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Mérséklődő északi, északkeleti szél, változó felhőzet. néhánv helyen kisebb futó havazás, havasesd lehet Erősébb éjszakai fagyok, a nappali hőmérséklet
tovább csökken.

s.'oisaiuio* gyfrfyszcrtarak:
Franki József: SzentOyörgytér 6. Teme^vArv József: Klauzál-tér 9. S u r j i n y l József: Kossuth Lajos-súgárut 31.
— A Bályai Jflnoa Matematikai Társulat az októter 23-án
tartott (2.) matematikai
tanulóverseny
eredményét 1918
november 27-én, szombaton délután 5 órakor hirdeti ki az
egyetemi Gólyái Intézet I. sz.
tantermében (Baross-u, 2., I I . ) .
Az ülés tárgya a. versenybizottság jelentésének
felolvasásán
Iririil a versenyfeladatok megoldása és az ezzel kapcsolatos
megjegyzések.
x Z»éb- és karórákat keresek
megvételre, magas árat fizetek.
Fischer ékszerész, Klauzál-tér 3.
— Elgázolta a vonat. Halász
Ilona 16 éves. Tompa-utcai lakost, egv tehervonat
elütötte
Battenvári. Sérüléseibe belebalt.
— Kukoricát lopott. Vastag
fidőn hódmezővásárhelyi lakos
360 kiló csöves tengerit lopott
gazdájától és mint saját keresetét hamisított igazolvánnyal
a dia el. Letartóztatták.
x Dr. Bed (íné (tömöri Sári
miitermélien,
Deák Fereno.-u.
4., telefon: 5—45,, három igazolványkép egy művészt nagyítással 15 F t Kirakat a Káraszutoai
Idegenforgalmi Hivatal
mellett..
x Orvosok figyelmébe! H. C.
Andrew?, angol vlruskutató, az
influenzaliacillus felfedezője november 26-án, pénteken délután
6 órakor a Bőrklinika előadótermében előadást tart, melyTe
oz orvosok figyelmét felhivjiik.
A vezetőség.
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vMamosHják
Az ötéves tervben sor kerül
a MAV villamosításának kiterjesztésére. Ma még csak egyetlen villamosított vonalunk van,
a hudapest hegyeshalmi, amelynek a gv őr-hegyesha,lmi szakaszát a hároméves terv utolsó
évében építik ujjá. Az ötéves
tervben komoly összegeket fordítanak villamosításra. Elsősorban a budapesti körvasút villamosítására kerül sor, majd
megkezdik a bndapest-hatvani
vonal átalakítását. Szó van a
lmdapest-eszbergomi vonal, var
lamint a fővárostól számított
100 km-es körzet minden vasutvonalának villamosításáról is.

/•us, aprólék,
valamint
egyéb élelmiszer a legtöbb, legolcsóbb
l'ngárélelmiszercsarnok Mikszáth a. 1
Valódi!

M

üülsiaranyos

(rizling)
© forint
A G A Y - n M f D u,? a G i t ' y
liangáriáva'szemben. Telefon 7-54

— »Növényck szerelmi élcte«
cimmel előadást tartott dr.
Gregus Pál egyetemi tanár
a Fórum Clubban. Az előadó vetített képeken mutatta
be a természet csodálatos műhelyét.

S Btnfi is-

film-

A Windsori
virj nők
bemutatója
Nicolai ragyogó
vigoperája,
amely közel 25 esztendeje nem
került szinre Magyarországon.
Szegeden eredeti bemutatószámba megy. A vigoperában shakespearei figurákkal találkozunk:
Falstaff, a léha, kövér lovag
egyszerre csapja a szelet két
polgárasszonynak, Vignének és
Dumének. Az asszonyoknak nem
kellemes az öregedő, iszákos lovag nem minden érdektől mentes hódolata és ugy vesznek
elégtételt maguknak, hogy közben jól szórakoznak és egvuttal
leckét adnak féltékeny férjeiknek is. A cselekmény korának
társadalmi keresztmetszete világosan tükröződik a vigoperában: látjuk a lezüllött lovagi
rend egy képviselőjét, aki áz
azelőtt lenézett és
megvetett
polgárság alamizsnáiból él és
ki van szolgáltatva azok tréfáinak és ugratásainak. A feltörekvő polgárság akkor a szabad, haladó eszmét képviselte,
de már náluk is keletkezőben
van az osztálygőg, amely csak
a vagyonra van tekintettel és
amikor egyikük lánya házasságra gondol, a férjjelölt személyeién előnyben részesíti a
pénzes nemesi tökfilkót a szegény, de dolgos szerelmes fiatalemberrel szemben.
Tündéri
maskara játék keretében Shakespeare igazságot szolgáltat: a
lány a szerelmes fiatalé lesz
és a lovag is elveszi méltó
büntetését: köznevetség tárgya
lesz.
Ezt a játékot öltöztette Ottó
Nicolai, á bécsi Opera egykori
karmestere osipkefinom, ragyogó muzsikába, A német vigopera nagy tradíciói (Haydn, Mozárt, \Veber). ötletessége és a
humoros és lirai '•elemek gondosan kimért váltakozása teszik n windsori vig nőket az
operairodalom egyik legsikeresebb darabjává.
Az önálló, lezárt, remek nyitány már megteremti a vidám
hangulatot Az I. felvonás kimagasló zeneszámai: a két aszszony duettje, Vigné áriája. A
•II. felvonásban Falstaff híres

Gondoskodik családjáról
bordala, a két komikus duettje,
a fiatalok lirai jelenetei és az
operairodalom egyik
gyöngyszeme: a quartett adják' a zenei fokozást, mig a I I I . felvonás a poézis és lira jegyében
álL Holdfényes erdei tisztás a
kép, melyben tündérek, inanók,
koboldok játéka ad alkalmat
zenei költőiség és könnyed csapó ngás kifejezésére. A három
windsori vig nő pajkos tercettje, melyet a közönséghez intéznek, fejezi be a pompás vigoperát, mely bizonyára Szegeden is folytatni fogja sikereinek sorozatát.
Vára ily László.
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A francia bányászokért

ÉJSZAKAI FAGY

NAIMISENI):
Csütörtök, november 25.
Nemzeti Színház este 7-kor:
Tükör. »U«-bérlet 6.
Rendes
bel várak.
Belvárosi Mozi 4, 6, 8 órakor:
Teugerészbecsület.
Széchenyi Filmszínház 4, 6,
8 órakor: Támadás 6.25*or.
Korzó Mozi 4, 6, 8 órakor:
Győztes ország egy napja.
Muzeum nyitva:
hétköznap
9-től 14 óráig," vasár- és ünnep,
nap 9-től 13 őriig.
Somogyi könyvtár nyitva van:
hétköznapokon 9 órától 19-ig.
Egyetemi Könyvtár
reggel
8 órálól este 7 óráig van
nyitva hétköznapokon.

19 18 tíovYmtíe*

Mérnökszaksztroezel
vegyészalosztályában pénteken, 26-án d r . B e x I I ö
R u d o l f egyetemi tanár
tar) előadást

> I ü a n y a g o k

cimen

az egyetemi Szervetlen Kémiai Intézet tantermében.
Érdeklődőket szívesen iát
a Vezetőség,

Az összes kerületi, üzemi és hivatali pártszervezetünkben ezen a héten
rendkívüli pártmunkás értekezletet tartunk, amelyekre központi megfigyeli:;; cl küldünk ki.

A

béhéérl,
demokráciáért"

„Tartós

népi

legújabb száma közli Molotov
elvtársnak a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom 31. évfordulóján, a moszkvai Szovjetben elmondott nagy beszédét. Novotny elvtárs a prágai
területi pártszervezet pártpolitikai munkájáról, AT. Dimitrov elvtárs a falusi pártszervezetek nrfinkájáról, Führenberg elvtárs az Osztrák
Kommunista Párt X I V . kongresszusáról,
Silviu Brncan
elvtárs a bukaresti perről ir
cikket. Pofirogenisz elvtárs a
»Görög nép harcolni fog a
végső győzelemig* o. cikkében
a göröt* nép hősies harcát ismerteti. Pietro Rossi elvtárs
az olasz nép küzdelmét a katonai blokk ellen irja le. Balogh Géza elvtárs a W M-g várban kibontakozó uj munkaerkölcsről és az u j munkaerkölcsre való nevelésről ir.
Politikai jegyzetek, kritika és
könyvismertetés egészíti ki a
Kominform iránytmutató lapja magyar kiadásának legújabb számát.

Jogászok
a Szovjetunióban
A Magyar-Szovjet Művelődési
Társaság tudományos ismeretterjesztő előadássorozatának keretében legutóbb dr. Mártonja
János egyetem1 tanár tartott
előadást »A jogászképzés és a
jogászi hivatás a Szovjetunióban* cimen. Dr. Kiss Dezső
törvénvszéki^slnök bevezető szarai utáu Martouyt professzor
rámutatott a. szovjet egyetemi
és tudományos élet hatalmas
méreteire, majd részletesen ismertette az ottani jotri karok
és intézetek szervezetét és tanulmánvi rendjét, valamint a
hallgatóknak nyújtott kedvezményeket. Kiemelte, hogy
a
tudományos utánpótlás képzése
a Szovjetunió egyetemein milyen céltudatosan és rendszeresen történik. Sokat tesznek a
szovjet egyetemek és főiskolák
a felnőtt dolgozók jogi kiképzése és továbbképzése érdekében is. Érdekes képet festett
ezután Martonyi professzor a
szovjet ügyészi karnak a törvényszerűség őrekéht
játszott
szerepéről, továbbá a szakképzett jogászoknak és a népből
választott esküdteknek a bíróságok keretében való együttműködéséről, végül pedig
az
ottani ügyvédek csoportos, kollektív irodáiról. A termet zsúfolásig megtöltő hallgatóság az
előadást nagy tetszéssel fogadta.

HOGYAN?

A
M v á r o s í

A francia sztrájkoló
(bányászok részére a következő adományok érkeztek be a 'Szakmakőzi Titkársághoz:
Egyetemi
dolgozók 485.50, Kóztisztaságit
telep 71.50, Kotrólelep 15, Rendőrség 1000 forint.
Gyűjtésünk eddJgi eredménye
15536.21 forint, amely összeget a Szaktanácshoz továbbítottak.

Széken

Telef.t 625

Csütörtöktől vasárnapig
A szovjet filmhét egyik hatalmas filmdrámája!

Temerészfiscsille!
Két katonai világnézet küzdelme a hazáért, egy szinészn ő és egy orvosnő harca a
szerelemért.
Rendezte:
Fajncimmer. — Főszereplők:
Mihail Zsarov ée Jersova.
Ezenkívül: a legújabb U M F I
HIRADÖ.

ál ha izgatott a kulák
hét évre Ítélték

Csertő Sándorné jánosbaimi
32 holdas kulák és társai izgatisi ügyében hozott ítéletet a
népbirőság. Csertő Sándorné jánoshalmi háza udvarán
egy
székre felállva szónokolt, miközlzen izgatott az egyházi iskolák államosítása ellen. Bűntársai pedig közben demokráciaellenes
kijelentéseket
tettek.
Csertő Vándorúét kétévi börtönre és fele vagyona elkobzására, Csizmadia Mihály ci-

—

pészmestert egy és félévi börtönre, Sándor Benedek földművest háromévi börtönre é» fel*
vagyona elkobzására, Rogadica
Fereno földművest kétévi börtönre és fela vagyona elkobzására, Tóbiás Andrásáé, kiskereskedő feleségét kétévi börtönre és fele vagyona elkobzására, mindannyiukat ötévi hivatal- ét politikai jogvesztésre
iiál te a népbirőság.

Szakszervezet!

hírek

Felszólítjuk a szakszervezeti
napok előadóit és az üb. elnököket, hogy amennyiben a jmull
héten megtartott szakszervezeti
napról a jelentést nem adták
le, m a eslig feltétlenül adják
le a szakmaközi titkárságon.

Juhász Endre, Magyar Kender
délután 1 Magyar Mátyás, Szegedi Cipögvúr délután 4 Affléí
Miklós, Gázgyár délután fél 4
Szekeres II. István, Faludi malom délután 3 órakor Dudás
Ilona.

A házfelügyelők szakszerve^
zete csütörtökön délután 6 órai
kezdettel taggyűlést tart budapesti kiküldött részvételével
A háztartási
alkalmazottak
taggyűlést tartanak csütörtökön
délután 5 órakor a szakszervezet székházban.
A közalkalmazottak szakszervezetének főcsoportja csütörtökön délulán taggyűlést fart a
szakszervezeti székházban fél 6
órakor.
Alclk a FÉKOSz-tól
földet
kaplak a repülőtéren, feltétlenül jelentkezzenek a földmunkások szakszervezeteién, Kálváiia-utca 10. szára alatt.
KU L T U R H I R AD Ó

November 26, péntek: Wlnter keftgyár délután fél 1 Lantos Ferenc, Szegedi Lemezgyár
délután 2 Dani János, Vizmütelep délulán fél 3 Kanalas Sándor, Kunsági Szövőgyár
délután 2 Abt Antal. Köztisztaság
(elep délulán 3 Dunai Sándor,
Angol-Magyar Juta délután
2
Salánk-i János, Községi élelmiszer délulán fáj 4 Lúgos
Ferenc, Konzervgyár délután fél
3 Hatvani Jenő, DÉMA cipőgyár délulán 4 Érménvl Lajos,
Póló cipőgyár délután 4 Reukő János, Varga köteles délulán
'3 Kárász László, Valkai és Vas*
délulán fél 5 órakor Lakó Piroska.

November 27, szombat: Kertész téglagyár délulán fél 1 Száraz Ferenc, Közvágóhíd délután
1 ördögh Piroska, Deák késárugyár délulán 4 Ilörcsök Árpád,
Városi nyomda délután 3 Szekeres János, Orion
bőrgyár
ÜZEMI TERVNAPOK
délután 3 Kálló Ilona, Szőrpgá
MENETRENDJE:
pelróleumgyár délulán 4 óraNovember 25, csütörtök: Ci- kor Boross József.
pőipari Szövetkezet délután 5
Azok az előadók, akik a tertPusztai Andor, Ujszegedi Ládanapi-sillabuszt nem kapták meg,
gyár délután 4 Mucsi
János,
a Szakmaközi Titkárságon minSzegedi Kendergyár délután 2
den időlien átvehetik.
Grosz .Vera, Dohánygyár dél*
után 5 Galotti Ferenc, I J p p a l
Szakszervezeti
szem inári ural
délután 4 Minik József, Kotróbizalmiakat &> az oktatási feletelep délután 4 Papdi
János, lősöket értesítjük, hogy a jövö«
Gyufagyár délután fél 5 Varjú ben a szemináriumok anyagál
Vince, Tisza malom délután 2 minden héten kedden, csütörtökön és szombaton délután 5—T
óráig lehet átvenni a szakmaKöt nevelést biztosítást
közi titkárság oktatási osztáAz állami érdekeltségű biztositónál. lyán.
Felhívjuk a központi kidtpregyüttes tagjainak
figyelmét,
hogy m a este 6 órai kezdettel
próbát tartunk a szakszervezeti székházban. Feltétlen
és
pontos megjelenést kérünk.

szegedi
J&osi

A francia sztrájkoló
bányászok, valamint a
görög
szafjadsáyharcosok
megsejtésére rendezett
november
2l-i hidbál Úszta
bevétele
6 707-27 forint volt, amelybőt
3-353.63 forintot a
francia
sztrájkoló
bányászoknak,
3 353-63 forintot pedig a görög szabadságharcosok
részére küldőit el a
szegedI
Szakmaközi
Bizottság.

m o z i k

Széchenyi

Teief 490

Csütörtöktől vasárnapig
Egy 17 éves fiu hőstettel
Az u j ifjúság férfias helytállásai — Rendezte: L . Lukov.

J

6'25-kor

műsora
KOTZÓ KÍOSt

Telefon: 624.

Csütörtöktől vasátnapig,
nagy színes világfilml

A

Gpifes ösiáo
egy napja
Budapesttel egyidőben. Y % i ?
szines világfilm a
Szovjetunióról 100 riporter szemével
Ezt megelőzi:
T á n t c o l

a

n á n

népi tancOJópOrtek végig m a '
gyárul beszélő müvészuííajs. j

Főszerepekben: IGNATYEV,
0 . ZSAKOV és A. D I K I J ,
Az előadások 4, 6, 8 órakor kezdődnek. Pénztárnyitás délelőtt 11 -12 ig, délután fél 4 órakor.

