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Kuitura, s z ó r a k o z á s 
fillérekéri -

S z e g e d i Magyar M ú z s a 
Egy évvel ezelőtt alakult 

meg Budapesten a Magyar 
Múzsa művészeti vállalkozás 
azzal a oéllal, hogy a dol-
gozókat filléres áron lássa el 
mai szellemű szórakoztató és 
művészi színvonalú előadá-
sokkal. Egy év alatt a vállal-
kozás minden várakozást fe-
lülmúló eredményeket hozott: 
vi dolgozók tízezrei részesül-
tek anyagi lehetőségeikhez 
mért feltételek mellett hang-
versenyekben, szórakoztató 
műsorokban, színházi előadá-
sokban. A vidéken elsőnek 
Szegeden alakult meg a Ma-
gyar Múzsa fiókvállalata, 
mint kulturális munkaközös-
ség. Nagyszeged dolgozóit, az 
üzemek munkásságát, de 
Csongrád és Csanád megyék 
dolgozóit is el fogja látni ez 
a munkaközösség, kiszállva a 
helyszínre, a kuitura nvindon 
formájában fővárosi színvo-
nalú produkciókkal. Szóra-
koztató műsorok, operetfrész-
lctek, egyfelvonásos színda-
rabok, táncjclcnelek, kisope-
rák, énekes-hangszeres szólis-
ták, zenekari hangversenyek, 
kórusok stb. szerepelnek a 
műsortervben éppen ugy, 
mint ismeretterjesztő előadá-
sok és keskcnyfilmmüsorok. 
A m unkák özössésgfben mint 
előadók résztvesznek a Sze-
gcdi Állami Nemzeti Szinház 
magánszereplői, ének- és ze-
nekara, tánckara, az egyete-
mi és más főiskolai kórusok, 
színjátszók és táncegyütte-
sek, az üzemek kulturgárdái 
és mások, akik megfelelnek a 
kitűzött művészi színvonal-
nak és csatlakozni kívánnak 
a munkaközösséghez. A dol-
gozók kívánsága szerint'a leg-
különbözőbb időtartamú és 
tárgyú műsorok állnak ren-
delkezésre, melyek a szóra-
koztatás mellett a demokra-
tikus szellemű oktatást S» 
szolgálják. Mindezt természe-
tesen a dolgozók anyagi ere-
jéhez mért filléres) árakon-. Az 
előzetes nagy érdeklődésből 
következtetve, a Szegedi Ma-
gyar Múzsa is a budapestihez 
hasonló kulturális eredmé-
nyeket fog tudni felmutatni. 

S z e g e i továbbra is vezet 
a Kenyérgabona 

beszolgáltatásban 
A kenyérgabona dézsmq be 

szolgáltatásának harmadik 
belében Szeged továbbra js 
az első helyen áll 76.08 száza-
lékos eredménnyel. Már csak 
8—1,0 vagon beszolgáltatása 
Van hátra, amely azonban 
rendkívül fontos még és ez-
úton is felhívják erre az il-
letékesek a gazdák figyelmét. 
A beszolgáltatás! verseny 
harmadik belében Csongrád 
megye is szépen felzárkózott, 
amennyiben a harmadik he-
lyet sikerült elérnie. Második 
helyen továbbra is Szolnok 
megye áll. 

Textiláruk fogyasztói árai 
A MOSZK a szövetkezetek-

nek nagyobb mennyiségű kész 
textil árut juttat, melynek fo-
gyasztói árai a következők: 

Férfi puplin ing (36—41) 
76.90 Ft , férfii freskó ing 33.70 
Ft., férfi puplin r. alsó 32 90 
Ft., férfi freskó r. alsó 17.20 
Ft., férfi rayek k. alsó hosszú 
54.60 Ft., gyVtlanel ruha 20.40 
Ft., női flanel ruha 74 90 Ft., 
női karion ruha 57.20 Ft., női 
ruha (crepp) 85.90 Ft., ház-
tart. kötény 20.90 Ft., gyer-
mek öllönv (50) 10.78 Ft., 
gvermek kötény (55) 11.16 Ft. 

— Az MKP Belváros I. szer-
vezete Kálvin-tér 6. sz. alatt 
dr. Borbás Sándor április 3 
án este 6 órakor előadást tart 
az »Idegbetegség, mint a ma 
emberének súlyos teherlétele« 
cimmol. Vendégeket szivesen 
látunk. 

— Forum Club Naptár. Áp-
rilis 3-án, szombaton klub-
nap és klubvacsora. Vacsora 
előjegyzés 576 telefonon szom-
bat délig. 

x Házasság. Kandiba Ágnes 
és Vadas Pál vasárnap dél-
előtt 11 órakor (uj időszámí-
tás szerint) tartja esküvőjét 
a zsinagógában. (Minden kü-
lön értesítés helyett.) 

x A boinbakárosullak ápri-
lis 4®én délután 4 órakor a 
Szabadsajtó- és Kisfaludi-ulea 
sarkán lévő Csikosné-féle 
vendéglőben gyűlést tartanak. 

k á v é h á z é s s z á r o k o z ó 

nyitva s z o m b a t o n é s v a s á r n a p 
r e g g e l 3 ó r á i g 

Hangulatos tánczene 
Szolid árak I 100 százalékos babkávé. K i n c s e y kávés 

KIS RQYAL 
Bejtvény pályázatunk nyerte-

sei, 

A Délmagyarország húsvéti 
Számában közölt rejtvényünk 
megfejtésére beérkezett 2(181 
szelvény. Ezekhői 713 volt a 
helyes megfejtés: 

V E G Y E N S O R S J E G Y E T P E T Ű N É L 
A nyerteseket a pályázat 

feltételeinek megfelelően ki-
adóhivatalunkban sorsolás 
utján állapitoltuk meg. 

Az első dijat, azaz 50 forin-
tot Palágjyl Henrik Újszeged, 
Bethleu-iitea 23., a második 
dijat] azaz 30 forintot Erniesz 
0(1 iinné Rákóczi-utca 34., a 
harmadik dijat, azaz 20 forin-
tot Márki Géza Tisza Lajos-
körut 13. nyerte. 

A dijak a Délmagyarország 
kiadóhivatalában átvehetők. 

AZ ÉLMUNKÁS 
A JOBB ÉLET KOVÁCSA 

IBUSZ 
gyorsáru gyűjtő csomagfor-
galma pontos, vegye igénybe 

F o d o r Ö d ö n 
és Társa 
Bajcsy-ZsilLnszky-utca 17. 

Kerékpárok 
000 forinttól nagy válasz-
tékban, részletre is. Javí-
tások jótállással. 

Dér? Ede 
Kiss-utca 3., Telefon: 741. 

MKP. Belváros I. és S z o c . d e m . Belváros II. 
•tervetele Kálvin tér 6. sz. a. szombaton este 

8 órai kezdettel 

e g y s é q b á l a t 
rendez. — Mindenhit szeretettel vár a Ve-
zetőség. Bal fél Tánc! Vacsora! 

Heged i i e s t 

Riecarcio Oitnoposoífrót már 
tavalyi szegedi bemutatkozása-
kor megnílapithattük, hogy a 
világot jéró hegedű virtuózok él-
vonaiában jár. Egészen csodála-
tos hangszcrkultúrájáról nyert 
benyomásainkat csak megerő-
sítette csütörtöki, Tisza-szálló-
beli hangversenyével. Az ifjú 
mm ész a hegedűinek olyan is-
merőié, liogy soha nem hallott 
hangokat varázsol elő hangsze-
ré bő!* Ballkézteehniikája egyedűI 
állóan tőkételes, vonóvezetése 
viszont virtuóz-irányu beállított-
ságának megfelelően elegáns és 
hajlékony. Nem a stilgsok kr.is-
lai'yos értelmezésével tűnik kii 
h-uncm egy gömbölyű és árnya-
latokban gazdag hegedühanggai 
(amiben rémek hangszere is se-
gíti) és olyan technikával, amely 
s;inle a hangszer lelkét köz-
vetíti a hallgatókhoz. 

Rét kamarazene számmal 
kezdte műsorát. Beethoven c-
rioll szonátájában mindi árt meg-
mutatkozott a vi|rtuóz, ia|kjii atmu-
zs.ku* rovására érvényesült. Az 
elsa tételben hiányzott valami 
a sücrvealélvek felkavarta vi-
harnak forróságából. A második 
tétel eSMCtetl tempóvétele a 
költői kifejezést homályosította 
e; Hibátlanul szépek voltak: a 
Scherzo és a grandiózus Finale. 
A nagv orgonista Max UeiSer 
szó, o hegedűre irt szonátája ér-
dekes vetülete a bachi barokk 
művészetnek a XX-ik század 
tonimvilágába. A müvet Odnn-
posoff ragvogó tudással és pá-
ratlan hangzási tökéllyel tolmá-
csolta. La|ó színes képekből álló 
Spanvoi szimfóniájával a kitűnő 
előadó legsajátosabb virtuóz te-
rületérc érkezett. Lobogó tűz 
hajtotta a hálás tételek szépen 
hangzó muzsikáját és igv a si-
ker sem maradt el. Szünet után 
Bartók Román láncai következ-
tek Szélielv Zoltán finom átira-
tában, majd egy nálunk isme-
retlen orosz szerzőre, H. Nes-
teroHra figyeltünt fel, akinek 
Nocturncjc impresszionista tech-
nikára vall De Falia és Pa-
ganini müvek zárták be a mű-
sort. anielvhdfc egész sor ráadás 
is járult. 

llajda István mint kamara-
zene-partner és kisérő ezúttal is 
remek muzsikusnak bizonyult. 

Szatmári Géra 

József Attila versei 
ukrán nve'ven 

A Kievben megjelenő »Lite-
raturnaja Gazeta? cimü folyó-
irat közli, liogv az ukrán állami 
könyvkiadó 1948-ban megjelen-
teti'.Tó/soí Attila válogatott köl-
teményeit. József Attila ver-
seit Petőfi fordítója, Pervo-
mnjszkij ülteti át ukrán nyelvre. 
Ugyancsak ó irt hosszabb ta-
nulmányt József Attiláról. 

Három ul 
napközi otthon Szegeden 

A népjóléti minisztérium a 
közelmúltban értesítette a/vá-
ros vezetőségét, hogy húsz-
ezer forint segélyt hajlandó 
rendelkezésre bocsátani há-
rom uj iskolás napközi ott-
hon létesítésére. Az ügyben 
sürgős versenytárgyalási tar-
tottak és ennek eredményét 
felterjesztették Budapestre. 
A minisztérium a felterjesz-
tést elfogadta és intézkedett, 
óogv az ígért segélyt utalják 
ki. Ennek megVelelően a vá-
ros vezetősége máris'vállalat-
ba adta a felállításra kerülő 
három napközi otthon felsze-
relési és átalakítási munkála-
tainak elvlégzését. Az uj nap-
közi otthonokat a somogvi-
teleni, a m óra Városi és azal-
snközponti .iskolában állítják 
fel. 

h i r e k 

MUNKA VERSEN N YEL 
OTTHONUNKAT ÉS HA-
ZAINKAT ÉPÍTJÜK! 

Megnyílt a T o m b á c z - s ö n t é s 
a z autóbusz-megállónál , a Feketesas-utcában Nyitás reggel 5 órakor 

— A Magyar Nők Demo-
kratikus Szövetsége április 
4-én, vasárnap a/Tisza Lajos-
körut 57-es székházában kul-
tur nőnapot tart Előadó: dr. 
Kallós Károly gyermekorvos. 
K özreni ük ödnek: K őm ü vesi 
Erzsi, Pogány Zsuzsa, kísér: 
Kerlészné Gál Klára, Gáti Pál 
és Káldor Jenő, a Szegedi Ál-
lami Nemzeti Szinház miivé-
szei. Mindenkit szeretettel vá-
runk. { 

— Az Ujságfróolthon hírei. 
Ma, szombaton este a szoká-
sos klubnap és klubvacsora. 
Április 5-én, hétfőn este Sora-
kor írók, újságírók, színészek, 
muzsikusok, festők, szobrá-
szok baráti vacsorája. Elő-
jegyzés az altisztnél (telefon 
476.). 

— Április 5-én délután fel 
6 órai kezdettel az OTI sze-
gedi ker. pénziára üzemegósz-
ségőri összejövetelt tart a 
székház I. emelet 6. ajtószám 
alatti helyiségében. Az össze-
jövetelen dr. Kanyói Béla egy. 
ny. r. tanár tart előadást. 

x A férfiszabó szakosztály 
április 5-én délután 6 órakor 
gyűlést tart az Ipartestület-
ben. 

SZELES, ESöS 11)0 
Élénk délnyugati, nyugati szél, sokfelé eső, a hőmér-

séklet alig változik. 
A Tisza m4 Szegednél 182 (37). Vizének hőmérséklet* 

7—9 fok. 

N A P I K E N D 

Szombat, április 3. 
Nemzeti Színház délután 3 

órakor: Lear király. (Ifj. előad.) 
Este 7-ikoir: Traviata. (Bérletsz.) 

Széchenyi Fiijmsziház fél 4, 
féi 6, lét 8: Hetedik fátyol. 

Széchenyi Hiradó Mozi dél-
előtt féi 10 órától fél 2 óráig 
folytatólagos előadás. 

Rákóczi Mozi fél 6, fél 8: 
Trópusi szenvedély. 

Belvárosi Mozi fél 4, fél 6, 
fél 8: Aranykakas. 

Korzó Mozi fét 4, fét 6, fát 
8 órakor: Szerelem parancs-
szóra. 

Muzeum: valamennyi osztály 
nyitva 9—2 óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9 
órától 7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva 9 
órától 7 óráig. 

Szolgálatok gyógyszertárak: 
Borbély József örök. b. Ugry 

I.' Tisza Lajos-körut 20; Leskó 
Vilmos- Újszeged, Vedres-utca 1; 
Nagy örök. k. dr. Hangay: Bol-
üogasszony-sugárut 31; Zakar S. 
örök. K. Máthé Mihály: Vaiéria-
tér 1. szám. 

— A inunkásigazgalókf a Fo-
rum Club lagjai. A Forum 
Club választmánya a munkás-
igazgatókat meghívta tagjai 
sorába. , 

— \ Magyar Szovjet Mű-
velődési Társaság vasárnap 
délelőtt fél 10 és fél 12 órakor 

Belvárosi Moziban matiné 
keretében »Az elvarázsolt bu-
zaszein; cimü orosz filmet 
mutatja be igen olcsó hely-
árak mellett. A tisztalevegőjü 
tanulságos művészi film a 
munka apotheozisa: varázsla-
tos eszközeivel ugy* a gyerme-
keket, mint a mindkét nem-
beli fiatalságot, sőt a megfe-
lelő élettapasztalattá' rendel-
kező felnőtteket és öregeket 
is meggyőzi arról, hogy a 
munkátlan, henye élet pisz-
kot és nyomorúságot, mig a 
céltudatos, szívós okos elvek 
szerint vezetett becsületes 
munkát, tiszta, boldog, ki-
egyensúlyozott és megelége-
dett életet eredményez. Je-
gvek a Dél magyar ország és a 
Népszava kiadóhivatalában 
kaphatók. 

MUNKA VERSENNYEL 
A HÁROMÉVES TERV 
GYŐZELMÉÉRT! 

— Tenyészállatokat vásárolt 
a város. A hároméves terv le-
nyészakciója keretében a vá-
ros márciusban ujabb bél te-
nyészbikát és öt tenyészkant 
vásárolt 56 ezer forint érték-
ben. 

— A tiszai árvízkárosultak 
házainak felépítése javára in-
dított gyűjtés eddigi eredmé-
nye 4,160.951 forint 33 fillér. 

—\Tetlenérfék Horváth Elek 
szogedi honvédet, amint szol-
gálat közben egv statárium-
hirdető plakátra horogkeresz-
teket rajzolt. Az államvédel-
mi osztály őrizetbe vette és 
átadta a nép ügv é SZségn ok, 
ahol dr. Lippay László nép-
ügyész kihallgatása ulán le-
tartóztatta. 

— Állal vásárlási engedély. 
A hároméves terv keretében 
lebonyolításra kerülő szarvas-
marha-akció március végével 
befejeződöd. A város Vezető-
ségének közbenjárására az 
előjegyzett busz szarvasmar-
ha vásárlására húszezer fo-
rint államsegélyt kapnak az 
érdekelt gazdák. 

H i t , r e m é n y , 

Osváfh-
sorsieoy 

főnyeremény 
Kelemen utca II sz m. 

Húzás: Április 9 é s 13. 

— Az MKP Ujszegedi I . 
szervezete Népkert-sor 7. sz. 
alatti párthelyiségében szom-
baton este pontosan 7 órai 
kezdettel felszabadtdási em-
lékünnepet tart. Mindenkit 
szeretettel vár a vezetőség. 

— A hírlapterjesztő mun-
kások gyűjtést rendeztek a 
görög szabadságharcosok ja-
vára 50 forintos.1 eredménnyel. 

— Április 4-én, vasárnap 
lesz az ismeretlen időben el-
halt deportállak és munka-
szolgálatosok emléknapja. A 
mártírok cm lék csarnoka rqg-
gel 9 órától kezdve nyitva 
lesz. Este 7 órakor emlék-
istentisztelet az emléktáblák 
előtt. 

x Brill'áns ékszert és kar-
órát Igen magas árban meg-
vételre keresek. Fiseher ék-
szerész Szeged, Klauzál-lér O. 

x Cipőt olcsón, jót nagy 
választékban Prungeí és Ber-
kovicstól. Széchenyi-tér. 

x Pelróleumpólló jegy nél-
kül Markovics műszaki üzlet-
ben, Tisza Lajos-körut 44. 

x Paplanok legszebben ké-
szülnek Soósné paplanfizemé-
ben, Deák Fercnc-ulca 2. 

HIRIDO MOZI 
vasárnaptól kezdve dél-

élőit 19 órától délulán 3 

óráig mindennap folytató-

lagos előadásokat tart. 

Belépés egységesen 

1 forin I. 


