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SZÍNHÁZ Vt milVESZET 
Szerdahelyi László 

hangversenye 

A MKP Belváros f szervezete az 
értelmiségi és a zenekedvelő dolgo-
zók résziére rendezeti hangversenyso-
rozat vasárnapi matinéján Szerda-
h e l y i I-ásató hegedűművész, a Nem-
zeti Színház hangversenymestere sze-
repclt. 

Az utóbbi időben ugy Budapes 
len, mint Szegeden alkalmunk volt 
különösen amerikai u. n. »világmár-
kás* hegedűsöket hallani. Szinte a 
tökéletességig kicsiszolt technika esil-
kxgásán kívül alig jelentettek többet. 
Bensőséges átélést (többször stílust 
is), bizony csak igen szerény módon 
kaptunk tőlük. Sokszor az az érzé-
sünk támadt, mintha ezeket a feno-
menoaet egy amerikai zenei Ford-
gyárban futószalagon gyártották volna. 
Itthon élő és dolgozó kiváló művé-
szeinknek azonkívül, hogy: »Senki sem 
lehet próféta hazájában*, .még a zenei 
"Smokt-ok tekintélyes csapataival is 
meg kell küzdeni. Szerdahelyi I.ászló 
— aki külföldön is már tekintélyes 
nevet szerzett — a -világrnárkások« 
technikai tudásán kivül rendelkezik 
még azzal is, Iiogv művészete lelki-
•élményt Ls jelent. Népszerű műsorán: 
Pugnani, Beethoven, Sarasate, De-
bussy, Flgar, lties és Hubay müvei-
ből játszott és azoknak kifinomodott 
ízlésű, behizelgően bársonyos tónusu,, 
pompás technikai virl.uozitásu, őszin-
tén átélt előadáiával igen nagy si-
kert aratott. 

Teianészelesen főleg a »világmárkás 
művészek után futó közönség soraiból 
nem láttunk senkit, no de ez Szer-
dahelyi kiváló művészetéből nem von 
le semmit. 

Az igényes kíséretet az »lgénytelen 
pianinón« Dénes Erzsébet látta el 
igen tehetségesen és alkalmazkodóan. 
A Chopin: PoJonaiso-nek bravúros 
megoldásáért (ezen a hangszernek alig 
nevezhető valamin) csak gratulálha-
'tunb. 

A dolgozóknak szánt szép matiné 
•műsorát S z a t m á r i Géza karigaz -
)gató vezette be ige/j. ötletesen és szel-
lemoson . 

hj. 

Az UjságiróotUion hirei 

Szerdahelyi László hangversenye 
Szerdahelyi László hegedűművész, 
az operazenekar koncertmestere 
május 22-én délulán fél 6 órakor 
az Ujságiróotthonban Halász Kál-
mán zongoraművész közreműködé-
sével szonátázik. Műsoron egy Mo-
zart szonáta és a Franck Cézár 
szonáta. Az Ujságiróotthonnak 
ezen a nagy kulturális eseményén 
vendégeket is szivesen lát a ren-
dezőség. 

— Találkozó. .Az 1938 és utána 
következő 1 évben a Madách-utcai 
fiu polgári iskola volt növendékei 
pünkösd vasárnapján tartják ta-
lálkozójukat délelőtt 9 órakor az 
iskolában. 

— Felhívás a munkáltatókkor, 
üzemi bizottságokhoz és bizalmiak-
hoz. Felhívjuk az "érdekeltek figyel-
mét, hogy a második negyedévi 
bérkimutatások a 17—18—19. sz. 
bérbetekről, ill. a havifizetéses 
munkavállalóknál, május hónapról! 
esedékessé váltak. A bér- és fize-
tési kimutatásokat minden 5 mun-
kavállalónál többet fojfalkoztató 
munkáltató köteles az előirt for-
mában a Szakszervezeti Tanács-
nak (Budapest, VIII.,. Fiumei-ut 4.) 
junius 10-ig beküldeni. Azok a 
munkáltatók, akik nem tartoznak 
érdekképviselethez, illetve érdek-
képviseletük nincsen, bejelentési 
űrlapot a munkavállalók létszámá-
nak megjelölése melllett a Szak-
szervezeti Tanácstól igényelhetnek. 

xGrafológiai analizist készít bár-
kinek az Írásáról Szántó mester, 
Tisza-szálló, 10-től 12 igl és 3—7 
óráig. 

— Zsarolásért négyhónapi fog-
ház. Péter Pál szegedi rend-
őrnyomozót a büntetotőrvényszék 
zsarolásért nem jogerősen négy-
hónapi fogházbüntetésre Ítélte. 

Az akkord bevezetéséről 
és a dolgozók életszínvonalának felemeléséről 

tárgyait 
a kommunista üzemi bizottsági tagok értekezlete 

Vasárnap délelőtt a MKP Kálvin- túlmenően nagyobb gondot kell Tor-
téri székházában az üzemi bizottságok '''—- ' ' " 

szakszervezetek kommunista es szakszervezetek kommunista dói-
ul lek össze, hogy 

megbeszéljék az időszerű feladatokat. 
A MKP központját az értekezleten 

M a k ó Dániel képviselte, aM érté-
kes előadásban foglalta össze a dol-
gozók problémáit. Több felszólalás 
lette nívóssá és értékessé azi értekez-
letet. 

A megbeszélés során megállapítást 
nyert, hogy a stabilizációs "szempon-
tok figyelembevételével minden erő-
vel a dolgozók élelszinvon dánalc eme-
léséért a liaroot folytatni keli. Ezen 
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Nemzeti Színház: Fél 8 órakor: 
Tan nli a user.. 

ditani a dolgozók munka- és egész-
ségügyi viszonyainak javítására. A 
MKP kezdeményezésére löbb özem-
ben bevezették az akkord-bérrendszert 
és igy sikerült a dolgozók kereseti 
lehetőségét jelentősen felemelni. Az ! 
értekezlet feladatául tü^te Ifi, hogy 
szegedi vonatkozásban valamennyi I , , 
üzemben vezessék be az akkord-bér- Muzeum: Zárva . 
rendszert. A felsoroltakon túlmenően - Somogyi könyvtár: Nyitva 9-tőleste 
az értekezlet ugy határozott, hogy j ' 

Széchenyi Filmszínház: 4, 6, 8 óra-
kor. Lopott feleség. 

Belvárosi Mozi: 4, Ö 8 órakor: 
Intermezzo. Pánik a cirkuszban. 

Korzó Mozi: 4, 6, 8 órakor: Pajzán: 
iiistóriu. 

még az uj kollektív szerződós meg-
kötése előtt nagymértékben könnvi-
tenek a dolgozók helyzetén. 

„Isten áldását kerem 
a Dé> magyar ország szerkesztőségére" 

Egy tanyai iskotaigazgafónő levele 

gvetemi könyvtár.-
este 7-ig. 

Nyitva 8-tól 

A közelmúltban akciót inditot-
tunk. liogy a várostól távoleső la-
nyavidékekre, falvakra is kijusson 
a Délmagyarország, tájékozódjék 
a napi eseményekről az újságért 
ma még áldozni képtelen pedagó-
gus társadalom. 

özv. László Jenőné kiskirálysági 
gazgatónő többek közt igy ir: 

»A Délmagyarország jóvoltából 
most már tájékozódhatom a napi 
eseményekről, sőt megígérték, hogy 
közös panaszainkat is feltárhatjuk. 

Szolgálatos gyógyszertárák: 

Barcsay Káról v: Tisza Lajos-körút 
32; Bulcsu Barna: Kálvária-fér 7; 
dr. Lőbl örök. B. Lázár Jenő: Kle~ 
belsberg-tér 4; Selmeezj Béla: Somo-
gyitelep IX. utca 489. 

oOo 

— Idöjárásjelentés. Mérsékelt 
időnként élénk nyugati, cszaknyu-

Szives éngedelmükkel ezzol élni S a t i s zé '* változó felhőzet, több-
is lógok. Most csak azt szeretném fc-lé, elsősorban keleten záporeső',, 
tudtukra adni, hogy már nem ér- zivatar. A hőmérséklet kissé süly-
zem magam itt künn olyan ciha- úved 
gyatottnak, van akit* várjak. Azért — Anyák napja a Szi'léri-sugár-
' 1*0111 igy, mert lapjuk valóban jó- uti általános iskolában. A Szili éri-
barát módjára kopogtatott behoz- sugáruti általános iskola vasárnap 
zánk, aki adni akar a rászorult délután a MNDSz-szel karöltve jói-
barátnak — önzetlenül. sikerült anyák napja ünnepséget 

Isten áldását kérem a Délma- rendezett. Szavalatok, az anyák kö-
gyarország szerkesztőbizottságára, ,szöntése és virágosztás tette lian-
minden dolgozó munkásra, akinek gulatossá a kedves ünnepséget. 
egy csepp köze is van a laphoz.« 

Autó és motorkerékpár 
karatnbo ja 

Az Ármentesitő Társulat gépkocsija 
szombat délután a nemzetközi uton 
előzés közben elkapott egy ismeretlen 
motorkerékpárost s miután a sze-
rencsétlenséget nein vette észre, to-
vábbrobogott. A rendőrség beidézte 
Kovács Ferenc gépkocsivezetőt, aki 
akkor tudta meg, hogy kocsijával el-
kapta a motorkerékpárt s utasát a 
kórházban ápolják, akinek kilétét ez-
ideig még nem tudták megállapítani. 

p a r t h 1 r e k 
I'ártnapi beosztási a kerület' és üzemi 
szervezetekben május 19441 26-ig: 
Kedden, 20-án: 

Hűtőház 12 óra: Varga Pál. 
Rendőrtanosztály 4 óra: Kövi Béla 
Vasút (íorg.) fél 6 óra: Mison G. 

Szerdán, 21-én: 
Hídépítés fél C óra: Forbáth Gy 
Belváros f. 7 óra: ifi. KomócsinM 
Belváros II. 7 óra: Forbáth Imre. 
Rókus 7 óra: dr. Serlei Sándor 
Móraváros 7 óra: Koloszár Béla 
Felsőváros 7 óra: dr. Judit Ferenc 
AJsóvárau 7 óra: Csöke József. 
Osoinogyi 7 óra: Halász György 
Ujsomogyi 7 óra: Dénes Leó. 
Újszeged 7 óra: Szánó János. 
Egyetem: 7 óra: Kovács Attila. 
Ujszegedi Ládagyár 3 óra. BariD. 
Szegedi Kendergyar 2 óra: dr. Zöld 
Sándor. 
Vasút (Rókus) 3 óra: Sziklai F 
Nyugdijasok 3 óra- Varga Pál. 
Nehézponlonhid léi 3 óra: Erdős 
János. 

22-én, csütörtökön délután 5 óra-
kor tömeg szervezők értekezletet tar-
tanak Arany János-utca 2. sz. alatt. 

20-án, kedden délután fél 6 órakor 
kerületi titkárok értekezlete Arany 
János-utca 2. szám alatt. 

20-án délután 5 órakor kerületi és 
üzemi propagandavezetői értekezlet 
Arany János-utca 2. szám alatt. 

A betörő lebuktatta 
az orgazdát is 

Dabó György sövényházi napszá-

A Margit-utcai polgári leány-
iskola 1942-ben végzett növendé-
kei pünkösd vasárnap 11 órakor 
tartják találkozójukat az iskolában 

— A MKP városházi színjátszó 
csoportja nagy sikerrel mutatkö-

hélen betört Babinszky z o t t ke vasárnap délután a városi 
házi szatócs üzletébe s zeneiskola nagytermében. A hálás 

mos a mult 
Andor sövényházi _ 
onnan ruhanemüeket, élelmiszert és közönség jplkes tapsokkal pital!-
motoFkerékpárt lopott, amit sürgősen mazta a jól összeválogatott népies 
továbbadott Mucsi Marton tömörké- műsort, melvnek keretében min-

f l V n f - ^ T ? ; , D*zkót r ö y W e ? e a den szereplő'tudása legjavát tryui-
tefuielték es laludlgatása során be- l n l ) „ 
vallotta, hogy a kerékpárt Mucsi Mái-- l u U J-
Ionnak adta el. Mindkettőjüket őri-
zetbe vették s a gyorsított eljárás 
során szerdán birósag elé kerülnek. 

A munkásdalárdisták 
kórus hangverseny e 

Vasárnap este a Magyar Munkás 
Dalszövetség a íisza-szálló nagyter-
mében magasnivóju kő iusharig ver-
senyt rendezett, amelyen résztvették: 
a MAV Hazank Dalkör, a MÉMOSz 
Dalárda, a Somogyitelepi Munkás Dal-
kör, a Szegedi Kender-fonógyár ve-
gyeskara és a Szegedi Általános Mun-
kás Dalegylet Bec sky Balázs, dr. 
E n d r ő d i Ferenc és K e r t é s z La-
jos karnagyok vezényletével. 

A vasárnap esti munkás daloshang- nvoTnozást rendelt el 
verseny értékes és nagyjelentőségű --- -- »- -«-

— Borocbow-Kör pártnapja. Má-
jus 2Ü-án este 7 órakor Báró Jósl-
ka-utca 1. sz. alatt, előadó Klein; 
Frigyes Cionizmus és marxizmus* 
cimen. Vendégeket szivesen lát a 
Borocbow-Kör. 

x Iparosok gázgyári kokszigóny-
lése még 4 napig eszközölhető ar, 
ipartestület hivatalában. Az olnök-
ség. 

— Ismeretlen tettes. Kiss Zsu-
zsanna gyomai postatiszt csomag-
ját a vonatról, Bálint Pál csengers 
gazda kerékpárját egy kocsma elől 
ismeretlen tettes ellopta. A rendőr-
ség mindkét esetben széleskörű 

fejlődésről lett bizonyságot. Egyrészt 
a dalárdák száma emelkedett, más-
részt a felvonultatott hanganyag a 

, munkástehetségek százait ismertette 
j a nagyközönséggel. Az előadott mü-
j sorszámok a legnemesebb művészi al-
kotásokból rekru tálódtak és a dalár-

j dák könnyen oldották meg az ének-
' technikai," mint művészi feladatokat. 

Szünetben a rendőrzenekar szóra-
koztatta a nagyszámú közönséget 
Va rga István vezényletével. 

x Könyvtárát egészítse ki rém 
olcsón Grünwald-féle böngészdé-
ből, Dózsa György-utca 2., Mnze-
umnál. írószerek, papiráruk nagy 
választékban. 

— Kerék párszerencsétlenség. Zal-
ka Icát, Zalka hentesmester leá-
nyát szombaton délután kerékpá-
rozás közben egy parasztszekér el-
ütötte. Kisebb sérüléseivel lakásán 
ápolják. 

Csuhéj szatyrok és 
viszonteladóknak 

r e t l K ü l O K l e g o l c s ó b b a n 

SZEREDAIN ÁL 
Cserz? Mihály a. 3.— Telefon 1-61. 

M e g n y í l t a 

Hungária felujitott kerthelyisége 
Tánczenét a Hungária szalonzenekara szolgáltatja 

, Régi jóhirü konyha Jó italok 

difiik először látíafi várost... 

nőttek alig győznek 
iskoJa és a polgári iskola kétszázhúsz növendéke jött el Szegedrö 
városnézőbe, üzemeket, gyárakat látogatnak, megcsodálták a fogadalmi 
templomot, gyönyörködtek a Dóm-térben, elámultak a muzeuin látnivalóin. 
K i s s Annának a kendergyár tetszett legjobban, csak háziszövést látott 

tetszik jobban a város és miért. Kgy gömbölyi 
tűrő hangon kijelentette: »;itt nem is olyan jó az ebéd, mint fitthon, 
ahol könnyebb a megélhetés* —, a többiek persze lehurrogják s oktat-
ják, figyeljen meg mindent, mert a tanulmányi kirándulásról dolgoza-
tot kell irni a mindennapi kérdések óráján s na a gyomrán keresztül 

tagok hosszú időn át gyűjtötték össze útiköltségüket, hogy a varos gyárait, 
üzemeit, szociális intézményeit meglátogathassák. A dolgozók konyháján 
vendégelik meg a kis kirándulókat, akik szüleik nehezen szerzett fillé-
reiből hosszas gyűjtés után tudásukat kivánlák gyarapítani a sosem IátoW 
városi csodákkal. 1 t .J 


