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D E L M A G Y A R O R S Z A G 

A SVfunkás Kuiturszövetsóg 
előadása 

Vasárnap este rendezte a muu-
káskulturszövetség ezidéi első elő-
adását. A műsor első felében ma-
gátxszámok, szavalatok és énekszá-
mok sorakoztak, utána Csokonai 
Vitéz Mihály: özv. Karnyóné c. 
Vígjátékát adták elő a szegedi ken-
derfonógyár kul turcsopor t j ának 
tagjai. A jól begyakorlott együttes 
kisebb zökkenőktől eltekintve 
ügyesen oldotta meg feladatát. A 
színmüvet Nagygyörgy Mária ren-
dezte. A szereplők közül meg kell 
dicsérnünk Szőczi Mihályt, Görgé-
nyi Editet, Kenderesi Mihályt és 
Papp Marg]itot. 

A Csokonai darab szereplői 
mindannyian alapos munkát végez-
tek: Besskó Lujza, Bosnyákoyics 
Dezső, Meggy esi Anna, Békési 
Margit, Valtner Mihály, Techner 
Tibor, Virágh László, Balogh Ist-
ván, Kovács Emil ügyes alakítá-
sukkal járullak hozzá a sikerhez. 

S á n d s r György z o n g o r a e s t j e 

A világot járó magyar zeneművé-
szek sorában Sándor György rö-
vid néhány esztendő alatt tiszte 
Ietreméltó "nevet vívott ki magá-
nak. szombaton tartotta szegedi 
hangversenyét. 

Bach A-moll orgona preiudium 
és fugája, Liszt átiratában elmé-
lyülő klasszikus előadási hang-
jával bilincselt le. A pr-elidium 
kiissé romantizáló részletmunkája 
után' lenyűgöző hatású volt az acé-
los ritmikával és orgonaszerú mo-
numentalitással interpretált fuga. 
Beethoven gyöngéd költészetet 
árasztó Pastorale-szonátája kissé 
távolabb áll az előadóművész egyé-
niségétől. Tempőbeli modorossá-
gok és öncélú virtuozitás elhalvá-
nyították a második, harmadik és 
negyedik tétel szólamvezeíését és 
motivikus finomságait. Chopin C-
moll noclurnje előnyösen mutatta 
a művész színskálájának kifejező 
liraslgát. A nagy Asz-dur polonaise 
dübörgő akkordtömegei és zene-
kari hangzáspompája váltották lei 
az első nagy tapsorkánt. Liszt Fu-
neraillesja egy a chopini polonai-
sesel rokonszellemü zongorakölte-
mény, amelyben szintén" a remek 
oktávtechikát és a nagyvonalú vir-
tuóz felépítést csodálhattuk meg. 
Debussy Feux d'artii'ice-ének 
sziporkázó tűzijátéka tökéletes volt 
a művész előadásában. Két kis 
Bartók darab ízelítőt adott a nagy 
magyar mester költői világából. 
Sosztakovfps zenekari Táncának 
ragyogó átirata Sándor György in-
vencióját is dicséri. A venezuelai 
Lecuna szonatiinája jelentéktelen 
kompozíció, dó a halktónusu elő-
adás itt sem tévesztette el művészi 
hatását. Végül Ravel Toccatája 
kápráztatott el ugy a muzsika sod-
ró lendületével, mint a hangszínek 
sokféleségével. A szűnni nem aka-
ró tapsokat Sándor György bőke-
zűen egész sor ráadással "köszön-
te meg, egyforma hatással tolmá-
csolva Beethoven «Für Eli se D C. 
költeményét, Mendtelsohn darabo-
kat, Chopin cisz-moll keringőjét és 
mint virtuóz tel jesítményeinek csú-
csát, a Liszt átiratu Rákóczi-indu-
lót. Sándor György7 a magyar zon-
goristagárdá élvonalában, halad és 
válóban hivatott arra, hogy a ma-
gyar zenekultura diplomatája le-
gyen világszerte. 

Szatmári Géza. 

Sz'nhűal iroda htrei: A szinház gaz-
dasági (titkári) hivatala felhívja a bér-
lőket, hogy a torlódás elkerülése vé-
gett bérlétjegyeiket szíveskedjenek 
mielőbb étverini délután 3 és 5 óra 
között a gazdasági hivatal helyiségé-
ben (a kereskedelmi és iparkamarával 
szemben, földszint) és ugyanakkor szí-
veskedjék a bérletösszeg esedékes 
részletét befizetni. A még rendelke-
zésre álló néhány helyre ugyanebben 
az időben, ugyanezen a helyen még 
lehet bérletet Igényelni. — A szín-
ház október 11-én tartja az első 
prémjerbérieti előadását. 

N A P I R E N D 
Kedd, október 7. 

Nemzeti Szinház: Nyári szünet. 
Széchenyi Filmszínház: fél 4, 6, 

fél 9: Kisiklott élet. 
Belvárosi Mozi: 4, 6 és 8 órakor: 

Elesábitolt csábító. 
Korzó Mozi: 4, 6 és 8 órakorv 

öt lépés Kairó felé. 

Muzeum: Zárva. 
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8—fél 

' óráig. 
Somogyi könyvtár: Nyitva 9—7-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Gerle-Takács: Klauzál-tér 3; .Tust 

Érigyes: Petőfi Sándor-sugárut 59; 
Török Márton: Csongrádi-sugárut 14; 
Selmelczi Béla: Somogyitelep IX. utca 
189. szám. 

A kecske is ióllahgék 
a bokor is megmaradjon 

A városi kisembernek a há-
ború és infláció alatti közellá-
tási nyomorúságban nagy szol-
gálatot tett a kecske. A derék 
jószágok rendületlenül biztosítot-
ták a Pistikák tejellátását. 

Eleinte egyesek fintorgatták or-
rukat a kecskékkel természet-
szerűleg járó bűz miatt, dé az-
után a külső területekén, majd 
a belsőbb utcákon is mindunta-
lan nyájasan mekegő szakálla-
sokkal találkoztunk. 

Ma már olt tartunk, hogy a ' 
város egyes részein — kecske-
paradicsom van. Igy például a 
Szent György téren. A kecskepa-
ra'dicsom alatt azt értjük, hogy I 
áz aszályban amúgy is satnya té-
ri növényzetet, alaposan kikezd-
ték a kecskék. A bokrok csupa-
szon merednek az ég felé. 

Pistikéknek a kecsketejen kí-
vül szükségük van egy kis zöld 
területre. Kérjük a Szent György 
tér kecskctulajd'onosait egyeztes-
sék "össze ezt a két szempontot 
és a .kecskeparadicsomot helyez-
zék át — kulturálatlanabb vidék-
ré. 

—«cv»--
— Idő járásjelentés. Várható idő-

járás; Gyenge szél, kevés felhő, 
száraz idő. Éjszakai lehűlés, haj-
nalban több helyen reggeli köd. 
A nappali hőmérséklet alig válto-
zik. 

—- Ülést larl a Városok Szőveí-
óége. A Magyar Városok Szövetsé-
ge október 18-án és 19-én Miskol-
con tartja legközelebbi ülését. Az 
értekezletet Dénes Leó polgármes-
ter, mint a szövetség alelnöke nyit-
ja meg és köszönti Bognár Józse-
fet, a" szövetség uj elnökét. 

j — A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetsége október 7-én, kedden 
délután 6-kor nőnapot tart. Kér-
jük a tagok megjelenését, vendége-
ket is szívesen várunk. 

x Az áll. felsőfpariskolában (Kál-
vária-tér 5b. lelefon 666.) a gépek-
kel felszereit áll. faipari közmű-
hely meglndült és a kisiparosok 
rendelkezésére áll. 

— Értesítés! Értesitjük a kereske-
dőket, a denaturáltszesz fogyasz-
tókat és feldolgozó iparosókat, 
hogy a denaturált szesz eladási 
ára október 1-től a következő: 1 
literes palackolt dfen. szesz Ft. 
17.20, fél literes Ft. 8.76. Nyiltáru 
1—25 l-ig pt. 16.48. Nagyfogyasz-
tóknak külön árengedmény. Dena-
turáltszesz Elosztók. 

— Orvosi és Egészségügyi Cím-
tár elnevezés alatt a Képes Figye-
lő kiadásában hasznos szakkönyv 
hagyta el a közelmúlt napokban 
a sajtót. Három részben és 272 ol-
dalon közli az ország orvosainak 
és egészségügyi intézményeinek 
adatait, ismerteti a magyar für-
dőket, üdülőhelyeket és gyógyfor-
rásokat és az uj gyógyszerkészít-
ményekről tart rövid1 beszámolót. 

A gyakorlatilag könnyen kezel-
hető raunkd hézagot pótol és mél-
tán tarthat számot az orvostársa-
dalom, kórházak, klinikák és egyéb 
egészségügyi intézmények, vala-
mint a gyógyszer és egészségügyi 
ipar érdeklődésére. Kapható és 
megrendelhető a Képes Figyelő 
kiadóhivatalában Bp. VII. Rákóczi 
ut 54. II. em. Tel.: 223-423, 2 3— 
424. 

x Tiz ebéd 20 forint. 2 lál bő-
séges élei. Hetenként 3-szor hus, 
2-szer tészta. Minden szakszerve-
zeti tag igénybevehell. Dolgozók 
konyhája. Vár. 

— Fekete Béla feketézett. A zsir-
szódának kilóját 28 forintért köz-
vetítette Fekete Béla szegedi ke-
reskedelmi ügynök. Dr. Margitta 
tanácselnök mint uzsorabiró 2 hó-
napi fogházra és, 3 évi jogvesztésre 
ítélte. 

— Kiszabadulása után lopott. I f j . 
Zombori Józsefet a Csillagbörtön-
ből eresztették ki. Hogy tovább-
utazhasson, eladási szándékkal az 
utcán legelésző kecskékből kettőt 
elhajtott. Tettenérték, s rendőrkéz-
re adták. Eljárás indult ellene. 

— Vendéglőben eltűnt az éráfa. 
Sziráki Pál egyetemi altiszt az Új-
vári-vendéglőben mulatott. Részeg-
ségében az asztalra dőlve elaludt, 
ezalatt ismeretlen lettes ellopta az 
óráját. 

S P O R T 
A Tisza nyerte a csapatversenyt 

az országos marathoni bajnokságon 
A Tisza rendezésében vasárnap bo-

nyolították le Szegeden az országos 
marathoni bajnokságot. A versenyen 
12 egyesület 57 versenyzővel vett 
részt. A bajnoki cirnet a nagyszerűen 
futó szegediek előtt Kiss József UTE 
csak a najrában tudta megszerezni. 
Részletes eredmények: Magyarország 
1947. évi marathoni bajnoka Kiss 
József ITTE 2.41:14.6, 2. Kovács Ti-
sza 2.41:41.6, 3. Zalavári Tisza 
2.44:10, 1. Kiss Géza MTK 2.47:28, 

5. Südi KAOE, 6. Mauréri CsMTK, 
7. Nagyvári UTE, 8. Godány Postás, 
9. Finte. OVTK, 10. Szécsi Tisza. 

Csapatbajnokságban: 1. Tisza A 14, 
2. UTE 26, 3. Tisza B 33, 4. PSE 
A 36, 5. MTK 39, 6. Tisza G 52, 
7. KACE 52, 8. PSE B 71 ponttal. 
A verseny egyik esélyese Mucsi, va-
lamint Pataiii és Somogyi feladtás 
a versenyt. Az első négy helyezett 
bekerült az olimpiai keretbe. 

Atlétáink nagy sikere. 
Magyarország—Olaszország 86 5:80.5 

A magyar atléták értékes győzelmet 
arattak az eséiyes olaszok ellen Mi-
lánóban. Minden magyar atléta — 
közöttük Tima dr. is — alaposan ki-
tett magáért. 

Magyarország— Olaszország 86 "5 : 8Ö\» 
Az Olaszország—Magyarország nem-

zetek közötti válogatott atléliai ver-
senyt vasárnap nagy érdeklődés mel-
lett fejezték be Milánóban. A küzde-
lem a magyar atléták jól megérde-

melt, 86:5:80 5 arányit győzelmével 
végződött. 

Az N B I. vasárnapi eredményei: 
Ferencváros—Elektromos 2:0 (1:0), 
Újpest—SzAC 4:2 (3:2). Haladás-
M'OGURT 1:1 (1:0), MaTÉOSz—EMTK 
4:0 (2:0), Csepel—ETO 3:2 (2;2), 
DVSC—Szoinok 3:2 (2:0). 

SzMTE—Szoln-MTE 2:1 (2:1). NB 
I I . mérkőzés. A szegedi munkások 
megérdemelten szerezték meg idegen-
ben a két pontot. 

Hsza-Cs.—Barátság 0:0. NB I I . Gól-
képtelen csatársorok. 

KerftleC hajttekság. Rendőr—SzATTS 
3:0 (2:0), Móraváros—SzEAC 4:2 (t;0). 
SzAK-KAC 5:0 (0:), MTVE-Ronvéil 
3:3 (0:1), BTK—Postás 5:4 (1;0), Rá-
kóczi— HMTE 1:1 (1:0). A játékvezető 
a vásárhelyi közönség erőszakos fel-
lépése miatt egy perccel előbb le-
fújta a mérkőzést. Újszeged—MMTE 
2:0 (1:0). II. osztályú eredmények: 
Tisza—Honvéd 4:1 (0:0), Kisvasút— 
Dohánygyár 2:2 (1:0), Szikra-SzMTB 
8:0. A második félidőre az SzMTB 
nem állt ki. OSE—Postás 4:1 (2:1b 
Móraváros—Kinizsi 4:1 (3:1), Burát-
ság—SzFIE 4:1 (2:00), DKMTE—Hú-
sos 5:1 (3:1), MKUMTE—Rákóezi 1:(J 
(1:0), a VASE—SzEAC és a Rendö* 
—SzATE mérkőzés elmaradt. Hiúsági 
bajnokság: HTVE—SzFIE 4:2 (3:1). 
DKMTE-SzATE 3:2 (0:2), SzMTE— 
SzAK 3:1 (2:1), Tisza—Barátság 12:1 
(4:1), Mára-MVSE 9:0 (6:0).MKUMTE 
-MMTE 14:2, R'kóczi-í lMTE 2:1 

Atlétika: A SzEAC idei góíyavee-
senye iránt gyenge érdeklődés „nyil-
vánult meg. ( 

Kasái-iss&t: SzEAC—B.MAV 40:19 
(24:9), női mérkőzés: KASE—SzEAC 
29:2? ("14:14, 24:24, 26;26), Tisza— 
VAC 18:17, 16:16, KASE—Tisza 29:27 
(13:15), SzEAC—VAC 51:24 (27:6). 

á z c m a z e r w z e H h í r e k 

Felhívjuk azokat a szakszervezeti 
tagokat, akik még cipőutaívűnyaíkat 
nem váltották be," október 7-én, ked-
den délelőtt 3 óráig beválthatják a 
Hangya szövetkezetben. Ha nem óhajt-
ják beváltani, ugy kedden délelőtt 
okvetlenül hozzák vissza a szakszer-
vezeti bizottság titkári irodájába (Káih 
vária-utca 10), hogy a még rászoru-
lóknak kiadjuk, ellenkező esetben 
minden további juttatást megvonunk 
tőlük. 

Az Édesipari Munkások Szakszer-
vezete október 7-én, kedden délután 
7 órakor taggyűlést tart a szakszer-
vezeti székházban. Beszámoló a buda-
iresti gyűlésről, cipőütalványok kiosz-
tása és a sport.beszámolás. 

A Mérnökszakszervezet október 
7-én, kedden délután fél ö órakor 
taggyűlést tart a szakszervezeti szék-
házban. Tárgy: 1. Villamosbalesstek 
elhárítása. Előadó: Diósszilágyi Dezsői 
főmérnök. "2. Folyó ügyek. 

A Kereskedelmi Alkalmazottak 
Szakszervezetének harmadik szeminá-
riumi előadása október 7-én, kedden 
délután 6 órakor kezdődik a szak-
szervezeti székházban. A tagok minél, 
nagyobb számban való megjelenését 
kérjük. 

ramgsbabbsga hllllihlllllihwf.awil'sj'will—imi 
— iBezártakí a bözlegelők. A 

város gazdasági ügyosztálya be-
szüntette a legeltetést a közle£§elő-
kön. Az elmúlt nyáron ugyanis a 
nagy aszály egyébként is megaka-
dályozta a további fejlődést, de 
ezenkívül az állatok kitépkedték a 
fü gyökereit és nagy kárt okoztak 
a legelőkben. Igy mostmár csak ta-
vasszal lesznek ismét használha-
tók a közlegelők. 

Ltszlltiesztás* Az ellátatlanok októ-
tóberi élelmíszerjegyének > Liszt 1. és 
2. jelü« szelvényére 39—30 dkg., ósz-
szesen 60 dkg. finomliszt, vagy fi-
nomliszt helyett tészta vásárolható. 
A lisztváltójegyekre drb-kint 3 dkg. 
összesen 20 drb Iisztvá ttójegyre 60 dkg. 
EB-liszt vásárolható. Kereskedők ok-
tóber 20-ig elszámolt jegyekre kap-
nak kiutalást. 

Rendőrség; pótjegyek beváltása- A 
rendőrségi póljegyek szelvényeire ne-
héztesti munkás pótjegyekre érvényes 
fejadagok vásárolhatók. Polgármester. 

M V F a u l ó b u s 2 Í i ? e m 
h i r d e t m é n y é 

Értesítjük utazóközönségünket, hogy 
autóbuszüzemünk téli menetrendje 
változatlan. Eszerint autóbuszjáratunk 
Debrecenből 5.00, Gyuláról 9.10, 
Orosházáról 10.45, Hódmezővásár-
helyről 11.41-kor indul és Szegedre 
12.18-kor érkezik. 

Szegedről 14.12-kor, Hódmezővasár 
helyről 14.57-4or, Orosházáról 15.53, 
Gyuláról 17.40-kor indul én Debrt 
ronbe 21.30-kor érkezik. 

A járatok csak hétköznap közleked-
nek 

Magyar fásat! Forgatod 
Aató4»«*#iii/eme Debrecen-


