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Feayőünnep a Szabadság Mo/iban 
A gyermekek számára rendezendő, immár hagyomá-

nyossá vált nagyszabású megyeházi fenyőünnepet az idén 
üj forma váltja fel. A megyeháza aulájának gyenge akusz-
tikája miatt ugyanis nem alkalmas műsor lebonyolításóra. 
S mivel az idei ünnepélyek egyik legnagyobb ajándéka 
egy kedves mesedarab, a Hüvelyk Matyi bemutatása lesz, 
az intéző bizottság a Szabadság Filmszínházat választotta 
színhelyül. Itt találkoznak a pajtások 24-én délelőtt 10 
órakor. 

Körülbelül ezer úttörő és kisdobos kap meghívót az 
ünnepélyre, ahol hatalmas, díszes fenyőfa, télapó és kram-
pusz, meg a kedves kis Hüvelyk Matyi várja őket. A me-
sejáték minden szerepét — a gyermekszerepek kivételé-
vel — a színház neves művészei játsszák. S természetesen 
nem marad el a gyerekek megajándékozása sem. 

Felhívjuk a házikezelőségek, házfelügyelők és ingatlan-
tulajdonosok figyelmét, hogy a 

fagyveszélyes idő beáll Iával 
fokozott mértékben ellenőrizzék az ingatlanok belső 
vízellátó berendezéseit, a vízzel való takarékosság 
szem előtt tartása mellett. 
K 711 Szegedi Viz- és Csatornamű Vállalat. 

Mit fizet o lottó? 
AZ 50. JÁTÉKHÉTRE be-

érkezett 5 528 797 darab lot-
tószelvény. öt találat nincs. 
Négy találatot 61 fogadó ért 
el, a nyereményösszeg egyen-
ként 67 977,50 forint. Három 
találatot 6405 fogadó ért el, 
a nyereményösszeg egyen-
ként 323,75 forint. A kéttalá-
latos szelvények száma 
164 474 darab, ezekre a nye-
reményösszeg egyenként 
12,60 forint. (MTI) 

• A corfam 
az új műanyag 

Amerikában találták fel, 
de már Franciaországba is 
bevezették a corfa nevű új 
műanyagot, amely állítólag 
minden eddigit felülmúl. 
Szakértők azt állítják, hogy 
a könnyűipart még nagyobb 
mértékben fogja forradalma-
sítani, mint a nylon. A cof-
ran bőrhöz hasonló anyag, 
amelyből cipők, táskák, bő-
röndök készülnek. Harminc 
évi kutatással jött létre és 
abban különbözik minden 
eddigi szintetikus anyagtól, 
hogy noha vízhatlan, mégis 
„lélegzik", ellenáll minden 
kopásnak és kitűnően szab-
ható. 

Sajtóértekezlet az éter 

hullámain kérésziül 

Nem mindennapi sajtóér-
tekezletre került sor szom-
baton Moszkvában. A sajtó-
rendezvényre összesereglett 
külföldi újságírók rádión in-
terjuvolták meg a szovjet 
fővárostól sokezer kilométer-
re levő Mirnij sarkvidéki 
obszervatórium munkatár-
sait. 

A külföldi kulturális kap-
csolatok állami bizottsága ál-
tal rendezett * rádió-interjú 
során Pavel Szenykov, a 
Mirnij Obszervatórium főnő-
ké elmondotta, hogy a sze-
méb'Zét' Jól áttelelt. A sark-
vidéken most kezdődik a 
nyár, élénkülnek a „madár-
összejövetelek". 

A külföldi hírügynökségek 
és lapok tudósítói érdeklőd-
tek honfitársaik — a cseh-
szlovák. az angol, a magyar 
és más nemzetiségű tudósok 
— munkája iránt, akik a 9. 
szovjet expedícióval telelnek 
együtt a sarkvidéken. (MTI) 

iflagyat cdáidádkiiáft/nő 

— 'thöaz.kuááan 

Szombaton este a Luzsnyi-
ki stadion sportpalotájának 
15 000 nézője magyar csár-
dáskirálynőt ünnepelt Tibol-
dy Mária, a Fővárosi Ope-
rettszínház (korábban a Sze-
gedi Nemzeti Színház) pri-
madonnája személyében. 

A csárdáskirálynő szom-
baton este a moszkvai ope-
rettszínház együttesével, új 
díszletekkel és új kosztü-
mökben került bemutatásra. 
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NÉVNAP: LUCA 
K i f o g á s 

FELHŐS, PA RAS 1DÖ 
Varható időjárás vasárnap 

esttg: UThos párás, a reg-
geli és kora délelőtti órák-
ban ködös idő. Helyenként 
zúzmaraképződés, onos köd-
szitálás. Gyenge légáramlás. 

Varható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet nulla fok 
körül. 

A Nap kél 7 óra 23 perckor, 
és nyugszik 13 óra 62 perckor. 
A Hold kel 12 ora 57 perckor, 
és nyugszik 0 óra 01 perckor. 

VÍZÁLLÁS 
' A Tisza vízállása Szegednél: 
szombaton plusz 480 centiméter. 
1564. DECEMBER 14.. HLTFO 

NÉVNAP: SZILARDKA 
A Nap kel 7 óra 24 perckor, 
és nyugszik 15 óra 53 perckor. 
A Hold kél 13 ora 18 perckor, 
és nyugszik 1 óra 12 perckor. 

HÜSZ EVE, 
1944. december 13-án ielszabadult 
Lak, Abod, Balajt, Mucsony, Sa-
jókazie (ma Kazincbarcika), Hal-
maj, Edelény, Szerencs, Szurdok-
püspöki, Csecse, Nógrádsipek, 
Isaszeg. 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
Előkészítő Bizottsága Debrecen-
ben megalakul és kiadja válasz-
tasi kiáltványát. 

1944. december 14-én felszaba-
dult Bodrogkéresztúr. Mád, Ond* 
Monok, Csobád, Rásonysápbe-
rencs, Galvács, Disznóshorvát 
(ma Izsófalva), Szuhakálló, Sajó-
kaza Vadna. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Ma, vasárnap délután fél 3 óra-

kor : Szerelmi bájital . Gárdonyi-
bérlet. 

Ma, vasárnap este 7 órakort 
Madame X. Csokonai-bérlet. 

Kedden este 7 ó rakor : Bohern-
élet. I. Puccini-bérlet. 

Szerdán este 7 órakor : A sár-
kány. Déryné-bérlet. 

Csütörtökön este 7 órakor : Ma-
dame X. Fetdíl-bérlet. 

Pénteken este 7 órakor : Bo-
hémélet. II. Puccini-bérlet. 

Szombaton este 7 orakor : Ma-
dame X. Katona J.-bérlet. 

Vasárnap délután fél 3 ó rakor : 
Madame X. Bérletszünet. 

Vasárnap este 7 órakor : Mada-
me X. Tömörkény-bérlet . 

KAMARASZINHAZ 
Ma délután S és este 7 óra-

kor : Jegygyűrű a mellényzseb-
ben. 

Pénteken, szombaton este 7 és 
vasárnap délután 3 és este 7 óra-
kor : Jegygyűrű mellényzseb-
ben. 

BÁBSZÍNHÁZ 
Délelőtt 11 órakor Tünde-bóiv 

Jetben, délután 3 órakor bér-
íetszünet: Három .kismala'e. 

MOZIK 
Szabadság: Az aranyfej . HéN 

főn: Az a ranyfe j (7t4, ','j®. 3/(8>-
Vörös Csillag: Lángoló évek (3/44; 
6. '/«9). "Matiné: Hagymácska tör-
ténete (i/jll). Hétlön: Állami Áru-
ház (6 7(9). F á k l j a : Mandrin ka-
pitány (3, 7(6, ' ;8). Matiné: Az 
aranyvonat ( ' a l l ) . Hétfőn: Amig 
az ember él (' ,6. 1 ,8). 

Vasutasok Petőfi Sándor Mű-
velődési Otthona: Oly közel az 
éghez (3. 5). 

Petőfi Mozi: A benzinkút he r -
cegnője (7:6, v28). Szovjet film. 

Nyugdíjas Művelődési Otthon? 
Küszöböd elűtt (5, 7). Magyarul 
beszélő szovjet film. 

Móricz Zsigmond Művelődési 
Otthon, Mihályetlek: Randevú 
Koppenhágában (6). Dán film. 
10 éven alul nem ajánlott . 

November 7 Művelődési Otthon, 
Üjszeged: Honfoglalás. Kétré-
szes magyar film. Korhatár nél-
kül. Dupla helyárak. 

INSPEKCIÓS ÁLLATORVOSI 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 
December 12-től 19-ig este 8 

órától reggel 6 óráig (vasár- és 
ünnepnap nappal is) elsősegély 
és nehézellés esetére ügyeletes 
dr. Domonkos Gábor vezető 
(főállatorvos. Lakása: Lumum-
ba u. 4. Telefon: 34-18. 

Az állatorvos kiszállításáról a 
hívó fél köteles gondoskodni. 

Előadást hall-
gattam az alko-
hol hatásóról. Ér-
dekes volt. Na-
gyon tetszett, hogy 
a 70 éves Poór 
Pista bácsi is el-
jött, s még a 75 
éves Kós Jóska 
bácsi sem maradt 
távol. Öröm volt 
ránézni az érdek-
lődökre. Csak 
úgy virúltak az 
erőtől és az egész-
ségtől. Már külső 
kellemük is iga-
zolta, hogy nem 
rontotta meg 
egyiküket sem az 
alkohol szenvedé-
lye. Még a rende-
zőnek is szeren-

cséje volt. A kö-
zeli talponállóból 
hazaballagó egyik 
atyafi épp a kul-
túrház előtt zen-
dített rá arra, 
hogy: „Nem tu-
dom az életemet 
aszongya, hol 
rontottam én 
el!..." De való-
színű azért, hogy 
egy kicsit később 
már rájött, leg-
alább is diszkrét-
nek nem mondha-
tó megjegyzései-
ből erre lehetet 
következtetni. No. 
meg a hozzászó-
lások is jók vol-
tak. Erő, egészség, 
szépség! — min-

den bizonyítást 
nyert másfél óra 
leforgása alatt. 

Együtt ballag-
tam hazafelé a 
szervezővel. 

— Na, tetszett? 
— kérdezte. 

— Jó volt! 
Csak!... 

— Mi az, hogy 
csak?... 

— A helyet vá-
lasztottátok meg 
rosszul! 
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— Nem itt kel-
lett volna ezt az 
jlőadást megtarta-
ni, hanem a szom-
szédos kiskocsmá-
ján ! . . . 

B. J. 

JÁTÉKOS CICÁK 

OAg) 

K O Z M E T I K A 
Egy New York-i koz-

metikai szalon hirdeté-
sében olvasható: „Há-
rom kezelés után olyan-
ná válik asszonyom, 
mintha csak a saját 
lánya; hat kezelés után, 
mintha a saját unokája 
lenne. További kezelé-
sek csak saját felelős-
ségre!" 

Magyar professzorok neme! kitüntetése 

Senki nem nélkülözheti 

a városi gázzal 
működő vízmelegítőt 
főzéshez, mosáshoz, mosogatáshoz, fürdéshez 1 perc 
alatt 5, illetve 10 liter forró vizet ad. 

A 10 literes készülék csapteleppel és zuhanykarral 
vagy anélkül kapható. 

Ára: 5 literes méretben 1427,— Ft 
10 literes méretben 1789,— Ft 
zuhanykarral 1898,— Fi 

A Szegedi Kiskereskedelmi Vállalat 10. sz. boltjá-

ban Szeged. Marx tér 1—3. sz. alatt, 
„L" 20 

A Budapesti Orvostudo-
mányi Egyetemen az utóbbi 
években mintegy kétszáz né-
met orvostanhallgatót képez-
tek ki. Hymodon nyújtott 
Magyarország segítséget a 
Német Demokratikus Köztár-
saságnak az átmeneti orvos-
hiány leküzdésére. A Német 
Demokratikus Köztársaság 
kormánya a magyar orvos-
tudomány négy jelentős kép-
viselőjét a fiatal német 
orvosok képzésében szerzett 
kimagasló érdemeik elisme-
réséül magas kitüntetésben 

részesítették: Gegesi Kiss Pál 
akadémikusnak és Törő 
Imre akadémikusnak, az 
egyetem volt rektorainak a 
nagy német orvosról elne-
vezett Hufeland-érem arany-, 
dr. Bálint Péter professzor-
nak és dr. Acs Tamásnak a 
szövet- és fejlődéstani in-
tézet docensének pedig a 
kitüntetés ezüst fokozatát 
adományozta. A kitüntetése-
ket és az erről szóló dísz-
okleveleket szombaton adták 
át a Német Demokratikus 
Köztársaság nagykövetségén. 

— Figyelmetlenül előzött 
az általa vezetett tehergép-
kocsival Fodor Ferenc desz-
ki lakos és összeütközött az 
5-ös főútvonalon, Szatymaz 
közelében a Béres Lajos 
csengelei alkos által vezetett 
vontatóval. Személyi sérülés 
nem történt, a keletkezett 
kár értéke 3 ezer forint. A 
karambolért Fodor Ferenc 
a felelős. 

Felveszünk 

A B2egedi Órás és Éksze-
rész Ktsz azonnali belépés-
re keres fiatalkorú 

munkavállalót 
6 órás műszakkal. Fizetés 
500 Ft. Cim: Horváth Mihály 
utca 9. szám. k. 10672 

Azonnal pénzhez jut, 
ha felesleges könyveit el-
adja. Magas áron vásáro-
lunk régi és új kiadású 
szépirodalmi, ifjúsági és tu-
dományos köny veket, régi 
folyóiratokat. Könyvesbolt, 
Kárász utca és Dugonics tér 
sa rak . x33329 

Több éves gyakorlattal ren-
delkező technikus mező-
gazdászt és hivatalsegéd! 
beosztásba 

férfi munkaerőt 
alkalmaz jar.uár l-tdl az 
OMM1 szegedi Talaj tani 
Osztálya Szeged, Alsó kikö-
t ő s o r 5 . s z á m . X105084 

sertésgondozókat 
Hizlalda Szeged. Dorozsmai 
u. 23. X106S5 

Szegedi Radnóti-est 

a noviszádi rádióban 

A Szegedi Nemzeti Szín-
házban megrendezett no-
vember 30-i Radnóti Miklós 
emlék-est műsorát hétfőn 
reggel 8, délután 16 órai 
kezdettel közvetíti a noviszá-
di rádió. 

— Gondatlanul vezette 
motorkerékpárját Heród La-
jos, Algyő, Kanizsai utca 4 
szám alatti lakos, a Hódme-
zővásárhely—Algyő közötti 
úton, a 207-es kilométerkő 
közelében. Ezért motorja 
megcsúszott, s felborult. He-
ród Lajos súlyos sérülést 
szenvedett. 

A MÁSIK TETTES 
IS MEGKERÜLT 

Tegnapi lapunkban közöl-
tük, hogy Schneider Károly-
né Pécs-cserkűti lakos két 
körözött gyilkosa közül az 
egyiket, Karácsonyi Jenőt 
elfogták. A rendőrségi nyo-
mozás és a lakosság bejelen-
tései eredményeként a má-
sik tettes, Pahi Károly is 
megkerült. 

Az Üllési Árpád Mg Tsz 
szakképzett 

ellető juhászt 
keres. Lehetőleg családos, 
fizetés hg vonta. ,.L»kást 
biztosltunk" jeligére. 

xi0590 

Szilveszterezzünk 
a 

Hungáriában 
és a 

Tisza Szállóban 
A32talfog!alás, vacsora előjegyzés 14-től a helyszínem. 
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