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Hamis százforintosok 

A rendőrsé" megállapította, 
hogy az elmúlt időkben főként 
Debrecenben ós környékén egyre 
több hamis százforintos bank-
jegy került forgalomba. A leg-
erélyesebb nyomozást indítanak 
a hamisítón kézrekeritésére. A 
főkapitányság fetlkéri a nagykö-
zönséget, hogy vizsgálja fit a 
nála levő százforintos bankje-
gyeiket és tia hamisakat talál, 
azzal jelentkezzék a rendőrsé-
gen A hamis százforintossal fi-
zetőt át kell adni a legközelebbi 
rendőrnek. A hamisított százfo-
rintos fényképezés segítségével, 
ulán rajzó lássál, kőnyomda® ulon 
készült. Papírja puhább érin-
tésű az eredetinél és a víznyo-
más jele hiányzik róla. Legfel-
tűnőbb az ulánrajzolas nyoma I 
a fejképnél. A sorszámozás kéz-
zel vaío dörzsöléssel elmosódik.! 

A magyar demokrácia 
ellen izga ott 

Németh Lajos, Tavasz-utca 
2. szám alatti lakos, volt pék-
segéd még 1947 júliusában tért 
haza a hadifogságból és azóta 
az emberek jóhiszeműségét ki-
használva munkakerülő életmó-
dot folytatott és ami segélyt 
kapott, azt is elitta. Április 26-án 
délután többek között magát ugy 
tüntette fel, mintha most érke-
zett volna haza az . orosz hadi 
fogságból, a Szovjetunióban levő 
állapotokról rosszindulatú, va-
lótlan dolgokat híresztelt és ile 
mokrácinollenrs kijelentéseket 
telt. Ezzel a Szovjetunió elten 
izgatott és háborúra is uszított 
A népügyészség letartóztatta. 

SsinhifFtím • Művészet 

MUNKAVERSENNYEL 
A HÁROMÉVES TERV 
GYŐZELMÉÉRT! 

könyveket vásárol 
könyvesbo l t , K ö c s e y u t c a i . sz . 

Kiskereskedő H treit 

KiSOSz. Széchcnvi-lér 15. Te-
lefon: 188. Hivatalos óra: 9-től 
12-iig, délután 3-tól 8-ig. 

Ülések: 
Kézi ni u nkakeresk'ed ők szak-

osztálya ma délután 4 órakor 
a Széchenyi-téren. 

Uveg-porcelián szakosztály ina 
délután 4 órakor a Széchenyi-
téren. 

Bu I orkereskcilő szakosztá I y 
ma dél ulán 5 órakor a Szó-
eben yli-léren. 

A Szegedi Kiskereskedők Ér-
dekképviselete felkéri a kötelé-
kébe tartozó kiskereskedőket 
arra, liogy ma szerdán délután 
6 órakor a kamara közgyűlési 
termében megnyitandó keres-
kedelmi alkalmazottak munka-
versenyének nyilóértekeZletén 
minél nagyobb számban jslen-
jonck meg. 

II Délmagyarország aján-
déka 24 csecsemőnek 
A Délmagyarország 21 kö-

lölt babaujjast és sapkát aján-
dékoz a Nemzeti Segélynek, 
hogy május 1-én 24 szegedi 
pr ol el árszü! ő csecsem ő jenek 
juttassa a dolgiozók ünnepén. 

közlemények 

Cnkork'os/tás. A májusi 69, 
70, 209 és 210-es nyomtatvány-
s kii n u közellátási élelmiszer je-
gyek 1. számú culcorjegyszelvé-
n'jére 40 dkg. kristályciíkor, II. 
számú szelvényére pedig 30 dkg. 
kockacukor, a 225. nyomtat-
ványszániu élelmiszer jegy cu-
korszelvényérc 40 dkg. kristály-
cukor ós az »M« (nagy ni) jel-
zésű szelvényére 30 dkg. koc-
kacukor, a 221, 226 és 227-es 
nyom látvány számú pótjegy cu-
korszel vényére 20 dkg. kristály-
cukor vásárol h l tó május 31-ig. 
Polgármester. 

— Szögied ujjácpilése ké-
pekben. Az épités- és köz* 
munkaüjgyi minisztérium be-

Í'elentettc a városnak, hogy 
Jorhiró Virgil államtitkár 

gazdag kiállítású albumot ál-
lit összp az ország újjáépí-
téséről. Ebbe az albumba Sze-
ged újjáépítési eredményeiről 
is kérnek képeket. A város 
tanácsa elhatározta, hogy a 
legfontosabb építési munká-
latokról, így a Lugas-utcai ál« 
járóról, a munkásbérház épí-
téséről, az alsóvárosi iskolá-
ról küldenek fel fényképet. 

Zsidó húsvétra 

Vágofi baromfi 
Fodornénál 

KAKASZ-UTCA 8., 
(Rosniann-ház.) 

— A város a termelési ver-
senyért. A város tanácsa el-
li aíározla, hogy anyagilag 
is támogatja a szegedi 
mezőgazdasági munkaversenyt 
Erre a célra ezért most öt-
ezer forint támogatást szavaz-
lak meg, hogy minél jobban 
előmozdítsák emiok a fontos 
versenynek a sikerét-

— AÍüSoro« n ö n a p ó s o m o . 
^ , "teicpcn. Az ósomogyilelepi 
MNDSz április 26-án műso-
ros nőnapot tartott, melynek 
előadói Nagy Ernőné és Bohó 
Andrásné voltak, nagy siker-
rel működtek közre: Brun-
ner Anna, Kun Árpád né, Hor-
váth Józsefnél, Laczkó Anna 
és Sebestyén Józsefné, a ze-
neszámokat Dotninkó János 
kisérle. 

— f\z Ergcr-Bcrgcr kezdetű 
gúnydalt huzattá egy ujsze-
gedi vendéglőben Gulyás La-
jos hivatásos alhadnagy. A 
vendéglős feljelentésére indult 
ellene eljárás. Dr. Lippay 
László kihallgatása ulán le-
tartóztatta az alhadnagyot. 

— A pedagógusok tovább-
képző tanfolyamán április 
29-én, csütörtökön délután 3 
órai kezdettel dr. Erdődy Jó-
zsef: »A Szovjetunió történe-
te I. (Szovjet történetszemlé-
let)? címmel, április 30-án, 
pénteken délután 3 órai kez-
detiét d'r. Kovalovszky Mik-
lós: /Irodalom és társada-
lom? címmel tart előadást a 
Klauzál Gábor-gimnáziiumbnn. 
Ugyancsak április 30-án dél-
után 3 órai kezdettel az egye-
tem Ady Endre-téri épületé-
ben, a növénytani intézetben 
dr. Greguss Pál egyetemi ny. 
r. tanár: »Egys,zerü növény-
tani kísérletek az általános is-
kolában? nimiriel tart előadást 
mintegy félszáz kísérlettel. 
Mindhárom előadásra a tan-
folyam hallgatóin kívül érdek-
lődőket, vendégeket is szive-
sen látnak. 

J o g a z d a s s z o n y u n k recept, 
Legyen otthon S z a b ó e c e t ! 

Ecetgyár, Kálvária-utca 20. 

Dolgozók Szinházanu* 
Május I-óii este fél 8 órakor: Idegen gyermek. (Fill. hely-

árak.) 
Május 2-án este 7 órakor: Tanner John házassága. 

Igen kedvezményes jegyek kaphatók a Délmagyarország kiadó-
hivatalában. 

Fuvókamarazene-est 
Nem mindennapi zenei cse 

megét jelentett Szeged zenei 
ételében az álLami Zenekonzer 
vatórium Collég'ium Musicum 
hangversenysorozatának péntek 
esti Kamarazenecstje. Ez a gyö-
nyörű müsoru hangverseny fu 
vókamarazene számokkal, egy 
egy Mozart, Debussy és Beetho-
ven alkotással, ismertette meg 
a komoly zene iránt érdeklődő-
ket. Erdeme ez elsősorban dr. 
Bárányi János igazgatónak, aki 
Konzervatóriumában az összes 
fuvótan szakokat megszervezve, 
ezirányban is szélestávlatu fej 
tődést igér Szeged város zene-
kultúrájának. De érdeme egyben 
a kitűnő fuvó és vonós mű-
vészeknek, mint a Konzervató-
rium tanáridnak, akik egytőt-
egyig tudásuk legjavát nyújtot-
ták és ezen szereplésükkel bi 
zonyára a városunkban eddig 
még elhanyagolt fuvószene iránt 
is felkeltették az: érdeklődést. 

A műsor első száma Mozart 
F.sz-dur zongora-, olxia-, kla-
rinét-, kürt- és fagottölöse volt. 
Ez a napsugaras, tisztavonatu, 
rokokózene cgv csapásra meg-
teremtette az est intim hangu-
latát; amelyben a kamarazene 
igazi szépségei virágozlak ki. A 
háromtételes komnoziicióbnn ér-
dekesen figyelhetjük meg az 
egres hangszerek dallamos be-
állítását párbeszédes alakban és 
a zongorának a négy fúvóval 
való meglkapőan finom ' kon-
certálását. Az előadás kissé túl-
nőtt a mozarti stílus hangzási 
lehetőségein, de különösen a 
középső tételben meghitt moz-
zanatokat produkált. Kiemeljük 
a markánsan vezető zongora szó-
lamot, amelyet dr. Bárány* Já-
nos tolmácsólt muaLké'--
bői fakadó ^"uülettel] A fu-
__ k Imre, Deák József, 
Tliicska' Péter és Ékes Péter di-
cséretet érdemelnek precíz 
munkájukért. Debussy fuvola, 
brácsa, hárfa triója valósággal 
elbűvölte a baligatóságot a 
hangzás költői íiiffercnciállságú-
vai és a kidolgozás árnynlntgaz-
daeságávnl. A háromtételes 
kompozíció az impresszionista 
technika raffinált eszközeinek 
segítségével álomvilágba ringat 
és a legteljesebb elismerés illeti 
ezért a harmonikus produkcióért 
elsősorban a két me'odínvezelő 
hangszerjátékost. Várnngv La-
jost (brácsa) és ITró I.ajost (fu-
vola), dö nem kevésbé a kénvos 
hárfnszólamot valóban kifino-
modott szlinérzékkel interpretáló 
Papp Románt. 

Szünet után Beethoven Esz-
dur septettje (Op. 20.) követke-
zett. A fiatalkori, hat tételes al-
kotás magán viseli a kokokó stí-
lusnak a korai Beethoven mü-
vekre gyakorolt behatását és 'kü-
lönösen dallambőségével a leg-
nemesebb klasszikus zenét kép-
viseli. A tételeket szinfo kár 
volna rangoZnunk, mégis ki-
emeljük az Adagié szélesivü 
kantilénáit, a remek hangzási 
effektusokkal leit variációs téteti 
és a hegedűt csillogó virtuozi-
tással kiaknázó zárótételt. En-
nek a számnak lelke Buiíaházy 
Fehér Miklós tanár volt, akinek 
játéka egészen kivételes hege-
dűs képességeket és érett sttlus-
készséget árúit el. Mellette Vár-
nagy Lajos, az igen tehetséges 
Rácz Zoltán (gordonka) ós Ncu-
ner Miklós (gordon) nevét je-
gyezzük fel. A három fuvószó-
lamban Deák József (klarinét), 
Ékes Péter (fagott) és Bácska" 
Pctor (kürt) lüuzsíkáltak teljes 
odaadással. A szép hangverseny-
nek komoly közönségsikere volt 
ás igy remélhető, hogy az ilyen-
fajta produkcióknak folytatása 
is lesz. 

Szatmári Géza. 

H * r e 

ERÖS ÉJSZAKAI LEHŰLÉS, TÖBBFELÉ FAGY 

Változó felhőzet, néhány helyen kisebb futőeső leJheL 
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<i . V'Tisza ma Szegednél 244 (41). Vizének hőmérsékíele 
14 e.s fel fok. 

kerékpár 
60 éve legszebb, legjobb, 
iogolcsóbbl — K's-ii. 3. 
Javítások jótállássalI 

N A P I K E N D 
Szerda, április 28. 

Nemzeti Színház este 7 óra 
kor: Gianni Schiccht. (Premier.) 

Széchenyi Filmszínház 4, 6, 8: 
Slan ós Pan. a. két utolsó mo-
hikán. 

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

Belvárosi Mozi 4, 6, 8 órakor: 
Az ördöglovas. 

Korzó Mozi 4. 6, 8 órakor: 
Csongking asszonya. 

Sz«[|álal*« tv 6|T« eriirak: 

Franki József: Szt. György-
tér 6; Temesvár^ József. Je-
szenszkvné: Klauzál-tér 9; Sur-
jánja József: Kossuth Lajos-su-
gárut 31. 

Az egyetem 
professzori ieslülete, tudó-
in ány o s segéd szem cly ze l c 
tegnap 1219.30 forintot fize-
tett be a szegedi Nemzcli 
Segély pénztárába. A sze-
gedi tudományegyetem ez-
zel tanúbizonyságát adta, 
liogy átérzi a Nemzeti Se-
gély működésének jelcnlő-
ságét. 

Az egyetem ezzel a gesz-
tusával magáénak váltotta 
azt a Nenjzeti Segélyt, ame-
lyet táóósorbau a * szegedi 
munkásság nehezen kere-
sett filléreiből tart fenn. 

-— Bolh Béla megérkezett 
Szegedre. A szegedi Nemzeti 
Színház igazgatója kedden es-
te megérkezett Szegedre és át-
vette a színház igazgatását. 

— Csütörtökön délután fél 
4 órakor iktatják be ünnepé-
lyesen Homola János elvtár-
sat, a gázgyár uj vállalatve-
zetőjét. 

x Kötszereket, vattái a régi 
olcsó árakon árusitja a 47 
éves Sandherg-cég, Széche-
nyi-tér 17. 

x Felhívás a kisiparosok-
hoz! Felhívjuk a kisiparosok 
figyelmét, hogy minden a kis-
iparosokra vonatkozó hírt és 
Közérdekű közleményt a jö-
vőben a Délmagyarország po-
litikai napilapban leszünk 
közzé. Ipartestület. 

— Az MKP alsóvárosi kul-
lurgárdája a volt hadifoglyok 
bajtársi szövetségével karölt-
ve jól sikerült műsoros estet 
rendezett vasárnap a Vőneki-
vendéiglőben. Beszédet mon-
dott Széli Sándor elvtárs, az 
MKP alsóvárosi szervezetének 
titkára. Beszédében méltatta 
a Szovjetunióval való barát-
ságot és az újjáépítésben tett 
hatalmas erőfeszítéseket. Rá-
mutatott arra, hogy a hadi-
fogolyszövetség most tényleg 
a hadifoglyok érdekeit kép-
viseli. Beszéde végén a mun-
kásegységet méltatta. Felszó-
lalt még Mosonyi János had-
nagy elvlárs a hadifogolyszö-
velség részéről. Ezután nívós 
műsort mutattak be. A mű-
sorból kiemelkedett a Hábo-| 
ru és béke és a Kóstoló cimü 
színdarabok, Kiss Rózsi ének-
számai és Rózsa Miklósnak, 
a Nemzeti Színház művészé-
nek fürészhangszeren elő-
adott számai. 

— A Magyar Nők Demo-I 
kra ikus Szövetsége örömmel 
jelenti, liogy április 29-én dél-
után fél 5 órakor a Tisza La-
jos-körut 57. sz. alatti szék-
házában a belvárosi csoport-
jának ujiáaialdlására szeretet-
tél meghív minden szegedi 
asszonytársat, aki Magyaror-
szág demokratikus újjáépíté-
sében a Nőszövetséggel kíván 
együtt dolgozni. 

— Vitorlázó repülök! Fel-
hívjuk a repülősport iránt ért 
deklőd'őket, hogy április 29-én 
este 6 órakor a felsőiparisko-
lában (II. emelet jobbra) ősz-
szeirás végett jelentkezzenek, 

— Fórum Club Naptár. 
Április 29-én, csütörtökön 
pontban este 9 órakor ka-
marazene-est lesz a Fórum 
Cl ubban. Műsoron Mozart 
zongora-fuvó ölöse és Debus* 
sy fuvola, brácsa, hárfa trió-
ja. Közreműködik dr. Bárá-
nyi János (zongora), valamint 
az áll. Zenekonzervatórium 
vonós cs fúvós tanárai. A mű-
sort ismerteti Szatmári Géza'. 
Ponlos megjelenést kérünk. 
Április 30-án, pénteken ette 
9 órakor: Vitaest a Tanner 
John-ról a szereplő művészek 
részvéteiével. 

— Figyelem! Rókusi asszo-
nyok! Szerdán, 28-án délután 

órakor rendkívüli taggyű-
lésre minden MNDSz asszonyi 
felenjen meg a rókusi iskolá-
ban nagyon fonlos mcgfcozé-
lésre. 

— A ItuIlurvezelöJ tanfo-
lyam mai előadását Benedek 
Árpád, a NÉKOSz kultnrosiz-
lály vezetője tartja »Népi 
lánc? címmel délután 6 óra-
kor a szakszervezeti székház-
ban. Vendégeket is szivesen 
lát a Dolgozók Kulturszővet-
sége. A tanfolyam hallgatói 
részére kiiirt munka verseny 
dijai: Dinnyés-festmény, Jó-
zsef A tl.il a-bron zpl ake t h k önyo-
vek, két páholyutalvány szin-
házelőadásra; megtekinthet ők 
a Délmagyarország Kárász-
utcai kirakatában. 

x Mindazon jóbarátoknak^ 
ismerősöknek, kik felejthetet-
len férjem, apa, nagyapa Sass 
Sándor MÁV kalauz hirtelen 
elhunyta alkalmából temeté-
sén résztvettek, ezúton mon-
dunk hálás köszönetet. Gyá-
szoló család. 

— Az MNDSz ujszegedi cso-
portja április 29-én <cswtör* 
tökön) este 7 árakor a főfa-
sort szoc. dem. házban nő-
napot tart. Megjelenés köte-
lező^ 

D U G A S Z , 
W Tlpél ütés 1. f o g j t Í S 7 f k f 

— Jólsikcrüll niiisoroB tánc-
estet rendezett vasárnap est® 
a SzIT rókusi csoportja. A 
rókusi csoport alig egy bele 
alakult meg és máris több, 
mint száz ifjumunkás tagja 
van, igy a legszervezettebb a 
szegedi SzIT-csoportok kö» 
zött. 

x Ezüst evőszer 12 személy-
re, 4 klgram súlyban, mo-
dern fazon. Megbízásból igen 
olcsón eladó. Fischer éksze-
rész Szeged, Klauzál-tér 9. 

x Harcsás halpaprikás a 
Vigadóban. 

— Az államosítás és a rend-
őrség jnlézkedései elten Izga-
tott Könvöki Lóránt szegedi 
vegy é szm ér n ök, S zE AC-játé-> 
kos] Az államvédelmi osztály 
őrizetbe vette, átadta a nép-
ügyészségnek. ahol dr. Seré-
nyi György népügyész elren-
delte előzetes letartóztatását. 

Legjobb 
cukorrát, csokoládét legelő-
nyösebben 

Kovácsnál 
Szegett, Tisza L.-körnl AB. 

Tek'ntse meg kirakatomat. 


