
SPerffá, Í&58. február 18. 

KÖNYVESPOLC 
Bábeli 

Ga&dag fe termékeny műsort nyújtott 
a szegedi enysorsozat 

első része 
Lov<3shodsereg 

Bábelnek az 
könyvkiadónál rftöst 

NÓVÁK KÁROLY: 

lent elbeszélései rendkívü 
izgalmasak: megmutatják 
nagy orosz szocialista fórra 
dalom véres mozzanatait, a 
forradalom egyszerű, primi-
tív, tudatlan, de mindig ti'ű 
sége's és lelkes bőseit. Érzé-
kelteti tehát a forradalmit 
úgy, ahogy az volt, minden 
szépítés és simítás nélkül. 
Bábel kötete három részre 
oszlik. Az első rész: a Lc-
vashadsereg, a második rá 
odesszai elbeszélések, és a 
harmadik része az egyéb el-
beszélések. Bábel elbeszélé-
seinek ereje abból ered, 
hogy ezeket az elbeszélése-
ket mély humanizmus, az 

Európa emberek igaz szeretete és 
tnegje- megbecsülése hatja á t 

Egy döntő körülményre érdeklődéssel hallgat az f f -
rr 

Találkozásom a történelemmel 
című könyvének megírására, orosz emberek a jóakaratú 
amely a Kossuth KöhyVkia- barátot látják benne. Lesze-
dónál most jelent meg —, relése után bekapcsolódik 
a második világháború ide- az ellenállási mozgalomba, 
jén átélt változatos esemé- Megismerteti az olvasót le-
nyek késztették a szerzőt, tartóztatásának körülmé-
Leírja e műben életének nyelvel, börtönben szerzett 
egyik jelentős szakaszát, benyomásaival, s elmondja 
Könyvében élénk színekkel deportálásának történetét. Az 
ecseteli az állástalan diplo- események során hol néhány 
mások otthonában, majd tollvonással, hol részleteseb-
pedig az orosz fronton szer- ben mutatja rne azt a reii-
zett tapasztalatait. A har- geteg embert (mind létező 
cokban nem vesz részt, de a személyt); akikkel élete so-
front mögötti városokban rán találkozott. Minded so-
őszinte érdeklődésével, segí- ra a friss élmény erejével 
teei akarásával bizalmat tud hat. Érdekes, mint egy ka-
kélteni maga fl-ánt és sok landregénv, s mégis minden 
élményben van része. Az szava igaz. 

= 

Március 23-án Szegeden TTIT 
megyei közgyűlés 

A TT lT az értelmiség és az ismeretterjesztés tömeg-
szervezete 1953-ban tartott utoljára megyei gyűlést. 1956 
őszére terveztek újabb közgyűlést, amit azonban az el-
lenforradalom megakadályozott. A megyei elnöki bizott-
ság dr. Ormos Pál alelnök elnökletével hétfon ülést tar-
tott Szegeden, amelyen a városi elnökségek határozatának 
megfelelően meghatározta a városi osztályülések és a 
megyei közgyűlés időpontját. A megyei közgyűlést március j 

Szép és gazdag élményt 
nyújtott az az öt ff- mégis fel kell hívnunk júság. 

jósági hangverseny, amelyet á Filharmónia f;gyeimét: . ,. , 
az Országos Filharmónia csák a legkitűnőbb előadó- A 2 b a n g v e | f 
vasárnap 'déíutártonként a kat Tépesse fel teúdápestrőtt . S 3 L , , 
Konzervatóriumban rertde- Nem az a lényeges, ftó'gy Őr- * 
zett. A hangversenysorozat- szágos nevük legyén, hanem Höehtl Margit, váró-
nak elsősorban pedagógiai hogy mind technikai kész- e g y i k legkozkedVettebb 
•célja Volt hogy művészi él- ségben, mind esztétikai legmegbecsültebb zongo-
ményt támasszon és tártul- felfogásban legalább egy vo- ráműVésznoje; Kútrucz Eva 
mányi anyagot elevenítsen nalon mozogjanak az él'vo- (ének), akinek mely dal-
fel az ifjúságnak. Változatos naíbeli szegedi művészekkel, kultúráját és bensőséges 
műsortervében, az előadók Ellenkező esetben több a előadásmódját már tohb-
színvonalá'ban meg is felelt kár, mint a haszon! Az i f jú- ször élvezhettük az elmúlt 
ennék a célnak. A KonZér- ság igazságérzetét sérti, ha étekben; SZendrei Imre, a 
vatórium három jeles zórt- az általa szerétett és meg- Pedagógiai Foiskola tanára, 
goraművésze és pedagógusa becsült szegedi művész he- Chopin- és Liszt-díjas zon-
(ftácz Lili Varjú Írnia, Bán Iyett a fővárosból érkezett goraművész, Alttal Irrire, a 
Sándor) mellett Szertdrei gyengébb előadót hall; a Konzervatórium, volt noven-
Karpel László ízléses gitár- helybeli művészt pedig mél- déke; Márffy János, az is-
rnűvésZetét ismerhettük meg. tán keseríti. hogy nem mert nevű kiváló szegedi 
Fellépett a Tátrái-vortósWé- kap kellő területet. Hang- hegedűművész, a zenemuve-
gyés, kirobbanó sikert ara- súlyozzuk mégogyszJer, nem szeli szakiskola tanára es 
tött Várnáé' Lajós hegedű- az a lényeges, hogy a buda- Déry Pal. a szegedi szaima-
játéka, és a Szegedi Nem- pesti művésznek országos zású bariton-énekes, akit a 
zeti Színház három kiváfó neve legyen, hanem, hogy rádió műsorában is lóbb-
énekése (Herdál Valéria, magas színvonalt képvisel- szöi- hállhattuk. 
Ivánka Irén és Szabó Mik- jen, mert a szegedi közönség Szeretnénk, ha a szepnek 
lós) interpretált dalokat, nem "Sznob*, hanem igé- Ígérkező hangversenysoro-
áríákat. kitűnő zenéi érzék- nyes. Mind a Szegedi Nem- zatből nemcsak az íí.iuság 
kel és felkészültséggel. Saj- zeti Színház, mind a Kon- merítene, hanem Szeeed va-
náljuk, hogy Kürthy Éta ZérVátórium tanári kara rosának zenét 
énekművésznő betegen lé- számos Olyan művésszel ren- les tömegei is. 
pett fel és így nem tudott delkezík. akikét örömmel és 
olyan teljesítményt nyújtani. 

kedvelő szé-

DR. NÁGY ISTVÁN 

Az orvosegyetem 
citerásainak szép 

síkére 
Nemrégiben a budapesti 

Rádióban vendégszerepelt a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem citerazenékára. A 
szereplés óta az ország kü-
lönböző részeiből levelek 
özönével keresik fel rádió-
hallgatók a zenekar tagjait 
1és vezetőit. Falvakból jön-
nek tevelek, amelyek azt je-
lentik be, hogy citeraegyüt-
test szeretnének alakítani. 
Úttörők írnak levelekét, 
amelyben »Gyuri bácsit« — 
az együttes háügsZermeste-
rét, aki maga gyártja a ze-
nekar citéráit — kérik ar-
ra, hogy nekik is csináljon 
cíterát. 

A nagy siker a zenekar 
tagjait fellelkesítette. Újabb 
tagok is jelentkeztek és 
szorgalmasan járnak a pró-
bákra. A zertekar létszámá-
nak növelése lehetővé tette, 
hogy Majoros József tervei 
szerint átszervezzék a Zene-
kart és ehhez az átszerve-
zéshez a köZeli napákban 
Horváth Gyuri bácsi meg is 
teremti az alapot, mért el-
készíti az új citerát; a basz-
szvs-citerát. Ezután tehát 
Wccófo, prím, mély és bász-
szus-citerán játszik az Or-
vostudományi Egyetem ri-
terás gárdája. 

mint máskoh 
A gazdag és termékeny 

műsorban éppen úgy felele-
venedtek a pre-klasszikus 
"mesterek, mint a nagy klasz-
szikusok, romantikusok Meg-
csendült a német dal (Schu-
bert, Schumann, Brahms); 
Virtuózán csillöeó darabok-
ban sem volt hiány és majd 

Félévi börtönre itéltéfc 
a „kocsigyárost" 

Évekén keresztül, 1954-től 
folyamatosan kocsik vételé-
vel, készítésével és eladásá-
val foglalkozott iparengedély 

« . . . — vo.. nSUrfü csókási IsWán, Ba-
minden népnek legalább egy tóstya, Táncsics Mihály Utca 
kimagasló szerzője beleárad-
batott a közönség szívébe 
Muszorgszkijtól Grfegen, d 
francia, a német, az olasz 
mestereken át Lisztig, Ko-
dályig. É gazdag műsor el-
lenére mégsem hallgáthát-

18. szám alatti lákos, vőtt 
gyümölcskereskedő. Csókási 
a zugcsatornákon beszerzett 
kocsi al ka ti-é'szekből 14 gumi-
kerekű lovaskocsit eszkábált 
őssZe, illtetve használt kocsi-
kat egy kis összfetákőláSsál 

juk el. hogy az előadók kissé "új já* varézsolt. Üzérkedő-
mostohán kezelték a mo- séveí sokezer forintos adó-
dern muzsikát, a XX-ik csalást követett él. A szegedi 
Szazadot. összfesen három 
élő zeneszerző művét hál lőt-
tük (Kodály Zbltári. Vaszy 
Viktor. Sugár Rfezső). Ennék 
!s megvan azonban a bősé-
ges magyarázata, hiszen a 
hangversenyek pedagógiai 

23-án, vasárnap Sze-
geden, az Egyetem 
aulájában tartják. 

Foglalkozóit áz el-
nöki bizottság a kiá-
dói albizottság javas-
lataival. Támogatja 
a vásárhelyi városi 
elnökség kezdemé-
nyezését, amely sze-
rint a társulat rövi-
desen kiadja a Vá-
sárhelyi Vázlatköny-
vet. Szó van arról, 
hogy ebben az év-
ben a TT ÍT hiégyel 
szervezete egyéb ki-
adványokat is meg-
jelentet. 

A társulat isme-
retterjesztő munká-
lja mindjobban a 
mezőgazdaság felé 
fordul. A szegedi 
járás három közsé-
gében: Balástyán, 
Szatymazon és Üllé-
sen hathetes gyü-
mölcs- és szőlőter-
mesztési akadémiát 
szervez. Az előadás-
sorozat keretében az 
ország kiváló szak-
emberei ismertetik a 
szőlő- és gyümölcs-
termesztés .problé-
máit, legújabb tudo-
mányos eredményeit, 
a korszerű gyümölcs-
termelés módszereit, 
feltételeit. Az első 
előadásra február 
22-én, szombaton 
délután 4 órakor ke-
rül sor Balástyán* 
23-án vasárnap dél-
előtt 10 órakor Szaty-
mazon, délután 4 
órakor pedig ÜllésetJ 
" A gyümölcs- és 
szőlőtermelés új le-
hetőségei* címmel. 
Előadó Nyújtó Fe-
renc, Duna—Tisza-
közi Mezőgazdasági 
Kísérleti Intézet gyü-
mölcstermelési osz-
tályának vezetője. 

1 Célt szolgáltak. 

járásbíróság Csókást ístváht 
6 hőhápl börtönre és ló ezer 
forint pénzbüntetés megfi-
zetésére . ítélte. Ezenkívül 
a táhács 38 200 forint adó 
megfizetésére is kötelézte az 
üzérkedő Csókásit. 

Ú j védőnők kezdtek munkához 
Kétéves elméleti és gya- élet nehéz területein végzik 

korlati oktatás után az új- münkájúkát. iskolák, ahyák, 
szegedi Állami Védőnőképzö családok egészsége függ 
Ihtézét 48 haligatója vélte helytállásuktól, 
át — az idén is megrende- Nagy izgalommal válta 
zett búcsúestén — védőnői mindenki beosztását. Mikór 
okleVfelét. megkapták Oklevelüket és 

A csáládiás ünnepség so- kin'evezési papírjukat, mély 
rán Boruzs Mihályné, az *ín- meghatódottság Ülte meg á 
tézet igazgatója és Vecser- terrhtet. tetézték, hógy már 
nvés Béláhé osztályfőnök tá. vendégek csak itt, végé an-
jék'ozVáttá'k a hállgátókát a nak \z .éltetnék, attüt az in-
tanulmányi eredményekről és tézet felai között t'öttöttfek, s 
az új védőrt'ők éihteíj-tezésé- áWi Oly sók kedVes emlék-
ről. A tanulmányi fettattnSHy ke) töltötte irteg őket 
á most Végzett évfolyamnál A búcsúzó vátesötá. á fel-
igteh szép volt. A végzetttek Hátsánó táhtzeiVe hatViaPósáh 
nagy százaléka érettségizett, feloldlák ezt a ^ m b r k á i 
múhkás-párászt száttházáSÚ hahgülatot, Vidáman tett áz 
hallgató. Most, a kétéVes tán- este, s másnap negyvennyolc 
fólyam elvégzése utórt "visz- Szegtetíten Végzétt védőhőkét 
szakerülnek azok közé, akik- szép év és égv ftel'edhbfetl'en 
ri'ek munkája, új, szocialista este emlékévtel indüít el új 
őtszágót formáló akáratá lte- állőmáshetyéVe, hogv a tá-
litetővé tette, hogy táhúlja 
nák. Á kikerülő védőnők a 
göhtítalán diákélet uláh az 

nülás után megkezdje müh-
kás éltetét. 

e - kfely —* 

fontosabb hírek továbbítása A 
már 
ben 
Agamemnon máglyátüztekkel adta 
tudtul Trója bevételét, Hannibál füst-
jelző tornyokat építtetett Karthágó 
környékén, Miltiadesz futárt küld a 
marathoni síkról a negyven kilomé-

a legrégibb emberi törtéhélem- h y i s y ^ / ^ / í f f / / / í " 
is igen fbntos szerepet játszott. 

rCLlÁLÁLÓJA 

dósét. Érdekességként megemlíth ét-
jük, hógy ebben az időtfen á mlnisz-
téi-íumók köztll is csák hárbirtnák 
Voít tteltefönjá. 

A fivér halála Után Puskás Tiva-
dar visszatér hazájába és itthon ve-
tődik ftei bén he á telefonújság mteg-

dakat, hogy néhányszáz méterrel ar- oldásáhdk gohdolatá. 1802-ben Budá-
terte lévő Athénbe, a győzelem híré. fébb tudják szállítáhl a közlendőket, gésten H megismételte azt amit Pá-

Először Reisz német tanítóhák Si- rizsbáh már megpróbált, február 12-
került a harigót elektrbmbs árámmá ért á pesti Vigadó éptlletébeh rettdte-
átáiakítahia. De a bfeszélgetésre al- z ett tátkarigi estélyen HélyB2íiU köz-
kalmas telefdht Bell ahgol feltaláló vetítést ádótt a Nemzeti Színházból, 

vél. 
A hír adása és vétele örökös prob-

lémája Volt és maradt az embernek. 
A feltalálók égész seregte igyekszik 
mahapság is riitegtalálht &zt az esZ- szérkesztfette meg. Lényegébten tezt a Eriml tlűnyadi László című operája-
közt, amely leggyorsabban, legmeg-
bízhatóbban tudja a köziés lgéhyét 
kielégíteni. 

Az elektrbirtosság feltalálásáig a 
legfeülöhbözöbb eszközökkel próbálta 

I S I B B I ü l 

A divat legtöbbször hónapokkal elő-
re gondolkodik, s ezért már megszü-
lettek á thelégébb napokra szóld di-
vátújdohságök. Az etás ábrd tweed 
kiskosztümöt mutat elálió, gallér nél-
küli nyakmegoldással. Alatta pulóver 
is Viselhető. A kosztüm SAlát két cetl-
tíS saját anyagból Szegik be. - A 
második ábra különböző színű kosz-
tümről készült. Á vállVonásba zipp-
zdrat helyeznek. Szökhyája sötétebb 
színű. A mindenütt zárt kosztümka-
bát egyszerűségét mintás Sál díszíti a 
párizsi vonal Szerint mélyen megköt-
őé. — A harmadik ábra köckás anya-
gú defék alátt féketé övvel készüli, 
délütihi Hih&t Ajánl. A feísőtész ha-
ffttá gombolással készült. 

Béli-féle telefont tökéletesítette Edi- n a k A d ó s á t továbbította, 
soh. Még ez sem volt azonban több, V é g U 1 igg3 február 15-éfi — a na-
mirtt két Pónt közötti beszélgetésre pbkbah múlt 65 esztendeje — szö-
alkalmas készülék. iáit még a világon először a "Beszélő 

Egy magyar mérnök, Püskds TI- újság*. Előfizetőit így köszöhtötte: 
az ember a z időt és a teret, amfely a Vadát- tétté a teléfdrtt a ilyilvánósság "Üdvözöljük Büdápest laftoSságát. Üd-
hír gyorsasáét gátolhatta, leküzöehi. számába is hözzáférhétöVé ázzál, högy vözöljük olyan szokatlan módon, 

Használtak facsöveket, bambUSz- égy központ beiktatásával d kívánt amely páratlan az egész világon. Üd-
száiakat, különböző íottbtt zsinórokat, állomásokat egymással összekötötte. E vözöljük az első várost, amelyből a 
üregéé falépítményeket, tömör vasrü- találmány hatalmas jelentőségét ma- telefonhírmondó az egész világon 

gá ÉtíiSön ÍS elismeri a Puskás cSa- győztelfílés útjára megindul.* 
Iádnak küldött fénykép dedikálásé- A beszélő újság népszerűségété jel-
bán. "Puskás í i v a ö a r vblt az élső leniző, hogy 1930-ban, tehát már a 
embér a világon, aki a telefonhoz rádió Idejében is inég tízezer előfize-
központot javasolt. Edison, A l v a Ta- tője vblt. 

tTlás"<< Március lé-áií lesz 64 éve, Hogy 
S 1879-ben Puskás Párizsban Eu- Puskás nem él, de a hélyi bes2élge-

rópa első nagyobb telefonközpontját téseken kívül — melyet automata 
építi fel. Az 1881. évi párizsi Villa- kapcsol már —, a helyközi kápcSolá-
mossagl kiállításon pedig meg- s0kát máig is az 3 szisztémája S2é-
szervezte a Világ élső helyszíni köz- rint bOnyolítjük le. A budapesti Hély-
vétttését. Az Opera előadását teíefo- közi Rözpoht közéi kettőezer beSzél-
hbh továbbította a kiállítás egyik he- getést kapcüölt naponta a külfölddel, 
lyiségébe, ahol az érdeklődők tizen- Ma, amikor olyan teiefdlíök — a 
hat fülhallgatón hallgathatták. televízió — kérülfték forgalomba, 

Puskás fivére Budapesten kezdte el amelyek hahgot és képet égyidöben 
a telefonhálózat megépítését. A meg- közvetítenek, kegyelettel őrizzük Pus-
nemértés és a vaskalaposság mindén kSs Tivadar, hazánk hagv fia temlé-
nehézségét kellett leküzdenie Puskás, kát és ezekben a ndPokbáh ra érh-
nak ahhoz, hogy hazai talajon dia- lékezünk, ha a sok fáradságos úttOÍ 
dalt arasson találmánya. Végülis a mégmentő hállgatöt a fülünkhöz 

, közpöht 1881-bén huszöhöt előfizető- emeljük 
Dobat Miklós divattervei. |vel Budapesten is megkezdte műkö- Szekeres Balázs 


