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Zenekari hangverseny 

Szombaton este az Állami Nemzeti 
Színház zenekarának élén mutatko 
saotl be G a r a g u í y Károly, a stocfc 
holmi Filharmónia karnagya. A ze 
nekari próbákon a nevelő karmester 
rőt nyert kitűnő 1 lenyomásainkhoz 
inost a tökéletes hangversenjfyroduk-
ció járult, amel£ meggyőzött arról, 
hogy Garaguly rendkívüli raüvész-
rgyéniség. aki egyformán magával ra 
gadja muzsikusait és hallgatóságát 
Tiszta, nemesen egyszerű, sallangmen 
tes az ő formálása, amely a részle-
lek eszményi árnyalása és hangzási 
beállítása ellenére sem ejti eí "í 
forma egészének nagyvonalú felépi 
lését. Meleg kedélyből, gazdag te 
i-omtó fantáziából merit cüa a muzsiké 
Iái, amelv csupa harmónia és Su 
gárzó életőröm. Garaguly szuggesztív 
pálcájával, remek manuális készség-
gel, amely némiképpen Fritz Buselira 
emlékeztet, valósággal felvillanyozta 
a zenekart, amely önmagát felülmúlva 
igyekezett elképzeléseit minél liiveb 
ben megvalósítani. Csak természetes 
hogy ennek az igazi átélésből fakadó, 
hz északi lelkiséget elénk vetítő mű-
vészi teljesítménynek lenyűgöző lia 
l/tsn vott a közönségnél. 

A svéd romantika »atyjának* Fronz 
I t c w a l d n a k szimfóniája nyitotta 
meg a műsort. Ez a 19. század első 
felétón élt mester a vonalrajz lisz 
laságában és szincitón Mendelssohn 
hoz, zenéjének kamnrastilusában 
Scliumaunkoz hasonlítható. Világos, 
derűs a szimfónia alaphangulata, 

emelhetjük a Scherzó lündértáncszerii 
kecses ritmusu, pulin színekben vil-
(odzö linngzásképét, amelyet n kar-
mester nagy gondossággal csiszolt ki. 

A í f v é n, a második s*éd zene-
költő, élő mester, akit hazáján tul is 
jól ismernek. A hangszerelési virtuó-
7.itás, ameíy nála a költői kifejezést 
szolgálja, már a mi századunk művé-
szére vall. A népzenei motívumoktól 
szőtt >Daint rapszódia finom hang-
színeivel lebilincselő, jellegzetes skan-
dináv tájkép. Mélabús saxofon-szóló 
keretezi Be a kompozíciót s ezt a 
karnieslcr tárogatóval fúvatta, amely 
melegfénvü hangjával varázsos han-
gulatot teremtett. Csodálatosan érez-
tük ennek a műnek előadásában is 
a nagyszerű karmeslí-r magyar szivét 
és temperamentumát, amellyel a par-
titúrát átlüzcsitvo végigvezetett a vad-
regényes svéd vidékén. 

Beethoven Erolca-ja zárta be a 
gvönvörü hangversenyt. Garaguly itt 
a' klasszikus stílus elmélyülő inter-
pretátoraként tűnt fel. Leszűrt, ki-
egyensufyzott, hagyománytisztelő ez a 
felfogás, amely Beethoven szellemét 
Idézi a karmester-primadonnák szo-
kott túlzásai nélkül. »Hősi< volt a 
szimfónia, az értelmezés teljes plasz-
ticitásávnl, a grandiózus beethoveni 
akaratnak őszintén e m b e r i tolmá-
csolásával. 

A zenekar vonósgárdája minden 
elismerésre rászolgál. Tónus-szépsége 
és preciz ősszmunkája szembetűnő. 
Kár, liogy létszáma alig felei meg a 
szimfónlkus zene magas követelmé-
nyeinek. A fúvókat a kiváló karmes-
teri kéz irányítása meglepő hang-
árnyalati finomságokra ösztökélte. 

A forró siker központjában Gara-
guly Károly állott. A szinházat meg-
lő! tő közönség egész estén őt tün-
tető tapsokkal melegen ünnepelte 
Boldogok és büszkék lehetünk erre 
íi remek magyar tehetségre s a vele 
összoforl zenekarunkra, amely Tejlő-
Üésképességét ezúttal fényesen be-
igazolta. Szatmári Géza. 

Délvidéki Siketnémák 
Egyesületének hangversenye 

Vasárnap délelőli rendezte jóté-
kony oélu matinéját a Délvidéki Siket-
nénulk Egyesülete a Nemzeti Színház-
ban. Sajnos, közönség nagyon gyé-
ren jelent meg, s igy a matinénak 
csak erkölcsi sikeréről számolhatunk 
he. 

A műsoron a Nemzeti Színház mű-
vészei is szerepeltek. Vcrsényi Ida 
szavalt, Solymossy Margit, Szanati Jó-
fesef és Nádas Tibor énekelt Dénes 
Erzsi és Paulusz Elemér kíséretével, 
Márfy János két hegedüszámot adott 
elő szép sikerrel. A rendőrzenekar 
lobb már bevált számával, Varga Le-
hel Vezénylete alatt tarkította a mű-
sort. 

Keksz Jánosné, az egyesület titkára 
7. üdvözlő beszéden kivüt két siket-laz 

néma dolgozó versét is 
uagy hatással. 

Kedd, 1917 április 22. 

beállításával elrontani ezt az ügves 
produkciót. 

Koós József és özv. Csór Sáiulorné 
(siketnémák) egy Chaplin-jelenetet ad-
tak elő jó humorérzékkel. Mókáikon 
a közönség jói mulatott. 

A matiné műsorszámait Sugár Jenő 
színművész konferálta. 

Külön ki kell emelnünk a »Móricz 
Zsigmond Népi Kollégium énekkarának 
s-zereplését Ez a fiatal énekkar na-
gyon helyes utat választott, amikor 
a szomszéd államok- orosz, román, 
jugoszláv népi dalok ismertetését és 
propagálását tűzte ki "egyik céljául. 
Az énekkar Varga rámás karvezető 
betanításával ukrán, román, szerb 
népi dalokat adott elő eredeti és ma-
gyar szöveggel. 

Számaik előtt Lányi Otló ismertette 
- nagyon helyesen —, hogy miért 

fontos ezeknek a népi daloknak meg-
ismertetése a magyar közönséggel. Áz 
énekkar szép célkitűzése követendő 
például szolgálhat! 

1»J. 

Odnoposoff: május 5. 
Miután az amerikai és párisi köz-

pontokhoz befutottak az európai kon-
certek igénylései, végre pontos termi-
nust kapott a »Konccrl« a világhírű 
Odnoposoff-hangversenyre. Igy május 
5-én nyilik alkalma Szeged közön-
ségének meghallgatni az öt világrész 
egyik (egnagyonb hegedűművészét. Az 
anierikat sajtó elragadtatásában úgy-
szólván a fellegekben jár. »A legdesz-
tilláltabb poézis szólal meg szel-
lemidéző ujjai alatt* — írja az egyik 
amerikai lap. Művészete már nem já-
ték, lianem látomás, amely bűvös 
transzba "ejti a hallgatót — igy ir 
a Morning Post. 

A > Koncert* ebben ^ szezonban 
bemutatta, hogy csak a legnagyob-
bakat hozta eí Szegednek, ae ez n 
hangverseny betetőzése lesz minden 
eddiginek. 

P A R T H 1 R E K 

Szakszeruezeti hírek N e kíváncsiskodjunk! 

A Belváros I. szerrezet 22-én dél-
után 6 órakor aktivaűlést tart Kálvin-
tér 6. szám alatt. Megjelenés kötelező. 

Ma délután, 3 órakór szeminárium a 
Kotpétclepen. Előadó: Adok Antal. 

A héten az üzemi és kerületi párt-
szervezetekben taggyűlést tartunk. 

A vasutasnyugdíjasok üzemi párt-
szervezete szerdán délután 3 órakor 
Róka-utca 8. szám alatt taggyűlést 
tart. 

Felhívjak az összes vasutas rehabi-
Iitáfltakat, liogy szerdán délután 3 
órakor "Róka-utca 8. szám alatt tar-
tandó értekezleten saját éritek ükben 
okvetlenül jelenjenek meg. A vezető-
ség. 

Felhívás! Április 21-én, csütörtökön 
délután 5 órakor a szakszervezeti 
székliázban (Kálvária-utca 10) jelen-
jenek meg az összes munkás kultur-
saervek (dalárdák, zenekarok, SzTn-
játszócsoportok, stb.) képviselői a tiiá-
jus elsejei ünnepség megbeszélése vé-
gett. 

Filiiipropagamltsiúk, ügyelem. Ápri-
lis 22-én, kedden délután 5 órakor 
értekezletet tartunk a MKP Kálvin-tér. 
6. szám alatti székházában. A megje-1 
lenes minden film propagandistára kö-^ 
telező. 

Az Édesipari Munkások Szakszer-
vezete április 23-án, szerdán délulán 
4 órakor taggyűlést tart a szakszer-
vezeti székházban. Minden szaktárs 
saját érdekében jelenjen meg tagsági 
könyvévei együtt és rendezze tagsági 
hátralékát. ^ 

A Vasmunkások Szakszervezete áp-
rilis 23-án, szerdán délután 4 óra-
kor vezetőségi ülést 'tart a szakszer-
vezeti székházban. 

A Fodrászmunkások Szakszerverele 
április .23-án, szerdán délután 6 óra-
kor vezetőségi ülést tart a szakszer-
vezeti székházban. 

Felhivjulc a fodrászmunkáso'kal, 
hogy akik az ingyenes továbbképző 
tanfolyamon részt akarnak venni, je-
lentkezzenek csütörtökön délután 6 
órakor a fodrászok szakszervezeti iro-
dáján. 

Az Egészségügyi Alkalmazottak 
Szakszervezetének pénz tárórája min-
den szerdán délután 3 (és 5 óra között 
n szakszervezeti székházban (Kálvária-
utca 10). 

A Mozialkalmazottak Szakszerveze-
te április 24-én, csütörtökön délelőtt 

A közúti hidnál folynak a roncs-
kiemelési munkálatok. A munkát! 
erősen zavarják a kíváncsiskodók, 
akik főleg különösen a hegjesztó-
készü lékek köré csoportosulnak. A 
roncskiemelés vezetői ezúton leérik, 
fel a kíváncsiskodókat, hogy cso-
portolűsaikkal egyrészt ne zavar-
ják a munkásokat, másrészt pedig 
a heggesztőapparátus közelében 
könnyen előfordulhat báleset. A 
munkamenet zavartalansága és a-
baleselok megelőzése érdekében te-
hát ne. csoportosuljanak i - munká -
sok körül. 

A A é f l i f t A dh-Jtk 

Hiyafatos közlemények 
Magyur Építés- és Közmunkaügyi 

Minisztérium 
11.896/1947.—J.V. 

A'erseiiytárgvalá.vi hirdetmény. 

A Magyar Épilés- és Köztaunknügyt. 
H H . | Minisztérium Szeged város lerü{etSx> 

9 órakor taggyüIést farT a szakszcr-1 korlátozott nyilvános versenytérgya-
vezeli sziliházban (Kálvária-utca 10). 

A FÉKOSz kertészeti szakosztálya 
alakuló illését tartja április 24-én, 
csülörtökön délulán 5 órakor a szak-
szervezeti székházban (Kálvária-utca 
10). 

A Zeftészek Szakszervezete április 
24-én, csütörtökön délután 3 órakor 
közgyűlést tart a szakszervezeti szék-
házban. 

A Fodrászok Szakszervezete - ápri-
lis 2 Kén, csütörtökön délután 6 óra-
kor taggyűlést tart a szakszervezeti 
székházban. 

A Fanumkások Szakszervezete áp-
rilis 21-ém csütörtökön délután fél 
5 órakor bizalmi, 6 órakor vezető-
ségi ülést tart a szakszervezeti szék-
házban. 

Felhívjuk a munkanélküli famunká-
sokat, hogy a munkanélküli segély 
megérkezett. 

lust hirdet az Alföldi Mezőgazdaság 
Kisérletügyi Telep (Szeged, Alsóidtól -
tő-sor 9. sz.) épületének helyreállítá-
sával kapcsolatos I. Bontási, föld-, 
•kőműves-, boton- és elhelyező-, II. 
vasbeton-, III. ács-, IV. tetőfedő- és 
V. bádogosmunkúkra. A munkákra 
munkancmenkint is Tehet ajánlatot 
tenni. Az ajánlat tóadásának idfeíe: 
személyesen 1917. évi május hó 5-S&, 
postán 1947 május hó 3-ika. Aa 
ajánlattételhez szükséges nyomtatvá-
nyok a szegedi Államepitészeti Hiva-
talnál kaphatók. 

Szeged, .1947. évi április hó 21-én. 
AlLunép'tészet/ Jlírata! 

KBze ' i áHs i köz l emények 

Szegedi sakkélet 
Vasárnap délelőtt 9 órai kezdettel 

Kojtolt le a TTsza Lajos-kórul 79. szám bcVtawt"e"í iatáridő7ct^t^r a"hÉS; 
alatt a Sregedr Egyetemi Atlétikai I r l l o n , l i in(f.,r> Htáróst m ^ i 
Club és Kiskunfélegyháza közötti del 

/s'j-beszolgáltatás. Felhívom mind 
azokat a husiparosokat, akik Icózio 
gyasztásra a szegedi kőzvágóbidon 
valamint mindazokat a magánosokat, 
akik magánvágási engedély alapján" 
sertést vágtak és zsír tó szolgáltatási 
kötelezettségüknek ezideig nem tettek 
eleget, április 30-ig nz előirt esir 
mennyiséget feltétlenül szolgáltassák 

kerületi bajnoki sakkcsapatmérkőzés. 
A mérkőzést az egyetemi csapat nyerte 
meg 7:3 arányban/ A csapatban Moór 
A. (1 p), Rendes A. (1 p\ Bogdány 
I.. (1 p), dr. Moór E. (1 p), dr. Ma-
dácsy L. (1 p), dr. Zclenka L. (1 p), 
ÜK Kristóf A. (fél p) és Huhn P. (fél p) 
szerzett pontokat. Legközelebb Kecs-
keméttel játszik az egyetemi csapat 
Kecskeméten, siker reményében. Az 
egyetemi csapatnak ez már második 
szép győzelme. (Előzőleg ugyanis Ma-
kót verte meg 5:4 arányban.) 

E mérkőzéssel egyidőben zajlott Io 
» Szegedi Munkás Sakk Kör—Orosháza 
közötti délkerületi sakkcsapatmérkő-
zés is, amelyet a szegedi munkás-
csapat szintén 7:3 arányban megnyert. 
E mérkőzésnek meglejielése Monos-
tori orosltázi mester szép győzelme 
Benkő mester felett. 

lékosok ellen büntető eljárást fpgol 
indítani. 

Zsirjegybcvállás. Az 1—8 zsirjegy-
szolvények beváltási és elszámoí&i 
batáridejét 1947 május 20-igmeghDS&-
szabbilom. Polgármester. 

MEGHÍVÓ 
Az Endrényi Lajos nyomda- és hír-

lapkiadó vállalat Rt. szegedi bei. cég 
forintmérleg közgvülését 1947. április 
30-án délelőtt 10 órakor Jókai-u. 4. 
szám alatti helyiségében tartja meg, 
amelyre a részvényeseket ezúton hívja 
meg Az Igazgatóság. 

A közgyűlés tárgya: 1. A jegyző-
könyv hitelesítésére 2 tag kiküldése, 
2. forintmérleg előterjesztése, 3. aa 
alapszabály 5. §-ának módosítása, .'4. 
Indítványok. 

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

I A D Á S-V É T E L 1 
PHILIPS néprádió eladó. Tud. Kecs-
keméti-utca 16. _ 
FINOM-fekete kosztüm eladó. Kos-
suth Lajos-sugárut 17., fldsz. jobb. 
Jó állapotban levő kis jégszekrény 
eladó. Kelemen-utca 5., Faragó-üzlet. 
KéTCSALADÖS mélikaptár eladó/ — 
Molnár-utca 9. 

IGÁSSZEKÉR eladó. Mézédes fajbo-
rok literenkint 4 Ft. Topolya-sor 5. 

[ F O G L A L K O Z Á S ] 

SZÓDÁSÜVEGET veszek. Iskola-u. 4. 

10—12 ÉVES fiúnak Bocskai-ruha él-
adó. Vásárhelyi-sugárut 37. 
NAGY~cbédIőkredenc drumO nagy tü-
körrel, mángorló és Árviz-utca 4. szám 
alatti liáz eladó. Tud ugyanott. 
Jó,L tejelő kecske fiával eladó. Ha-
lász-utca 13. 
EGY jó fejőskecske olcsón eladó. 
Somogyitelep 13. utca 788-
SZLLLÉRI-SUGÁRUT 56. számú ház 
szabadkézből eladó. 

elszavalta 
agy hatással. 
A tápéi gyöngyösDokréta is s 

ell népi táncokkal és dalokkal. pelt népi 
volt a /Ritka buza 

szere-
Kár 

cimü műdal 

ÉLADó egy bőtejü kózeicllős hasas 
kecske. Csaba-utca 58. 

BÉEYEGG YC JTEMÉNYT, tőmegbé-
lyeget veszek. Árjegyzék a kirakatban. 
Falus bélyegüzlel, Iskola-utca 29., fo-
gadalmi templomnál. 

IIAZMFSTERI állast keresek Felsővá-
roson. Érdeklődni lehet 8—2-ig, Vá-
sárhelyi-sugárul 33. 

HAZTARTASBAN perfekt mindenest 
ellátással felveszünk. Kossuth Lajos-
sugárut 18., mészáros. Pult, slelázsi 
eladó. Vadász-utca G., ószeres. 

r l a k á s 1 
BELVÁROSBAN kétágyas bútorozott 
szoba* esetleg konyliahasználattal ki-
adó. Feketesas-utca 10. 

BELVÁROSI kétszobás emeleti lakást 
elcserélnek kisebb üzlethelyiségért 
Tisza Lajos-körul, Feketesas-utca vagy 
Mikszáth Kálmán-utca elején. Lev. 
• Sürgős* jeligére®a kiadóba. 
GY ERMEKTELEN házaspár kérés ház-
mesteri lakást azonnalra. Szorgalma-
sak. Pacsirta-utca 3. Tóth. 

KÉTSZOBÁS száraz, olcsóbérü laká-
som kisebbért elcserélném Hétvezér-
utca 27., fldsz. 4. 

r K Ü L Ö N F É L É K 1 
FÉRFIRUHA, női kosztüm I. o. ké-
szítését vállalom. Fejes, Somogyitolep, 
X. utca 629. Hívásra bemegyek. 

ORION -3 f i 280 Ft, 2 f l 16Ó Ft, 
Tefófunken 2 f 1 280 Ft. Aaiatőrbolt, 
Dáni-utca. 

FELSŐRUHA- ós fehérnemüjavitást 
vállalok. Hívásra liázlioz is megyek. 
Kecskeméti-utca 16. 
BUDAPESTI müszóvő" müstoppoló 
Korona-utca 5. Beszövései kifogásta-
lanok, árai szolidak. 

ELSŐRENDŰ rulin és kabátvammő 
házakhoz ajánlkozil:. Muhárszki M.v 

Hól)iártbasa-utca 47. 

Felelős szerkesztő: GÁRDOS SÁNDOEt 
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ . 

Kiadja a 
HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség: Jókai-utca '4. 
Telefon: 493 és 103, nyomdal szer-

kesztőség (este 8 órától): 673 
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6. 

A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMÁS* 


