
Törpeautó 

Pedagógia 

-bohvs-

Csörgő 

Ipari gyakorlattal rendelkező 

számviteli 
vezetőt 

továbbá szervezőt (mérlegképes vizsgával vagy köz-
gazdasági egyetemi végzettséggel) keres újonnan lé-
tesülő vegyiipari vállalat. Ajánlatot „Jövő" jeligére 
kérjük a Sajtóházba, Szeged leadni. 
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Azonnal pénzhez jut, 
ha felesleges könyvei t el-
adja . Magas áron vásáro-
lunk régi és új kiadású 
szépirodalmi, i f júsági és tu-
dományos kOnyveket. régi 
folyóiratokat. Könyvesbolt, 
Kárász utca és Dugonics tér 
s a r o k . X33329 

A Dúc-i vegyesboltba 
BOLTVEZETŐT 
É S E L A D Ó T , 

a bodorszéki vegyes-
boltba 

B O L T V E Z E T Ő T 
keresünk. Kereskedelmi 
evakor la t szükséges. Jelent-
kezni lehet az FMSZ köz-
ponti i rodájában . Sándor-
falvai Földművesszövetke-
z e t . X33548 

1964. DECEMBER 20., 
VASÁRNAP 

NÉVNAP: TEOFIL 

Í H M M H I M 3 N 

ENYHE IDO 
Várható időjárás vasárnap 

estig: erősen felhős, párás , 
helyenként ködös, az év-
szakhoz viszonyítva enyhe 
idő. Több helyen esö. Mér-
sékelt, helyenként megélén-
külő szél. 

Várható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet plusz 2, 
plusz 6 fok között. (MTI) 

Mondtam már, hogy a karácsonyfát « Télapó kos-
zai .... 

A Nap kél 7 óra 29 perckor , 
és nyugszik 15 óra 54 perckor. 
A Hold kél 17 ora 23 perckor , 
és nyugszik 8 óra 57 perckor . 

VÍZÁLLÁS 
A Tisza vízállása Szegednél: 

szombaton plusz 228 centiméter . 
1964. DECEMBER 21., HETFO 

NÉVNAP: TAMÁS 
A Nap kél 7 óra 29 perckor , 
és nyugszik 15 óra 55 órakor . 
A Hold kél 18 óra 40 perckor , 
és nyugszik 9 óra 52 perckor. 

HÜSZ EVE, 
1944. december 20-án a fasiszta 
barbarság távol hazájá tó l meg-
gyilkolta Bródy Imre fizikust, a 
kriptontöl tésű izzólámpa felta-
lálóját és sok ér tékes elméleti 
fizikai munka szerzőjét . • 

1944. december 20-án szovjet 
csapatok 50 k m szélességben á t -
lépték a csehszlovák—magyar 
határ t . 

Budapest i par t izánok felrob-
bantot ták a Ferenc József-híd 
és az Erzsébet-híd pesti hídfő-
jénél épített vasbetonbunker t . 

1944. december 21-én felszaba-
dult Ozd, Hangony, Hodoscsé-
pány, Csokvaomány, Bélapát-
falva, Mikóíalva, Szűcsi, Bükk-
szék, Terpes, Szajla, Recsk, 
Mátradereeske, Párád , Bodony, 
Mátramindszent , Nemti, Macon-
ka, Nagybátony. 

Debrecenben összeül az Ideig-
lenes Nemzetgyűlés. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Ma, vasárnap délután fél I 

ó rakor : Madame X. Laboríalvy-
bérlet. 

Ma. vasárnap este 7 ó rakor : 
Madame X. Tömörkény-bér l e t 

Hétfőn este 7 ó rakor : Madame 
X. Juhász Gyula -bér le t 

Kedden este 7 ó rakor : Szerei-
mi báli tal . Somlay-bér le t 

Szerdán este 7 ó rakor : A sár-
kány. Hegedűs-bér le t 

Csütör tökön nincs előadás. 
Penteken délután fél 3 ó rakor : 

Madame X. Bér le t szüne t 
Pénteken este 7 ó rakor : Bo-

hémélet . Bérletszünet. 
Szombaton déiután fél 3 óra-

ko r : Levendula. Bérletszünet. 
Szombaton este 7 ó rakor : Ma-

dame X. Bér le t szüne t 
KAMARA SZÍNHÁZ 

Ma. vasá rnap délután 3 óra-
kor, este 7 órakor , valamint de-
cember 25-én. 26-án és 27-én dél-
után 3 órakor és este 7 ó rakor : 
j egygyűrű a mellényzsebben. 

BÁBSZÍNHÁZ 
Délelőtt 11 órakor Toldi-bér-

letben és délután 3 órakor bér-
le tszünetben: Bolond csütörtök. 

MOZIK 
Szabadság: Limonádé Joe (ne-

gyed 4, íél 6, há romnegyed 8) 
Vörös Csillag: Vasszüz (három-
negyed 4, u és negyed 9). Mati-
né délelőtt fél 11-kor: Az Isme-
retlenség ha tá rán . Hétfőtől : Li-
monádé J o e (6 és negyed 9). 
Fáklya: Némo kapi tány (3, ne-
gyed « és fél 8). Matiné délelőtt 
fél 11-kor: Kandúr és a sisak. 
Hétfőtói: Párizsi kaland (ne-
gyed 6 és fél 8) 

Vasutasok Művelődési Ot thona: 
Hetedik esküdt (3 és 5). 

Postás Mozi: Ütban Párizs fe-
lé (fél 6, fél 8) Lengyel fllm. 

Nyugdí jas Szakmaközi Művelő-
dési Otthon, Kossuth Lajos su-
gárú t : Asszony a telepen (5 és 
7). Magyar fllm. 

Móricz Zsigmond Művelődési 
Otthon, Mihálytelek: Aki át-
megy a falon (4 és 6). Nyugatné-
met f i lmszatíra. Korha tá r nélkül 

November 7. Művelődési Ott-
hon, Üjszeged: Háborús bűnö-
sök (6). Svéd film. 14 éven alul 
nem ajánlot t . 

Közlemények 
FELHÍVÁS! 

Az I., II. és III. ker . tanács 
vb Ipari és Kereskedelmi Cso-
por t j a értesíti a csecsemő, szop-
tatós és terhes te juta lványol t ra 
jogosult lakosságot, hogy az 
1965. évre szóló te ju ta lványokat 
abc kezdőbetűs sor rendben az 
alábbi napokon lehet átvenni 
reggel 8 órától 12 óráig. A. A, 
B kezdőbetűsök 1964. december 
hó 21-én; C, Cs, D kezdőbetüsök 
1964. december hó 22-én; E, É, 
F. G, Gy kezdöbetűsök 1964. de-
cember hó 23-án; H, I, J kez-
döbetűsök 1964. december hó 24-
én; K, L, Ly kezdőbetűsök 1964. 
december hó 28-án; M, N, Ny 
kezdőbetüsök 1964. december hő 
29-én; O, ö , P, R kezdőbetűsök 
1964. december hó 30-án; S, Sz, 
T, Ty kezdőbetűsök 1964. decem-
ber hó 31-én; U, Ü, V, Z, Zs 
kezdőbetűsök 1964. december hó 
31-én. A te ju ta lványokat az „El-
lenőrző szelvény" körzetmegbí-
zotti igazolás, a kiskorú születési 
anyakönyvi kivonata, a szüló 
személyi igazolványa, és a ter-
hes gondozási könyv bemuta tá -
sa ellenében lehet átvenni az 
I.. II. és III. ker. tanács vb Ipa-
ri és Kereskedelmi Csoport já-
nál. Szeged, I.. n Hl. ker . Ta-
nács V. B. Ip és Ker. Cso-
por t ja . K. 732 

Borszükségletét az ünnepekre 
szerezze be a Vendéglátó Válla-
lat Körúti, Veresács, Arany Bá-
rány, Kertész. Hajnal, Remény 
cs Csongrádi borozóiból. Bor-
é rak : 13 forinttól. Demizsonköl-
csönzés a helyszínen. *33527 

Képviselői fogadóóra 
Zsombón 

és Forráskúton 
Szél János Csongrád 

megyei országgyűlési 
képviselő fogadóórát tart 
választóinak december 
21-én, hétfőn Zsombó és 
Forráskút községekben. 
Zsombón a tanácsházán 
délután 13—15 óra, For-
ráskúton ugyancsak a 
tanácsházán 15—17 óra 
között kereshetik fel a 
választópolgárok. 

A MAGYAR TELEVÍZIÓ 
december 21-én, hétfőn 16 
órai kezdettel „Emlékülés az 
ideiglenes nemzetgyűlés és 
kormány megalakulásának 
20. évfordulója alkalmából" 
címmel helyszíni közvetítést 
ad Debrecenből. A Kossuth 
Rádió ugyanezen a napon 20 
órakor hangképekben szá-
mol be az ünnepségről. 
(MTI) 

NÉRÓ SZEMÜVEGE 
A szemüveg eredetét rend-

szerint Néró császártól szá-
mítják. Néró rövidlátó volt 
és a gladiátorok birkózását 
csiszolt smaragdon át sze-
rette nézni. A Német De-
mokratikus Köztársaságban 
megjelenő Deine Zeitung 
szerint a smaragdnak in-
kább az volt a célja, hogy 
megvédje a császár szemét 
a nap bántó sugaraitól. A 
szemüveg voltaképpeni tör-
ténete a XI. században kez-
dődik, amikor Ben Ail Hai-
san arab orvos leírja az 
emberi szemet. Az arab tu-
dós megfigyelte, hogy min-
den tárgyat nagyobbnak lá-
tunk, ha csiszolt lencsén át 
nézzük. Az ő éles kutató 
szelleme fedezte fel tehát a 
szemüveget. 

I N S P E K C I O S Á L L A T O R V O S I 
S Z O L G A L A T 

Szeged város területére 
December 19-től 26-ig este 6 

órától reggel 6 óráig (vasár- és 
ünnepnap nappal ls) elsősegély 
és nehézellés esetére ügyeletes 
dr. Komáromi János állami ál-
latorvos. Lakása: Üjszeged, To-
rontáli tér 3. Telefon: 40-64. 

Az állatorvos kiszállításáról a 
hívó fél köteles gondoskodni. 

i l Dokforavatás $xuUlS<ztaÍ Üzemelek 

Tegnap, szombaton délben 
a szegedi József Attila Tu-
dományegyetem aulájában 
ünnepélyes keretek között 
doktoravatást tartottak. Az 
állam- és jogtudományok 
doktora címet 69-en, a böl-
csészettudományok doktora 
címet 8-an, a természettu-
dományok doktora címet pe-
dig ugyancsak 8-an nyer-
ték el. 

Az új doktorok esküje 
után dr. Kemenes Béla, a 
tudományegyetem állam- és 
jogtudományi karának dé-
kánja az egyetemi tanács 
nevében köszöntötte az új 
doktorokat, s mondott be-
szédet. 

•— 150 mázsa halat bocsát 
együttesen piacra karácsony-
ra a Halértékesítő Vállalat 
és a halászati tsz halcsar-
noka. Tavaly a karácsony 
előtti három napon mindösz-
sze 108 mázsa hal fogyott el 
Szegeden. Szilveszterre még 
külön 80 mázsa hal áll majd 
a vásárlók rendelkezésére a 
Halértékesítő Vállalat csar-
nokaiban. 

Mit fizet a lottó? 
A Sportfogadási és Lottó 

Igazgatóság tájékoztatása 
alapján az 51. játékhéten öt-
találatos szelvény nem volt. 
Négy találatot 174 fogadó 
ért eL Nyereményük egyen-
ként 24 523 forint. Három ta-
lálatot 8940 fogadó ért el, 
nyereményük egyenként 238 
forint Két találatot 182169 
fogadó ért fe, 11 forint 70 
filléres egyenkénti nyere-
ménnyel. (MTI) 

Csend Jeligére: Beküldöt t eTbe-
szélése nem közölhető. Témájá t 
nagyon sokszor megírták már , 
s feldolgozása nem elég művészi. 

Sugár János : Észrevételeit to-
vábbítjuk a Viz- és Csa tornamű-
vekhez. 

Csajkó József: Panaszát továb-
bítottuk az illetékesekhez. Kér-
jük. írja meg pontos címét, hogy 
a választ eljuttathassuk. 

Farkas Adám: Az ügyet kivizs-
gáljuk. s annak e redményéve j 
lapunkban foglalkozni fogunk. 

Egv öreg nyugdí jas : Levelét 
lapunkban majd közöljük. 

AMERIKAI 
SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZ 

Floridában a nehezen ne-
velhető gyermekek számára 
létesített táborban villamos-
széket állítottak fel. Az 
amerikai pedagógusok el-
gondolása szerint a villamos-
szék látványa „tisztelettu-
dásra és engedelmességre*' 
ösztönzi majd a növendéke-
ket. 

— A legújabb statisztikai 
adatok szerint a gimnázi-
umokban tanuló 147 034 fia-
tal közül 127 691 vesz részt 
az öt plusz egyes rendszerű 
oktatás keretében szakmai 
előképzésben. A heti két-
órás gyakorlati foglalkozás-
ban részesülő gimnazisták 
száma az idei tanévben meg-
haladja a 10 000-ret 

ö t traktorral gyarapo-
^ dott az idén a bordányJ 
Munkásőr Tsz. A gazdaság 
mintegy 310 ezer forinttal 
két új és három használt 
erőgépet vásárolt A pénz-
kiadás fele már az idei őszön 
megtérült, hiszen a tavalyi 
300 ezer forintos gépállomá-
si munkadíjjal szemben 
1964-ben mindössze 146 ezer 
forintot fizetett ki a tsa. 

Átadták a szegedi filharmónia 

új irodahelyiségét 

Ünnepélyes kereteik kőzött adták át a Filharmónia í 
gedi kirendeltségének új helyiségét a Klauzál téren, ahol 
korábban az idegenforgalmi hivatal volt. Az átadasi ak-
tuson megjelent Lakatos Éva, az Állami Hangverseny- és 
Műsorigazgatóság főigazgatója és Marton Károly, az Or-
szágos Filharmónia igazgatója. Ez alkalomból a Szocialista 
Kultúráért jelvénnyel tüntették ki Lippóy Gyulát, a Fil-
harmónia szegedi kirendeltségének vezetőjét, a szegedi 
hangversenyéletben kifejtett másfél évtizedes munkássá-
gáért, különös tekintettel az ifjúságnak nyújtott hang-
versenyek színvonaláért. 

S z e g e d a haza i l a p o k b a n 
BÁTYAI Jenő: Országos 

szárazárugyártási ankét Sze-
geden. Élelmiszervizsgálati 
Közlemények, május—június. 

PÉTER László: Klemm I. 
Antal. 1883—1963. Magyar 
Nyelv, szeptember. 

SAJÓ Gyula: Nyáron a sze-
gedi járásban. Népfront, ok-
tóber. U. o. Sziládi Sándor: 
Szegediek Székesfehérvárott. 

BÁNFALVI József: A barát-
ság jegyében. Sport és Tudo-
mány, október. [Szegedi és 
ogyesszai diákok cserelátoga-

PÁLFY-BUDINSZKY Endre: 
Mekkora legyen Szeged la-

Osszáma? Városépítés, októ-
ber. 
TÖTH Béla: Gyermekkönyv-

tár Szegeden. Népszabadság, 
okt. 23. [Fénykép.] 

ÁGOSTON Éva: Mit hozott 
az átszervezés a Minőségi 
Cipőgyárban? Népszabadság, 
okt. 27. [A szegedi gyáregy-
ségről is.] 

Néprajzi gyűjtők országos 
találkozója. Magyar Nemzet, 
okt. 30. [Szegeden.] 

PUSKÁS Lajos: A szegedi 
téglagyári gödrök madáréle-
téből. Búvár, november-de-
cember. 

FERENCZI Hona: Aszepti-
kus gyógyszerkészítés gya-
korlati oktatása a Szegedi 
Egyetemi Gyógyszertechnoló-
giai Intézetben. Gyógyszeré-
szet, november. 

PLÁVITS Ferenc: Felsza-
badult városok. Folgári Vé-
delem, november. [Szegedről 
is, képekkel.] 

G. J.: Típustervek alapján 
új áruházak épülnek. Magyar 
Nemzet, nov. 4. [A szegedi 
áruházról is.] 

HUSZKA László: Felvételi 
vizsgatapasztalatok magyar-
ból és történelemből. Közne-
velés, nov. 6. [Szegedi Tanár-
képző Főiskolában.] 

BECK Zoltán: Jegyzet az 
önkéntes és hivatásos népiaj 
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zi gyűjtők szegedi konferen-
ciájáról. Békésmegyei Nép-
újság, nov. 7. 

A szegedi fiatalok és öre-
gek. Népsport, nov. 9. 

(e.) Kiemelkedő siker. Elet 
és Irodalom, nov. 14. [Glosz-
sza a Tiszatájról.) 

(bk) Forró tenger az Al-
föld alatt. Hogyan lehet fel-
használni a föld alatti ener-
giát? Ma tudományos tanács-
kozás a hévizekről. Esti Hír-
lap, nov. 18. [A szegedi hő-
forrásról is.] 

CSERHALMI Imre: A Sze-
gedi Ruhagyár felkészült 
1965-re. Népszabadság, nov. 
19. 

(sz. gy.): Dél-magyarországi 
mozaik. Népsport, nov. 20. 

Téli strandolás Szegeden. 
Magyar Nemzet, nov. 22. [Az 
újszegedi versenyuszodáról.] 

GÁBOR István: A sárkány. 
J. Svarc mesejátéka Szege-
den. Magyar Nemzet, nov. 
24. 

GESZTI Pál: A sárkány. 
Film, Színház, Muzsika, nov. 
27. [Képekkel.] 

AKÁCZ László: Piacjárás. 
Élet és Irodalom, nov. 28. [A 
Marx téri piacról ] 

Fiatalok operastúdiója Sze-
geden. Népszabadság, nov. 29. 

[BERZA László] (B. L.): 
Szeged felszabadulásának 
bibliográfiája. Könyvtáros, 
december. 

KELEMEN—MÁTYÁS: Va-
dászház avatás Szegeden. Ma-
gyar Vadász, december. 

MÓRÉ József: Kutatómun-
ka a kertészet fejlesztéséért. 
Kertészet és Szőlészet, de-
cember, 23. sz. [A Délalföldi 
Mezőgazdasági Kísérleti In-
tézetről is.] 

Tízezer madárgyűrűzés. Dr. 
Beretzk Péter munkájáról. 
Egészségügyi Dolgozó, dec. 1. 

(am): Mi készül karácsony-

ra és újévre? Film. Színház, 
Muzsika, dec. 4. [Móra Fe-
renc: Kincskereső kisködmö-
néből készülő tv-játékról is.] 

[AKÁCZ László] (akácz): 
Alkalmatlan alkalmi versek. 
Élet és Irodalom, dec. 5. 
[Megjegyzés a Csongrád me-
gyei és Szeged városi nép-
művelés c. kiadványhoz.] 

Nyelvi laboratórium Szege-
den. Magyar Nemzet, dec. 6. 
[A Radnóti Miklós Gimnázi-
um nyelvi laboratóriumáról ] 

Új egyetemi városrész épül 
Szegeden. Népszabadság, dec. 
6. 

Könyvritkaság. Esti Hírlap, 
dec. 7. [Móra Ferenc: Az 
utolsó suba c. kötetének 
egyetlen megmaradt példá-
nyáról.] 

FARAGÓ Jenő: A pedagó-
gusok a KISZ-ben. Népsza-
badság, dec 10. [A Tisza-par-
ti új gimnázium kezdemé-
nyezéséről.] U. o. Nemzetközi 
államjogi konferencia kezdő-
dött Szegeden. 

MACSÁRI Károly: Ne is-
métlődjék meg a tavalyi! 
Időben gondoskodjanak a 
Szegedi Textilművek fonodá-
jának elfalazásáróL Népsza-
va, dec. 10. 

Szeged testvérvárosáról, az 
Ogyesszáról elnevezett ne-
gvedben épült fel a város ed-
digi legnagyobb lakóháza. 
Szabad Föld, dec. 13. [Fény-
kép.] 

BENKÖ Tibor: Egy tanya 
— egy gyár. Hétfői Hírek, 
dec. 14. [A Gumigyárról és az 
ogyesszai városrészről.] 

Üllés és Szeged között 23 
kilométeres földgázvezeték 
építését kezdték meg. Nép-
szabadság, dec. 16. [Fény-
kép.] 

[TÓTH Erzsébet] t e.: Ko-
rakőkori ház kerámia mo-
dellje Röszke határában. Ma-
gyar Nemzet, dec. 17. [A 
Móra Ferenc Múzeum ásatá-
sáról.] 
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