
& É L M A G Y A R O B Í 9 2 A U Szombat, 

Szegedi deportáltak sirfát tetieztéfc fe! 
Ausztriában 

A Magyarok Világszövetségei 
hivatalos értesítést kapott,; 
hogy az alsóausztriai Schuiz-
bacli község mellett magyar 
zridók sírjára bukkantak. Fő- j 
ieg szegedi származású ma-j 
gyár deportáltak tartózkodtak; 
a schulzbachi táborban. A tó-! 
megsirban névleg is meg le-] 
helelt állapítani Liebmann ] 
Szenka, Liebmann Flóra, Bo-
ros Pál, Boros Lili, Boros Pé- ' 
ler, Varga Lolti, Varga Vera, 

Porgez Margaretta, Kornis Jó-
zsefné, Varga Erzsébet, Vaj-
da Ernőné, Grosz Marcell, 
Grosz Sári, Vajda Éva, Vajda 
György, Ney Ernő és Ney 
Ernőné, állítólag! szegedi sz,ár-
mazásuak kilétét. A Magyarok 
Világszövetsége schulzbachi 
tömegsír áldozatairól fényké-
peket is kapott. Ezek megte-
kinthetők a Magyarok Világ-
szövetsége irodájában Buda-
pest, V., József-tér 2—3. 

A Magyar Hivaiásos Zenészek 
szabad szakszervezetének szegedi csoportja 
november 29-én, szombaton este !0 órától 
reggel 4 óráig a szegény gyermekek kará 

Rcsonyi feisegélyezésére a 

AFFAY-é t te rem és kávéház 
helyiségében B Á L Á T rendez. 

A DÉLMAGYAHOSZÁG 

hadifog oly szol gáláim 
Ujabban érkeztek: Vájsz Ist-

ván Sári, Bene József Mind-
szent, Csaba József Abony, Dá-
vid József 'Zalaszántó, Guti Já-
nos Bátya, Gulyás Ferenc Mező-
hegyes, "Dromiiies Vabán Kapu-
vár,' Dobrán .Mihály Mágócs, 
Üálui Sándor Hajduszovát, Deáki 
Imre Egerlövő, Deli Sándor 
Kai KI, Gyapjas Ferenc Mind-
szent, Dér István Abavár, Dér 
József Abavár, Dernei József 
ózd, Dobos János Kenézlő, Hé-
dtelhauer József Nyiresaholy, 
Daszkái Kálmán Nyiracsád, 2a-
pádi Lajos Pécs, Zöllner Ferenc 
Báránd, Zsiros István Rákoske-

resztúr, Zóka Ferenc Szilvás-
szentmar Ion, Sós I.ajos Pjlsfci, 
Kállai József Győr, Károly Imre 
Békés, Karcag Mihály Győr, 
Kertész György Sárbogárd, "Ke-
lemen Ignác Jászarbkszátiás, 
Kéki Sándor Dévavúnya, K. 
Szabó Sándor Törökszentmiklós, 
Kincses Imre Okány, Kiss Ber-
talan Diósgyőr. 

Szállói László (121/4 láger) 
Szeged, Hétvezér-utca -12. szám 
alá és Tőrök Sándor százados 
(62/13 láger) Szeged. Szent 
György-utca 4. száma alá szülei-
nek üzeni, hogy jói van és nem-
sokára hazajön. 

M a a k a s z t j á k 
H e k u s Döncit 

Pénteken megérkezett az ér-
tesítés az igazságügyminiszté-
riumba a köztársasági elnök író-
diájából, amely szerint Mészáros 
Istvánt, aLlas Hckus Döncit nem 
találta kegye lemre méltónak. 
Az iratokat még pénteken meg-
küldték a staláriáiis tanácsnak, 
hogy kihirdesse a kérelem el-
utasítását. *Ma délben felakaszt-
ják a veszedelmes gyilkost. 

a B e l v á r o s 

legforgalmasobb helyén 

k i rakaS k i a d ó 

Citn a k iadóban 

x Az MKP Belváros II. párt-
szervezetben szombaton este 
8 órai kezdettel tánc. 

x Tíz ebéd 2# forint. 2 tál 
bőséges étel. Hetenként há-
romszor hus, kétszer tészta. 
Minden szakszervezeti ta§ 
igénybevehet!. — Dolgoséi 
Konyhája. Vár. 

— Móravárosi elvtársak! 
Vasárnap reggel 8 órára min-
den elvtárs kivétel nélkül je-
lenjen meg a pártházban (Mó-
ra-utca). A tagsági könyvét 
hozza magával. Az Ifi-gárda 
megjelenése is kötelező. 

Írógépek 
vflfanjszánMlógépek, szak-
szerű javítása és karban 
tartása. Kellékek raktára 

Farkas lró„ épüzemnél 
Kossuth L.-sugárul 8., T.: 497 

yegarkezsD a ^ szténel iró 
- 1üuöí0 \ 

Egyedülálló! Megrendeli tollak átvehetők 
Praktikus Minden téztiezf K E X L B R 

Újdonság! Mindenszinben" trodaeépra uiat, kelemem-b. s. 

Munkások! 

DOLGOZÓK II. BÉRLETE 4. 
November 29-én, szombat 
este 7 órakor . 

E l v á l t a s s z o n y 
DOLGOZÓK II. BÉRLETE' 5. 

December 1-én, hétfőn 
este 7 órakor. 

ANNUSKA 
Bérleteket kérjük novem-
ber 29-ig elvinni. 

és Jegyek előjegyezhetők 
vólth lthatók a 

l l OÉLMDCYfiRORSZá 
kiadóhivatalában naponta 
8 órától délután 3 óráig. 

A Színház fűtve! 

növény harmat 
Száz virág illata és gyógyhatású 
Kapható minden jobb drogériá-

ban és gyógyszertárban. 

Hagy Mikulási füiíöiolivásár! 
Príma dugattyus töltőtoll 

Ft 24.-
Prima kuli Ft 28.--
Töltőlolí-csavariron tokban 

Ft 38.— 
Olasz Zemax USA tollai 

Ft 50.-
Stíma sweizi női toll Ft 80.— 
Stima sweizi méslertoU Ft 90.— 
14. kar. arany luxustól! Ft 96.— 
Világmárkás töltőtollak nagy 

raktára 
S Z E N E S ! irodagépvállalat 
Széchenyi-tér 7., telefon: 6-11. 

Szabó András zongoraes t j e 
Az állami Zenekonzervatö-

riumban csütörtök este S z a b ó 
András mutatkozott be jelentős 
művészi sikerrel. Műsoráért, 
amely a XX. század zenéjének 
érdekes keresztmetszetet adta, 
különös elismerés illeti. Úttörő 
munkát végzett B a r t ó k zon-
goraműveinek népszerűsítésével, 
d e S t r a v i n s z k i j , D e b u s s y 
cs P r o k o 1' i e f i ezultaf elő-
adott opuszai is nagyrészt uj-
tfonságszámba mennek Szegetlen. 
S z a b ó András a magyar al-
föld szülöttje, Hódmezővásárhe-
lyen működött saját zeneiskolá-
jában. Mint zongorista jócsen-
gésü nevet szerzett magának. 
Elsősorban a modern zené iránt 
érdeklődik. Állama ösztöndíjjal 
most készül külföldi tanulmány-
útra. 

A művész jellegzetes értelmi 
típus, inkául) muzsikus, mint 
hangszer-specialista. Logikus for-
maépitkezes, erőteljes ritmus-
érzék és valami nyugtalan ku-
tatóhajlam játékának szembe-
szökő tulajdonságai. Plasztikus 
kifejezésre törekvő zongorázásá-
ban' a finomabb hungá anyaiato-
kat kissé elhanyagolja, de ha-
tározott érdeme, liogy előadásá-
ban érezzük a feszültséget és 
a teremtő akarat szuggesztivitá-
sát. Igazi pianisztikus kultura 
helyett nála a Bartók-i muzsika 
őserejének robusztus eszközök-
kei való érzékeltetését kapjuk. 
Szinte a zeneaar hangzástöme-
geivel kéi versenyre. 

B a r t ó k övrjébői nem ép-
pen a leghálásabb müveket vá-
lasztolta. A nagy szonáta egyike 
a magyar mester problematikus 
alkotásainak. A döbbenetes 
mélységű lélekanalizisset le-
nyűgöző Sostenuto tétel előadása 
külön említést érdemei. A „Ro-
mán néptáncok* pompás soroza-
tában megkapott a tolmácsolás 
átlátszó tiszta vonalvezetése és 
friss lendülete. Az Improvizá-
ciókban a művész a színek sej-
telmes szépségével gyönyörköd-
tetett. 

Szünet u tán S t r a v i n s z k i j 
Pefrnska-szvifje következett kis-
sé túlméretezett dinamikájú és 
elmosódott előadásban. Üditő el-
lentétként haLott a három D e-
b u s s y-számban S z a b ó And-
rás finom pa s z tel l-fe s t. ése. (A 
lenhaju lány.) Prókofieff gvujtö 
indulója és' fin torokkal teli Ga-
votte-ja zárta lm az élvezetes 
hangversenyt. A közönség meleg 
tapsait a kitűnő művész ráadá-
sokkai köszönte nueg s ezek stí-
lusosan illeszkedtek ragyogó, ér-
tékes műsorához. 

Szatmári Géra 

HAVASESö 
Élénkebb délkeleti, déli szél, felhőátvonulások, teMŐs, 

felhős idő, többfelé havaseső, eső, a magasabb helyefeÍK 
havazás. A hőmérséklet emelkedik. 

ninden mennyiségben 
legolcsóöban 

KOVÁCS IMRE 
taiioriftkereskedó, 
Fissá Lajos-Stőru! 48 
Felefou 2—45. 

Dr. ErsSHiii 
a szegedi MSiMT 

ui ügyvezs ő e ntine 
A Magyar-Szovjet Művelő-

dési Társaság uj erővel fris-
sítette fel vezetőségét. A Szov-
jetunióból nemrég hazatért 
dr. Erdődi József tanársegé-
det választották meg ügyve-
zető elnökké. Erdődi ismer-
tette 3 havi tervezetét, amely 
ingyenes kamara-, kullur-, ze-
nei-, stb. előadásokból áll. 
Ezeket az előadásokat nem-
csak a Magyar-Szovjet Műve-
lődési Társaság székházában, 
lianem az üzemekben is meg-
tartják ingyenesen. 

December 4-én, csütörtökön 
este 6 órakor a Magyar-Szov-
jel Művelődési Társaság szék-
házában, a Kiss Dávid-palotá-
ban dr. Férencz László, a 
Délmagyarország felelős szer-
kesztője-tart igen érdekes elő-
adást . Magyarok és szlávok 
a Dimamedericébeiix cimmel. 
Az előadást művészi műsor 
kiséri .Belépődíj nincs. 

N A P I R E N D 
Szombat, november 29. 

Nemzeti Színház: este 7 óra-
kor: Az elvált asszony. Béri. 
1). II. sor. 4. 

Széchenyi Filmszínház: tói 4. 
féi 6, fél 8: Piceadilly. 

Belvárosi Mozi: fél 4, fél 6, 
fél 8: Gyükos szemek. Repülő 
fejsze. 

Korzó Mozi: a film hosszu-
sága miatt 3, fél 6, S órakor: 
A mennyország kulcsa. 

Muzeum: képtár és ősrégé-
szeti osztály uvitva 9—1 óráig 

Egyetemi könyvtár nyitva 8-
7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva 9—7 
óráig, 

szeljpíist** syégytjtftláras: 
Leinzinger örökösök: Horváth 

M.-u. 9; Pósa Baiázs: Kálvária-
utca 17; dr. Kotsis J. F.nd'réné: 
Földműves-utca 17; Selmeczi 
Béla: Somogyitelep IX. u. -189. 

— A miniszterelnök és az 
MKP táviratban üdvözölte a 
kitiinteieít SvírMov alíábor-
mt®/oí és Puskin követet. 
Sviridov altábornagyot és 
Puskint, a Szovjetunió ma-
gyarországi követét — mint 
ismeretes — a Lenin-renddel 
tüntették Isi. Ebből az alka-
lomból Dinnyés I.ajos minisz-
terelnök és az MKP központi 
vezetősége táviratot intézett a 
kitüntetettekhez. 

— Kcpzőfli%ébzel:. Káil'tás. A 
Szociáldemokrata Párt szegedi 
szervezete képzőművészeinek 
csoportja a Szocialista KűMiir-
ünnepéllyel kapcsolatban képző-
művészeti kiállítást rendez a 
párt Belváros I. szervezetének 
helyiségeiben. (Aradi Vérlanuk-
teré 3., volt Klebeisberg-tér) A 
kiállítás ünnepélyes megnyitása 
december 29-én, szombaton déli 
12 órakor történik. Megnyitó 
beszédet mond Papdi György 
országgyűlési képviselő. 

Fisoiier loiiie 
zongoraest 

esüíítríok s'ás. 4. Tisza fél 8. 
(Konceri) 

— Népi Est. A szegedi Böl-
csész Kör vasárnap este nagy-
szabású népi estet rendez a 
Tisza-szálló nagy lenn ében es-
te 7 órakor. Ezen fellép a 
ír an ci aországi j am bór een 
nagy sikerrel szerepelt Batsá-
nyi János népi csoport (Rá-
bai-együttes) népi táncokkal, 
dalokkal, balladákkal. 

— Megnyitó az ÁVI-ban. A 
nagy áldozatokkal rendbeho-
zott szegedi Állami Védőnő-
képző Intézet ma dclben tara-
ja ünnepélyes megnyitóját, 
amelyen előreláthatóan nagy 
számban megjelenik Szeged 
orvostársadalma is, élén az 
üt tartózkodó dr. Wei l Emil 
elvtárssal, az orvosszakszer-
vezet országos elnökével. 

t— A móravárosi páFlszér-
vezel december 6-án este 7 
órakor disznótoros1 vacsorát 
rendez, ötforintos vacsoraje-
gyek kedden estig igényelhe-
tők a pártszervezetnél, Móré-
utca 3. (Hurka, kolbász, sült,1 

burgonya, kenyér.) 
, x Paplanok legszebben ké-
szülnek Soősné paplanüzemó-
tan, Deák Ferenc-utca 2. 

x Elsőrendű roíorlafaszém 
füst és szagmentes, minden 
mennyiségben kapható Szene-
sínél, (.Vitéz) Parlizán-u. 28. 

x Valahol Európában... 
Befejeződlek a MAF IRT Red -
ványi-produkció műtermi fél-
vételei. A MAF IRT a filmben 
szereplő 25 gyermeket az utol-
só napon bőséges ás finom 
uzsonnával búcsúztatta. Tu-
domásunk van arról is, hogy 
Budapest székesfőváros aján-
dékaként a gyermekek jó me-
leg nadrágot, cipőt, kabátot 
kapnak a közeli napokban. A 
magyar közönség igen nagy 
várakozással tekint a Valahol 
Európában... c. film bemu-
tatása elé, amelyik a legnívó-
sabb karácsonyi műsora lesz, 

Legszebb ojdnöék kozetídk 
és iüntszereh 

Legolcsóbban 
Legnagyobb uálasztékbsn 

üuöds-nál 5zdch?nyl-f Z. 

— A borfogyasztási aóőcsaíÓte 
az ügyészségen. A közel negyed•• 
milliós borfogyasztási adócsalás 
tetteseit, Nagy Mihályt, Ifkorits 
Sándort és Bürcsök Andrást /íén>-
teken átkísérték az ügyészségre, 
ahoi közokirathannsitiis és csa-
lás miatt indul ellenük eljárás. 
Az ügy nyomozása még tovább 
folyik, meri olyan sokrendbeíl 
csalást követtek el, hogy hete-
ket is igénybevehet á borfo-
gyasztási "adófizetésre kötelezett 
gazdák kihallgatása. Nagy Mi-
hály beismerő vat tamásában 
előadta, hogy 33 éven át volt 
a városi fogyasztási adóhivatal 
tisztviselője s a környék min-
den bortermelő gazdáját jói is-
merte, ezért sikerült az eddigi 
nyomozás adatai szerint 329 
gazcla adójával manipulálni. 

— Zetk Zoltán előadása. Sze-
ged város szabadművelődési ta™ 
nácsa ma, szombaton délután 
6 órai kezdettel »Uj magyar 
irodalomszemlélet* cimü elő-
adássorozatának ötödik előadá-
sát rendezi a Központi Egye-
lem (Dugonics-tér) aulájában. 
Zclk Zoltán költő „Irodalom és 
szocializmus cimmel tart e lő 
adást. Az előadást hozzászólás 
és vita követi. Az irodalmi vitá-
ban bárki résztvehet. 

LIBAHÚS) HÁJ, APRÓLÉK éa 
élelmiszerszüKségletét aiár má 
szerezze be U N G Á R éielmi-
szeresarnokban, Mikszáth Kál-
mán utca 1. Vasárnap hust áru-

sítani tilos. 

Kerékpár, íSfS" ) rádió, várrópép, 
gumi, alkatrész, gramofon, lemezek. — Javítások JótáüisaaH 

K d e Mi . S 

mesekönyv, ifjúsági regények. 

Á r p á d nyomda Szövetkezetnél 
Szegeti, Kelemen-iilca 5. sz. 


