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HIREK 
HIDEG IDÖ 

Mérséklődő északi, északkeled szél, felhőátvonulá-
sok, egy-két helyen, inkább csak keleten kisebb futóha-
vazás lehet. A hideg idő tovább tart. 

APAD A TISZA 

A Tisza igen alacsony vízállással végig apad1. Vi-
zének hőmérséklete Szegednél 3.5 fok. Mai vízállások: 
Csongrád 142 (15), Szeged 46(17). 

NAPIREND: 
Péntek, novemlier 20. 

Nemzeti Színház este 7 kor: 
A windsorí vig nők. Bemutató-
bérlet G. Rendes helyárak. 

Belvárosi Mozi 4, 6, 8 Órakor: 
Tengerészbecsület. 

Széchenyi Filmszínház 4. 6, 
8 órakor: Támadás fi.25-kor. 

Korzó Mozi 4, fi, 8 órakor: 
Győztes ország egy napja. 

Muzcum nyitva: hétköznap 
9-tól 14 óráig, vasár- és ünnep, 
nap 9-tól 13 óráig. 

Somogyi könyvtár nyílva van: 
hétköznapokon 9 órától 19-ig 

Egyetemi Könyvtár reggel 
8 ói-ótól cslo 7 óráig van 
nyitva hétköznapokon. 

szolgalata* gyegysicrMralr: 

Franki József: Szent György-
tér 6 Temesváry József: Klau-
zál-tér 9. Surjányl József: Kos-
suth Lajos-sugárut 31. 

—o— 
— A KISTELEKI MDF párt-

szervezet tagsága szombaton 
délután C órakor közösen hall-
gatja uif'g a pártszervezetben 
ltákosi Mátyás elvtársnak a 
Fárt Központi Vezetőségi ülé-
sén mondott lieszédét., amelyet 
i\ rádió is közvetít. Vasárnap 
délután 4 órakor a kisteleki 
pártszervezet nagyszabású tag-
gyűlést rendez. 

— GAZDA ERTEK EZT/ETE K. 
28-án, vasárnap az alábbi ho-
1 veken lesznek gazdaértckezle-
t'ec: délelőtt I t Ora: V&rosts* 
nyán a Volford-féle vendéglő-
l)eu, délután 3 óra: a feketo-
sz.éli Gazdakörben a Kossuth-
kútnál, délután 3 óra: Lengyel-
kápolnún Lengyel vendéglőben. 
Az értekezleteken városi szak-
előadók fogják az időszerű gaz-
dasági kérdi'-eket ismertetni. A 
környéken lakó mintagazdákra 
n'zve a megjelenés kötelező. 

— AZ MNPSz ulsóvárosi cso-
port ja 27-én, szombaton este fél 
i órai kezdettel nz alsóvárosi 
kultúrházban jótékonycéln mű-
soros Katalin-bálát rendez, 
amelyre sz-rcleltcl meghívja 
Alsóváros közöus gét. és az asz-
szonytársait. 

— Az MSzMT vasárnapi elő-
ariásni. Vasárnap délelőtt fél 10 
és fél 12 órakor a Belvárosi 
Moziban a Cirkusz cimü nagv-
szabásu filmet mutatják be fiO 
filléres helvárakkal. Jegyek 
kaphatók a Belvárosi Mozi pénz-
táránál és naponta 5 és 7 óra 
között Vörösmarty-utca 7. szám 
alatt. Ugyancsak vasárnap dél-
előtt 11 órakor a Széchenyi Mo-
ziban orvostudományi előadást 
tart dr. Geréb Tibor egyetemi 
tanársegéd: Az ideggyógyászat 
fejlődése a Szovjetunióban cim-
raél. Ezt követőleg A szem 
égési sebei eimii filmet mutat-
ják be. Magyarázatot mond dr. 
Ditrói Gábor e. nv. r. t. Belé-
pés díjtalan. Érdeklődőket szí-
vesen látunk. 

— A RADIKALIZMUS TÖR-
TENETE. Dr. Csécsy Imre or-
szággyűlési képviselő, a Husza-
dik Század főszerkesztője n 
Fónim Clubban pénleken este 
9 órakor előadást tart a Radi-
kalizmus törvténctéről. Beveze-
tőt mond dr. Asbóth Frigyes 
szegedi főállamügyész. Vendége-
ket szívesen látunk. 

— A háztartási alkalmazottak 
után ezentúl havi 19 forint 10 
fillér OTI-járulékot kell fizetni. 
Az eddigi 18 forinttal szemben 
mutatkozó 1 forint. 10 fillér kü-
lönbözetet a háztartási alkal-
mazott fizetéséből le lehet vonni. 

— A MEFESz mord három 
napon át a »Kétszer leltvíg-
játékot mntaljn be 

— izgatott a kommunisták 
ellen. Lucz Margit, kiskirálysági 
földműves neje izgatott a kom-
munisták ellen. Letartóztatták. 

— A SZABADSAGHARCOS 
SZÖVETSÉG kisteleki szerve-
zete szombaton és vasárnap 
este 7 órai kezdettel szinmü-
előadást rendez. Mindkét este 
a kisteleki műkedvelők szere-
pelnek az Én és a kis öcsém* 
cimü vígjátékkal. A két elő-
adáson a szegedi rendőrzene-
kar működik közre. 
X Rrilliáns. smaragd éksze-

szereket megvételre keresek. 
Meglepő magas árat fizetek. 
Fischer ékszerész, Klauzál-tér 3. 

D e c e m b e r 6-án {árnyal jai 

a NOT Cson noki Viktor1 

biinkyvét 

A NOT eredetileg decem-
ber 1-rc lüzle ki a hűtlenség 
miatt halálra ítélt Csornoki 
Viktor bűnügyének tárgya-
lását. A tárgyalást most a 
már kitűzött ügyek torlódá-
sa miatt december G-ra ha 
laszlollák. 

Nyiltlér * 

Értesítem Ekner Józsefnőt, 
levelét megkaptam, bocsánatot 
kérni nem vagyok hajlandó. 

Suba Lajos, Korona utca 1. 

(• i\ rovatban KözőllckérI 
sem a szerkesztőség, sera a ki-
adóhivatal felelősséget nem 
vallat 

MIKULÁSR% 
Télifiezlyiil, Imisnyát 

rPaulusZr 

Meghívó 
A Szegedi Hírlapterjesztők 

Hirlap- és Ivönyvértékesitő Szö-

vetkezete november 29-én dél-

után 5 órakor negyedévi rendes 

t a g g y ű l é s t 

tart a Szakszervezeti székház 

Kálvária-utca 10. sz. helyisé-

gében. A tagok megjelenését 

kéri az IGAZGATÓSÁG. 

A Mérnökszakszervezet 

vegyészalosztálvában pén-
tekén, 2fi án c í r . B a l l © 
Rudolf egyetemi tanár 
(art előadást 

M ű a n y a g o k cimen 
az egyetemi Szervetlen Ké-
miai Intézet tantermében. 

Érdeklődőket szivesen lát 
a Vezetőség. 

Az összes kerületi, üze-
mi és hivatali pártszerve-
zetünkben ezen a héten 
rendkívüli pártmunkás ér-
tekezletet tartunk, ame-
lyekre központi megfigye-
lőket küldünk ki. 

Móraváros II. pénteken este 
6 órakor rendkívüli pártmun-
kás értekezletet tart 

S'óthájf. hilm- Müvéasex 

Jeanne Marié Darré 
Szegeden 

A szegedi közönség igen so-
kat várt a francia zongoramű-
vésznő felléptétől, amit a Ti-
sza-szálló zsúfolásig telt nagy-
terme is bizonyít. Ezzel szem-
ben — különösen a műsor első 
felében — csak átlagos telje-
sítményt kapott. Bach Partitá-
jának és Chopin H-moll szoná-
tájának szépségei gyakran el-
sikkadtak a felszínes hatásra 
való törekvésben és egyáltalá-
ban nem tükrözték koruk való-
ságát. A hat Chopin-valccrnél 
láttuk először felcsillanni a 
francia művésznő igazi képessé-
geit, de Debussy hangulatos 
"Holdfény* cimü zeneképének 
légiesen finom interpretálását 
ismét nélkülöztük. Faúré Iin-
promtu-je. de különösen Faga-
nini—I.iszt 2. etűdje éB Liszt 
F-dúr polonsi-e-je azután mél-
tán váltotta ki a sikert, ötször 
tapsolták vissza Darré-t a zon-
gorához, aki végül a hires bal-
kézetiid brilliáns előadásával 
tette jóvá a hangverseny folya-
mán elkövetett — olykor fül-
sértő — hibákat. 

S ami mindennél lényegesebb 
mondanivalónk: az est közönsé-
gén végigtekintve ugy éreztük 
magunkat, mintha legalább is 
tiz évvel ezelőtt lennénk. Rövi-
den: hiányoztak a dolgozó ré-
tegek. Nem tudjuk, mi ennek az 
oka: az érdeklődés hiánya-e, 
vagy pedig — a helyárak. At: 
tói tartunk, inkább az utóbbi 
körülmény játszik közre, hogy 
a munkásság széles rétegei még 
nem vehetik ki kellőképpen ré-
szüket a magasabb zenei kul-
túrából. És ezen kellene első-
sorban változtatni. 

* 

A „W ndsori viq nök" 
bemutatója 

Ma mutatja be a Szegedi 
Nemzeti Színház Nicolai A 
windsori vig nők cimü operá-
ját. Szegeden ezúttal először 
kerül előadásra ez a vigopera, 
amely Shakespeare darabjaiban 
szereplő figuráit mutatja be: 
Falstaffot, a korhely lovagot és 
a korabeli Windsor polgárait. 
Két vidám asszony bonyolítja 
a cselekményt. A Szegedi Ál-
lami Nemzeti Színház opera-
egyiittese Kenessey Ferenc ren-
dezői és Várady László zenei 
irányítása alatt közel kéthónapi 
munkával készítette elő ezt. a 
kényes zenei és játékbeli fel-
adatot jelentő produkciót. A fő-
szerepeket, Darvas Tbolya, Tur-
ján Vilma. Littasy György. Pa-
lócz László, Lóránt György, 
Horváth József, Kassay János 
és Ga l l József éneklik. Anna 
szerepét előadásonkint felváltva 
Pogány Zsuzsa és Zentay Anna 
alakítják. A Sha.kespeare-kora-
Iieli Windsort Bozó Gyula dísz-
letei érzékeltetik. A bemutatót 
óriási érdeklődés előzi meg. 

A gépállomások karácsonyra 
filmvetitőgépeke! kapnak 

»Bcszélő képek* címmel 
hasznos és érdekes előadás 
és filmdiapozitiv sorozat ki-
adását kezdte inef! a kultusz-
minisztérium. A falvak szá-
zait látja el olcsó és korsze-
rű filmdiapozitivokat vclilő 
gépekkel es ezekhez a gé-
pekhez a legkülönbözőbb 
filmdiapozitiv sorozatok ké-
szülnek. A régi nagyméretű 
és külföldi 4000 forintos ve-

títőgépeket tökéletesen pó-
tolják az apró, hazai gyárt-
mányú, 350 forintba kerülő 
vetítőgépek. A kis gépek ak-
kumulátorral, a villanyvilá-
gítással nem rendelkező köz-
ségekben, tehát a tanyákon 
is használhatók. A kultusz-
minisztérium a traktorállo-
másokat karácsonyi aján-
dékkent diapozitív vetílelgé-
peli kel látja el. 

Hathónapi börtönre és pénr-
biintetésre ítéltek egy szabotáló 

kuiákot 
A népi szervek ellenőrző 

köruljuk során Szabó Sándor 
érsekcsanádi kulák földjét a 
legelhanyagoltabb állapotban 
talállak. A szomszédos kispa-
rasztok földjén mar olt zöldel-
lők az őszt vetések, "amikor Sza-
bó még kukoricáját sem vágta 
le. Harminc holdjának legna-
gyobb része parlagon hevert él 
kenyérgabonát csak három hol-
don vetett, a helyi népi szer-
vek állandó sürgetésére. Szabó 

az erélyes felszólításokra sem 

volt hajlandó a munkálatokat 

folytatni, ezért a gazdasági 

rendőrség letartóztatta és át-

adta a szegcdi államügyészség-

nek. A munkúsbirósag csütör-

tökön tárgyalta a szabotáló ku-

lák ügyét és a tanuk terhelő 

vallomása után Szabót halhó-

napi börtönre, 500 forint pénz-

büntetésre és 2000 forint va-

gyoni elégtételre ilélle. 

Szatymazon szőlészeti és borászati, 
Szegeden kertészeti szak skolát 
állítanak fel 

A város vezetősége több al-
kalommal kérte a kormányza-
tot., hogy Szegeden szöllészeti 
és borászati szakiskolát állít-
sanak fel. A kérdés teljesítésé-
re mo3t nyilt lehetőség és en-
gedélyezték az u j iskola meg-
szervezését Előreláthatóan a 
szatymazi gazdaképző iskolában 

kezdi meg ez az uj iskola mű-
ködését a jövő tanévtől kezdve. 
A szervezési munkák mári* 
megindultak. 

A város Ígéretet kapott ker-
tészeti iskola felállítására is. 
Enuek céljaina valószioiien a 
Pnlez-utcai járványkórház épü-
letét használják fel. 

Letartóztatták a „hadihajós" 

Sándorfalván uszító apácát 
A szegcdi rendőrség államvé-

delmi osztálya súlyos demokrá-
cia ellenes uszítás miatt letar-
tóztatta és átadta a népügyész-
ségnek Milos Zita 52 éves So-
mogyi-utca 12. sz. alatti apá-
cát. Az izgató apácái a nép-
ügyészségen kihallgatása után 
előzetes letartóztatásba helyez-
ték és rövidesen népbirőság ele 
állit jak. i 

Milos Zita november első 
napjailtan Sándorfalván ütötte 
fel tanyáját és a Ijpluban rózsa-
füzér javításának ürügyével 
csalta magához az asszonyo-
kat. Tanács István segédlelkész 
a szószékről is felhívta a híve-
ket, hogy látogassák meg a ró-
zsafüzér javító apácát, oM 
s> telki tanácsokat <i is ad a smeg-
tévetgedelteknek« Milos Zita 
azonban lelki tanácsok helyeit 
a demokrácia ellen uszitolt. 
• CsOdalátői asszonyok látomá-
sa! formájában, ostyába csoma-
golva adagolta bc a hiszékeny 
asszonyoknak a reakció mér-
gét, hogy Mindszenty utasítá-
sainak megfelelően propagan-
dát csináljon a háborúra uszí-
tó amerikai nagytőkének. Zita 

A szegedi mozik műsora 

I'ehér. 
ne mii 

tót Ká-
ász-u. 10 

Szombaton 1 / _ 
nyíl ikinega * * O Z p O Í J I I 

tóMiscsarnok 
alatt, ahol I r. ló- és csikóhus, 
finom kolbász és felvágottak 

állandóan kaphatók. 
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Csütörtöktől vasárnapig a szovjet 
tihniiét egyik hatalmas filmdrámája! 
r e n g e r é s z b e c s i i l e t 

Kft katonai világnézet küzdelme 

a hazáért, egy szinéaznö és egy or-

vosnő harca a szerelemért. Rendezte 

Fajnciuuner. — Főszereplők: 
Mihail Zsarov éfl Jcrsovn. 
Ezenkívül: a legújabb UMFI 
HÍRADÓ. 

Az előadások 4, 6, 8 órakor 

Csütörtöktől vasárnapig 

Egy 17 éves fiu hőstettel 

Az uj ifjúság férfias helytál-

lásai — Rendezte: L. Liikov. 

Támadás 6'25-kor 
Főszerepekben: IGNA'TYEV, 

O. ZSAKOV 6* A- D IK I J . 
cezdődnek. Pénztárnyitás délelőtt 11 

Csütörtöktől vasárnapig. A 
nagy sziues világfilm 1 

Győztes o r s z á g egy napja 
Budapesttel egyidőben. Végig 
színes világfilm a Szovjet-
unióról 100 riporter szemével 

Ezt megelőzi: Táncol a nép 
népi tánccsoportok végig ma-
gyarul beszélő művészfilmje. 

-12 ig, délután fél 4 órakor" 

nővér »csodalátó« asszonya 
egyik látomásában Keletről 
nagy hadihajót látott közeled-
ni, Ngngaton pedig egy nagy, 
szép, virágzó, uribirtokos és 
szolgabtrás Maggá rors zágon 
legellclte szrmcit. 

Zita nővér a lelki tanács so-
rán megmagyarázta, hogy ez-
ért mindenki nézzen Nyugat-
ra, mert onnan" jön az áldás. 
Milos Zita, a fekele reakció fi-
zetélt ügynöke ezenkívül még 
több ttsziló kijelentést is tett. 
A nyomozás során megállapí-
tották, hogy Szalymazon is osz-
togatott »jclki tanácsot.* Olt aa 
államosított iskolák ellen izga-
tott. Arra akarta rávenni az 
asszOngoi-at, hogy ne engedjék 
gyermekeiket az iskolába, mert 
ott megfertőzik telküket és er-
kölcstelenségre lanitanak. 

A falujáró uszító apáca pisz-
kos működésére maguk a jó-
zan gondolkodású falusi asz-
szonyok hívták fel a figyelmet 
és követelték, hogy a mindszen-
tysla ügynököt azonnal távo-
lítsák cl a faluból. 

M i k u l á s á r u ! 
nagyban és kicsinyben 

Kovácstól, W ! " 

J E r e d m é n y e s 

a hirdetós 
a Délmagyarországban 


