
Ü C L M A G Y Á R O R S Z Á G Kedd1, 1948 április 20. 

keresztény demokrata párt ro-
vatába tették. 

Milánóban a közkór házakbóI 
teherautókon és menlőkocsikon 
szállították a betegeket a sza-
vazóból yiségekbe. Milánóban a 
rendőrség két választóhelyiséget 
bezárt és érvénytelennek minő-
sítette az ottani szavazást. Mind-
két helyiség Milánó munkásne-
gyedében, a kommunista párt 
fellegvárában \an. Észlakolasz-
orszag más helységeiben is fél-
beszakították a választásokat, 

mert a választók csaknem tel-
jes számban a demokratikus 
népi arcvonalra akarták leadni 
szavazatukat. 

A belügyminisztériumi jelen-
tés közönséges •nyomdahibának* 
minősítette azt, hogy egyes he-
lyeken olyan szavazocédulák ke-
rüllek a szavazók kezébe, ame-
lyekre az egyik part neve alatt 
már be volt írva a kereszt. A 
szavazás hétfőn délután Hónáig 
tartott. A szavazatok összeszám-
láld sát hétfőn délután megkod-
ték. 

S*tnhif Füm * Művészet 

Filharmóniai 
hangverseny 

A péntek1 esll filharmóniai 
hangverseny a zenei évad ki-
emelkedő "eseménye volt. Ré-
gen esedékes Szeged' zenekari 
életének intenzivebbé tétele. Ne 
kutasssuk most, hogy miiért és 
hogyan történt, hogy csak áp-
rilis 16-án jutottunk el az első 
filharmóniai koncerthez. Őszin-
tén örvendünk ennek a magas 
művészi produkciónak, amely-
ből. egyformán részt kér az Ál-
lami Nemzeti Színház és annak 
egyre fejlődő, ina már országos 
viszonylatban is helytálló mű-
vészegyüttese. A tegnapi hang-
versenyélmény központjában 
Ferencsik János, a budapesti 
Operaház kiváló karnagya állott. 

Ferencsik Jánost nem kell a 
szegedi közönségnek bemutat-
nunk. 1930-ban, úgyszólván az 
iskola padjaiból kerüli a buda-
pesti Operához. Komoly és cél-
tudatos munkával, legnagyobb 
részi önneveléssel, Ferencsik 
ma már eljutott egyéni stílusá-
hoz, amely reányomta bélye-
gét a zenekari hangverseny 
mindhárom számára anélkül, 
hogy azok költői világáltól va-
lami is elsikkadt volna. Fe-
rencsik kitűnő manuális kész-
séggel valósággal játszik a zene-
kari apparátuson. Elképzeléseit 
szuggesztív erővel sugározza 
minden egyes hangszerre és az 
ciső pillanattól kezdve magá-
val ragadja hallgatóit is, akiket 
a muzsika kivételes gyönyörü-
•ségében részesít. Szerencsésen 
egyesíti az abszolút muzsikus 
és kifinomodott virtuóz tulaj-
donságait. Ennyi karmesteri 
erény birtokában valóban nem 
meglepő, hogy a kitűnő magyar 
karmestert ma már Jlurópa-
szierle ünneplik. 

A műsor első száma Mozart 
D-dur, úgynevezett Haffner-
szimfóniája volt. Ez a szám a 
karmester igazi erőpróltója, de 
színházunk zenekara is itt vizs-
gázott le. A mozarti hagyomá-
nyok tiszteletben tartásával iga-
zán hajlékony, finom agogikáju 
előadást nyújtott Ferencsik, 
akinek egyéniségéhez az idil-
likus második tétel különösen 
közel áll. Ebben a ítételbén a vo-
nóskar kecses dallamvezetését 
külön kiemeljük. Egészen meg-
ragadó voílt a Menuetto tétel, 
amelyben meglepő kontrasztot 
hozott a karmesteri pálca az 
első szakasz markáns ritmusu 
zenéjo ós a trtio kamarazenei 
hatású áíomvifága közölt. A 
széisü tételek ökonomikus hang-
zási kidolgozását és kifejezéséi 
gazdagságát is hiven szolgálta 
a karmesteri kézhez simuló, fe-
gyelmezett zenekar. Kodály Ga-
lántai táncait jói ismeri Szeged 
zeneszerető közönsége, Eeren-
csák mégis sok ujat hozott ugy 
a forma egészének felépítésé-
ben, mint hangszínekben. A da-
rab líráját csakúgy, mint a ci-
gányosan virtuóz befejező sza-
kaszt izzó lendületlel tolmácsol-
ta a kitűnő karmester, aki 
együttesét is valósággal felvil-
lanyozta. A gyújtó hatású zene-
kari fantázia kirobbanó tapsor-
kánt váltott ki, jeléül annak, 
hogy ez a tiszta magyar muzsika 
ma már mindannyiunk szivélien 
édő költészet. 

Szünet ulán Csajkovszk'y V. 
e-moll szimfóniája következett. 
A grandiózus alkotás előadásá-
ban a legteljesebb harmóniába 
Olvadt a kai-mesteri teremtő 
fantázia és az azt megvalósító 
Zenekar. Az orosz romantika 
ezen ragyogó remcikinüvélicn 
egymást válogatják a szlávos 
melankólia és szilaj kitöréseik, 
amelyek az orosz lélek végleteik 

közt hánykolódó kettősségét 
szimltóliizálják. CsajkovsZky 
hangszerelésének ezernyi hang-
árnyalatát, lírájának szélesen 
ömlő folyamát és drámai erejű 
fokozásait nagyszerűen kibá-
nyászta Ferencsik karmesteri 
müvészlete. A romantika alkal-
mat ad a szabadabb formálásra 
és bizonyos egyénieskedésre, 
mégis ugy éreztük, hogy a kar-
mester mértékkel élt a mü stí-
lusából adódó lehetőségekkel és 
tiszta zened szempontok szerint 
épitette fel a tétcieket, elsősor-
ban a költői kifejezés szolgála-
tában. A tételek előadásában 
különösen megragadott a har-
madik tétel keringőjének bárso-
nyosan puha vonalrajza, a*szí-
neknek szinte szikrázó pompá-
jával, valamint a negyedik tétel 
monumentális kódája, amely 
után szűnni nem akaró taps és 
ováció mutatta, hogy Szeged ze-
neszerető közönsége valóban 
méltányolni tudja a remek ze-
nei élményt. A "Nemzeti "Színház 
zenekara néhány zökkenőtől el-

tekintve, pompásan oldotta meg 
feladatait és eZ érdeme a nevelő 
karmesternek, valamint 'kiváló 
muzsikus gárdájának. Büszkék 
lehelünk a Nemzeti Színház ze-
nekarára, amely Szeged zene-
kultúrájának legjelentősebb té-
nyezője. 

Szatmár" Géza. 

Regős-est a Tiszában 
A szegedi Szabadművelődési 

Tanács keretében a kegyesrendi 
városi gimnázium, a Zrínyi cser-
készcsapat. az állami Szent Er-
zsébet leánygimnázium ós a vá-
rosi kereskedelmi feányközép-
iskóla növendékeiből alakult 
Tömörkény István népi csoport 
jólsikerült regős-előadást ren-
dezett vasárnap este a Tisza-
szálló nagytermében. A válto-
zatos gazdag műsorban népi 
láncok, vetilettképes, ötletes fel-
dolgozásu balladajelenetek, nép-
dalok szerepeltek. A színes, ele-
ven műsor mindvégig nagy tet-
szést váltott ki. 

Collegi'um Mus'ruin IX. bér-
leti hangversenye április 23-án, 
pénteken este "fél 8 órakor a 
Konzervatóriumban. Műsoron: 
Mozart fúvós-zongora quinlettje, 
közreműködik dr. Bárányi Já-
nos. Beethoven sepletlje és 
Debussy fuvola-brácsa-hárfa 
triója, közreműködik Papp Ro-
mán (hárfa), Bíró Lajos (fu-
vola), Várnagy Lajos (brácsa). 
A ritkán hallható műsoron sze-
replő müvek és az eseinény-
sszámba menő hangverseny iránt 
nagy érdeklődés nyilvánul meg. 
Jegyek! 2 forinttól a Konzer-
vatóriumban válthatók. 

Vasárnap megyei szakszervezeti 
konferencia Szegeden 

A svakszervezeli mozgalom-
ban felvetett u j problémák 
megvitatására Csongrád-Csa. 
nád, Arad1 és Toronlá l vár-
megye szakszerv e/eii munkás-
ságának képviselői vasárnap 
Szegedre jönnek. 

Az egésznapos konferen-

cián budapesti kiküldött be-
szél. ma jd részletes beszá-
molók következnek ar. eddig! 
munkásságról. A beszámolók 
ulán a vidéki küldő (lek szó-
lalnak fel. A konferencia e'ő-
relálhatólag egy teljes napol 
vesz igénybe. 

Első helyen áll a Szegedi tervhivatal 
a hároméves terv teljesítésében 

Hétfőn Szegedre érkezett az 
Országos Tervhivatal megbí-
zottja, Ecseüy Tamás elvtárs, 
hogy tárgyalásokat folytasson a 
város hároméves tervévei kap-
csolatban. Róna Béla elvtárs, 
pénzügyi tanácsnoknál, a sze-
gedi tervhivatal vezetőjénél folyt 
ie a tanácskozás, amelynek so-
rán előkerültek a közmunkák-
kal kapcsolatos kérdések is. Az 
ország több helyén a befolyt 
közmunkapénzek egy-egy kivé-
teltől eltekintve nem produktív 
munkát szolgállak. Ezért most 
a tervhivatal arra törekszik, 
hogy a munkanélküliség csök-

kentésére szánt összegeket hasz-
nos munkák végzésére" fordít-
sák. 

Ecsedy Tamás elvtárs a Dél-
m agya rorszagnak külön is ki-
jelentette, hogy 

valamennyi" város kii/ölt a 
szeged* tervhivatal oldotta 
meg edd'g legeredményeseb-
ben és legjobban feladatát. 

Itt nemcsak azt tekintik' ugyanis 
feladatuknak, hogy megteszik a 
jelentést, hanem belenéznek a 
tervek végrehajtásába is az 
egyes szervek, intézmények, fel-
ügyelőségek állandó ellenőrzé-
sével. 

Tudományos munkára serkenfi 
az egyetemistákat 

a kísérleti intézet munkaversenye 
A szegedi egyetem kísérleti 

fizikai intézete a »Tanulj többet 
mozgalom* keretélien munkaver-
senyt hirdet valamennyi ma-
gyarországi fizikus . egyetemi 
hallgató részére. 

A munkaversennyel részben a 
48-as szabadságharcot ünnep-
lik, részben pedig komoly tudo-
mányos munkásságra serkentik 
a® egyetemi ifjúságot. 

A munkaversenyben két pá-
lyatétel van. Az első centenaris 
vonatkozású, témája »Az 1848-as 
magyar fizikusok és munkássá-
guk*. A második inkább gya-
korlati • »Magyar fizikusok fon-
tosabb tudományos eredményei 
1818 és 1918 között*. A pálya-
munkákat a szegedi egyetem 
Kísérleti Fizikai Intézetébe jel-
ige mellett október 30-ig keli 
beadni. 

A Tanulj többét mozgalom-
ban az pgyetemisláknak és kü-
lön a középisKolásoknak nyújta-
nak lehetőséget a fejlődésre. 
Szemináriumok létesítésével, 

azonkívül egyénenkint is foglal-
koznak a tanulni vágyókkal. 
Gyakorlati téren lehetővé teszik, 
hogy a hallgatóik a Kísérleti In-
tézeUien búvárkodjanak, az or-
vostanhallgatók lalioratóriuini 
eszközöket, készülékeket megis-
merhessenek. 

A Fizikai Intézet kezdeménye-
zése megérdemli, hogy komoly 
Visszhangot kapjon a tudomá-
nyos körökben és a diákság 
körében ;is. 

— StíIT - li'rck. Felhívjuk az 
összes üzemek és területi SzIT-
csoportok sportvezetőit, hogy a 
21-én rendezendő népi futóíiaj-
nokságra kiadott nevezési lapo-
kat 21-én déli 1 óráig a szak-
szervezeti székházban Balla Já-
nos SzIT sportvezetőnél adják 
le. — Kedden este 6 órakor az 
Aradi vértanuk (Gizella)-lér 3. 
szám alatt az MKP Belváros 
II. és az SzDP Belváros I. szer-
vezete SzIT alakuló gyűlést tart. 
Érdeklődőket szívesen látunk. 

H í r e k 

M É R S É K E L T SZÉL 
Mérsékelt délkeleti, ke'cti szél, változó felhőzet,, 

több helyen záporcső, zivatar. A hőmérséklet alig; válto-
zik. ' j 

A Tisza ma Szegednél'403 (55). Hőmérséklete 14 fok. 
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Nemzeti Színház este 7-kor: 
Parasztbecsület. Coppélia. 

Széchenyi Filmszinház 4, 0, 8: 
Csókos tengerész. 

Széchenyi Hiradó Mozi dél-
előtt 10 órától délután 3 óráig 
folytatólagos előadások. 

Belvárosi Mozi 4, 6, 8 órakar: 
A 3 jaZzikirály. 

Korzó Mozi 4, 6, 8 órakor: 
Az uj földesúr. ' 

Muzeum: valamennyi osztály 
nyitva 9—2 óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9 
órától 7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva 9 
órátód 7 óráig. 

SzatgálatM gyógyszertárak: 

Barcsay Károly: Tisza Lajos-
körut 32; Bulcsu Barna: Kál-
vária-tér 7: dr. Lőbl örök. B. 
Lázár Jenő: Kiebeisberg-Lér 4; 
Seimeczi Béla: Somogyiteiep IX. 
utca 489. 

— A kullurvezetői tanfo-
lyam mai előadását Szcnd'rő 
Ferenc, a Dolgozók Kultur-
szövetsége orsz. főtitkára 
larl ja »Szabadszinjálszás« 
címmel délután 6 órákor a 
szakszervezeti székházban. Az 
előadásra v'endlégeket is szí-
vesen lát a Dolgozók Kultur-
szövetsége. 

— Fájdalomtól megren-
dülve közöljük, hogy szere-
tett kolleganőnk, Bugyinsz-
ky Ida április 18-áni'délután 
3 órakor, éleiének 29. évé-
ben visszaadta nemes lel-
két Teremtőjének. Szeretett 
kolleganőnket április 20-án 
dé lu tán 4 érakor a/belváro-
si temetőben helyezzük örök 
nyugalomra. Emlékét meg-
őrizzük, volt kollegái a Szo-
ciális Felügyelőségről. 

x Legújabb iiapszcmiiveg-
modellek megérkeztek a 47 
évas Sandhcrg-céghez (Szé-
chenyi-tér 17.). 

— Forum jTJub Naplár . 
Szerdán, 21-én este 9 érakor 
Winkler László festőművész 
vetitiettképes előadása: Demo-
krácia és a, művészet. 

— Kulturest Ijs/öregen. A 
TIOSz Garami Ernő tanoncolt-
hon SzIT-csoportja TJjszőregen 
jótsikerült kultureslet rendezett. 
A közönség sok tapssal jutal-
mazta a fiatal SzIT-gárdát, mely 
munkásindulókkal, népi énekek-
kel és népi táncokkal, villám-
tréfákkal szórakoztatta a közön-
séget. Az előadáson közreműkö-
dött a Petőfi Sándor tanonc-
otthon kulturgárdija is és a 
Táncsics cimü egyfelvonásos 
színdarabot ad Iák eiő nagy si-
kerrel. Legnagyobb sikert a Ga-
rami Ernő tanoncotlhon népi 
tánccsoportja aratta. 

— A SzegedvSdiéM Kisha-
lászok! Szövetkezete 4 hó-
napon át haVi 200, forintot 
juttat a társadalmi munka-
nélküli segélyakció javára. 

— Az államvédelmi* osztály 
őr'/elhe vei le dr. Telbisz Ist-
ván volt szegedi ügyvédet és át-
adta a népügyészségneto, ahol 
dr. Miiassin László népügyész 
népellenes bűncselekmények 
miatt letartózlatta. 

— Külkereskedelmi" kirendelt-
S/.egeden. A magyar külkeres-
kedelmi igazgatóság Szegeden 
kirendeltséget létesített, amely 
már meg is kezdte működését. 
A kirendeltség kiviteli és beho-
zatali ügyekkel foglalkozik és 
különösen a környező államok-
kal való. hasznos kereskedelem 
kiépítését szolgálja. A közelmúlt 
napokban Szegedről nagyobb 
mennyiségű vágotlbaromfit szál-
lítottak Ausztriába és Csehszlo-
vákiába. 

Fiatal költők 
mutatkoztak be legutóbb a sze-
gedi Torum Clubban. Örömmel 
vettük tudomásul, hogy a ha-
ladószeliemü szegedi értelmisé-
giek klubja ezen a téren is ha-
ladó, uj szellemet mutatott, ami-
kor megszólaltatta Szeged fiatal 
lírikusait és íróit. Különösei* 
örvendetes dolog ezl azért, meri 
a múltban a fiatalok nemigen 
kaptak helyet a nagynyilvános-
ság előtt, de most megvan a 
lehetősége annak, hogy az iga-
zán értékek felszínre kerülje-
nek. A .Jxmiutatkozó estnek 
egyik legtehetségesebb tagja ai 
parasztszármazásu fiatal iró,. 
Nagy Sándor volt, akinek egyj 
kitűnő novelláját hallhattuk. 
Nagy tetszést aratott azonban; 
az est minden szereplője. Kö-
vesd! Szabó László és Konca 
Antal hírlapírók, valamint Illés 
Lajos népi kollégiumi igazgató 
verseikbői adtak elő, Tóth Sán-
dor népi kollégiumi igazgató pe-
dig József Attila Oda cimü ver-
sét elemezte igCn kitűnő meg-, 
látásokkal. A komoly művészi 
est megrendezésének lehetősé-
géért csak köszönet illetheti, a 
Forum Club vezetőségét. 
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— Tüzet okozott a petróleum. 
Vasárnap délután súlyos égési 
sebekkei szállítót Ián a mentők, 
a bőrgyógyászati klinikára Vinkó 
Erzsébet Tarján lelep 11/b. száűl 
alatti lakost. A szerencsétlen; 
asszony egy égő pelróteumfő-
zőber-nkart petróleumot önteni. 
A kezében tevő petróleumos 
kanna meggyulladt es egész ru-
hája lángbaborult. Apja a kö-
zelben voll és pokróccal elol-
totta égő ruháit. Az égő kanna 
közben a földre esett és per-
cek alatt az egész konyha lán-
gokban állt. A szomszédok ta-
karókkal és szőnyegekkel ezt a 
tüzet is rövidcsen eloltották. 

x Ezüst evő-szer 12 személy-
re, 4 klgram súlyban, mo-
dern fazon. Megbízásból igen 
olcsón eladó. Fischer éksze-' 
rész Szeged, Klauzál-lér 3. 

— Az M K P Belváros I I . és 
SzDP Belváros I. szervezetei 
20-án, kedden délután 6 órai 
kezdettel a Klebelsberg-lér 3. 
szám alatti helyiségben SzIT 
alakuló gyűlést tart. Érdeklő-
dőket szívesen látnak. 

— Jóíékonycélu kulturdél-
u lán Szentinihálytclcken. A' 
szenlmihály teleki MNDSz ren-
dezésében vasárnap délután 
az általános iskola nevelőtes-
tülete és ifjúsága jólsikerült 
kulturdélutánt rendlezelf. A1 

nagyszámú közönség figye-
lemmel halvgatfa a túdővészí-
ről tartott egészségügyi elő-
adást. Az előadás után az is-
kola ifjúsága énekkel, népi 
j á lék okkal, párosjelenelekkel 
és népi láncokkal szórakoz-
tatta a megjelenteket. Artisztal 
bevételt az MNDSz elnöksége 
a Szegeden rnegnyilál_180ágya4 
tüdőszanatlórium részére 
küldte. 

— A zsidó hitközség ápri-
lis 18-án, vasárnap este 8 
órakor a székház dísztermé-
ben, a varsói gettó elpuszti-
tlásának ötödik évfordülójai 
alkalmából gy ás zen 11 é k e zés t 
lart a templomi énekkar köz-
reműködésével. Beszélnek dr. 
Frenkel Jenő főrabbi és Mar-
tos István Budapestről, sza-
val Gergely Judit. 

— üns'y'lkósság. Hétfőn dél-
előtt a Somogyi-utca 11. száma 
ház első emeletéről kiugrott 
Molnár János 58 éves szabómes-
ter. Molnárt életveszélyes álla-
potban szállították a sebészeti 
klinikára. A szabómester súlyos 
idegösszeroppanásban követte e l 
az) öngyilkosságot. 


