszerű forradalmi változá-
son ment át és elérte a tökéletesség 
fokát. Ragyogó technika, lángoló fan-
tázia, o 'gondolatokban való érzésteli 
elmélyedés jellemzi most a zongora 
mióg mindig egészen fiatal titánjának 
művészetéi Mindezek a tulajdonságai 
gazdagon nyilvánulnak mag, akár Bach 
Kromatikus fantázia és fugájának 
hangjai szállnak fel szinte szemmel ér-
zékelhető plasaticitássail zongorájából, 
akár Chopin szólal meg ujjai alatt el-
bűvölő liwúsággal. Legjobban mégis 
Beethoven régen hallott Apassionátá-
jánaik drámája ragadott meg döbbene-
tes erejével. Ahogyan Ungár ezt a szo-
nátát tolmácsolta, igy csak a legna-
gyobbaktól halhattuk, de talán még 
tőlük sem. 

Az elég szépszámú közönség nagy 
elragadtatással tapsolt a művésznek, 
aki erre két ráadással toldotta, meg 
miisorát cs befejezésül Chopin Forra-
diaJmi etüdjén.k eredeti merészségű 
tempóvételével ejtette ámulatba hall-
gatóságát (—ász) 

30. jubiláris b u r u m n y az Uj-
ságl<-6otthon'>an. Máius 19-én, vasárnap 
rendezi az Ujságiróotthon 50- jubiláris 
hangversenyét. Ünnepi beszédet mond 
Vaszy Viktor zeneigazgató. Előadásra ke-
rül a Trubadour. Szereplők: S. Papp Júlia, 
Ferencz Anikó, Garay Ernő, Erdy Pál, 
Nádas Tibor. Mura Péter. 

UJ opera Leningrádban. Leningrád-
ban uj opera nyilt meg. Előadásait a kon-
zervatórium nagy előadótermében tartja, 
amejy 2000 személyt fogad be. 

A Llllomfi — műkedvelő előadás-
ban. A Klauzál Gábor-gimnázium tanulói-
nak lelkes kulturgárdája vasárnap délután 
Szigligeti „Liliomti" cimü vigiátékát adta 
elő a felsővárosi kultúrházban a „Magyar 
gyermekért" akció keretében. A zsúfolt 
terem hallgatóságának kedve8 élményben 
és igen jó szórakozásban volt része. 
A kulturgárda tagjai: Kemenes Béla, 
mint címszereplő, Balogh László, Hunyadi 
Sári. Szegvári Kató, Kakuszi Imre átlagon 
felüli szinjátszókepességről tettek tanúsa 
got és sok tapsot kaptak. Tombácz Ferenc 
komoly színpadon is megállná a helyet, 
ügyesek voltak Bajza Lenke, Schmidt 
György, Gaái Attila és Konczos György 
is. Kemenes Béla mint rendező érdemel 
megemlítést. A nagyszerű szórakozást 
nemcsak a kiváló szereplőgárda nyúj-
totta, hanem a darab helyes megválasztása. 
Szigligeti Ede Liliomiiaja, a régi idők 
theátristáinak kedves története kellemes 
szórakozást nyújt. Szeged szórakozni vá-
gyó közönsége a Szegedi Nemzeti Szín-
háztól várná a magyar klasszikus vígjáték 
feltámasztását. Valóban a Nemzeti Színház 
feladata lenne az ilyen és ehaz hasonló 
darabok leluj'tá><a, éppen ezért dicseret 
illeti a derék ifjakat, pótólják azt, amit 
állami müintézetünk mulaszt. Az előadást 
pénteken a munkásság részére megismét-
lik, (r. rru) 

A Szegedi Nemzeti Színház 
heti mii jorn i 

Kedden fél 7-kor: Az utolsó Vere 
bályl leány. 

Szerdán ü l 7-kor: Válás ntán. 
Csütörtökön fél 7-kor Denevér. 
Pénteken fél 7 kor: PillnngókiUns*-

szony Operahelyárak. 
Szombaton fél 7-kor: Vihur. Diszbe-

mutató. 
Vasárnap tél 7-kor: Vihar. 
Hétfő : Szünet 
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Simsovits, 

Hagyományos v idék i 

jó j á t ékáva l győzöt t a Szeged 

SzAK—Elektromos 2:1 (1:1) 

Kényelmes utazós után érkezet! 
meg a SzAK csapata Budapestre, ahol 
teljes számban kivonult a HAC—Új-
pest mérkőzésre. Mintegy 1000 nező 
előtt indult a SzAK—Elektromos mér-
kőzés és nívós, jódramu játék alakúit 
ki. A 10. percben hatalmas eső zudult 
a pályára, de nemsokára elállt. A csú-
szós talaj oh előbb az Elektromos ka-
pott lábra és Buzássy révén megsze-
rezte a vezetést. 0:1. A Szeged válta-
kozó játék után a 30. percben egyenlí-
tett. Nagy: egy lefutás után középre 
gurit ós a beadást Vörös góllá értéke-
sí':. Bakó jó momentumai révén to-
vábbi Elektromos-gólok maradtak el. 

A második félidőben végi® színvo-
nalas, szép játék folyik a pályán és a 
helyzetet jobban kihasználó Szeged 
megszerzi a 23. percben Nagy révén a 
győzelmet is. 2:Ív 

A mérkőzésen egyenrangú ellenfe-
lek csaptak össze és jó játék alakult 
ki. A Szegedi bebizonyította, hogy vi-
déken, jótala'ju pályán mindi® képes 
jó játékra. Sajnálhatják a szegedi szur-
kolók, hegy a mérkőzés nem Szegeden 
volt. Egyénileg Bakó a kapuban bra-
vúrokat is mutatott. Baróti, Szabó, Vö-
rös és Nagy nyújtottak még kiváló 
teljesítményt, cto Kakuszi, Kolozsi és 
Hernádi sem sokkal maradtak el mö-
göttük. Szilágyi megállta a helyét. 

Az Országos Bajnokság többi ered-
ménye: Szolnok—PVSK 1:1 (1:0), Deb-
recen—Bcsabai Törekvés 5:3 (3:1), — 
Er-SoMaDISz—SBTC 4'.2 (2:1). Ferenc-
város—Dorog 8:2 (4:1), Újpest—HAC 
3:2 (2:2), Haladás—Szehtlörinc 7:2 (5:1), 
Diósgyőr—Zugló 2:2 (2:2), BMTE—Dó-
zsa-MaDISz 3:1 (2:0), Vasas—Törekvés 
2:0 (0:0), ETO—Csepel 4:4 (3:1), K. Ba-
rátság—EMTK 5:1 (2.1), MTK—UMTE 
4:0 (2:0), Ki spest—BMSE 2:2' (1:1). 

Szakszervezeti hirek 
A mérnökszakszervezet értesiti tagjait, 

hogy ma, kedden délután 5 órakor tag-
gyűlést tartunk az Iparostanonc iskolában, 
t aggyűlésünkön szívesen látjuk az ifjúsági 
tagozatba belépni szándékozó tekhnikus 
ifjúságot, is. 

Az Élelmezési Munkások Szakszerve-
zete ma, kedden délután 4 órakor vezető-
ségi ülést tart a szakszervezeti székház-
ban. 

A Vendéglátóipari Munkások Szakszer-
vezete ma, kedden délután 4 órakor tag-
gyűlést tart a szakszervezeti székházban. 

Az Egészségügyi Alkalmazottak Szabad 
Szakszervezete értesiti a vezetőségi, üzem-
bizottsági és bizalmi tagjait, hogy május 
15-én, szerdán délután 4 órakor értekez-
letet tart az orvosok szakszervezetének 
székházában (Dózsa György-ulca 9) 

Mustsűritmény teSfiLpható 
PATZAUER Kölcsey-utca 9. 

R A D I O 

A r a n y a t , e z ü s t ö t S S E f i S S : 
Hat el SALZERNAL Hid-utca 8. 

szegedi rum- és likőrüze-
mében, Méroy-utca 8. w . 
Telefon: 211. 

Dólkerületi labdarugóeredmények: 
Toldi—UTC 3:2 (3:1), A szerencsésebb 
csapat győzött. Góllövők: Tóthpál, Ru-
das, Szatmári, dlk Tóth (2);. — Tiszai— 
SzFIE 10:0 (6:0). A Tisza óriási íölény-
nyeil játszott, — SzMTE—Postás 1:1 
(1:1). Reális eredmény. Góllövők: Tö-
rök, Illetve Márton. — MVSE—SzATE 
9:0 (5:0). A helyi csapat állandó fölény-
ben volt — HMTE—Móraváros 3:0 
(1:0). A Móra csatárainak nem ment a 
játék. — MMTE—Rákóczi 4:4 (3:2). 
HTVE—DFC 7:1 (5:0). — II. osztály: 
Rákóczi II.—Móra Hi. 3:1 (1:1). — Sze-
gedi MTE II.—SzEAC 2:2 (1:0). — Tűz-
oltók—Szabadság 4:1 (2:0). — Lemez-
gyár—Postán II. 3:3 (3:2)). — Barátság 
Toldi III 2:1 (1:1). — SzAK III—Tisza 
II. 1:0 (0:0). — Ifjúsági bajnokság: 
SzAK ifi—Tisza ifi 12:0 (3:0). — HTVE 
ifi—DFC ií i 2:1 (1:0). 

Kereskedőfőnökök — Alkalmázottak 
3:3 (2:1). Szombaton „nagy" mérkőzés 
színhelye volt a Hunyadi-téri futball-
pálya. A Kereskedő-főnökök alkalma-
zottaik ellen vívtak ádáz küzdelmet a 
győztes csapatnak járó egy hordó sör-
ért. A mérkőzésen nem kisebb nagy-
ságok, illetve kövérségek játszottak, 
mint Megyeri (SzAK), Juhász (SzTK-
Svájc), Polyák (SzAK-Franciaorszóg), 
Ungár, Kertés, Vadász (Zrinyi-KAC) 
éa Gsányi, aki szintén jó „zsugás". A 
mérkőzés ugy indult, hogy a főnökök 
a közönség lelkes buzdítása közben si-
mán nyernek. Később a „kalória-több-
let" folytán az alkalmazottak is feljöt-
tek, de helyzeteiket nem tudták érté-
kesíteni, mert Juhász és Polyák „eláll-
ták" a kaput. Az alkalmazottak által 
kihagyott 11-es ellenére igazságos az 
eredmény, ami az egyenlő sörivásban 
is megmutatkozott. Kitűntek: Győrffi, 
Juhász, Polyák, Megyeri, Dór. a főnö-
kök, Komlód! II., Kertes, Vadász, Roza, 
az alkalmazottak csapatából. 

M á l n a - , 
narancs-, citrom-, mandarinizü 

üd í tő i ta l 
S Z E R E D A I N Á L 

Kárász-u. 10. és Cserzy M.-u. 3. 

KEDD, május 14. 

6.30: Falurádió. 6.45: Hirek, műsor-
ismertetés. 7.05: Reggeli -zene. &00: 
Előadás. 8.15: Kedveit operettrészletek. 
9.00: Lakatos Sándor cigányzenekara 
muzsikál. 10.00: Hirek. 10.10: Olasz da-
lok. 10.30: Rádióisi kóla. I2i00: Déli ha-
rangszó, hirek. 12.15: Kereszty Jenő 
orgonák 12.35: Előadás. 13.00: Jazz. 13 
óra 35: FMrndaiok. 13.45: Szövetkezeti 
negyedóra. 14.00: Hirek! 14.10: Vörös-
kereszt-kczilemények, 14.20: Előadás. 
14.40: Előadás. 15: Jazz. 15.15: Rádió-
iskola. 15.55: Műsorismertetés. 16.00: 
Hirek. 16.10: Híres utazók nyomában. 
17.00: Párt híradó. 17.20: Mit üzen a rá-
dió? 18.00: Híreik. 18.05: Vöröskereszt-
közlemények. 18.15: írók a mikrofon 
előtt. 18.45: Falurádió. 19.05: Az Arco 
művészegyüttes szovjetorosz zeneszer-
zők müveiből játszik. 19.40: Előadás. 
20.00: Hirek, sporthírek. 20.20: Ének-
számok. 20.50: Hirek és krónika orosz 
nyelven. 21.00: Műsorismertetés. 21.05: 
Vöröskereszt-közlemények. 21.15: Éhek-
számok. 21.50: Hirek.és krónika angol 
nyelven. 22.00: Hirek. 22.20: Könnyű 
dallamok. 22.50: Hirek és krónika 
francia nyelven. 23.00: Napi hírössze-
foglaló. 23.10: Rádiókereső hírszolgálat. 

Közellátás! közlemények 
Petróleum hatósági ára 31 mill P 

Htcrenkiint 
Gyufa hatósági ára 9 mill pengő do-

bozonlciht. 
Közellátási hivatal. 

Hivatalos k ö z l e m é n y e k 
HIRDETMÉNY. A földmüvelésügyi 

miniszter 26.267—194b I. 1. számú ren-
deletében gondoskodni kiván arról, 
hogy. a földreform során földhözjutta-
tott gazdák, a kendervetőmagihiáhyra 
való tekintettel ebben az esztendőben 
megtermeszthessék a jövő évi kender-
termesztéshez szükséges kendervetőma-
got. Felhívom ezért mindazon újonnan 
földhözjuttatott gazdákat, akik az in-
gyenkendervetőm'ag-juttatásban része-
sülni akarnak, földúl janak sürgősen az 
Országos Állami Kender-, Len- ésO!aó>-
nö Vény termesztési Kiisérleti Intézethez 
Szeged, Valéria-tér 10, ahcd naponldn1 

10 és 1 óra között a szükséges, jófajta-
értékű kenderve tőm agot és annak ter-
mesztésére vonat hozó utmutatót in-
gyen megkapják. Dénes sic., polgár-
mester. 

A Szegedi Földigénylő Bizottság felr 
hlvja mindazon igényjogosultakat, akik: 
Sztgeden és környékén, foldj ut tatásban 
nem részesültek és sváb ingatlanra át-
települni szándékoznak, hogy jelentke-
zésük felvétele céljából a bizottság hi-
vatalos helyiségében, Mérei-utca 8, II. 
emelet 5. sz. alatt május 15-ig bezáró-
lag .jelentkezzenek1. Az áttelepülés 
szempontjából nemcsak földművesek, 
hanem iparosok is számításba jöhet-
nek. Akik már jelentkeztek, azokra e 
felhívás nem vonatkozik. Papdi Vince 
sk., a Földigénylő Bizottság elnöke. 

HIRDETMÉNY. Egyes állattartók 
állataikat az utcákon őrizet nélkül le-
geltetik, minelc következtében sok he-
lyen súlyos és pótolhatatlan károk ke-
letkeztek. Nyomatékosan felhívja a ha-
tóság különösen a városkörüli telepe-
ken lakó kecske és sertéstulajdonono-
sokat, állataikat csalt kipányvázva' le-
geltessék. Akik a megfelelő gondossá-
got elmulasztják, ellenük minden eset-
ben kártérítési eljárás indul meg. 

Dénes sk., polgármester. 

A P R O H I R D E T E S E K 

K ü l S n f é l é k 

Épületek helyreállítása. Díjtalan költ-
ségvetés, Szaktanácsók. Köhler J. építő-
mesternél, Retek-u'sa 43. 

Felkérem azt a felsővárosi varrónőt, 
aki 1944 junius 10—14 kőzött Párto3 Klá-
ritól az angóra nyulakat megőrzésre át-
vette, hogy jelentkezzen Bálintné Pártos 
Boriskánal, Zrinyi-utca 9. Jelentkezést vagy 
híradást természetben honorálok. 

F o g l a l k o z á s 

Legújabb áramvonalas gyermekkocsik, 
javiiáaok, kártológépek. „Tisza" Fémipar, 
Rigó-utca 38' 

Egy elösőrendü önálló nöiszabó se-
gédleányt azonnal felveszek. Rö3er-szalon. 
Kk'uzál-tér 2. 

c s e r e 

J 6 férfikerékpár jó női kerékpárért el-
cserélhető. Érdeklődni Liszt- u. 22. 

Majdnem uj női kerékpáromat hizott 
sertésért elcserélem. Rudolt-tér 13. (üzlet-
helyiség). 

Jókarban levő kerékpáromat elcserél-
ném disznóért vagy terményért. Fodorte-
tep, Kárpáti-utca 5. 

Hathónapos süldő elcserélhető korpá-
ért és szemesért, ugyanott kukorica cse-
rélhető korpáért vagy árpáért. Dr. Borosa 
József utca 19. emelet. 

Príma gyapjú férfi ruha elcserélhető 
disznóért vagy terményért Fodortelep, 
Kiskárpáti-utca 5. 

Hízott libát vagy élelmet, füzlfát adok 
sötétkék selyem méieres vagy kész ruhá-
ért, uj felső ágyneműért. Újszeged, Kállai-
fasor 34, 

Héthónapos süldő szemesért elcserél-
hető. Szücs-utca 7. 

Elcserélném Újszeged, Bethlen-u. 27. 
sz. alatti utcai 1 szoba-konyha, speizos 
lakásomat hasonló városival, lehet kétszo-
bás is, lehetőleg a nagykörúton belül. Kó-
szó Ferenc. 

Jókarban levő fehér mélv gyermek 
sportkocsi tűzifáért elcserélhető. Szabad-
sajtó-utca 47, 

A d á s-v é t e l 

Pénzért eladó jégszekrény, gyermek-
ágy, ruhásszekrény. Dugonics-utca 23. 

Husznált borotvát, ollót, hajvágógé-
pet, stb. veszek. Fráter műköszörűs. Mik-
száth Kálmán-utca 5. 

Textilárut, ágyneműt, fehérnoiput, 
zoknit, harisnyát magas áron vasár f . Fil-
léres Divatáruház, Károlyi-utca 4. 

Bélyeggyűjtemény t, tömégbélyeget 
veszek. Falus bélyegkereskedés, Iskola-
utca 29, fogadalmi templommal szemben. 

Vásároljon részletre az Értékmentő-
boltban. Kállai-utca 8. főpostánál. 

Eladó egy szekreny és két nagy füg-
göny. Borbás-utca 25. 

Eladó gyermek sportkocsi, paplan, 
konyhamérleg és használt edény. Tisza 
Lajos-körut 42a. II. emelet 2. 

4 20 colos ikerkeréknek való autógumit, 
5 lukas tárcsával, belsőknél megvételre 
keres Tudományegyetem Gazdasági Hiva-
tala. Juhász Gyula-uica 9. 

Eladó vagy elcserélhető egy vizsga-
mentes motorkerékpár, Szent István-tér 6. 
Sáté. 

L a k á é 

Elcserélném Szentesi magánházamat 
hasonló Szegedivel, erdeklődni lehet Sze-
ged, Maros-utca 41. 

Fftlftlüa szerkesztő: Gárdof 

ftlelőa kiadó: KOOtt L'fisxifi, 

Eladja: 

Hírlapkiadó fit. 

. Smkesztőeég: Jókai-ntea 3, 

Telefon: 493. l a 103, i 

Kiadóhivatal: Kirisx-ofcai f. 

Telefan: 933. 

A Hírlapkiadó fik nyamftss. 


