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N A P S B E N D 
Vasárnap, október 5. 

Nosíaeü Színház. Nyári szünet. 
Sséchenvi Filmszínház: fél 4. 6, 

fél 8: Kisiklott élet. Hétfőn is. 
Be (városi "Mozi: 1, 6 és 8 órakor: 

Útonállók réme. Hétfőn: Az eicsálá-
iott csábító. 

Korzó Mozi: 4, 6 és 8 órakou, 
L o i n j s o r s . Hétfőn is. 

Mttíeum: Nyitva 9-től l-ig. 
Somogy; könyvtár: Zárva. 
Egyetemi könyvtár: Zárva. 

Szolgálatos gyógy szer tárak: 
Gerle-lakács: Klauzál-tér 3; Just 

frigyes: Petőfi Sándor-sugárut 59; 
Törők Márton: Csongrádi-sugárut 14; 
Selmelczi Béla: Somogyitelep IX. utca 
ií89. seám. 

N É P B I R ő S Á G I N A P I R E N D 
Kedd: Kozma 9: Böhler János; fél 

10: Koncz István, Kiss Dezső fél 9: 
dr. Mihalovics Sándor, 10: Tóth Imre 
ós társai. 

Szerda: igazolások: fél 9: Kollár 
Dezső, fél 10: Végvári Ferenc, fél 11: 
Gera István, 11: Gyuritza Pál. 

Csütörtök: Kiss Dezső (ötöstanács): 
Papp Ernő, 10: Csizmadia Ferenc, 
11: (Szekeres Gézáné. Kiss Dezső fél 9: 
dr. Wiener Tibor, fél 11: Mézi Fe-
renc. 

Péntek: Kozma 9: Merts László, 
10: Lacza József. 

o i l t ö b e i ü e . 
Kilencvennyolc évvel 'ezelőtt 

balt meg a fiatal magyar szabad-
ságért tizenhárom igazi magyar 
hazafi. A zsarnokság és a nem-
zetkőzi reakció áldozatai voltaik. 

Emléküket évenkint újra ós 
újra felújították, de igazan csak 
most értékeljük vérül; hullását. 
Most, amikor tudjuk, hogy a má-
sodik esztelen háborúban min-
denre jutott vér — csak az el-
lenállásra, az igazi szabadság-
harcra kevés. 

Aradi tizenhárom — maroknyi 
magyar ellenállás: égő áldozat 
az emberibb, szabadabb élet ol-
tárán! 

— Cserkész segédtiszti tanfolyam. 
A Magyar Cserkészfiuk Szövetsé-
gének V. kerülete vasárnap és hét-
főn segédtiszti tanfolyamot rendez 
Szegeden. Ezen előreláthatóan 
igen nagyszámú cserkész vesz részt 
egész Csongrádi!iegyéből. 

— Ma este Csokonai-dara!) a 
Munkás Kulturszöreíségjhen. A 
Munkás Kulturszövetség évadnyitó 
előadásán a szakszervezeti szék-
házban Csokonai, özv. Karnyóné 
és a szeleburdiak c. színdarabját 
hozzák sainre a lelkes munkás 
színjátszók. Az előadást máris nagy 
érdeklődés előzi meg. 

x Dr. Varga Sándor belgyógyász-
szakorvos, volt egyet, tanársegéd 
rendelését Valéria-tér 11. sz. alatt 
megkezdte. 

x Smarí Paríumery (Budapest, 
Váci-utca) kozmetikai készítményei 
kaphatók kizárólag az Apolló illat-
szertárban, Kígyó-utca. 

— A Magyar Pedagógusok Sza-
bad1 Szakszervezete szegedi cso-
portja gyermekruha szabás-varrás 
tanfolyamot rendez szaktanár ve-
zetésével. A tanfolyamra jelentkez-
ni a szakszervezeti irodában lehet, 
Kálvária-utca 10. szám, délelőtt 11 
—12 óráig. A tanfolvam kezdete: 
október 10. 

x Epeköveknél igyék rendszere-
sen Ferenc József keserüvízet. 

— A Magyar Nők Demokratikus 
| Szövetsége székházában gyermek-
I ruha-bemutatót akar tartani. Fel-
kéri a gyermékruhaszalon tulaj-
donosokat, megbeszélés végett je-

< lentkezzenek a szövetség székhá-
i I Zában, Tisza Lajos-körut. 
1íj x Tánc ma az ipartestületben, 
j x T iz ebéd 28 forint. 2 tál 1)5-
] régies étel. Hetenként 3-szor hus, 
j 2-szer tészta. Mindén szakszerve-

zeti tag igénybe veheti. Dolgozók 
j konyhája. Vár. 
i x Á szegedi állami zenekonzer-
; vafóriium igazgatósága felhívja az 
. eddig még felvételi vizsgát nem tett 
és beiratkozni szándékozó növen-

. után 6 órakor taggyűlést rendez 
\ a keddi nap helyett. Kérjük a ta-
gok szíves megjelenését. 

— Lopott kulccsal Idegen lakást 
nyitott fel. Monostori Mihályné 
monostori lakos Makón 1846 áprili-

dékek .figyelmét, hogy részükre 
— Ic íőJárás je lentés. Várható idő- S ujabb pótfelvételi vizsgálatot tart 

j^rás: Mérsékelt nyugati, északnyu-; október 8-án délután 4 órakor, 
gati szél, kisebb felhőátvonulások, _ A Magvar Nők Demokratikus 
valószínűleg eso nélkül. Az ériek Szövetségének ósomogyitelepi szer-
lehulés gyengébb, a nappalt hő-,; v e z e t e október 6-án, hétfőn dél-
mérséklet alig változik. 

— Ne feledkezzék meg az /Időt-
len shliíh-rő!! Ma, vasárnap reg-
i r e virradó éjjel ismét életbe-
lépett Magyarországon a téli idő-
számítás. Az elmúlt éjjel 3 óra- m u u u M U 1 , i U o a v i l a | J I U , 
kor mindönkinek 2 órára kellett s á b a n behatolt Oláh János lakásá 
visszaigazitania óráját. Felhívjuk b a C i n 6 t különböző háztartási cik-
olvasósnk ügyeimet erre, nehogy keket" élelmet lopott. Kihallgatása 
az egyórai többletalvás után ve- u t á n a vizsgálóbíró elrendelte elő-
leüenül előbb menjenek vasár- z e t e s letartóztatását, 
napi programjukra. Bár nem ár-
tana* ha ez a csoda végre meg-
történné Szegeden... 
— M a megnyílik a Városi Mu-

zeum ősrégészeti osztálya. Ma dél-
előtt 11 órakor megnyílik a mu-
zeum ősrégészeti és érmészeti osz-
tálya. A muzeum tiszaparti, bom-
basnjtotta részét teljesen rendbe-
hozták. Az egész gyűjteményt uj, 
szemléltető csoportosításban állí-
totta ki a muzeum. Az európai 
hírű, nagy értékű gyűjtemény ün-
nepélyes roegnyitásám a Magyar 
Nemzeti Muzeumot Banner János 
dr. egyetemi tanár és Radnóti Ala-
dlár dr. országos főfelügyelő kép-
viseli. 

— Tanfolyam vidékieknek. A 

Ö l J G Á S Z 
Ozlot: Károlyi u. 3. 
Üzem Tápéi utca 7. , tisztit 
— A Magyar Nők Demokratikus 

Szövetsége október 7-én, kedden 
délután 6-kor nőnapot tart. Kér-
jük a tagok megjelenését,, vendége-
ket is szívesen várunk. 

— ftjjelí garázdálkodó!? Hódme-
zővásárhelyen. Sós Sándor, Talár 
Ernő és még két fiatalkorú hódme-
zővásárhelyi legény szeptember 
22-re virradó éjjel borozlak. Ha-
zamenet az utcánjárókat megszó-
lították és gyufát, cigarettát köve-

, . ,„ ,J„1„ „ tellek, aki nem adott, összeverték. 
_?ar Műszaki Szövetség ivheg- Az egyik járókelőtől pénztárcát, a 

gesztő tanfolyamot rendez vidéki másiktól sálat és kalapot is elvet-
szakemberek'számára. Tájékozta-; tek. Rablás büntette miatt eljárás 
tőt az oktatóműhely küld' Buda-I indult ellenük. A vizsgálóbíró cl-
pest, VI., Liszt Ferenc-tér 11. rendelte előzetes letartóztatásukat. 

Az előjegyzett középiskolai tankönyvek 
és az éltalános iskola eddig meglelem 

V. V I I I . OSZTÁLYÚ KÖNYVE! ÁTVEHETŐK A Z 

árpád nyomda Szövetkezein: 
K E L E M E N - U 5. - K Ö L C S E Y - U . 2. í 

Hogyan neveljen mnganalc közönséget 
a szegedi Nemzeti Szinház 

A szegedi Nemzeti Szinház két-
éves története azt bizonyítja, hogy 
a színháznak még sok megoldatlan 
problémája van. Ez alkalommal a 
közönség kérdésével kívánunk fog-
lalkozni. Operára és operettre még 
csak akadt közönség, prózára azon-
ban nem sikerült komoly töme-
geket megmozgatni. Vizsgáljuk 
meg, miért nem látogatottak szín-
házunk prózai előadásai olyan 
mértékben, ahogy az kívánatos 
volna. 

A közelmúlt sziinházából örökség 
gyanánt nagy csődtömeg maradt 
reánk. Azok a rendezők és színé-
szek, akiknek 25 éven keresztül 
fő feladatául a minden áron való 
siker kicsihol ását jelölték meg, ter-
mészetesen néhány év alatt nem ke-
pesek módszerüket döntően meg-
változtatni. Legnagyobb részük 
meglévő készletéből él. Az uj §zi-
nészgeneráció felnevelése hosz-
szabb időt vesz igénybe s ahhoz 
is szükségesek volnának olyan pél-
dát adni tudó nevelők s olyan be-
vált pedagógiai módszerek, akik és 
amilyenek e pillanatban nincsenek, 
vagy csak elenyészően csekély 
számban vannak meg. 

A. legnagyobb hiány azonban a 
közönségnél mutatkozik. Az a te-
hetős polgári réteg, amelyre az el-
múlt évtizedek színházai építettek, 
talaját vesztette. A parasztság, a 
munkásság, a haladó értelmiség 
óriási tömegei viszont sem anya-
gilag, sem szellemileg nem voltak 
abban a helyzetben, hogy közvet-
lenül a felszabadulás után komoly 
tömegbázist adhattak volna a meg-
ujulő szinház számára. Egyébként 
is az újjáépítés legnagyobb terhe 
éppen ezekre a rétegekre neheze-
dett és nehezedik még ma is. Csök-
kent kereseti lehetőségek mellett 
Ierongyolódottan, fokozottabb fel-
adatot kell elvégezniők, nagy ré-
szüknek komoly, szervezett kap-
csolata a színházzal soha ném volt 
s így színházunk elveszítette leg-

főbb alapját: a közönséget. 
Szerencsére a Magyar Kommu-

nista Párt nagyszegedi végrehajtó-
bizottságának kezdeményezéséra 
Hj, nagy tömegek áramlanak a szín-
ház felé. Az idén is folytatja a* 
MKP ilyenirányú tevékenységét, a 
Dolgozók Színhazának előadásait. 
A Magyar Kommunista Párt meg-
adja a lehetőséget a színháznak, 
hogy a legnagyobb tömegeket nyer-
je meg. Ezt a szinház azonban 
csak akkor fogja elérni, ha ezek 
a tömegek a színpadon saját tü-
körképükkel találják szembe ma-
gukat és saját problémáikkal is-
merkednek meg. Az uj tömegek 
épp olyan aktiv alakító tényezőivé 
válnak színházunknak, mint ami-
lyen alakiló hatást gyakorol a szin-
ház rájuk. A színházműsor tervé-
véből ki kell maradnia a csődtö-
megként ránkmaradt világnézetnél-
küli drámáknak, mert a dolgozók 
széles rétegeiből kikerülő uj kö-
zönséget csak igy nyerheti meg. 

Színházaink nem azért kapnak 
szubvenciót, hogy meggondolás 
nélkül mindtent bemutathassanak. 
A szubvenció egyrészt a művészi 
színvonal emelésére szolgál, más-
részt olcsó helyárakat biztosit aü 
uj közönségnek. A Magyar Kom-
munista Párt elviszi szervezettsé-
gével az uj réteget, mert ezzel nem-
zeti célkitűzéseket szolgál. A nem-
zet színháza pedig mutasson be 
olyan darabokat, melyek a szé-
les népréteg, a nemzet problémái-
val foglalkozik. 

Mi kommunisták megszervezzük 
a szinház részére a közönséget, a 
színházon múlik, hogy megtudja-e 
tartani az uj réteget, kitudja-e elé-
gíteni igényeit. Ennek a közönség-
nek igenis van igénye: a maga v i -
lágnézetét, a maga problémái! 
akarja a színpadon látni, akkor 
megtelik a szinház, akkor lesz teli 
ház nemcsak a dolgozók előadá-
sán. D á n i e l G y ő r g f 

Sportvezetűképzés indii! a szegedi egyetemen 
A vallás- és közoktatásügyi minisz- képesiti őlk«t üzemek és vállaialoto 

tériunr hozzájárulásával nagyjelentő- sportjának vezetésére is. A tanfw-
ségü tanfolyam indul meg a közeli iyamra egyetemi hallgatókon k ivül 
napokban a szegedi egyetemen. A tan- felvesznek a kultuszkormány á ltal 
folyam célja, nogy "a demokratikus megállapított kereten beiül négy kö-
ujjászervezés kapcsán a széles nép- séniskolai végzettséggel rendelkező, 
tömegek sportját és testedzését le- i 8 é l e t é v ű k e t betöltött olyan hal iga-
hetfívé teflve és a tomecsnortot telie- t ó k ; U is> 8 ( { i k e t a a flzemek ennek a hetővé legye és a tömegsportot telje 
sen uj alapon megszervezze. Ennek 
előfeltétele megfelelően képzett sport-
vezetők "kiképzése, akik a legkisebb 
falvakban meg tudják indítani a 
széles néprétegek sportját. A tanfo-
lyam elvégzése után sportvezetői ok-

tanfolyamnak elvégzésére kijelölnek. 
Jelentkezni iehet a tanfolyamra ok-
tóber 14-ig bezárólag az egyetem reké 
tori hivatalában (Dugónics-tér), ahol 
a tanfolyamra vonatkozó részletes is-

leveiet nyernek a hallgatók, amely mertetés ís megszerezhető. 

VASÁRNAPI SPORTPROGRAM 
Ujszegedi SzAK-pályán: 12 órakor 

SzAK ifi—SzMTE ifi bajnoki, három-
negyed 2-kor SzAK II.—Kiszombor 
I. o. bajnoki, fél 4-tkor SzAK—Szegedi 
vegyes csapat edző mérkőzés. 

Lserepesseron: negyed 9-kor Hú-
sos—DFC II. o. bajnoki, - 10-kor Móra 
II.—Kinizsi II. o. bajnoki, három-
negyed 12-kor Móra ifi—MVSE Ifi 
bajnoki, fél 2-kor Rendőr—SzATE I. o. 
bajnoki, negyed 4-kor Móra város— 
SzEAC í. o. bajnoki. 

VasvAas-sfail'iaaban: fél 9-kor Rend-
őr II.--SzATE II. bajnoki, 10-kor Ba-
rátság—SzFIE II. o. bajnoki, 1-kor 
Baritság ifi—Tisza ifi bajnoki. 

Ady Eniire-térea: fél 2-kor Hon-
véd IL—Tisza II. bajnoki, léi 4-kor 
Honvéd-HTVE I. o. bajnoki. 

HonyaöMéren: 8 órakor Szikra— 
SzMTE II. bajnoki, fél 11-kor Do-
hánygyár—Kisvasút II. o. bajnoki. 

Csongrádon a Tisza—Cs. Barátság 
NB II., Szolnokon az SzMTE—SzMTE 
NB II. mérkőzéseket játszák. Makón 
MMTE—MKUMTE I. o. bajnoki és 
MMTE ifi— MKUMTE ifi bajnoki, Vá-

sárhelyen HMTE—Rákóczi I. O. baj-
noki és HMTE ifi-Rákóczi ifi baj-
noki, Baltonyán BTK—Postás I. o. baj-
noki, Várostanyán VASE-SzEAC II. 
II. o. bajnoki, Oszcntivánon OSE—Pos-
tás II. bajnoki, Szőregen Rákóczi II.— 
MKUMTE II. bajnoki, Dorozsrnán DFG 
ifi—SzATE ifi bajnoki mérkőzések ke-
rülnek sorra. 

Claraihoa' bafaoksáff 
A Széchenyi-téren délelőtt fél J>0 

órakor indul a marathoni stkfntó me-
zőny, a beérkezés ugyanott 12 ért 
körül. 

K O S Á R L A B D A 

A rákira: lornaesarBOfe itfvartta; 
délelőtt 10-kor SzEAC—B1AAV női N B 
II., 11-kor SzEAC—VAC férfi NB II 
és 12 órakor Tisza—KASE férfi NB U. 
mérkőzés kerül sorra. 

A SzAK nem jfcOrrft I«eupáa 
A SzAK szabadnapos NB l-es <««-

patának Tompára tervezett barátságos 
mérkőzése elmarad. 

telepi nttiheW 
í«r54i 2:1 (di j . 


