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hitő körülményhez jiilolt beis-
merő vallomásával, Takács Mik-
lós elvesztette a számára nyitva 
álló egyetlen' mentő utat. Hi-
vatkozott arra, hogy a rendőr-
ségen fáradt volt, azért tetl l>o-
ismerő vallomást, sőt azt is le-
szögezte. hogy félt. 

— A népügyésztől is félt? — 
kérdezte a- tanácselnök. 

— Áltól nem, hisz cigarettá-
val is .kínált — válaszolta. 

— Ahogy én dr. Lippay nép-
ügyészi isinerem, meg a jövő 
heti Xp-To-credményeket is 
megbeszélte magával kihallgatás 
közben, akkor miért nem vonla 
előtte is vissza a beismerő val-
lomását? . * 

— így is történt, de akkor 
még nem tudtam . . . 

Félmondatokban, alig hallha-
tóan válaszol. Látszik rajta a 
kitanitás. Végül beismeri, hogy 
politikai felkészültsége nincs, a 
marxizmusról összesen öt sort 
tanult az egyetemen, mást nem 
tud. 

— Jellemző az.egyetemre 
szögezi le Kiss tanácsvczető. 

I)r. Varga István ügyvédjelölt, 
védő állandó derültség köziben 
leszi fel kérdéseit, mint »Számi-
tott-c arra, hogy megszűnik a 
Pfeiffer-párt? Tudja-e, hogy ön-
nek nincs politikai műveltsége?* 
stb., stb. * ' 

Ezután a főtárgyalást elna-
polták és kedden reggel fél 9 
órakor Gaál Róbert, kihallgatá-
sával folytatódik. 

Színház •Film •Művészet 

Lenin halálának évfordulóján Szeged város közönsége 

e m l é k ü n n e p é l y t 
rendez a városháza közgyűlési termében kenden cl- u. 5 órakor. 
Az ünnepség előadói: rtr- Zöld Sándor országgyűlési képviselő, 
Anlalffy György h- polgármester és dr- Székely István a tudo-

mányegyetem rektora. 

Lesz-e villany a Rokhantlelepen? 
Hétfőn délelőtt Dénes Leó 

elvtárs, polgármester értekez-
letet tartott Rokkanttelep vil-
lanyellátása ügyében a rok-
kanltelepiek küldöttségének 
részvételével. A villany be-
vezetése a számítások szerint 
száz egy ezer forintba kerülne, 
mert magasfeszültségű vezeté-
keket is kell felállítani. Dér 
nes polgármester ezért még a 
hétfői napon feliratot küldőit 
Budapestre a Központi Gáz 

és Villamossági Rt-hez, hogy 
legalább a magasfeszültségű 
szerelések árát vállalja magá-
ra. Fcllerjcszlésében nyomó-
sán rámutat a kérdés szociá-
lis fontosságára és megírja, a 
telep lakói méltán megérde-
melnék végre, hogy világítás-
hoz jussanak. Kívánatos len-
ne, ha a gázgyár is segitő 
szándékkal nyúlna a dolog-
hoz és a városhoz hasonlóan 
magáévá tenné az ügy sikeréi. 

Nagyszabású 
egyetemi nap lesz 

S z e g e d e n 
A Szegedi Egyetemi Ifjúsági 

Szövetség nagyszabású egyetemi 
napol rendez február 7-én Sze-
geden. A nap műsorának legna-
gyobb részét előreláthatóan a 
rádió is közvetíti. Ezáltal a nap 
jelentősége; túlnő az egyetem 
keretein, annál is inkább, inert 
alkalmat ad Szeged társadalmá-
nak. hogy szorosabban kapcso-
lódjék egyik legfontosabb intéz-
ményéhez: az egyetemhez. Al-
kalmat ad azonban arra is, hogy 
az egyetemi fiatalság és az egye-
lem vezetősége, tanszemélyzete 
megmutassa: fel akarnák zár-
kózni a dolgozó magyar néphez 
es megnyíljak kapujukat a népi 
demokrácia előtt. Érthető érdek-
lődéssel tekint a város közön-
sége az elé az esemény elé, 
.«melynek ponlos műsorát most 
állítják össze. Annyi már biz-
tos, hogv osto a Nemzeti Szín-
házban a színházi zenekar ren-
dez hangversenyt Prokofief mü-
veiből. Az egyetemi napra Sze-
gedre érkezik Orlutay Gyula kul-
tuszminiszter és a következő na-
pon is iltmarad, hogy résztve-
gyen a Nemzeti Emlékcsarnok-
ban elhelyezeti Móra-szolwr fel-
avató ünnepségén. 

Kommunista munkások 
az értelmiségért 

A szegedi hidépitő munkások 
több kommunista tagja végez 
napi fárasztó munkája után ön-
kéntes. díjmentes munkát a 
Kossuth Zsuzsanna népi kollé-
gium megsegítésére. Ez a leg-
fiatalabb szegedi népi kollégium 
igen rászorul a segítésre cs a 
kommunista dolgozók be is lát-
lák ennek nagy jelentőségét. 
Munkájukkal legutóbb egy tűz-
helyet ' készítettek számukra és 
ezzel lehetővé tették, hogy olt-
hon is -főzhessenek maguknak 
a népi kollégista leányok. 

Megnyílt a pedagógus 
napközi otthon 

Szombaton délben a tanítói 
internátus épületében ünnepé-
lyes keretek kőzött nyitották meg 
a pedagógus,szakszervezet sze-
gedi napközi otthonát. Az ünne-
pélyes megnyitón a kultuszmi-
nisztérium részéről dr. Kiss Sán-
dor. a ped'agógusszakszérvezet-
lől Béki Ernő országos főtitkár 
jelent meg. A " napközi 
otthon létrehozását Zámbóné 
Anlalffy Erzsébet, a nőbizotl-
ság titkárának lelxes odaadó 
munkája segítette elő. 

Szép sillerrel zárult 
a 48-as megyei zene- és énekverseny 

A szegedi 18-as bizottság va-
sárnap délután nagy érdeklődő 
közönség jelenlétében rendezte 
tneg megyei kulturversenyénck 
zenei és ének részét a Zene-
Iconzervátórium nagytermében, 
fi versenyen a csongrádmcgyei 
községek és Szeged első fie-
lyez.etljci vettek részt. Örömmel 
kell megállapítanunk, hogy ezek 
a versenyzők már nem ál- ma-
gyar nótákkal*, slágerokkal kí-
sérletezlek, hanem legtöbbjük 
igen komoly számokkai indult. 
Czirok András mondott ezúttal 
is értékes bevezetőt a' 18-;rs bi-
zottság nevében. 

A zongora versenyzők között 
Kannám György, a Baross-gim-
názium V. O. tanulója lelt az 
első, aki lehetséges szereplése 
mellell kiváló darabválasztásá-
val is kitűnt. Hasonló elismerés-
sel keli szóinunk a tangóhar-
monikaverseny győzteséről: Jer-

' venov Szvetosziav deszki fiatal 
emliorröl, aki megmutatta, hogy 
ezen a hangszeren is lehet ér-
tékes dolgokat bemutalni. A he 
gedüversenyén is ifjúsági ver-
senyző vitte? el az első dijat, 
mégpedig Tombácz Imre, ugyan 
csak V. osztályú Baross-gimna-
zista, gvakorlólt hegediijátéká-
val. 

Az énckversenyzőx közül Hei-
szig Józsefné, az Általános Mun-
kás Dalegylet tagja lett az élső 
Kodály-gyüjtésü népdalokkal, 
második Szeles Rózsa lelt, a 
M unkós k u I lnTs z ö ve l s ég t a'g j a, 
operaáriával és népdallal, har-
madik Madarász Károly, negye-
dik pedig' Kenéz Ernő*. Mind a 
négyen a zenei verseny győz-
teseivel együtt az országos * kö-
zépdöntőben vesznek részt. Di-
csérettel kell még megemlékez-
nünk egy szőregi versenyzőről: 
Tóth Máriáról, aki népdalokkal 
szerzett érdemeket. 

Hangverseny a szegedi 
hid javára 

Szombaton este a Belvárosi 
Moziban megtartott népszerű 
hangversenyen Tildy Zoltán fő-
védnöksége, Gerö ErnŐ és Orlu-
lay Gyula miniszterek védnöksé-
gével a szegedi MKP rendezésé-
ben, igen nagyszámú közönség 
áldozott a szegedi Ilid felépí-
tése javára. A hangversenyen a 
Szegedi Állami Nemzeti Szín-
ház kibovitcit zenekara •műkö-
dött közre Várady László kar-
nagy vezénylésével. 

Műsoron az utóbbi évtized há-
rom legnépszerűbb szimfonikus 
jazz-kompoziciója szerepeli: 
Künncke- Tánc-szvitje, Ger-
shwin: Rhapsody in Bluc-ja és 
E. Fischer: Az Alpoktól délre 
cinni müve. Nekünk különösen 
Künnekc: Tánc-szvittje tetszett 
a mü kitűnően hangzó felépíté-
sében és a' jellegzetes jazz-rit-
musok finom beállításában. 

Várady László, mint kitűnő 
muzsikus, a muzsikának ezen 
tőle távolabb eső birodalmában 
is remekül helyt állt, lendületes 
tempóival .ragyogó zenekari szi-
liéivel. ízléses értelmezésével. 

Gershwin müvében a zongo-
raszólót Dénes Erzsi, a Szegedi 
Nemzeti Színház tehetséges kor-
repetitora játszotta nagy ambí-
cióval, bár kissé küzdenie kel-
leti a szokatlan technikai ne-
hézségeket támasztó zongoraszó-
lammal és a nem megfelelő, 
alacsonyan hangolt hangszerrel 
Mindezek melleit dicsérendő 
produkció volt! 

A zenekar kitelt magáért, az 
egyes hangszer-szólók is igen 
jól érvényesüllek. 

A hangverseny előtt, — ame-
lyet a budapesti rádió is köz-
vetilcll — a mikrofonon ké-
résziül Dénes Leó polgármester 
ismertette a hid felépítésének 
különösen nagy fontosságát a 
városnak és az' egész délvidék-
nek ugy gazdasági, mint kultu-
rális szempontjából. bj. 

Kamaraseene-défután 
az Ujságiróotihonban 

Tgazi művészi esemény szín-
helye volt tegnap délután az 
Ujságiróotthon. A Szegedi Vo-
nósnégyes mutatkozott i)e. Tag-
jai: Várnagy Lajos, Sándor And-
rás, Pelő György és Rácz Zol-
tán. A kamarazenei irodalom 
nagymestereinek: Mozart-nak 
Vadász-quarletjét és Beethoven-
nek egyik ifjúkori opuszát, a 
B-dur vonósnégyest Játszották1 cl 
átütő, forró 'siker mellett. A 
közönség spontán tetszésnyilvá-
nítását teljesen indokolta a négy 
kilünő müvészinuzsikus kiegyen-
lítőit összjátéka, gondos, alapos 
felkészültsége. Kifinomult klasz-
szikus slilus- és formaérzék jel-
lemezte Mozart vonósnégyesé-
nek előadását, Beethoven meg-
szólaltatásánál pedig őszinte áhi-
latlal szolgálták a nagy mes-
ter szellemét; a B-dur quartet 
szeszélyes ritmikáju Scherzójá 
és szellemes virtuozitással fel-
épített utolsó télele a vonós-
négyes-társaság bravúros tech-
nikai készségét is bizonyította. 
Várnagy Lajos tegnap esti sze-
replésével Szeged számotlevő 
muzsikusainak élvonalába lé-
pett. Sándor- András megbízható, 
kulturált művész, városunk régi 
ismerőse, úgyszintén Pető 
György, a kiváló hangszertu-
dása és műveltségű brácsás cs 
a meglepetésként feltűnt fiatal 
Rácz Zoltán gordonkás, ha lel-
kes munkájukat fo jytatják, a leg-
komolyabb pódiumsikerre szá-
mithatnak. 

A hangversenyt Vaszy Vik-
tor igazgató nívós előadása ve-
zette bc. 

Z. II. 

x Ricci ma esti hangverse-
nye elmarad1. (Koncert.) 

Dr- Sikolya Islván, a szegedi 
Nemzeti Színház művészének 
rosszulléte következtében a hétfő 
osli Mosoly országa cimü mun-
káselőadás az első felvonás Után 
megszakadt. Az__clőádásra ki-
adott jegyeket egy későbbi elő-
adásra érvén vesilik. 
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A HŐMÉRSÉKLET ALIG VÁLTOZIK 

Mérsékeli déli, délnyuga ti szél. Hornit, ködös .idő. Sok: 
helyen eső. havasesö. A mag asabb 
hőmérséklet alig vaRozik. 

V Tisza ma Szegednél 618 (71). 
3 fok. 

részeken havazás. A 

Vizének hőmérséklete 

N A P I R E N D 

Kedd, január 20. 

Nemzeti Színház este 7-kor: 
Mosoly országa. (K. M. bérlet.) 

Széchenyi Filmszínház fél 4, 
fél 6, fél: Száguldó végzet. 

Széchenyi Híradó Mozi fél 10 
óráiól fél 2 óráig folytatólagos 
előadások. 

Belvárost Mozi fél 4, fél 6 
féi 8: Csak angyaloknak van 
szárnyuk. 

Korzó Mozi féi 4, fél 6 és fél 
8 órakor- Korzikai lestvérek. 

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

Egyetemi könyvtár: nyitva 
8—7 óráig. 

Somogyi könyvtár:nyitva9—7 
óráig. 

SzvftálafM gyégytrertáráfe: 

Apró Jenő: Kossuth Lajos-
sugárut 59; Nyilassy A. örök. 
K. Bokorné: Rómaí-körut 22; 
Salgó Éva dr. K. Tichy B.: Má-
tyás-tér 4; Frankó Andor: Du-
gonics-tér 1. 

— MNDSz taggyűlés. Ked-
den délután 4 órakor ösonio-
gyítelepen az MNDSz taggyű-
lést tart. Az ósomogyitelepi 
tagok megjelenése kötelező. 

— Az MKP Móravárosi 
Pártszervezete szombaton es-
te jólsjke^ült műsoros bálát 
rendezett a görög szabadság-
harcosok megsegítésére. A 
Sánlha.féle vendéglő vala-
mennyi hólyiséglö zsúfolásig 
megtelt az érdeklődő közön-
séggel. A szegedi rendőrtan-
osztály szép számmal volt 
képviselve ezen a nemcscélu 
bálon. 

— Az árvizkárosuRak meg-
segítésére az élelmezési mun-
kások SzIT szegedi csoport-
ja előadást rendezett szom-
baton este ' a szakszervezeti 
székház kultúrtermében. 
FEBRUÁR 7. J ELMEZ EST 

A SZAKSZERVEZETBEN 

— Az MNDSz vasárnap 
nagy sikerrel tartotta meg az 
első kulturnajaját. Zsúfolt te-
remben a nivos és mindvégig 
lekötő műsorszámokat a hall-
gatóság hosszantartó tapssal 
üdvözölte. Az előadáson ének, 
zene, szavalat és népies mese 
szerepelt. Bevezetőt dr. Dalos 
Imréné mondott és a szerep-
lők közreműködését Nagy 
Andrásné ügyvezető köszönte 
meg. 

FEBRUÁR 7. JELMEZ-EST 
A SZAKSZERVEZETBEN 

— Megalakult az újszeged! 
hegyközség. Az újszegedi gaz-
dák a közelmúltban saját ke-
zükbe vették a hegyközség 
megalakításának intézését és 
megalakították az ujszegedi 
hegyközséget. Elnök Langó 
Ferenc lelt, hegybíró pedig 
Sándor Ferenc. 

— A szentcgylel második 
baráti összejövetelét ma* ked-
den délután (i órakor tartja 
a hitközségi iroda helyiségé-
ben. Mindenkit testvéri sze-
retettel. várnak. 

— A Szegedi Gyorsírók 
Egyesülele január 25-én, va-
sárnap délután 3 órakor a ke-
reskedelmi és iparkamara 
dísztermében felolvasó ülést 
tart. Ennek keretében Cse-
hély Aladár, az irodai vizs-
gáló bizottság elnöke és dr, 
Radhai Béla, az egységes 
gyorsírás megteremtője tart 
előadást. A nagy magvar 
gyorsirási rendszeralkólótól a 
szegedi gyorsírók elsőizben 
hallhatják uj rendszerének is-
mertetését, ezért fontos, hogy 
minden szegedi gyorsíró je-
len legyen ezen az igen érté-
kes- előadáson. 
FEBRUÁR 7. JELMEZ-EST 

A SZAKSZERVEZETBEN 

x Film Palesztináról. A sze-
gedi zsidó hitközségnek sike-
rült közvetlenül Palesztinából 
megszerezni a meguj'uló zsi-
dó lillam életét bemutató igen 
érdekes filmet, melyet feb-
ruár 1-én délelőtt 11 órakor 
ígéret földje címen mutat bc 
a Belvárosi Moziban rendes 
moziárakkal. Kisérő előadást 
a Keren Kajemeth központi, 
megbízottja tart. 

x KcrékpárgimiR dolgozók-
nak heti részletre is sziál-
litunk. Markövics műszaki üz-
let Szeged, Tisza Lajos-körűi 
44. Munkaadói igazolványt ké- -
rünk. 

Q jövő héten megnyílik 
a háziipari foglalkoztató 

Szombpton délelőtt Komócsin 
Mihály elvtárs, szakszervezeti 
megyei lilkár vezetésével a mun-
kanélküli asszonyok nagyszámú 
küldöttsége kereste fel Dénes 
Leó elvtárs, polgármestert." El-
panaszolták, hogy semmi kere-
setük nincs és ezért kérik, hogy 
a város ismét indítsa meg a 
háziipari foglalkoztatót, amely 
azelőtt mégis valami keresethez 
juttatta őket. Dénes polgármes-
ter nagv megértéssel fogadta 
kérésüket és megigérle, nogy 
lehetőség szerint már a jöv'd 
héten megnyitja Szegeden » 
háziipari foglalkoztatót. 

Fizessen elő 
a Délmapryarországra 

Magyar tea 
kg-kint 20- Ft 
Szeredaináf 
C s e r z ? H i b á i m . 3 . K á r á s z - o . V . 

Csak egyszer rdsérelje meg: 

Farsangra 
a természetesen kezelt valódi 

ÜLLÉS1 ARANYOST SSft 
liferie 6"5ö 

Nemes kadar, Üllés gyöngye (édeskés), csemegeédes 
, RIZLING kizárólag a termelőnél 

MAGAY-nál B o r a i m z a -
m a t a . ereje 

állandóan 
e g t f o r m a 
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Ili vevőknek 
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