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Énekkari hangverseny 
Pirosbetüs ünnepe volt Szieged kó-

k*U-«életiének a Szegedi Egyetemi Ének-
kar csütörtöki hangversenye a Tisza-
IÍZŐÍIÓ nagytermében. A nagymultu, 
flftíemekbon gazdag vegyeskán együt-
tes létszámban megerősödött és mű-
vészi színvonalban nagy fejlődésről 
tett tanúbizonyságot. A hangverseny 
produkcióri megérződött a gondtís elő-
készítés és az n körülmény/hogy a 
tiagyszábásu műsort tőbb vidéki„yá-
résban már nagy sikerrel bemutatták. 
Art együttes erőssége a jóval nagyobb 
létszámú női kar, de hangárnyalás-
ban a női és férfiszólónak egyforma 
i tismérésl érdeméinek. A dinamikái 
ükála minden színárnyalata egyfor-
fnán érvényesül az énekkar előadásá-
ban. A fegyelmezett együttes kitűnő 
szövegmondással, lendületes előadó-
(készséggel tűnik ki é.s a k;!ntagy kezé-
I>én egyetlen hajlékony hangszernek 
^lázonyult. A betanítás és művészi ve-
icetés K e r t é s z Lajos egyetemi lek-
jlOf SAlomé Az ő felesét dicséri aljs/.--
Inódajpm minden ágát felölelő gyö-
nyörű műsor, amelynek minden szá-
rnál lendülettel és nagy hatással kor-
d án yozi a . 

Á műsort K o d á l y Zoltán Köszön-
tője vezette be. Ezután klasszikus mo-
tetták következtek, amelyek soYából 
kS feell emelnünk P al e s t r ,1 n a Bene-
tfictusát a > Missá Brevis«-ből. A hang-
iÜS fényével lepett meg Bach • Ra-
Ig '̂ógva tüz a napsugár® kezdetű mo-
tettája. Az uj mágyar karénekek so-
rán K o d á l y mélyen járó 121. genfi 
fesolfára ragadta még figyelmünket. 
S z e g h y elbűvölj Altatódala M ó r a 
Ferenc versére ezúttal is nagy síkért 
hralott. A női kar tolmácsolta Ba r-
t ó k Jószág igéző és K o d á l y Ger-
gely-járása a legnemesebb kamaraze-
nei kidolgozással bilincselt le. A hang-
verseny legnagyobb művészi élménye 
Volt Kod á I v »Jézus &? a iküMrok® c. 
megrat*í»dó, drámai hatású karmüve. 
°A szólamok összevágó. lefndületes 
énekéből teljes szépségben lxintakö-
fcoit ki az evangéliumi kép. 

Szünet után egy csokorra való 
madrigált hallottunk és ezek minde-
gyikét a közönség megismételtette, 
f a t ü u s »A visszhang® cimü bájos 
kétkérusos remeke. B q w 1 a n d »Dré-

Íja pere® kezdetű, könnyed, ritmusával 
óbitincselő költeménye. E u f f y ke-

cses Táncdala és különösen J a n n e-
"g n í n »Sok csoda kozt« c. hang-
festő remekmüve mindannyi drágakő, 
hmelynek csillogó szépségével ja kö-
zönség szinté nem tudóit betélnf. A 
müsór hatásos befejezéseként három 
magyar táj hangulatvilágát összefog-
laló népdalszvitet hallottunk. B á r -
d o s Lajos- »Tisza? dallamok® c. mü-
vében a szegtedi éneke's , sereg Önma-
gára ismert és tüzes előadása nem 
Is tévesztette el hatását. K o d á l y 
gyönyörű »Mátrai <kép«-je rakta fel a 
koronát erre a látünően sikérült hang-
versenyre. 

A Tisza-szálló nagytermét megtöltő 
közönség egész estén át Ielkés 
lapsókkal honorálta áz énékjtár ma-
gas művészi teljesilmértyét. Az ün-
neplés központjában K e r t é s z La-
los karnajfy állott, aki ezúttal is bé-
fgaholta, hogv a szegedi kóruskulturá-
iiMi épitőszeilemü kiváíó munkása. — 

SZATMARI GÉZA. 

Szakszeruezeti hirek 
A Vasmunkások Szakszervezete má-

jus 17-én, szombaton délután G óra-
ion taggyűlést tart a szakszervezeti 
wékháznan. Tárgy: A kollektív szer-
juődés függelékének ismertetése. 

A Gépjárművezetők Szakszervezete IójkIí tagjaival, liogy pénztáróráit ezen-
túl minclen vasárnap délelőtt 9—11 
tóráig tartja a szakszervezeti székliáz-
ban. 

Az Egészségügyi Alkalmazottak 
Szakszervezete 20 án, kedden délután 
f> órakor taggyűlést tart a szakszer-
vezeti saé&hazban. 

P A R T H 1 R E K 
Szabad pártaapek: 

SzeraJraton, 17-éo: 
Dorozsma 7 óra: Id. Komócsin M. 
Szőreg fél 7 óra. Gergely András. 
Pénzügy 1 óra: Kovács Attila. 
MAV UVE 1 óra- dr Mándi István. 

Vasárnap, 18-án: 
Kecskéstelep 3 óra: Kos János. 

Hétfőn, 19-én: 
l-emezgvár 2 óra: dr. Pakó József. 
Winter-kefegyár 3 óra: dr. Száva 
Lajos. 
Orion-bőrgyár 3 óra: Szilágyi A. 
Szinház fel 3 óra: Alberti József. 
Postások 5 ótea: Varga Pál. 

R. G. HL c-sopoftwtrHő 18-án, va-
sárnap délután 4 órára 15 gárdistával 
gyülekezik a Kálvin-téri székházban. 
Utasítást a helyszínen kap. 

Fatujárőcseportot, figyefcflftt Va-
sárnap, 18-án falujárás nem lesz. 

R. G. L csoportvezető 13-án, va-
sárnap reggel 8 órára egy rajvezetőt 
és négy gárdistát a Kálvin-téri szék-
háziba küldjön. 

R. G. vezetők az összes üzemek és 
szervezetekből 19-én, hétfőn délután 
5 órára fontos megbeszjéjásre a 25-én 
tartandó ünnepélyre pontos létszám-

kimutatással jelentkezzenek Kálvin-
tér G. szám alatt. 

Köze'láHsl körieménveit 

C'pőtatpalásra jogosító utalványok 
leadása. A dolgozók lábbeliellátásá-
nak biztosítása végett láhbelitalpalási 
utalványok rendszeresittettek. Ezek-
uel az utalványokkal az ország egész 
területén az utalványon feltüntetett 
érvényességi idő alatt bármelyik ci-
pésziparosnál lehet hatósági áron láb-
belit talpaltatni. Utalványokat első-
sorban az üzemek, vállalatok, köz-
intézmények, hatóságok, kisipari és 
kereskedelmi, valamint mezőgazda-
sági alkalmazottak kaphatnak. Á fent 
felsorolt munkáltatók alkalmazottajk 
legjobban rászorult LO százaléka ré-
szére igényléseiket május 22-ig írás-
ban nyújtsák be a közellátási ügy-
osztály kiutaló osztályához (Zsótésr-
ház IÍ. em.). Az igénylés alkalmával 
a tényleges munkáslétszámot is be 
kell jelenteni. Az utalvánvokórt dara-
bonként 60 fillért kell" fizetni. Az 
utalványok kiosztásáról május 31-ig 
el kell'számolni. Elszámolásként az 
átvevő neve, lakchne, foglalkozása, 
az átvett utalvány sorszáma és az át-
vevő aláírása rovatokkal ellátott és 
kitöltött kimutatást keli beadni. Pol-
gármester. 

Jómegjelenésü nőket és férfiakat 
e l ö f i ze t ésgyü j t és re felvesz a 

kiadóhivata l 

1947 májas 17- és 18-áa esle 8 árakor, 18-án délelőtt 11 órakor mérsékelt 

helyárakkal a TISZA-SZÁLLÓ HANGVERSENYTERMÉBEN 

m ű v é s z e s í 
budapesti művészek felléptével. »—« Műsoron: 

SZÖRÉNYI ÉVA: Ady, József Attila, Burus, Verlaine, Walter von 
der Vogelweide versekkel* Fodor János: Carmen Tqrreador-
dal, Faust Mefisto-ária. Lehár-dalok* Raskó Magda: Pillangó 
kisasszony és Bajazzók, Lehár Vigőzvegy, Strauss Denevér-ári-
ákkal: .Csinády Dóra: Seen-Sen Ilattyu halála és Strauss Me-
sék a bécsi erdőről táncszámokkal: Rernáth Gabi opera- és 
operettáriákkal. — Zongorán kisér: Érsek Mária. 

Jegyelővétel: A Szent István Társulat, Délmagyarország kiadóhivatalában, 
szombaton, 17-én délután 4 órától kizárlóag 3 Tisza-szálló előcsar-
nokában. Helyárak: este 4 forinttól, délután 2 forinttól. 

Hvatalos közlemények 
Felhívás. A Magyar Vöröskereszt 

a Román Vöröskereszttel karöltve 
erdélyi magyar gyermeknyaralta-
tási akciót kezdeményezett. Az ak-
ció keretében országunkba érke-
zik 5—15 éves korú mindkét nem-
beli erdélyi magyar gyermek. A 
nyaraltatásra érkező "gyermekek1 

junius elején érkeznek a fővárosba 
és onnan továbbítjuk őket a vidéki 
városokba. Szegedre körülbelül 500 
gyermek érkezik. A gyermeknya-
raltatási akció tartama 2 hónap! A 
város hatósági örömmel üdvözli a 
Magyar Vöröskereszt ezen szép 
gyermekvédelmi akcióját, melynek 
teljes sikere érdekében az akció ré-
szére a legmesszebbmenő erköJtsi 
támogatását biztosítja. Felhívom 
Szeged várost'gyermekbarát 'és ne-
ínesszivü áldozatkész közönségét, 
hogy a Magyar Vöröskereszt ezen 
gyermeküdültetési akciójába kap-
csolódjék be és tehetségéhez képest 
mindenki vállaljon üdül|tetésre er-
délyi magyar gyermeket. Jelentke-
zés Írásban vagy szóval a Magyar 
Vöröskereszt szegedi fiókjának iro-
dájában (Szeged, Széchenyi-tér 16.* 
I. em.) hétköznaponkint Ö—13 óra 
között, vagy az I. fokú közig, ható-
ság .Kerületi kirendeltség vezetőjé-
nél. Dénes polgármester. 

IlVdetméay. Értesítem a város la-
kosságát, hogy Újszegeden Hargittai-
utca 26. sz., valamint a Kálíaj-róten 
május 17-én, szombaton délelőtt 10 
és 12 óra között a H. M tetkfeöoege a 
kiásott bombákat fel fogja robban-
tani. Felhívom a robbantási helyek 
közelében fekvő lakástulajdonosokat, 
liogy ezen idő alatt tálcásuk ablakait 
és ajtajait saját érdekükben tartsák 
nyitva s mozgásukat a legszüksége-
sebbre korlátozzák. Lufcs sk., t. ta-
nácsnok. 

M'rdetmény. A hozzám beéricezelí. 
kérelmek elintézéseként közhirró te-
szem, hogy Szeged város közönsége 
által kibocsátott buzakölcsönkö4vé-
nvek visszaváltását kiadott utaaiUfeom 
értelmében a városi főpénztár május 
31-ig bezárólag eszközli. Felhívom a 
buzakőlcsönkölvény tulajdonosokat, 
liogy kötvényük visszaváltása iránt 
a pénzügyi ügyosztálynál jelentkez-
zenek (városháza I. em. 12). Déoec 
Leó polgármester. 

A P R Ó H I R D E T É S E K 

I f o g l a l k o z á s 1 
KERÉKPÁR-, varrógép, gramotonjavi-
tás jótállással. Zsírozás, zománcozás. 
Gumi kapható. Trebitsch műszerész, 
Klauzál-tér 5. 

KOMOLYABB nő elmenne bármilyen 
üzletim IcLsaol gá lónőnck, gyermek 
mellé vagy kisebb háztartásba. Cim 
a kiadóban. 

MEGBÍZHATÓ éjjeliőrt felveszünk. — 
1 Pollák Sámuel cég, Takaróktár-u. l/a. 
KÖVEZÉST, útépítést csatornatiszfi-
I tást vállal Zsurkán József km., Szap-
Ipanos-utca" 5/a. 

IFEHÉRNEMÜJAVÍTAST vállalok. Fü-
Iredi-utca 2. 
1 MINDOENESLEÁNYT felveszek. Valé-
|ria-tór 4., földszint 1. 

VASÖNTÖ, önálló munkaerő, kupoló 
kemencéhez felvétetik. Családosnak 
lakás biztosítva. Krammer József mér-
legúzem, Baja. 

M i n d e n é le lmiszérrbői 
\ legjobbat, legolcsóbban adom. 
Kenyerem, felvágottjaim elsőren-
düek. Friss vágottbaromfi na-

hjnpd 
Ungár élelmiszeres araokban 
F l t k u á t h I t a i m f t n u l c a » * » • 

C A D Á S-V É T E L 

BÉLYÉGGYCJTEMÉNYT, tödiegbé-
lyeget veszek. Árjegyzék & kirakatban 
Falus béiyegüzlet, Iskola-utca 29., fo-
gadalmi templomnál. 

EGY használt férfikerékpár ió gu-
mikkal alkalmi áron eladó. Margit-
utca 28., II. em. 10. Ozv. Szabóné. 

GYERMEKKERÉKPÁR, háromnegye-
des, príma külföldi gyártmány, el-
adó. Mérey-utca 5., gyermekkocsi-
üzlet. 

NYÁRI női ruhái és két pár 39-es 
női félctpő olcsón eladó. Zergc-utca 
27., udvar, ajtó 2. 

JÓKARBAN levő félháló, ebédlőkre-
denc és székek alkalmi úron sürgősen 
eladók. Dugönics-u. 3—'5, II. e. 7. 
NAGY teherbírású erősen vasalt há-
romkerekű hordártaliga és 13 kg. vé-

Uony drót eladó. Szücs-u. 10., I. e. [4. 

m. ei 

l í 

NATIONAL Regiszter-kassza jó álla-
potban napi áron eladó. Kölcsey-utca 
10. Gulyás bőrüzlet. 
GÁZ fürdőkályha és nagy samottos 
szobakályha eladó. Polgár-utca 12, 
földszint 2. 

ELADÓ: kombináll konyhaszekrény, 
félháló darabonkint is, két fotel, vit-
rin, hamis házőrző kutya. Remény-
utca 51, kapu alatt. 
KARIKAHAJóS varrógép eladó. Ta-
bán-utca 11. (Felsőváros.) 
ÖTMÉTERES ház 2500 forintért sür-
gősen eladó. Ujsoanogjitclep 56. u. 
1303. szám. 
HATOS gőzgép üzemképes állapotban 
1200 forintért eladó Makón, Baross-
utca 13. 
ELADÓK: barim deszkaajtó, egy barna 
üvegajtó, gázíütő kályha, gázsütő és 
hosszú virágállvány. Gyertyámos-utca 
1/b, felső kapucsengő. 
HÍZOTT disznó eladó. Megtekinthető 
csak vasárnap, Holló-utca 7. 
KONYHAKREDENC, ebédlőbutor, 
hordó, ágybetétek, szekrény, kazán 
eladók. Attila-utca 20. 

SZORA-konyna, speizos udvari eme-
leti lakásom elcserélném aIsóvárpsí-
ért. Füredi-utca 3. 

I 

l a k á s I 
KIADÓ vagy átadó főbérletí lakását 
jelentse be, jól kiadom. Lakáscserék, 
üzlethelyiségek, buto'roz.ott szobák ki-

i adók. Lakásügynökség, Kölcsey-u. 10. 
RENDES fiatalembernek lakást ad-
nék. Szent Miklós-utca 4. Feketénél 
BELVÁROSBAN utcai napos szobát 
fűrdőszobaliasználattal keresek. Aján-
latot • Junius 1® jeligére kérek. 
KULÖNBEJÁRATU bútorozott szoba 
kiadó magányos ur részére. Polgiár-
utca 18. 
KULÖNBEJÁRATU bútorozott szoba 
ágynemű nélkül kiadó. Margit-u. 28, 
földszint 2. 
EGYSZOBA-konyhás lakásom elcse-
rélném kettőszöbásért. ösz-u. 23. 
BELVÁROSBAN bútorozott szobát 
fürdőszobahasználattal keres magá-
nyos fiatalember. Címeket kérem aki-
adóban leadni. 

k ü l ö n f é l é k ] 
KERÉKPÁROSOK! Figyelem! 

•ersgumíragasztó újra* kaphau. 
-utcai kerékpárosnál. Üveget Sesséi 

hozni. 

ÉLETIIÜ müfogak, fogtőmés, foghú-
zás felelősséggel, olcsó árban. Ráca 
Géza fogász, Mikszáth Kálmán-u. 12. 
LUCZA kelmefestő és Vegylisz ti tó vál-
lalat: Rákóczi-tér, Gr. Klebejsberg-
tér, Kazinczy-utca. 
ÜZLETHELYISÉG átadó. Cim la fel-
adóban. 
SZERÉNYEBB dolgozó férfi lakást 
kaphat koszttal is. Tavasz-utca 13*, 
emelet, Zsori. 

TISZA LAJOS-KÖRUT legforgalma-
sabb helyén fűszer-, csemegefrzlet áru-
val, berendezéssel együtt eladó. A'j! üz-
lethelyiség cipő-, kalap-, uridivat- va— 
más jobb üzletre is kiválóan al' 
mas. Cim a kutdólüvatalban. 
VIVóAK VDÉMIA az ipartestület már-
ványterinében május 18-án délelőtt 
10 orakor. 

MAGANYOS 50 éves kereskedő öz-
vegynél Iclie.s eliátást keres. Jelige. 
• Háziasság lehetséges®. 
FAGYLALTÁRUSITóT, kocsival ren-
delkezőt felveszek. Engedélyem van. 
Fodor-utca 12/a, házfelügyelő. 
RÁDIóVÁSÁlt! Rádiók olcsón kapha-
tók. Amatőrbolt, üáni-utca. 

Felelős szerkesztő: GÁRDOS SANDOB 
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ 

Kiadja • 
HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség: Jókai-utca a* 
Telefan: 493 és 103, nyomdai 

kesetőség (este 8 órától]: ATS j 
Kiadóhivatal: Kánásx nfca 1. f 

A HÍRLAPKIADÓ U T 


