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Megalakult a Népfroti
nagyszegedi bizottsága
Elnök f f \ u Komócsin
Hétfőn délelőtt a városháza
tanácstermében ünnepélyes keretek között megalakult a Magyar Függetlenségi
Népfront
nagyszegedi bizottsága, fl főispán megnyitó szavai után ifj. Komócsin Mihály elvtárs, a nagyszegedi Népfront elnöke mondott beszédet.
Ismertette a Magyar Függetlenségi Népfront megalakulásának jelentőségéi, programját és
célkitűzéseit. Rámutatott
arra,
hogy népi demokráciánk
fejlődése, a szocializmus építése a
demokratikus
pártok uj politi'.a iö-nörűlé.'ét telte szűk égessé, az ipari munkásság veze'é 6 e\ a Magyar
Dolgozók
Páit/ának
vezetésével.
Idézte Rákosi Mátyás elvtársat
és hangsúlyozta, liogy a Magyar
Függetlenségi Népfront országos
munkája hozzájárul majd ahhoz,
hogy most már egyenes uton és
fokozott ütemben haladjunk országunk felvirágoztatása felé, a
szocializmus felé.

Mihály

tyds elvtársnak
üdvözletünket
Ifj. Komócsin Mihály elvtárs
Küldjük,
nagyhatású beszédéhez Tóth Antal, a Kisgazdapárt szegedi elA Magyar Függetlenségi
Népnöke és a Nemzeti Parasztpárt
front nagyszegedi
bizottsága.
nevében pedig Miklós Pál szólt
fl felemelő ünnepség a Himhozzá, fl felszólalások után a nusz hangjaival ért véget.
Népfront ideiglenes szegedi bizottsága lemondott, majd sor került az uj bizottság megalakulására. a tisztikar megválasztására.
fl Szegedi Nemzeti Színház
Elnök i f j . Komócsin
'Mihály a Tartuffe (Álszent) bemutatáelvtárs. Titkár Tombácz
Imre sával közelebb került a szociaelvtárs. Jegyző Tóth
'Antal. lista-realista
színjátszáshoz.
Pénztáros Juhász János.
Moiiére komédiája
klasszikus
Ezután Ábrahám Jánosni,
az mintaképe a realista darabokMNDSz kiküldöttje felolvasta azt nak, nagyszerű tipusai ma is
a táviratot, melyet a szegedi bi- élnek, az alakok életrekelíésészinte
zottság az országos kongresz- hez, megelevenitéséhez
elegendő volt a rendező és a
szusnak küld el.
színészek közös jóakarata, fl
Népfront
Kongresszusának
szociális tendenciákat felszínre
hozta a nemrég
befejeződött
Budapest
Mindszentg-per, amelg még él
'A dolgozó nép együttes
erejét
az országot épitő dolgozók tuképviselő kongresszusnak
/'<5
datában. flz álszent figurája igg
munkát kívánunk,
a magyar
lett eleven, hus és vér figura
nép szeretetét biró Rákosi Máés intő példa.

— A SZEGEDI IPARI VÁSÁRT a KIOSz rendezésében
junius első napjaiban tartják
meg.
x Orvosi hír. Dr Bedő Imre
lakásán: Deák F.-u. 4.. újból
rendel. Rendelési idö: délután
4—5-ig.
NA ClltK NI)
x Búza Erzsébet 20. születésKedd, március 15.
napján elhunyt. Temetése ma
délután három órakor az alsó
Nemzeti Színház este 7 óra- városi temetőben.
kor: Bánk tón. Bérletszünet.
Szerda este 7 ómkor: Tartuffe.
— A Szegedi Konderionó hét»S .bérlet- 13.
főn rendezte meg az üzem
Belvárosi Mozi 4, 6 és 8 óra- kultúrtermében a március 15-i
két wlyenizászldt
kor: Micsurin (A kertek va- ünnepséget;
avattak, melyeket a gömbölyítő
rázslója). Szercián ugyanaz.
és az előfonó osztály dolgozói
Széchenyi Mozi 4, 6 és 8-kor: vásároltak összegyűjtött filléVeszélyes ő r j á r a t . Szerdán is. reikből.
Korzó Mozi 4, 6 és 8 órakor:
— RÖSZKÉN az ujsomogytte15 éves kapitány. Szerdán is.
lepi SzIT-szervezct és a röszMazeutn nyitva;
hétköznap
9-től 14 óráig, vasár- és ünnep, kel EPOSz jólsikerült kulturestet
tartott vasárnap délután, fl műnap 9-től 13 óráig.
sort Boros Lajos kulturvezető
Somogyi könyvtár nyitva van:
hétköznapokon 9 Órától 19-ig. rendezte.
Eniílhrdik a hőmérséklet
Megélénkítő délnyugati, nyugati felhőzet, többfelé, főleg
• yugaton cs északon eső. hav scső. Az éjszakai lehülé?
gyengül, a nanpQli hőmérsék1 f vi.,,.-, (.mrák-dik. (mti)

hétköznapokon.

reggel
nyitva

Szolgálatos gyógyszertárak!
Apro j. k. d r . Apró LI.:
Kossuth U.-sugáriil &9. Nyllassy A. örök. k. B o k o r n é : Kómat-kőrút TI. Ur Kolsls .1.
E n d r é n é F ö l d m ű v e s - u t c a 17.
F r a n k ó Andor: Dugonics-tér 1.
— Zászlóavató-ünnepélyt tartottuk:
hétfőn
a dorozsmai
MNDSZ asvznyai is. Szavalatokkal. ének'zámckkal emlékeztek meg 1848 március 15-éröl.
a magyar szabadság elinduló
napjáról. Az iinn"pséget nívós
kerékpárverseny követte.
— A TISZATÁJ irói munkal.ö ö só e hé f ő i iro 'almi dólnlánt rendezett az Ujszegedi
Uőzfürész- év
I ádapvárban.
Fia'al s z c e d i köl'ők ' és írók
'infiveil a Nemzeti Színház művé e ; a l l á k elő nagy sikerrel.

BELVÁROSI

7.
Telefon 40.'>5
kérlel.
Ma és a következő n a p o k o n :
Gyönyörű színes f i l m i

M I C S U R I N
a körtek varázslója
Előadások 4, 6 és 8 árakor

KOR
2 0
209.
Telefon Aut.:33-44 kiérlelMa és m i n d e n n a p :

t i éves Kap lány
Előadások 4, 8 és ,3 érakor

SZÉCHÉNYI

411/G
hérol
Ma játszuk u t o l j á r a !

Telefon Aut 34-77

Veszélyes őriárat
Elíiatfásak 1, 6 és 8 ö n k o r .

Étien a Mapyar Fiigiseflenségl Képírón!
Országos Kongresszusa!
Állami

Szegedi Paprika
és a paprika

a kerületi és üzemi

f aliujság
A Szegedi Nemzeti
Színház
földszinti és elsőemeleti
dohányzójában 54 nagyszegedi kerületi és üzemi
pártszervezet
dolgozóinak szinte művésziesen
dekorált és cikkekkel ellátott
faliújságja kerül ma kiállításra,
melyet nagy érdeklődés előzött
meg.
1848-tól

1949-ig

tárják

a

TARTUFFE (ÁLSZENT)

HIREK

Egyetemi
könyvtár
8 órától este 7-ig van

elvtárs

101 év eseményeiről számol be

kezelésbe vett

Beváltó
malmok

Szövetkezel
dolgozói

pükkel. Igy vált lehetővé az is,
hogy a darab kétféle szereposztásban került a közönség elé. fl
legtöbb alakot más és más alakítja az egyes előadásokon.
fl
címszerepet,
Tartuffe-ot
mindvégig Bessenyei Ferenc játsza a városi előadásokon. Bessenyei (nagyon tehetséges színész
és jó hanganyaggal rendelkezik)
túlságosan sematikusra, vérszegényre fogja az imposztor figuráját, öncélú, formalista játékával legtöbbször kiesik a molliérel keretekből és élő, általánosítható típus helyett egyénivé faragja Tartuffe-ot. A tájszlnház
előadásokon Both Béla sokkal
elevenebben tolmácsolta az imMoiiére korában, több mint poszot szerepét a közönségnek'.
háromszáz esztendővel ezelőtt,
Orgon-t, a hiszékeny, lobbanéFranciaországban
fcomladoznl
kezdett a feudális (hűbéri) kö- kony francia nemest Bakos Gyuzépkor, a csákmátéskodó főurak la és Sugár Mihály alakítja. Bakos kiváló eszközökkel érzékelés a szemforgató nagg-papok
tette a szangvinikus embert, de
hiába akarták megakadályozni az
játékából hiányzott a nagyvonaerős, központi hatalom kiépítélúság, magyarul mondva: nem
sét, IV. Lajos, a »nap ldrálg*
bírta a darab iramát és sokszor
és a zseniális államminiszterek, visszaesett. Sugár majdnem hia feltörekvő polgárság támoga- bátlan volt, bár kissé elnagyoltásával felépítették az akkori ta a szerepét. Penelle asszonysáleghaladóbb államformád,
az got Petur Ilka és Ilotti Éva játabszolitisztikus királyságot.
sza felváltva. Hotfl Igényes eszflz álszentet 1657-ben mutat- közökkel formálta meg ezt az
ták be először L'imposteur (Im- alakot és jó realista játékot muposztor) címmel, de a papság, tatott, Petur alakítása fakó és
amely nem ok nélkül saját mes- élettelen volt. Cléante-ot, Orgon
terkedéseinek leleplezését látta sógorát Gát! Pál nagyszerűen
benne, megakadályozta a to- fogta meg, sikerült érzékeltetnie
vábbi előadásokat, fl darabosak azt az embert, aki ugyan felvi1669-ben került véglegesen a lágosodott már, de enyhe, intelpárizsi színházak műsorára és lektuális gőggel, tartózkodással
nagy tetszést aratott, fl közön- nézi H világot, az embereket.
ség Tartuffe alakján keresztül Dorlnát, Orgon feleségének tárráismert a klérus és a klérus saikodónőjét Rajnai Elli hibátlaköré csoportosuló
legreakció- nul alakította, ő volt a legmoliésabb nemesek módszereire. Mo- reibb figura. Pompásan mutatta
iiére az ájtatoskodó szemforga- be azt az alacsonyabb társadaltókról lerántotta a leplet.
mi helyzetű,
felvágott-nyelvű
francia nőt, aki a felvilágosodás
Röviden ez a darab történe- leglelkesebb híve volt és aki a
te. flzóta eljátszották már a polgárság forradalmain kereszvilág mindén színpadán, termé- tül a kommünig és napjainkig
szetesen csak akkor, amikor a élen járt a szabadságért, az emhaladó elemek vezették az or- beri felemelkedésért vívott harszágokat, amikor a fejlődés hal- cokban.
lathatta szavát, fl Tartuffe meséje a következő: az Álszent
fl többi szerepet, Elmírát, Dabeférkőzik egy jóhiszemű nemes nist, Mariannát, Valérét, a törur bizalmába úgyannyira, hogy vényszolgát és a rendőrtisztet
az ráíratja vagyonát és neki Ktss Ilona, Moórl Lucy, Szatmáígéri leánya kezét, flz imposz- ri István, Bay Gyula, Horkits
tor azonban a vallásosság örve Erzsébet, Németh Margit, Máralatt félrevezeti a
jóhiszemű ki Géza, Surányi Imre, Rajz Jáfranciát és megpróbálja elcsábí- nos, Bor Gábor és Deák Sándor
tani a feleségét, fl helyzet- és alakítja felváltva. Mindegyikük
jellemkomikumokban bővelkedő jól Igyekezett s ha játékukba
mese az álszent leleplezésével, itt-ott be is csúszott egy-egy
az egészséges, fiatal életek di- hiba, ez csak további fejlődésüadalmaskodásával ér véget.
ket, a realista szBjátszás felé

Both Béia elvtárs, a darab való haladásukat bizonyítja.
rendezője helyes érzékkel,
jó
Moiiére Tartuffe-je, az előszemléletlel értelmezte és ál- adás megrendezése osztatlan silította bc Aloliére vígjátékát. kert aratott Szegedon és a szeKihangsúlyozta azokat a figu- gedkörnyéki falvakban, fl körákat, melyek valamiképpen a zönség végigtapsolta az előadást
felvilágosodást képviselik. Ez- és örült az Álszent leleplezésézel a moiiére! szellem, a mo nek. fl falvakban, ahol az előliérei le.egő szakádon érvénye- adásokat viták követték, Tartufsfllhe'étt a s i pa-'o\ ellgní!'- 1 fe-ot a hozzászólók Mindszenhalatlanul megragadva a néző- iyvel hasonlították össze, fl ren. ket, akik ka:agásbó!-!;;ragás'-a ' Íe :'S, a szereolők és nem utolsó
. o . v a i a hálás kö. önség bebizo: esve, rengeteget tanultak.
• flz Álszentet a szegedi be- nyította, hogy a szocialista-reaszínházban
mutató előtt a Nemzeti Színház lizmus a szegedi
j műr jelszollá a városkörnyéki nemsokára megvalósul.
' falvakban, tájszinhúz elöadáso1
kon, ugy hogy a színészek kel- F i z e s s e l ö a
l luképpeu foglalkozhattak szere- i i é l m a a v a r o r t z A g r a

pártszervesetek

kiáIIitás a

szeniiélők elé 101 év eseményeit
képekben és sorokban.
54 faliújságon keresztül t e s i
a dolgazó réteg
tanúbizonyságot arról, hogy tisztában van
történelmi hivatásával
és úgy
oolitkai. mint gazdasági
téren
feltartóztathatatlanul
hála®
zon az úton. melyet Marz, Le*
nin és Sztálin elvtárs jelölt me*
sámára.
Képökbem. cikkekben hálásan
adóznak a Vörös Hadseregnek
március 15-e alk Imából.
Egyikről sem hiányzik az újjáépítés, a mui kaverseny és »
selejlcsökkeni.és szüksége Bégét
kidomborító néhány sor v a g y
rajz. Némelyik szinte egy világlap terjedelmével vetekszik
és Petőfitől kezdve egészen a
ionjainkban felmerülő problémákat is magába foglalja.
Ez a kiá'iítás egyben verseny
5, melyen a díjazást, ill-tv*
a minőségi sorrendet m-guk a
kiállítást megtekintök fogják eldönt, ni szavazólapok segítségével. melyet az egymá sal szén*
ségbcn és tartalomban
vetélkedő .54 f'iiujság feltétlen me*
fog nehezíteni.

II MÁV vezető ooz^cíóibs
munkások kerültek
Bebrits
Lajos
közlekedés,
ügyi miniszter
tejelentette
a
Magyar Államvasutak átszerve
zését. Március 16-án reggel 8
órakor fontos változás követke.
zik tó a vasúti közlekedés szervezetében. Megszüntetik a vasutak fejlődését már gátló szervet, a MAV igazgatóságát. A
vasútüzem élére uj, megbízható
emberek kerülnek. A munkásosztály legfontosabb rétegének,
a» ipari proletariátusnak tagjait
emelik fel a MAV vezető pozícióiba.
Az uj irányító szerv a minisztérium vasúti főosztálya, a
feloszlatott MÁV igazgatóságból
é» a minisztérium vasúti szak.
osztályaiból alakult meg.

ELJEN

a Magyar
Függetlenségi
Népfront
Országos
Kongresszusai

fl Szegedi KendeMoyflr
dolgozói

&

SlUPERfOSZFAT
KÁLI SÓ
Műtrágya ás Növányváddszw
Értékesítő Nemzett Vállalat
Budapest V , Nádor-utca 21.
Tele'on: <29-500.

