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H I E E K 
nRPIREDO 

Vasárnap, március 23. 
Nemzeti* Szinnáz: Este 7 ó rakor : 

Nebántsvirág. Hétfőn: Filharmóniai 
hangverseny. 

Széenervi Filmszínház: f é l 4, féf 
6. fél 8: Az eskü. Hétfőn: Mrs. Mi-
uiver . 'Az óv legszebb amerikai filmje; 

Belvárosi Mozi: Fél 4, f é í 6, féf -S: 
Zűrzavar a mennyországban. Hétfőn 

Korzó Mozi: Fél féf 6, féf 8: 
Aloma. Hétfőn is. 

Muzeum: Nyitva 9-től l-ig. Hétfőn: 
Zárva. 

Somogyi könyvtár : Zárva: Hét főn : 
Nyitva 9-től es te 7-ig. 

Egyetemi könyvtá r : Zárva. Hét főn: 
Nyitva 8-tól este 7-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
A])ró Jenő, Kossuth L.-sugárút 59; 

Franki József, S/t. György-tér 6: Juszt 
Frigyes, Petőfi S.-sugárul 41; Temes-
váry József, Klauzál-tér 9. 

— Időjárás jelentés: Mérsékelt 
délnyugati, nyugati szél, változó 
felhőzet, többfelé kisebb eső, a hő-
mérséklet tovább emelkedik. 

— Áramszünet. Ma, március hó 
23-án reggel 7 órától délután 2 
óráig Kossuth lajos-sugárut — 
Nagykörút — Vásárhelyi-sugárut 
— Körtöltés által bezárt területen, 
ezenkívül Ujsomogyitelepen, Aig-
ner- és. Gyulapüspök telepen áram-
szünet van javítási munkák miatt. 

— Bőrutalványok osztása cipé-
szek, csizmadiák részére az ipar-
testületben a hivatalos órák alatt. 
Fémutalvány ugyanakkor. 

— A Magyar Vöröskereszt közte--
ménjei. Oroszországból levél érke-
zett Demkó-Belánszky Tiborné, 
Korom Mihály, Rácz Imrére, Bar-
tus Andrásné, üzenet dr. Maiász 
Oltó és Fehér Márton hozzátarto-
zói részére. Jelentkezzenek iro-
dánkban (Szeged, Széchenyi-tér 
16. szám, I. em. Stühmer-cukorka-
üzlet felett) Gajda István és Csa-
inangó Ferenc hozzátartozói, va-
lamint azok, akik Haberstrok Kon-
rád apatini születésű 21 éves orosz-
országból hazatért és Sehón Jakab 
cservenkai születésű egyén tartóz-
kodási helyéről tudnak. 

— Vasutasok kitüntetése. A vas-
utasok a felszabadulás óla, külö-
nösen azonban a mögöttünk álló 
kegyetlen télen óriási munkát vé-
geztek,. bogy a vasút jól műkőd 
jék. A köztársaság elnöke a vasút 
újjáépítésében kitűntek közül Sze-
geden Erdélyi Béla és Lahő János 
vonatfékezöknek a Magyar Köz-
Társasági Érdemérmet adományoz-
ta. 

— Ipari tanfolyamok indulnak 
az iparostanonciskolában a követ-
kező szakokban: asztalos-, cipész-
férfiszabó-, és női szabóipari to-
vábbképző szakrajztanfolyamok 
iparosmesterek és segédek részére. 
Női szabó modellirozó és gyakor-
lati tanfolyam szakrajztan folyamot 
végzett mesterek és segédek ré-
szére, fodrász-, szobafestő és má-
zoló-, és fogmüvesipari gyakorlati 
tanfolyamok mesterek és segédek 
részére, továbbá lakatosipari szak-
rajztanfolyam a kis-',és a gyáripar-
ban .foglalkoztatott segédek ré-
szére. A fanfolyamokra április l-ig 
lehet jelentkezni az iparostanonc-
iskola irodájában, Eotvös-utca 2. 
szám alatt, délelőtt 8—12-ig. és déf-
után 2—6-ig. ' 

— Népfőiskolai előadások. Már-
cius 24-én, hétfőn délután 5 órai 
kezdettel népfőiskolai élőadások a 
gyakorló polgári iskolában (Bof-
dogasszony-sugárut 8.). 5—6 óráig 
Eperjessy Kálmán: Magyarország 
és a nemzetiségek, 6—7 óráig Gallé 
László: A kémia mai világképe, 
7—8 óráig Kanyó Béla: A nép-
egészség „modern problémái cím-
mel tartanak előadást. Belépés díj-
talan. Minden érdeklődőt szívesen 
látnak. 

Gyöngyösi János külügyminiszter: 

Szeretném, ha nem indulatos, hanem gondolkodó magyarok 
beszélnének a s z a b a d hitoktatásról" 

fi Hllíligyminiszter a szevfei-magyar barátságiéi beszélt a szegett! Kisgazctooárf 
szombat esti gyűlésén 

(Szeged, március 22.) Pénteken 
délután Szegedre érkezett Gyön-
gyösi János külügyminiszter Dulín 
Jenő belügyi államtitkárral, Gabik 
János és Futó József nemzetgyű-
lési képviselőkkel. Megérkezésük 
után a szegedi Kisgazdapártnak s 
Tisza-szálló nagytermében rende 
zelt gyűlésén szólaltak féf. 

Gyöngyösi külügyminiszter) a ko-
alíció kialakulására vetett visz-
szapillantást és megállapította azt 
hogy a mult bűnös, hibás kor-
mányzata következtében áz ország 
belesodródott a háborúba, még-
pedig azon az oldalon, aliol nem-
csak -anyagi vereség, várt rá, de 
súlyos erkölcsi tehertétel is, mert 
ismét a németek oldalára álte>tt 
amelv nemzetet ebben a háború-
ban nemcsak katonai felelősség, 
de sulvos morális felelősség, a 
gaztettek egész sora terheli. Kifej-
tette, hogy a kibontakozás útja a 
belpolitikában az összes haladó 
erők összefogása utján válhatott 
lehetővé, a külpolitikában pedig 
csak egy lehetett a helyes ut: an-
nak az államnak a megnyerése, 
amely a legnagyobb katonai hata-
lomként jelentkezett azzal a szán-
dékkal, liogy Magyarországot a fa-
sizmus szoritó karjaiból felszaba-
dítja. A továbbiakban Gyöngyösi 
János külügyminiszter a szovjet-
magyar barátságról szólt és a kö-
vetkezőket jelentette ki: 

— Ez a barátság, eltekintve at-
tól. hogy "valaki érzelmitög.köze-
lebb. vagy távolabb áll-e a szovjet 
szocialista államhoz, azon a reali-
táson épül. hogy szomszédunkban 
van egy olvan hatalom, amelynek 
kezében van a világ egyhatodrésze. 

— Az, hogv Debrecenben meg 
alakulhatott a demokratikus ma 
gyar kormány — folytatta a kül-
ügyminiszter —. vagyis megalakít-
hattuk a független, szabad Magyar-
ország első kormányát, az is ennek 
a hadseregnek köszönhető. Nekik 
köszönhetjük, hogy a háborusuj-
lotta országok közül talán lege'ső-
nefe tudtuk az állami apparátust 
helyreállítani, tudtunk öná ló ál-
lami életre berendezkedni és meg-
kezdhettük az uj " Magyarország 
alapjainak a megvetését. Az a vá-
lasztás is. amely annyit használt 
nekünk, az első szabad demokra-
tikus választás, az is ennek a had-
seregnek köszönhető. 

A külügyminiszter beszélt a Kis-
gazdapárt eredeti békési program-
járól is. amelynek Tőcélja a Hor-
thy-bürokrária elleni harc, a föld-
reform befejezése, valamint a ka-
pitalizmus és hankokrácia elleni 
küzdelem volí. 

Kitért az összeesküvésre is és 
megállapította, hogy ezek. az elve-
temült. gálád emberek az uj, most 
sarjadzó demokráciát akarták meg-
dönteni. hogy visszahozzák a régi 
rendszert. Ezek az emberek mind 
abból a táborból kerültek ki, 
akik jobb életet tudtak maguknak 
a múltbaii biztosítani. 

— Kötelet nekik! - kiáltották 
közbe néhányan, de itt is, ott'is le-
pisszegték a közbeszólókat. 

•Érintette a liadifogolykérdést is 
és erről a következőket mondotta: 

— A hadifoglyok jelentős szám-
mal érkeztek már háza, pedig erre 
a Szovjetuniót semmiféle jogsza-
bály, vagy nemzetközi jog„ nem 
kényszert tette. Hogy sokan nem 
tértek még haza, azt ne tessék a 
mi hibánknak betudni, hanem gon-
doljanak arra, bogy mennyi hibát 
és vétket követtek el azok a ma-
gyar néppel szemben, akik a múlt-

ban ennek a szörnyű tragédiának 
tették ki nemzetünket. 

Beszéde végén kitért a közel-
múltban lezajlott diáktüntetések-
re is. 

— Nem látom semmi okát an-
nak — mondotta —, hogy miért 
kell a gyermekeket az utcára ki-
küldeni tüntetni, amikor semmi 
olyasmiről nincsl fefeó, hogy a val-
lás szabad gyakorlása elten a ma-
gyar demokrácia bármiféle lépést 
akarna tenni. Amit akarunk £t n i, 
az az egyház és a magyar politi-

kai élet vezetőinek közös meg-
egyezése. 

Amikor erre a közönség közül 
többen rosszindulatú, heves kije-
lentéseket tettek, a külüg*'minisz-
ter még hozzátette: 

— Szeretném, ha nem indulatom 
magyarokkal, hanem gondolkodó 
magyarokkal lenne dolgom ebben 
a kérdésben is. 

A külügyminiszter beszéde után 
Dulm államtitkár, vafamint Futó 
es Gabik képviselők tartottak be-
szám olót. 

ária Kis Kassában 
Frissen csapolt tavaszi sör 
Egész nap zónák. 
Különleges halak. 

s z í n h á z u müvÉsze:t 
Jeanne Marié üarré 

zongoraestje 
Cortot mellett kétségtelenül J caane 

Marié l í a r r ée művészetében ragyog 
a francia kui tura szelleme a legtisz-
tábban. Eszményi harmóniába olvad 
itt a legkicsiszőltabb virtuozitás és 
formálás a kifejezés nemes egysze-
rűségével és abszolút költőiségével. 
Darrée asszony a művészi fejlődés 
u t ján elérkezett oda, hogy az előadás 
anyagszerüsége szinte megszűnt és 
a remekműben megszólal az őrök 
ember i lé]ek szépségvágya. A Tisza-
szálló nagytermében péntek este ren-
dezett hangversenyén a közönség mint 
kedves ismerőst üdvözölte a már 
többizben Szegeden jár t kitűnő zon-
goraművésznőt. 

Darrée, amióta utol jára hallottuk, 
nagyon elmélyült és lemondott az ön-
célú zongorázás minden hatáseszközé-
ről. Bilíentésének bársonyos puhasága 
és pára t lan színskálája a ragyogó 
francia iskolát (Philippe tanítványa 
volt) is dicséri. Ritmusának tüze a 
hangárnyalatok csodálatos finomsá-
gaival ölelkezik. Kicsiny keze elle-
nére" szinte egy zenekar hangpompá-
ját érzékelleti és amellet t megDirkó-
zott szegedi zongorájának fogyatékos-
ságaival. Lira és monumental i tás egy-
formán tökéletes kifejezést nyer t já-
tékában, amely csupa feszültség és 
önfeledt mámor. 

Chopin- és Liszt-müvekből állította 
össze műsorát . A Chopin Asz-dur bal-
lada mindjár t megmulat ta igazi egyé-
niségét. Menten a szokott modorossá-
goktői és túlzott érzélgősségtől, elő-
adásában kivirágzott a chopini álom-
világ megindító költészete, amely oly 
sokat nyer t a francia miliő arlisz-
tikumából. Az Asz-dűr keringő kecses-
ségében felülmúlhatat lan interpretá-
ciója f ékes bizonysága volt annak, mily 
magasságban tündököl a nagy lengyei 
zeneköltő szalónosnak mondott tánc-
muzsikája. 12 Pre lude zárta be a 
chopini sorozatot. Mindannyi élmény, 
szinte kár volna előadásukat r.m-
gozni. A ráadásul játszott két Elüd 
közül a Ges-dur okfávetüd lepkészár -
nyakon tovasuhanó hangzás-szépsége 
tomboló tapsorkánt váltott ki. 

Liszt Szt. Ferenc legendájában a gran-
diózus felépítést csodálhattuk meg. A 
• Szerelmi áloin« is u j szint kapott 
Darrée poétikus értelmezésében, a 
fény-1 és árnyékhatások finom vibrálá-
sában. A hangverseny csúcspontja 
volt a aFeux iölíets* szákrázóau szel-
lemes élőadása. A ri tkán ha l lha tó 
»Chasse Sauvage*. a technikai kidol-
gozás fölényével, majd a »Campa-
nella* a lélegzetelállító könnyedség 
és a nagy tempó el lenére a téma-
plaszticilás egyszeri tökélyével bilin-
cselt le. A ráadások során Debussy, 
Saint-Sáens és Schubert müveket hal-
lottunk, ezekből k iemelhet jük a bal-
kézre irt Saint-Sáens Bourrée-t , amely 
valósággal lázba hozta a hallgatósá-
got. 

i Az ilyen magasrendű művészei 
valóban nagyobb érdeklődésre tart-
hatott volna számot a tiszaparti met-
ropolis közönségénél. 

Szatmári Géza. 

A üha rmon ikusok hirei 
Vasárnap délelőtt 11 órakor í ü h a r -

nui-iítUus ifjúsági előadás a Nemzeti 
Színházban, a hétfői díszelőadás tel-
jes műsorával. Vezényel Vaszy Vik-
tor. Bevezető előadást tart Várady 
uasz io karnagy. Miután az iskolák! 
nem tudták megszervezni a hangver / 
senyre növendékeiket, a f i lharmo-
nikus egyesület előadás előtt az elő-
csarnok pénztáránál á rus í t ja a jegye-

Március 24-én, hétfőn este 7 órá-
kor az idei első bérlel i hangverseny 
Haydn-, Bax-, Beoussy- és Moussorg-
szky-müvekkel. Vezényel Vaszy Vik-
tor. Jegyeket hangverseny előtt a 
pénztár á rus í t ja . 

— Az MKP Betv. II. pártszerve-
zet vasárnap 6 ,órai kezdettel tánc-
cal egybekötött teadélutánt rendez. 
Mindenkit szereteltei várunk. Ve-
zetőség. 

— Családi est a Katolikus Ház-
ban. Ma délután 5 órakor lesz a 
Kat. Házban a belvárosi egyház-
község ötödik családi délutánja. 
Előad dr. Somogyi József egyet, 
rk. tanár Az ember eredete 'c í -
men, kisérő műsort pedig a bel-
városi leányiskola növendékei ad-
ják. 

— Emésztését szabályozza a Fe-
renc József keserüvizzel. 

— Jelentkezzenek a képzőművé-
szeti kiállítás sorsjegynyertesei. A 
legutóbb Ihegrendezett képzőmű-
vészeti kiállítás alkalmával a kö-
vetkező sorsjegyek nyertek: a 1550 
Csizmazia K. müvét, 1. 332 Diny-
nyés, 4858 Erdélyi. 4550 Gábor j „ 
1135 Kopasz M.,' 1223 N. Kovács, 
820 Parobek, 1391 Rimanóczy G.. 
1171 Somogyi A.„ 365 Szőke' Gy.. 
176 Tápai L., 4577 Vigh, 1776 Vin'k-
ler L. és a 1. 241 szánni sorsjegy 
Vlassics müvét, valamint 4233 sz. 
Dorogi festményt nyert. A fenti 
számú sorsjegyek tulajdonosai a 
sorsjegy ellenében vegyik át a mu-
zeumban a nyereménytárgyakat. 

— MATEOSz fuvaríelvétel Baj-
csy ZsllinSzky-utca 13. Tel.: 828. 

x Eljegyzés. Reketye Marika és 
Rácz József ht. örm. jegyesek. 
(Minden külön értesítés Helyett.) 

— Tánc ma cs kedden az ipar-
testületben. 

Köddesi a Déimagyarország kiadóhivatalának kirakatában közsz Amiére 
tesszük az előfizetési verseny dijainak egy részét. 


