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Január 6-án d. e. fél U-kor a Korzó-ban 

Áriától Bt quarleliig 
Az operairodalom remekei. 

KORCNV: RÓZSA, a Nemzeli Szlnhat bolorolur 
napránla, HERCZEG KATÓ, m buhmmtí opera-
ház aíi ónéhoznáje, ERDY PAí, a Nemzeti Szín-
ház elxö baritonistája, GARAY ERVő, a Nemzati 
Színház hSstenorja. Zongorán kísér i Paulasz E. 

Színházi helvárak! Jegyek csütörtökiéi 
a Korzó Mozi külön pénztáránál. 

M O Z I 
A Szépség ünnepe 

I r la : B;» ázs Béla. 

A Széchényi Mozi Újév nap-
ján meghívott közönség előtt le-
pergette a szovjet filmművészet 
egyik legnagyobb szenzációját, a 
• Szépség ünnepé«-t, amely a moz-
góképszínház legközelebbi műsor-
száma. A bemutatott fihnreniek-
röl Balázs Béla, a Szegeden tar-
tózkodó kiváló iró alábbi szép so-
rait közöljük-

A kritika mégis csak visszhang: 
csupán a művész már megformált 
élményének benyomását másodkéz-
ből mondja el. Csakhogy ez a film 
nem >müvész megformált élményei, 
hanem valóság. Szines, tehát teljesen 
pontos fotográfiája egy valóban meg-
lörténf eseménynek. Szemtanúvá, részt-
vevővé tesz a film mágiája és a 
valóság hitelessége töri le minden 
kritikádat egy gigantikus kinyilatkoz-
tatás előtt. Mert próbáld: kritizáljad 
prózáhigj a tomboló tengeri vihart! 
Biráld és méltasd a vulkán kitörését! 

Pedig itt többről van szó, sokkal 
többről. Mert ez a moszkvai sport-
parádé nem természeti erők tombo-
lása. melyek szivedtől és értelmed-
től távol maradnak, ha téged sodor-
nak is el. Nem vulkánkitörést, hanem 
emberkitörést látsz szemtől szemben. 
V.mbcrí életerő kirobbanását, népi 
erők lavináit, tomboló embervirág-
zást. 

-Szépség ünnepec? Nem mondom: 
megfelelő cirne egy sporlparájléuak. 
De figyelem! Itt egészen másról van 
szó. Ez a sportparádé tizenhat nem-
zet, tizenliat különböző nyelvű nép, 
tizenhat különböző arcbőrü, hajú, 
szemvágású népfaj felvonulása egy 
tribün előtt, melyen egy eszme kép-
viselői állanak. Százhetvenezer válo-
ealott fiatalja tizenhat népnek vonul 
fel lobogó nemzeti díszben. Ez nem 
üuuepe, ez elsöprő orkánja a szép-
ségnek. A mosolygó derűnek, az e.m-
bertavasznak ez a tornádója ellenáll-
hatatlanabb a berlini csata tüzérségi 
előkészítésénél. Messzebbre kiható is 
sorsfordítóbb. Mert ezen a filmen 
látható a Szovjetunió legdöntőbb győ-
zelme, mely végérvényesen meg fogja 
határozni az emberiség útját. Ezen a 
filmen látható a szovjet fiatalság ki-
virulása. Világtörténelem. 

És végül figyeljünk meg még vala-
mit. Az egyéni grácián tul a tömeg-
gráciának páratlan látványai tárul-
nak elénk a Vörös-téren. Nem balett-
karok trenírozott produkciói ezek Hi-
szen ezres tömegekről van szó. Nem 
az az abriktoit, fegyelmezett szerve-
zettség, melyet minden német gárda-
ezred is tudott produkálni. Ezeknek 
a sok helyről összeverődött dolgozók-
nak ilyen mechanikus tréningre ide-
jük sem lehetett. Mutatványaik egé-
szen más benyomást is keltenek. Ez 
nem organizáció, hanem organizmus. 
Nemcsak összetanultság, hanem belső, 
élő lelki összefüggés. Ezerszirmű r >-
jsa mozdul ezer szirmával egy tör-
vény szerint, mely természetének tör-
vénye. A szocializmus népének kol-
lektív megnyilatkozása ez. Kedves ol-
vasóim, menjetek és nézzétek meg 
ezt a tüneményt, ítéljétek meg ma-
gatok, hogy nem íídilő-e, életre biz-
tató-e, nem a szépségnek ünnepe e 
valóban! 

A MXP szegedi szervezete táviratban 
kért© Riesz igazságügy minisztert©! 

Széchényi Isiván közjegyzői 
irodájának bezárását 

(Szeged, január >2) Nagy feltünéit 
keltett Szegeden a Délmagyarország 
leleplező cikke, amely arról szólt, 
hogy a háborús és népellenes bűnös 
dr. Széchényi Tstván közjegyzői iro-
dája még most is működik Deltre Já-
nos lakásában, azé a Dettre Jánosé-
ban, akit Széchényiéi; juttattak 
Auschwitzba, a gázkamrába. A Ma-
gyar Kommunista Párt szegedi szer-
vezete az év utolsó napján táviratot 
küldött Riesz István elvtárs, ignzság*-

ügyminiszterhez s ebben közölte, hogy 
a szegedi népbiróság közbeneső határo-
zattal megállapította Széchényi Ist-
ván háborús cs ncpellcnes bűnössé-
gét. Ennek dacára Széchényi közjegy-
zői irodája működik, mert a volt or-
szágmozgósilási kormánybiztost máig 
sem függesztették fel közjegyzői gya-
korlatától. A távirat kéri a közjegyzői 
jogosítvány megszüntetését és az iro-
da azonnali bezárását. 

—oOo— 

Uj szervezeti beosztás a városházán 
Változások a vezető tanácsnokok ügyrendi 

beosztásában 
(Szeged, január 2) Dénes Leó elv-

társ, polgármester az uj év kezdetén uj 
szervezeti szabályzatot és ügyrendi be-
osztást léptet életbe a városházán. Az 
uj ügymenet lényeges eltéréseket tar-
talmaz az eddigi szabályzattól. A szer-
vezési ügyeket érdemben a po'gármes-
ter hatáskörébe utalta, mig a katonai 
ügyosztály önálló jellegét megszüntette 
és csupán egy katonai nyilvántartót 
hagyott meg, amelyet a főjegyzői hi-
vatal hatásökrébe utalt. A katonai ügy-
osztály hadigondozási és hadifogoly 
ügyeit pedig a népjóléti ügyosztály ha-
táskörébe tette át. Érdekes változtatás 
az is, hogy a közművelődési ügyosz-
tály hatásköréből kivette a városi ker-
tészet és a városszépitcsi ügyek vitelét 
és a gazdasági ügyosztály hatáskörébe 
lette át. 

Ugyanide került a mezőgazdasági 
közigazgatás is, mig a közigazgatási 
ügyosztálytól az összes közjogi kérdé: 
seket a főjegyzői ügykörbe osztotta be. 
Az uj szervezeti rendben visszaállítják 
az útügyi előadói tisztet is és ezt az 
elnöki hatáskörbe utalják. Ugyanide 
tartoznak a fegyelmi ügyek is. Az ügy-
osztályok egyéb jogköre a régi szerve-
zeti szabályzat értelmében megma-
radt. Uj ügyosztályt is állítottak fel — 
ideiglenes jelleggel —, a közellátási 

hivatalt. 
Az uj ügybeosztással kapcsolatban 

az egyes ügyosztályoknál vezetői válto-
zások is lesznek. "így az adóhivatal, 

! mint önálló ügyosztály megszűnik és a 
[ III . ügyosztály elnevezése ezután pénz-
i ügyi-, illeték- és adóügyosztály lesz, 
amelynek élén Róna Béla elvtárs, ta-
nácsnok áll. Az adóhivatal élére dr 
Bakos Géza tb. tanácsnok kerül, Töl-
csért/ László eddigi adóügyi tanácsnok 
a közigazgatási ügyosztály élére kerül, 

-mig dr. Donászy Kálmán tanácsnok 
átveszi a közművelődési ügyosztály 
vezetését. A közellátási ügyosztály ve-
zetője pedig dr. Simon József tb. ta-
nácsnok. 

Dr. Antalffv György elvtárs, helyet-
tes polgármester az év utolsó napján 
a központi kiadóhivatalt feloszlatta, 
illetve a kiadóhivatal tisztviselőit az 
ügyosztályokba osztotta be. Ezzel egy-
idejűleg életbelöptette az alszámos ik-
tatási rendszert is. A központi iktató-
hivatal eddigi rendszere változatlanul 
fennmarad. 

Dénes Leó elvtárs, polgármester alá-
irta a határozatot az uj szervezeti be-
osztásról és egyúttal felhívta az ügy-
osztályvezetők figyelmét, hogy a leg-
rövidebb idő alatt pontos tisztviselői 
létszámjelentést tegyenek. 

Színház :-: Művészei 
HETI MŰSOR: 

Csütörtök délután fél 5-kor: Házi 
tündér. 

Péntek délután fél 5-kor: Harapós 
férj. 

Szombat délután fél 5-kdr: Házi 
tündér. 

Vasárnap délután 2-kor: Szilvesz-
teri vidám est. 

Vasárnap délután 5-kor: Harapós 
férj. 

lanuar 13-án lesz a filharmó-
nia legközelebbi hangversenye 

Még viszhangzik a zenekedvelők 
körében áz első filharmonikus hang-
verseny "nagy sikere, az á" lenyűgöző 
élmény, amelyet a remek zenekar 
összjátéka, a vonósok tökéletes mű-
vészi teljesítménye jelentett. 

A zenekar azóta még jobban össze-
kovácsotódott és a színezés és kife-
jezés biztonságát növelte az együttes 
egybehangolódó kemény munkája. 'A 
sajtó és közönség elismerése lelke-
sedéssel telitelte a muzsikusokat, akik 
szívvel, lélekkel várják a legközelebbi 
hangversenyt, hogy megmutathassák, 
mivé alakult a zenekar elindulása óta. 

Január 13-án, vasárnap délelőtt 11 
órakor tartja a Filharmónia legköze-
lebbi hangversenyét a zeneirodalom 
reprezentatív müveivel. Vezérivel Vaszv 
Viktor. i 

Itt mutatkozik be SzeMM&rtyl László 
mint virtuóz Tschavkevszkv gyönyörű 
hegedűversenyében. Előadásra kerül-
nek Gotdmark- és Brahms-alkotások. 

Az első hangverseny kellemetlen 
mellékkörülményéi, a fűtetlen szín-

ház, most a szezon megindulása foly 
tán kiküszöbölődnek. A színház néző-
terének kellemes légkőre fokozni fogja 
a művészi élvezetet, az elmélyülést 
és a Filharmónia hangversenyei Is-
mét a régi, meleg hangulatu művészi 
és társadalmi 'eseményei lesznek Sze-
gednek. 

A bérleteket és jegyeket a Délma-
gyarország és a Szegedi Népszava 
kiadóhivatalában kapja meg a közön-
ség. 

Január 12-én, szombaton délelőtt 
11 órai kezdettel ifjúsági hangver-
seny. Az ifjúsági bérleteket a kijelölt 
szervező tanárok juttatják az ifjúság 
kezeihez. 

Balázs Bcia előadássorozata 
az Ujságiróoithonban 

Az Ujságiróotthon vezetőségének 
felkérésére, Balázs Béla, a Szegeden 
tartózkodó világhírű magyar iró négy 
előadáshói álló szemináriumot tart 
Szeged értelmisége részére. Az előadá-
sok összefoglaló cime : „Értelmiség és 
szocializmus" és magában foglalja a 
két fosalom egymáshoz való viszonyá-
nak egész problematikáját. 

Balázs Béla nemcsak kiváló iró, ha-
nem nagyfelkészültségü-szociológus és 
azonkívül lebilincselő modorú előadó 
és igy érthető, hogy előadássorozata 
iránt máris nagy az érdeklődés Szeged 
intellektuális köreiben. Minden előadást 
vda követ, amelynek során Balázs 
Béla készséggel válaszol a témakörrel 
kapcsolatos minden felvetett kérdésre. 

Helyes volna, ha az érdeklődők — 
tekintettel a sorozat szemináriutnszerü 
jellegére — mind a négv előadást meg-
hallgatnák. Az első előadás január 5-én, 
szombaton délután fél 5 órakor kezdő-
dik az Otthon helyiségéhen. Vendégeket 
sziveseá lát a vezetőség. 

A Nemzeti Segély munkás-
hangversenysorozatának első 

előadása 

A Nemzeti Segély ingyenes munkás, 
koncertsorozatának első hang verse, 
nyét január 1-én délután lartotta meg 
a Nemzeti Segély székhazában. A 
hangverseny előtt Várady László, az 
ismert hegedűművész és karnagy is-
mertette néhány szóval a Nemzeti Se-
gély rendezésében meginduló munkás-
koncertsorozat célját. A Nemzeti Se-
gély legújabb feladatának tűzte ki — 
mondotta Várady László —, hogy 
azok a dolgozók, akik edd'g el voltak 
zárva az igazi művészettől, fokoza-
tosan megismerjék azokat és ez-
által lelkük- nemesedték és t 
lét értelméhez közelebb jussanak. 

Az elhangzó darabokat Váradj 
László néhány magyarázó sor kisére-
lében konferálta be. Az első szám Ker-
tész Tibor gordonkajátéka, aki Kertész 
Tiborné zongorakiséretében Gluck 
Melódiáját játszotta. Tehetséges fiatal 
művész. Horváth Júlia, a Nemzeti Szín-
ház tagja, Ízléssel előadott Ady-versei 
következtek. Ki kell emelnünk Várady 
László hegedüjátékát. Dvorzsák Humo-
reszkjét és Brahms egyik magyar tán-
cát adta elő, Harkányi Ödön "szintén 
Ady-verseket szavalt. 

A műsor másik kiemelkedő száma 
Nádas Tibor operaénekes volt, aki re-
mek hangjával és előadásmódjával 
magával ragadta a-hallgatóságot. Dénes 
Erzsébet zongorakisérete emeli a hatást 
Az orosz zene szépségeit is megcsillog-
tatták. Sándor András hegedűn Mus-
sorgszkij orosz nemzeti táncát adta elő 
nagy tetszést keltve A műsor befejező 
száma Nagygyörgy Maria szavalata 
aki József Attila és Várnai Zseni sza-
vait elevenítette meg művészi előadá-
sában. , (r. n i ) 

—oOo-
A város a Nemzet! Színháznak 
adta a szabadtéri játékok disz-

leteit és színpadi anyagát 
A Szegedi Nemzeti Szinház előadá-

saival kapcsolatban általános panasz, 
hogy a diszletezés szegényes és primitív, 
A szinház azzal védekezik, hogy nincs 
megfelelő anyagi fedezel uj diszieiek 
készítésére és anyag sem áll rendelke-
zésre díszletek készítésére. A város, 
hogy a bajon segítsen, a szinház ren-
delkezésére bocsálolta a szabadtéri já-
tékok megmaradt diszlcí ii t ; húszezer-
méter molinót, valamint több más szin. 
padi felszerelést. Jelentős segítség ez % 
szinház számára, különösen a húszezer 
méter molinó jelent nagy segítséget, 
mert ebből a ma szinte beszerezhetet-
len mennyiségű di-.z etrászo iból jónc-
hány bemutató diszlete-l el ludják ké-
szíteni. 

Nem elég azonban, hogv a színház-
nak anyaga legyen az uj díszletek el-
készítéséhez, díszlettervezőre is szükség 
lenne, aki a drága anyago' müve -i 
módon, okszerűen és gazdaságosan fel 
tildja használni. Lehetette í helyzet, 
hogy a többszázfőnyi szemelyzelet fog-
lalkoztató szegedi állami szinháznai; na 
legyen díszlettervezője és e.v díszlet-
festő mesterember ,,ter\ zv az egyes 
darabok színfalait. Minden valamire . , á 
vidéki szinháznak van díszlettervező a, 
feltétlenül gondoskodni kell tehát ró i , 
hogy a társulat megszervezésénél el-
követett gondatlanság póto.tassék és a 
Szegedi Nemzeti Szinháznak is legyen 
díszlettervezője. 

—oOo— . ) 

Békebeli hangulatban zajiolt la 
az Ujságiróotthon Szilvcsztera 

A békeévek vidám hangulata, tért 
vissza Szilveszter éjszakáján az Új-
ságírók és Művészek OUhonába, ahol 
a széperi feldíszített termekben bú-
csúzott Szeged művészvilága a klub' 
polgári tagjaival együtt 'az óévtől s 
üdvözölte az ujesztcndőt.Az éjfél előtt 
megrendezett h ingverse, lymüsorbaa 
Ferencz Anikó, Darvas Ibölva, Iler-
czeg Kató, Érdv Pál és Garai Ernő, 
a Nemzett Szinház opernegyuttesének 
lapjai- szerepeltek fergeteges siker 
mellett áriákkal és dalokkal. A zon-
gorákiséretel Déues Erzsébet és Mura 
Pé'er látták el. Az óévet Bereyuá 
Cső nyi Piroska parenlálla el szelle-
mes "búcsúztatóban. Megemlékezett a 
szegedi újságírás halottairól. A je-
len levek felállással áldozlak az 
elhurcolásban és a csatamezőn el-
nunyt újságírók emlékének. Az ul# 


