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HIREK 
GYENGÜL A FAGY 

Mérsékelt nyugati, északnyugati széí, változó felhőzet, 
többfelé köd, egy-két helyen, főleg nyugaton kisebb havazás, 
Lavascsö, eső. Az éjszakai fagy gyengül, a nappali hőmérséklet 
«il.ig változik. 

Szerda, február 9. 
Nemzeti Szinház este 7 óra-

kor. Csárdáskirálynő. /T«-bérlet 
10. Rendes helyárak. 

Belvárosi Mozi fél 4, fél 6, 
fél 8: Bocsánatot kérünk. 

Széchenyi Mozi fél 4, fél 6, 
fél 8: LógósoJt királya. 

Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél 8: 
S e j t e l e m . . . i 

Aluzeutn nyitva hétköznap 
0-től 14 óráig, vasár- és ünnep, 
nap «-től 13 óráig. 

Somogyi könyvtAr nyitva van 
hétköznnpókon 9 Órától 19-ig. 

Kgvetemt könyvtár reggel 
S órától este 7-ig van nyitva 
hélk'rt.riapokoa 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Uarcsay Károly llszn La-

jos -kórnt 32 Bulcsú Barna 
Kálvária-tér 1 Dr t-őbl órók 
ti l á z á r Jenő Ktebelsberg-lér 
4. Selmeczy Béla Somogyl-
le lec IX ulca 489 

—o 
- A NEMZETI PAItASZT-

l'ART Szeged városi szervezete 
csütörtökön délután 6 órakor 
Arany János-utca 2. sz. atatti 
székházában rendkívüli taggyű-
lést lart. A tárgy fontosságára 
való tekintettel a megjelenés 
kötelező 

— A fodoríelcpl MNDSz cso-
port szerdán délután 6 órai kez-
dettel műsoros tagggölést tart, 
központi előadóval. Vendégeket 
Is szívesen látnak. 

x A CoUegium Musicum ma 
cti hangversenye kivételesen fél 
f órakpr,. kezdődik. Jegyek az 
esti pénztárnál. 

\ Soffórisknla előkészít sze-
mély. és teherautó, motorke-
rékpár vizsgára felelősség mel-
lett. Mii!ler Béla, Vár-utea 4., 
K ő n o - t a mel le i t . T e l e f o n : 643. 

Sz i d * n is megszervezik 
a d o g o z ó k gvermeke'nek 

nyaraltefási akcióiát 
Az chnult évhez hasonlóan az 

kién is megszervezik a dolgo-
zók gyermekeinek nyara'tatási 
akcióját. A népjóléti ügyosztály 
a Szociális Felügyelőséggel kar-
öltve már megkezdte a nyaral-
tatási akció előkészítését s az 
ez-zei kapcsolatos tárgyalások 
már meg is indultak. 

— A Kereskedelmi Leányis-
kola Szülői Munkaközösségi 
•Szülők iskolája* ciinen elő-
adássorozatot indít a Kereske-
delmi Leányisoklában Mércy-u. 
3. sz. alatt Csütörtökön dél-
után 5 órai kezdettel dr. Bay 
Ödönné tanárnő a /Családi ne-
velés általános feltételeiről*, dr. 
Gaál Tivadar városi főjegyző 
pedig világnézeti kérdésekről 
tart előadást. Reméljük, hogy 
a Kereskedelmi Leányiskola 
szülői munkaközösségének Ircz. 
keményezése, amely a nevelők 
és szülők közös együttműködé-
sét szolgálja, ifjúságiink demo-
kratikus nevelése érdekében, 
követésre talál a többi szegedi 
iskolák szülői munkaközösségei-
ben is. 

x Karórákat, zsebórákat ve-
szek. Fischer órás, ékszerész, 
Szeded, Klauzál-tér 3. 

Borotva, hés. olló, szerszám 
k ö s z ö r ü l é s 
Javítás legotcsóbban 

\ DORNSTADTER 
I OROSZLÓ V-u. 5. Márkás acéláruk l akára 

- MESTERVIZSGÁRA előké-
szítő tanfolyamra még néhány 
hallgató jcfentkezhetik Veres 
Károly ipartestületi jegyző, tan-
folyamvezetőnél. 

Párthír eh 
Ma, szerdán délután 6 óra-

kor a Pártbizottság kulturosztá-
lyán falujáró kuRurfelelősí ér-
tekezlet lesz. 

T a g q y ü l é s e k 
Szerdán, 9-én: Lemezgyár 

délután 2 Bogdán Imre, Angol-
Magyar Jutafonó délután 2 Sári 
István, Mozik délutáni 2 Hódi 
Gvula, Kon'ervgvár délután fét 
3 Sánta István, Máv. Rókus dél-
után 3 Sarnyai Vencel, Máv. 
oszt mérnökség délután 3 Ba-
logh István, Orion bőrgyár dél-
után 3 Tóth Béla, Máv. pálya-
feuntartás délután 3 Szűcs Pál, 
Délmagyar napilap délután fél 
1 Katona András, Városi kerté-
szet délután 4 Prágád György, 
Hídépítés délután 4 Stracfc 
Adám, D1ÍMA cipőgyár délután 
féi 5 Klein Sándor, Bankok dél-
után 6 Dani János, Közigazga-
tás délután 6 Róna Béla, Alsó-
város I. délután fél 7 Bozsó 
László, Alsóváros II. délután 
A féi 7 Rozsos Antal, Belváros I. 
délulán fél 7 Riltcr József, Bel-
város II. délután fél 7 Stein 
Miksa, Belváros IV. délután fél 
7 Gyenge Kálmán, Belváros V— 
VI. délután fél 7 Lcdnitóki Pál, 
Felsőváros I. délután féi 7 IIo-
mola János, Felsőváros II. dél-
után fél 7 dr. Bakos Géza, Fo-
dortelep délután fét 7 Olajos 
Gyula, Józseftelep délután fél 
7 Tóvölgyi Jenő, Mőraváros I. 
délulán fél 7 Komócsin Balázs, 
Móraváros II. délután fél 7 
Abt Antal, Osomogy ltelep I. 
délután fél 7 Tóth" Béla, őso-
mogyitelcp II. délután fél 7 
Kópiás Jánosné, Rókus I. dél-
után fél 7 Kormányos Imre, 
Rókus II., III. délután fél 7 
Gáspár István, Újszeged dél-
után fét 7 Katona András, UJ-
somogyitetep délután fél 7 Gaál 
Márton, Beíváros III. délután 
fét 7 -Alison Gusztáv. 

Szinház ** cMimészét 
A Szegedi Filharmonikusok hangversenye 

Fizess elő a 
D é l m a q y a r o r s z á f i r n 

Ilétfőn este rendezte a Sze-
gedi Filharmóniai Társaság 
ebben az idéuyben a második 
hangversenyét. A koncert mü 
sorának értéke ritkábban halt-
ható, de azért korántsem jelen-
téktelen zenemüvek programra-
tüzése. 

Mendelssohn Skőt-szimfónid~ 
fa ritkán játszott, de jelentős 
müve a zeneirodalomnak. A 
szimfónia jellegzetessége, hogy 
Skóciában hallott népdalmotl-
vumok inspirálták Men-
dolssohnt megkomponálására. A 
negyedik tétel csodálat0.?, hiin-
ni'kus macstoso befejezése, — 
amelyet a zenekar különösen 
szépen jálszott — sziulén skót 
aépdalmolivumra épült. 

Welner Táncszvilfének mft-
sorratfizése megérdemelt jóváté-
telt jelentett a náci kultúrpoli-
tika á'tul elnémított komponista 
felé, aki a mai magyar zenének 
egyik büszkesége. Az egész mü 
hatalmas vitalitásával, mozgal-
masságával, humorával, szilaJ-
ságával frappáns példája annak, 
hogy az uj magyar Ken ót ho-
gyan inspirálta és lendítette to-
vább előre kultúránk kiapadha-
tatlan erőforrása: a népzene. 
Várady László karmester és a 
zenekar kitűnő munkát végzett 
a /Táncszvit* tolmácsolásával, 
amelyet a közönség szűnni alig 
akaró tetszésnyilvánítással ho-
norált. 

A forradalmi zenei romanti-
kát Berlioz Római Kamevál-
nyilánya képviselte. A zenekar 
őszintén ábrázolta ennek az 
olasz farsangi ünnepnek fényét, 
temperamentumát játékosságát. 

A müvek betanítása és inter-
pretálása Várady László kar-
mester érdeme. Tág skálán 
mozgó karmesteri képessége ki-
tűnően érvényesült a küKmbőző 
stüusfajtáKhoa tartozó müvek 
egyaránt precíz én lényeglátó 
tolmácsolásában. 

Mindent egybevetve: a Fil-

harmóniai Társaság második 
hangversenyének megrendezésé-
vel derék munkát végzett. Saj-
náljuk, hogy városunk közönsé-
ge elég gyéren érdeklődik laz ér-
tékes kuíturmunfcát végző egye-
sület produkciói iránt. 

Király József 

( • ) A Colleglnm Miisicnm 
hangversenye február 9-én, szer. 
dán este 8 órakor a Zenekon. 
zervatóriumhan kamarazene-est. 
Műsoron Brahms ritkán haJL 
ható triója, Dvorzsák vonós-
hármasa és Borodin hangula-
tos D-dur vonósnégyese szere-
pelnek. Közreműködnek: dr. 
Kertészné Gál Klára (zongora), 
Budaházi Fehér Miklós (hege-
dű), Várnagy Lajos (hegedű), 
Baclár Béta (mélyhegedű). Ráca 
Zoltán (gordonka) és Kontí 
rzidorius "(kürt). Felhívjuk bér. 
tőinket, hogv aa elmaradt ré3z. 
leteket a hangverseny előtti 
napokbaD rendezzék. Napi je-
gyek a Konzervatóriumtian é« 
az esti pénztárnál válthatók 4 
forinttól. 

(*) Féléii felvételi vizsgái 
a Zenekonzervatóriumban feb-
már 9-én délután 3—6-ig. Fel-
vételre elsősorban munkás- ét 
parasztszármazáro növendékek 
kerülnek. 

S z i r - H I R E K 

Ifi-napok: 
Szerda: Szegedi Kenderggái 

délután 2 Adók Ilona. KAOSa 
délután 6 if). Mózes Illés. 

Még égnek az utcalámpák, 
do már kezd oszladozni a haj-
nali sötétség. A szél mozgatja 
a lámpákat, hol erro csapód-
link, hol arra. Néha egy pil-
lanatra megvilágítja a neszte-
len házukat, azután pedig visz. 
szacsapódik egy kis fécykévét 
• ett Marx-térre. Ma itt heti-
vásár lesz — biztosra teszi fel 
magában még a tettesen ide-
geu jövevény is, abbói ítélve, 
fimit a gyér lámpáiénvnét lát. 
Kézikor-ikat hoznak, tnlicskán 
nagy ládákat tolnak, sátrat 
ácsolnak, Imit t-nrnott egy-egy 
i -óva szalma vörösen füstölgő 
lángja mellett melegitgefik fá-
v.ns kezüket a koránkelő heti-
vásározók. 

\ szegcdi Marx-téren csakis 
hetipiac jelei lehetnek ezek. 
Autóroorgások, hangos kocsi, 
zörgések verik lei a környező 
házak álmos téli csendjét. A 
különböző hangzavarok közül 
lisztéin kivehető a hangos ka-
csaháiiosrás, borjubűgés és sok 
más állati hang. 

V kocsik előtt fényesre ke-
félt lovak vígan kocognak, a 
gazda meg a gazdaasszony 
smgy fehér s fekete njhában 
i ! nek a kocsin. Biztosan visz-
Let n gazda marka, boldogan 
mondja feleségének: /l'énzt ka-
punk, anyjaté Meg ís van rá a 
lehetőség, hogy pénzt kapjon, 
mert egyetlen kocsi sem "jön 
üresen a piacra. 

Lppeu most áll be a sorba 
egy szürkelovas kocsi. Tíz vagy 
1 izenöt mocskosfe iü hízottéiba 
nyújtogatja a nyakát a szalma 
közül. Ezért biztos, hogy szép 
pénz jár, nem hiúira viszke-
tett a gazda marka. Mire ki-
alszanak nz utcalámpák, a moz-
gó alakokból hosszú kocsisorok 
• álnak. Az autómorgás is meg-
szűnik, azok is ott állanak mar 
«• sorban. Majdnem mindegyik-
nek avit.va az oldala. Nagy ba-' 

A SZEGEDI PIACON 
romfiketrecck sorakoznak egy-
más tetején, a másik oldalon 
meg tojásos ládákat lehet látni. 
Néha belefúj a szél és a lrenno 
levő polyvát visz,! széjjel. 

Hét órakor már a paraszt-
kocsik saroglyát is leoldódtak. 
Az egyik helyen krumpli, a má-
sikon alma nrog mindenféle kii. 
lönlogcsségek várják » városi 
dolgozók üres kosarait. Csak-
hamar jönnek is aa üres ko-
saras asszonyok. Soknak kosa-
rában ott vau a boríték, amely. 
Íren legutóbbi heti fizetésüket 
kapták. 

Alighogy evryet fordulnak a 
tömegben, maris tömve, a ko-
sár. Boldogan hazaindulnak. De 
egvre jönnek az ujabb vevők. 

Nem ritkaság hallani innen-
onnan egy éles malacsivítás t 
sem. Jó Úra van a hizónak, 
veszik is. Körülállják a kocsi, 
kat a vevők és alkudni kezde-
nek a gazdával: 

— Adja? Nem adja? 
bánja'... Jő ' kéremI... 

Afég csap egyet a vevő a le-
vegőben a kezével és azt mond-
ja: /Kutya, aki megbánjál* 

Azután benyúl a belsőzsebbe 
és előveszi a pénzt. A gazda 
megörül, hogy eladta a mala-
cát. De örül a vevő is, hogy 
ma már pénzért jó árut kap, 
r.em ugy- mint még egynéhány 
évvel ezelőtt. 

Közben a tojásos ládák is 
megtelnek, mellettük piro3ken-
dős. nadrágba öltözött me-
nyecskék sürögnek-forognak, 
számlálják át a friss tojásokat. 
A laromfitetrccok is btuépe-
sednek, pirostarajos kakasok, 
tyúkok nyújtogatják nyakukat 
a (íróion kerfeíztül 

Most meg egy /rikkancs* 
hangja veri fel a piacot, Szen-
zációs a /Szabad Nép*, a mai 
sDélmagyarország...* Ahogy be-
ér a vásárlók közé, abba kell 
hagynia mondókáját, ugy meg-
rohanják. Alig győzi osztogatni 
a friss lapokat. Balkezével osz-
togatja, a jobbal meg gyor-
san kapkodja össze a 60 fillé-
reket. isis idő múlva azután 
arrébbmegy. Újra zsebbe siily-
lveszti a kezét és kezdi élői-
ről a nótáját. A vidékiek meg 
odaúlnak a megüresedett kocsi-
juk mellé és Lapoznak az uj-
ságban. Nagy kesztyűs ujjaik, 
l a t mutogatják a " kimagasló, 
friss eseményeket asszonyaik-
nak. 

Egyik kocsinál éppen a Füg-
getlenségi Népfrontról tárgyai, 
nak. 

— Idefigyeljen Mihály b4-
tyám — sodorint egyet a baj-
szán egy kucsmás-bekecses em. 
ber —, én mondom magának, 
hogy nagyon okos ember az 
a Rákosi. Most 6 a Népfront 
elnöke. Majd meglátja, hogy 
milyen rend less itt a kulákok 
körül. 

A mérleqhá* felől egy kis 
szél csapja meg % közönség 
arcát, de ínég jobban a» orráfc. 
Kellemes hurka-, kolbász- meg 
pecseuveszagot hozott. Sokan 
megindulnak a szag irányában. 
A szélső sátorban egy fehér-
kötős menyecske nagy rosté-
lyon forgatja a kolbászokat 
inog az oldalast, közbon sza-
porán hajtogatja: /Friss a kol-
bász, meleg a pecsenye 1* Egy 
kisfiú piszkálgatja a" vörösen 
sziporkázó faszenét, ami a rács 
alatt pislog. Néha mérge* te. 

kér füst csapódik ki alóla, ami-
kor egy-egy kövér zsircsepp rá. 
esik a parázsra. Ahogy odaér 
a közönség, márií ujabb kiabá-
lás hallatszik: 

—- Jaj de viszik, jaj de kap. 
kodjákl 

Ugyan mit? — fordulnak töb-
ben a hang felé, de azután 
csalódott arcoal fordulnak visz. 
sza. Egy sánta bácsi vasport 
meg gombostűt firul. Ebből igen 
kicsi a kereslet. 

Ha már jtfe tartunk, meg-
tekinthetjük a zsibpiacot is. 
Nahát itt aztán van ám te-
mérdek esentres — tűnődik a 
tanyai közönség. — Van ott 
ócska pafkó és gémeskutkam-
pótól kezdve a zsinóros huszár-
mentéig minden. Itt az egyik 
kis sátorban egy egész kis /an-
tikvárt* rendeztek Tájké-
pek, arcképek és különböző fest-
mények egész sorozatát nézegeti 
a vidéki közönség. Egy kisfiú-
nak már máson akadt meg a 
szeme. Hangosan rikkantja el 
magát: 

— Nézd, anyukám, mennyi 
rengeteg cipő. Anyus vedd meg 
uekom ezt a kiscsizmát, 

— J ó kisfiam, megvesszük, 
C3ak gyere. 

A sok látnivalótól jóllakott 
szemmel álldogál & közönség a 
zsibpiacon énpea a szabók és 
a cipészek sutra mögött. Szelíd 
hangok hallatszanak a vászon 
mögül: 

— Alit venne, édes? Ide jöj-
jön, drágúml Ea olcsóbbon 
adom. 

—- Viselje egészséggel, bácsi* 
kém. 

Lassan » rcegüresedjstt ke. 
csík egymás után indulnak ha-

zafelé, de egy sem megy üre-
sen. Egy pár uj cipő ragy ka-
lap, vagy vőlegénycsizma megy 
cserébe a tanyai áráért. Ezer 
meg ezerfajta különböző meg-
lepetés fciiadnlóroutja a sze-
gedi Marx-tér. Álmámból sok 
\ a n itt: tejföl, túró, vaj. te-
mérdek élelmiszer, egyszóval 
minden, amit csak el lehet 
képzelni egy piacon. 

A csodálkozásból csak. a déli 
harangszó riasztja fel a piaco-
sokat. Akkor jut eszükbe, hogy 
még) a t éli vásárt meg sem te-
kintették. Megolvassák maradék 
pénzüket és rnárie indulnak a 
téli vásárba, mert ott kevés 
pénzért i» lehet most vásá-
rolni. Nem liaj, hogy a périx 
nagy részét elköltötték mAr. 
Éppen itt jön két mosolygós -
képű parasztlány. Hajtogatják 
a 36 forintos selyemharÍ3npt. 
mutogatják egymásnak, amit \ 
téli vásárban" 12.50-ért vásárol-
tak. A másik oldalon két bun-
dás, pipázó ember közeledik. 
Csendesen mouclja aa egyik: 

— Ea kell nekünk, végre mór 
olcsó ax áru. Most kipótolhat-
juk, amit aa ősszel buktunk a 
káposztán. 

Nemcsak nekik kell ex, d -
éppúgy kell es a városi do' 
gozó közönségnek ís. Vehetne!,-
most ók is olcsó konzen 
hosszú időre. 'Elláthatják m -
gukat gyorsan előállíthat' . 
friss meleg ételleL Nem kerül 
sok időbe as ebéd elkészítés. 

Két órakor már teljesen üres 
a Marx-tér. Szananéjjel szét -
szórt szalma, petrezselyemzöld • 
je, itt-ott egy törött tóját. Ek-
kor már csák aa utc.nseprők 
lakják a teret. Takarítják a 
sok hulladékot. 

Mondogatják is egymásnak 
— Ilejj ma itten de sok jó 

péaa cserélt gazdát! 
Ustpl Jőtsei 


