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— A Szí'lérJ-népiskola anyák n«pi 
műsora. A Szilléri-népiskola vasár-
nap délulán kedves ínyáknapi mű-
sort rendezett a felsővárosi kultúr-
házban. Az iskom igazgatója: Takács 
Miklós elvtárs, a tehet égcs Szegény -
gyermekek fetkulatásávai a tanulók-
ból kuHurcsoportot állított elő. Ezzei 
a munkájával komoly színvonalra si-
került emelnie a régebben »proli is-
kolának* nevezett Szilléri-sugáruti 
elemiiskolát és ugyanakkor tehetsé-
ges szegény gyermekeket nevet hasz-
nos, müveit tagjává a magyar társa-
dalomnak. Kedve* szórakozást jelen-
tett a vasárnapi műsor is. A Himnusz 
ulán Erdélyi Dezső mondott beveze-
tőt, majd szavalatok, népdalok, szín-
darabok, táncok váltották egymást 
Különösen kitűnt ezek során Karg 
Eva, Pelyva Hona, Atexin* Ferenc és 
Szübermann Éva. Közben Jeszenszky 
ltehei kerületi főorvos anyák részére 
tartott értékes egészségügyi előadás, 
Kionga Miklósné tanítónő pedig ün-
nepi beszédet mondott. A továbbiak-
ban különösen nagy sikere volt a 
kis Bodvay László hegedűszólójának 
és a kis Argyeán zongoraszólójának. 
A vöröskeresztes induó után Vincze 
Erzsébet zárószavaivai ért véget .a 
hangutalos műsor. A jólsikerült elő-
adáson többszöri tapsaival n jgy tet 
szését fejezte ki Kartyenov gárda-
aie/.rede-, városp ara a csno kheiy e. L'8 i6 

S P O R T Szakszervezeti hirek 

SZÍNHÁZ • MŰVÉSZET 

A uoged l aeneknltura ünnepe volt 
m l)j«aglröottiiou 50. hangversenye 

A Szegedi Újságírók és Művészek 
Otl honának egyéves fennállása alatt a 
legteljesebb mértékben sikerül* elér-
nie célját: sz.líemi es művész: köz-
pontot kialaki'.ami aa Otthon falai kö-
zött; Ékesen tanúskodik erröi uz az öt-
ven hangverseny és egyéb előadás, 
amelyet az Otthon ezalatt a rövid idő 
alatt rendezett. A vasárnap ünnepi kül-
sőségek között megrendezett ötvenedik 
hangverseny különös jelentőségét az 
nyújtotta, hogy a műsort Szeged rep-
nezeniativ énekegyüttese: a Főiskolai 
Kamarakórus adta. Szeghy Endre pro-
fesszor kamara kórusa évek hosszú sora 
óta szinte -apostoli munkát végez a 
kórusirodalom gyöngyeinek és a mo-
dern magyar kórusok megszólaltatásá-
val, ezért megkülönböztetett helyet 
Joglal el nemcsak Szeged, hanem az 
gész országi zenekultúrájában. 

A var-árniapi hangversenyen Haszler 
Ünnepi zsoltárával köszöntötte a kórus 

jubiláló Otthoni. Ezután a műsor 
első részében motettákat (amelivek kö-
züli kiemelkedett Josquin „Tengernek 
fényes csillaga" cimü, a második rész- j 
ben madrigálokat adott elő a pompá-1 
ián összehangolt, dinamikai cs lírai ha- j 
tások érzékeltetésére egyfoimán alkal- i 
mas pompás együttes. A harmadik rész- ; 
ben népdalfeldolgozások szerepeltek, I 
ezek közül elementáris erővel halott j 
Bárdos „Szögied felöl" cimü hatalmas 
kórusa drámai erejű megszólaltatásé- j 
ban. A „Bogolyai táncok" nagyszerű! 
eCőadása szinte zenekari hatásokat idé-
zett. A zenei ínyencekből álló lelkes 
publikum szinte példátlan ünneplésben 
részesítette a Főiskolai Kamara-kórust 
és kitűnő vezetőjét, dir. Szeghy Endrét. 

A jubiláris hangverseny ünnepi be-
szédét Vaszy Viktor, a Nemzeti Szin-
ház zeneigazgatója mondotta. Méltatta 
i?.t a munkát, amelyet az Otthon hang-
versenyei és egyéb rendezései révén 
kifejt és nem lankadó erőkifejtésre 
buzdította az Otthon vezetőségét. A 
műsor előtt Gábor Arnold főtitkár 
mondott rövid bevezető beszedet. 

Kétezer t agú d i á kkó r u s 
k á nonoka t énokoi a péntek i 
egyházzene i hangversenye a 

AMozócsütörtökön délután 6 óra-
kor Keresztury kultuszminiszter jelen-
létében egyházzenei hangverseny lesz 
a fogadalmi székesegyházban „Isten a 
zenében" cimen. A hatalmas műsorban 
szerepel Szeged Valamennyi énekkara; 
ezenkívül ongoinaszámok teszik válto-
zatossá a szép műsort, A többi között 
szerepe! a Tanárképző Főiskola- ka-
marakórusa, a székesegyházi énekkar, 
a Szegedi Általános Munkásdalegylet 
03 a Somoigyitelepi Munkásdalkör. A 
hangverseny érdekes eseménye lesz az 
a néhány kánon-ének, a-me'+et a sze-
gedi középiskolák egyesiititt énekkara 
körülbelül kétezer énekes ad elő dr. 
Szotthy Endre professzor vezetéséveb 
A hangversenyre belépődíj nincs ön-
kéntes adományokat a rendezés költ-
ségeire hálával fogadnak. Akik ülő-
helyre tartanak igényt, jelentsék be 
19-én délután 5 óráig a székesegyház 
r>lébániai hivatalában. 

Nagy társadalmi be sportesemény 
lesz a szinész -újságíró mérkőzés. A 
Színészek—Újságíróik mérkőzés csü-
törtökön nagy társadalmi eseménye 
lesz Szegednek. Mindkét tábor lelkesen 
készülődik és hatalmas fogadásokat 
kötnek a mérkőzés győztesére. Már a 
műsor is kialakult, eszerint a Vasutas-
stadionban fél 11 órakor kezdődik a já-
ték. A mérkőzést megafonon Enyedi 
Károly, a Szegedi Népszava munka-
társa kiséii „magyarázó szöveggel". A 
kezdőrugést Radnóthy Eva, a népszerű 
primadonna végzi, a játék félidejében 
pedig Le-bot a# Árpád és Zsedényi Kál-
mán növendékei csapnak össze egy női 
atlétikai futószámban. A mérkőzést 
Várnai (Wein-traub) vezeti le. Belépődíj 
h-em lesz, de a bejáratnál gyűjtenek az 
Újságíró- és Müvcszotthon menzája ja-
vára, Juttatásoka', természetben is el-
fogadnak. 

t'ereáaedö főnökök -alkalmazottak. 
Megírtuk, hogy a keresk-edő főnökök 
és alkalmazottaik szombaton- a Tisza— 
SzMTE mérkőzésen megjelentek „ta-
nulás" céljából. A vasárnapi Szeged— 
Csepel mérkőzésre is kimentek és itt 
felbuzdulva, nyomban lekötötték saját 
mérkőzésüket, amcjyen ádáz -küzdelem-
re van -kilátás. A kereskedő főnökök— 
alkalmazottak mérkőzés a- Hunyadi-téri 
pályán- lesz szerdán fél 6 órai kez-
det'.ei. 

Szépen szerepeltek a Postás kosa-
rasai Budapesten. A Szegedi Postás 
SE férfi kosárlabdázói szombaton és 
vasárnap Budapesten vendégszerepel-
tek a bajnok jelölt Előre SE, valamint 
a szintén I. osztályú FTC és VAC csa-
patai ellen-, örvendetes eredmény, hogy 
az utazástót fáradt szegedi csapat tel-
jesen egyenrangú cileníele volt az Elő-

A Famunkások Szakszervezete május 
29-én, szerdán délután fél 5 érakor iizem-
bizottsági és bizalmi ülést tart a szak-
szervezeti székházban. 

A Vegyipari Munkások Szakszervezete 
május 31-én, pénleken délután fél 5 tra-
kor taggyűlést tart a szakszervezeti szék-
házban, központi főtitkár jelenlétében. 

Az Egészségügyi Alkalmazottak Szak-
szervezete május 29-én, szerdán délután 
4 órakor vezetőségi, üzembizottsági és bi-
zalmi együttes ülést tart a Dózsa Győrgy-
utca 9. sz. alatti'orvosok szakszervezeté-
ben. 

Az Élelmezési Munkások Szakszervezete 
május 31-én, pénteken délután 4 órakor 
taggyűlést tart a szakszervezeti székházban. 

A Bőripari Munkások Szakszervezete 
május 30-an, csütörtökön délelőtt fél 10 
órakor vezetőségi, üzembizottsági és bi-
zalmi ülést tart a szakszervezeti székház-
ban. 

A Famunkások Szakszervezete felhívja 
a munkanélküli asztalosokat, hogy mun-
kábaállliás céljából jelentkezzenek a szak-
szervezeti székházban. 

Hivatalos közlemények 
Felhívás. A szegedi Földigényiő Bi-

zottság felhívja azokat, akik a Tarjánb/n 
igényeltek házhelyet, hogy adaikiegészités 
végett május 30, 31 és junius hó 1-én 
d. u. 4-töl 7-ig a Szilléri sugárúti állami 
iskolában jelentkezz* nek. Bejelentőlapját, 
valamint azokat az okmányokat amelyek-
kel a fasizmus és a reakció elleni harcban 
való részvételt igazolni tudják az é;dekel-
tek hozzák magukkal. (2.400/1945. FM. 
sz. r. 5-6 §.) 

Apróhirdetések 
F o g l a l k o z á s 

Egyedülálló jobb nő kettő személy-
hez, ellátással felvétetik. Bus páter-utca 15. 

ErSacbb kifutót felvesz Tejüzem. 
Aradi-utca 5. 

Gazdasági kommenciás éves cseléd 
felvétetik. Petőfi-sugárut 76. 

Postakocsis felvétetik. Apáca-u!ca 11. 

Újszeged! Alsókikötő-sor 10. alatti 
gyermekotthonba junius l-re felveszünk 
szakácsnőt, takarítónőt, konyhalányt. 

A d á s - v é l e l 

Béfyeggyőjteméayt, tömegbélyeget 
veszek, balus bélyegkereskedés, lskola-
uíca 29. fogadalmi lemplommal szemben. 

Foltos a gumija? Gondo'jon a nyárra, 
vegyen nyersgumiragasztőt a Vidra-utcá-
ban a kerékpárosnál. Üveget tessék hozni. 

Egy jú gyümölcsszállitékocsi és egy 
erős ló eladó." Molnár utca 6. 

Malacok eladók férfiing és nói ruha-
anyagért. Harmat-ufca 26. 

Eladó 5 kútgvürü pénzért és élelem-
ért. Horlhy-telep 3a, 

Eladó háromméteres üvegfal, fűthető 
fürdőkád élelemért, iáért. Somogyitelep 
XXlV.-utca 905. 

c s e r e 

JPQ _ Felhívás. A siegedi Földigénylő Bi-
re~lí>E-nielfl,''amely "csak "ó" másotok fél- zottság felhívja az alsóvárosi fekete -
idő végén tudott az eddig vezető sze-; fd'deken lakó Szeged város tulajdo-
jjedtek felett diadalmaskodni. A többi f á t képező és altol 99 eres letöri s -
mérkőzésen a Postások I. csapata- szép tésre megvásárolt háztttkek ((akár 

izött az Len jó játékerőt beépített, akár nem) összes tulajdo-jáié-kika) győzőit az igen jó játékerőt 
képviselő VAC és FTC csapatai ellen. 
Rcsz'etes eredmények: Előre SE—Sze 

nosait, hogy adataik felvétele vég rtt 
május 30-án dé-'után . 2 órakor Sza 

:. R,JOI. ÖJV—ÖÍC- . — — — — > -

ged'i Postás 45:36 (21:23), Szegedi Pora badság-íér 2. sz alatl feltétlenül je-
tás-VAC 40:21 (21:8). Szegedi P o s t á s | [enjenek _ meg. ^ Az^ erdekelteknek i a 
—FTC 46:31 " ' 
—•FTC vegres 
Postás 11. 37:36 (19:17). 

(24-14) Szegedi Posté° II ' következő adatokat keli igazolniok: 
s 31 :S0 (20:11). VAC II.-jí" a házhelyre vonatkozó tulajdon-

• jogos (iarstu ajdonorok esete, en mm. 

P Á R T H I R E K 

Pártnapok MKP kerületi és üze-
mi pártszervezeteiben. Tárgy: Harc a 
jó pénzért. 

Május 29-én, szerdán 

fél 7-kor: Belváros I., előadó Dá-
nt el, György 

fél 7-ko-r Belváros II, előadó Perjési 
László 

fél 7: Felsőváros, Pászthy Mária 
fél 7: Rókuson Kévp Béla 
fél 7: Móravárosb-a-n Tóth Róbert 
fél 7: Alsóvároson Havalecz I.-né 
fél 8: Ósonrogyitelepen Krajkó A. 
fél 8: Ujsomogyitelepen Gulyás A. 
fél 7: Újszegeden Berár Demeter 
fél 7: József f. telep Bari Dezső 
fél 7: Egyeli emen Koloszá-r Béla, 

Május 30-án, csütörtökön: 

4 óra: Városi kertészet Bari Dezső 
3 óra: Lippaí-fürészitelep Perjési L. 

31-én, pénteken: 

4 óra: Postások Pászthy Mária 
3 óra: Rendező p. u. Trischler F. 
2 óra: Gyufa-gyár- Komócsin Mihály 
fél 3: Vizmütelep Pipicz József 
fél 2: Ujszegedi kender Kéve Béla 
4 óra: Szőregi ps-trol Kéve Béla 
3 óra: Dohánygyár Tóth Róbert 
3 óra: Kendergyár Tombácz Imre 
3 óra: Orion-bőrgyár Krajkó A. 

Junius l-én, szombaton: 
1 óra: Pénzügy Halász György 
7 óra: Dorozsmán Lakó Antal 

2-án, vasárnap 
3 óra: Kecskéstelep: Koloszár Béla 
3 óra: Klebelsbehgtelep Forbáth Gy. 

3-án, hétfőn: 

3 óra: Lemezgyár Berár Demeter 

Az MKP szemináriumi előadássoro-
zatában ma, szerdán délután 3 órakor 
a Dohánygyárban „Társad-almi formák 
fejlődése" cimmel Pászthy Mária tart 
előadást. 

denik kü ön), 2. idekkönyvi oetét és 
helyrajzi számot, 3. hogy sem lakó-
helyén, sem máshol saját vagy ház-
tarfásában é ő hozzátarto ójának tu-
lajdonát képező lakóház ingatlana 
nincsen. Bejelentőlapját mindenki 
hozza magá; ai. A felhívásnak nnnái 
is inkább Legyenek az érdekeltek ele-
get, mert ellenkező esetben azokat, 
akik az álta'uk beépített vagy beépí-
tetlen telkükre igényüket nem jetin 
tik be olybá tekinti a bizottság, mint 
akiknek teke f.leit a juttatás stem-
pomjábói rendelkezési jog illeti meg 

R A D I U 

Egy féléves eléhasi üsző elcserélhető 
idősebb vágóért. Tudakozni, Berlini- krt 8a. 

Bndapeatt könyvantikvárium, üzlet-
helyiség (iroda) átadó szegedi kisebb ház-
ér'. „Egzisztencia" jeligére. 

Szegedi négyszobás modem lakás 
átadó bútorral ingatlanért. .Csere* jeligére 
kiadóba. 

UJ festett diófa hálószoba élelemért 
elcserélhető, Vásárhelyi-sugáiut 26. 

Noztóuykecske. süldő elcserélhető 
kerékpárért, bundáért, lábbeliért Páltfy-
utca 67. 

Egy jó állapotban levő lőceöskocsi ter-
ményért vagy borért elcserélhető. Megte-
kinthető: Zo'tán-u'ca 20. 

Modern konyhakredenc férfiöltönyért 
elcserélhető. Érdeklődni: Hobiártbasa-u. 3) 

Szép fazonú új hálló és modern hasz-
nált konyhabútor elcserélheiö, Szent Mik-
lós-utca 4. 

Fin bocskai ruhák 10 éves ikrekre és 
egy uj csikosbarna női bunda elcserélendő 
élelemért. Kálvária-utca 23. 

l a k á s 

0.30: Falurádió. 6.45: Hirek, műsor-
ismertetés. 8.GO: Asszonyok világhír-
adója. 8.15: Hang-lemezsk. 9.00: Jazz. 
10.00: Hírek. 10.10: Olasz és spanyol 
da-lok. 10.30: Rádióiskola. 12.00: Déli 
harangszó, hirek. 12.15: Az Államvas-
utak zenekara játszik. 13.00: Helyszíni 
közvetítés a Magyar TI szerkesztősécé-
böl. 13.15: Uher Zita én-ckcl, Merényi 
Ágnes gordonkáeik. 14.00: Hirek, köz-
érdekű közlemények, 14.10: Vörös-ke-
r es zt-közlem ón yek. 14.20: Novellák. 14 
óra 45: O're'ágh Tivadar heepdül; 15.15: 
Rádiódckola. 15.55: Műsorismertetés. 16 
óra: Hirek. 1C.10: Egyvelegek, 16.45: 
Hetiyazíni közvetítés az első budai rep-
• szentativ képzőművészete kiállításról. 
17.00: Párihiradó. 17.10: A Melody 
Ladys vok-attrió énekel. 17.30: Iiró Írá-
sokról. IS. 00: Hirek, 18.05: Vöröske-
reszt-közlemények. 18.15: A Rádiózene-
kar hangversenye. 19.45: ötven év a 
színpadon, Vizváry Mariskával beszél-
get Ol'.y Magda. 20.00: Hirek, sporthí-
rek. 20.45: Hirek orosz nyelven. Orosz 
nyelvű előadás. 21.00: Műsorismertetés. 
21.05: Vöröskereszt-közlemények. 21.15: 
Fontos kérdések — érdekes válaszok. 
21.35: Előadás. 21.50: Hirek és krónika 
angol nyelven. 22,00: Hírek. 22.20: 
Hanglemezek. 22>.50: Hirek és krónika 
fraüeia nyelven, 23.00: Napi hírössze-
foglaló. 23.15: Operarészletek. 

KiUSnbcjáratn szép bútorozott szobát 
keresex a Nagykörúton belül. „Jól fizető* 
jeligéi e. 

3 szobásnak megfelelő belvárosi kom-
fortos lakásomat elcserélem 2 szobás 
pesti vagy szegedi lakásért .Pesti" jelige. 

Csinosan bútorozott szoba fürdőszoba 
használattal úriembernek élelemárt kiadó. 
Bécsi-körut 31„ földszint 1. 

Szegedi ] szobás lakásért cserébe 2 
szobás lakást adnék. Cim: Békéscsaba. 
Revicki-utca 50. Törőkné. 

K ü l ö n f é l é k 

ócska kalapját ne dobja el, Mencz 
kalapos ujjáfest). Dugonics-iér 2. 

Aranyát, ezüstjei a régi bizalommal 
hozhaija ismét dr. Berényiné ékszerészhez, 
Klauzál tér 9-

Aimamoly ellen 
Hrzola, Porzol 
mélyen leszállított adópengős árban 

S Z E R E D A I N Á L 
Kárász-u. 10. és Cserzy M.-u. 3. 

Arzola Neopol aimamoly ellen, szilárd mészkénlé 
Összes növény; édelmi szerek. Szakszerű felvilágosítás. Festékek. Tisztogatási anyagok 

HARASZTHY GÉZÁNÁL, Szeded, Feketesas-utca 22. 

Felelős szerkesztő: GARDOS SÁNDOR-

Felelős kiadó: KONCZ LASZLO 

Kiadja: 

HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség: Jókai-utca 4 

Telefon: 493 és 103 

Kiadóhivatal: Kárász-utca 6 

Telefon: 325 

A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMÁSA 


