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Politikai akadémiai 
előadások 

Az MSZMP Szeged városi blaottiuga politikai aka 
démiájának soron következő előadásai: Az időszerű kérdé-
sekkel foglalkozó tagozaton január 21-én, csütörtökön 
délután fél 3 órai kezdettel a Szabadság Filmszínházban 
ir. Racz János egyetemi adjunktus tart előadást A felsza-
badult országok szerepe a világpolitikában címmel. (A 
piros igazolványok érvényesek.) A gyarmati rendszer kér-
déseivel foglalkozó tanfolyamon íanuár 20-án. szerdán 
délután fél 3 órai kezdettel tartanak fo lalko/ási a Vö-
rös Csillag fi lmszínházban. Dr. Brábik C.yörgv, a Rádió 
szerkesztési oszlályának vezetője tart előadást Brazília 
aktuális kérdései címmel. (A zöld igazolványok érté-, 
nyesek.) 

Az előadásokat filmvetítés követi. 

1965. JANUAR 17., VASÁRNAP 

NÉVNAP: ANTAL 

FELHŐS, L'AKAS IDŐ 
Várható időjárás vasai— 

. nap estig: erősen felhős, 
párás idő, helyenként ha-
vazás. 

Várható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet ma mí-
nusz 3—plusz 1 fok között. 
(MTI) 

Mit fizet a lottó ? 

— AJ. JÁTÉKHÉTRE be-

érkezett 6 046 392 lottószel-

vény. öt találat nincs. Négy 

lalalatot 51 fogadó ért el. A 

nyereményösszeg egyenként 

88 917.50 Ft. Három találatot 

3771 fogadó ért el. Nyeremé-

nyük egyenként 601,25 Ft. A 

kéttalálatos szelvények szá-

ma 115 180. Ezekre a nyere-

ményösszeg egyenként 19,70 

Ft. (MTI) 

— NEGYVEN KISISKO-

LÁST napközi otthonban 

helyeztek el Ásotthalom köz-

ségben. Meleg helyiséget és 

bőséges, ízletes ebédet biz-

tosítanak számukra, akiknek 

•apja és anyja egyaránt dol-

g iák. 

Mi ösztönöz 
a gyorsaságra? 
Az észak-amerikai 

Richmond város polgár-
mestere meg volt elé-
gedve a kísérlet eredmé-
nyével: 600 tisztviselője 
3 perc 30 másodpere 
alatt levonult az óvó-
helyre. öröme azonban 
ro-mA ideig tartett, mert 
nemsokára meglepő je-
lenséget tapasztalt. A 
munkaóra lejártával a 
tisztviselők mindössze 2 
perc alatt teljesen kiürí-
tették az épületet. 

— K Ö N N Y Ű B Ú V Á R O K A 

TÉLI ' USZODÁBAN. Az 

MHS könnyűbúvár szakosz-

tálya is nyert az újszegedi 

téli uszoda létrehozásával. 

A hét több napján az esti 

órákban a könnyűbúvár 

szakosztály tagjai valósággal 

megszállják az 50 méteres 

meleg vizű uszodát, amelyben 

alapozó edzéseket végeznek. 

Önérzetes kívánság 
Maria Callas, a híres ope-

raénekesnő azt követelte egy 
milánói szálloda igazgatósá-
gától, hogy csökkentse lak-
osztályának díját. „Az ár-
különbséget kérjék azoktól a 
vendégektől, akik a szom-
széd lakosztályban laknak 
— mondta a művésznő —, 
hiszen mindennap 14—16 
óráig Ingyen hallgathatnak, 
amikor próbálok". 

A legidősebb ama 

A 83 éves Angol Winnie 
Wilson annakidején világre-
kordot állított fel: kilence-
dik gyermeke akkor szüle-
tett, amikor ő már 55 éves 
volt. Két másik gyermeke is 
született túl az ötvenen. 

R falu is szénnel füt 
Tovább emelkedett a tűzi-

fa és a szón fogyasztása a 
szegdi járásban. A községi 
TÜZÉP telepeken 1964 első 
kilenc hónapjában összesen 
2 ezer 787 vagon szenet ad-
tak el a lakosságnak. Ez 41,2 
százalékkal több az előző év 
hasonló időszakában forgal-
mazott mennyiségnél. A tűzi-
faeladás pedig 53,7 százalék-
kal nőtt tavaly, összesen 4 
ezer 141 vagon ál lami kész-
letből eredő tűzifához jutott 
hozzá a szegedi járás lakos-
sága. 

Békemunka elismeréséül 
japán aranyoklevelek 

Báré Seija Nagakacu H.. * J»-
pán Hirano Eszperantó Akadé-
mia elnöke közölte, hogy Farkas 
Ernő szegedi tanárt, a népek bé-
kés együttműködése érdekéhen 
kifejtett több évtizedes munká-
jáért az akadémia tagjává vá-
lasztottak tiszteletbeli tanácsost 
eimmel. Hasonló indoklással, a 
nevezett tanárt, a Hiranó Eszpe-
rantó Szervezet Is tiszteletbeli 
tagjává választotta, Az aranyoK-
levelek elfogadására felkérték 
Farkas tanárt, aki Európában 
másodiknak kapja meg ezea 
megtisztelő okleveleket. A japá-
nok egyébként négy költeményt 
is küldtek, amelyek közül az 
egyik Szegedről szól, a többibe 
pedig Farkas Ernőnek az embe-

Felújítják az 5-ös postahivatalt 
Nemrégiben bezárták a 

Szeged 5-ös postahivatalt a 

Kossuth Lajos sugárúton. Az 

elavult, korszerűtlen posta-

hivatalt most kibővítik, hoz-

zácsatolják a volt postave-

zetői lakást és célszerű be-
rendezéssel lát ják el. A 200 
ezer forintba kerülő felújí-
tást. március végére fejezik 
be és a tervek szerint május 
elsején adják át rendélteté-
sének a postahivatalt. 

A természet utolérhetetlen 
A mikroszkóp alatt a leg-

"le-ebb penge éle is csorbá-
i nk tűnik; a legfinomabb tű 
rős nagyításban otromba 

vusrúdnak látszik. Ezzel 
tmben ha egy- méh ful-

iankját figyeljük meg a 
mikroszkóp alatt, megálla-
píthatjuk. hogy töretlen fé-
nyű, folttalan, semmiféle 
egyenetlenség nem látszik 
rajta és hegye még a lég-
iesebb lencse alatt is alig 

latható. A legfinomabb szó-
iét szálai erős nagyitassal 

durva köteleknek tűnnek. 
Ezzel szemben a selyemher-
nyó szövedéke tökéletesen si-
ma, fényes és teljesen egyen-
letes szálú. 

A leghegyesebb tollal íróit 
legparányibb pontocska is 
bizonytalan körvonalú durva 
foltnak látszik, ha felnagyít-
juk. Ezzel szemben a rova-
rok szárnyain levő pontocs-
kák nemcsak mindenkor tö-
kéletesen szabályosak, de 
sok esetben a legfinomabb 
mintákból tevődnek össze. 

A Szegedi Nemzeti Színház 

Ch?puendale vagy hasonló 
korabeli bútorokat 

keres megvételre vagy kölcsön. K 12 

riség haladása és fokozott béke* 
együttműködésé érdekében vég-
zett munká j á t méltat ják. Kieme-
lik, hogy Farkas igen sokat tesz 
hazájának és városának, Szeged-
nek mégkedveltetése és Ismerte-
tése érdekében is szerte a vilá-
gon. 

B o r j ú c s o n ' - á t ű U e t é s 

e m b e r b e 

Egy amerikai gyógyszer-
gyár bejelentése szerint a 
sebászeknek rövidesen vi-
lágszerte módjukban áll 
ma jd konzervált borjúcson-
tot alkalmazni az emberi 
testbe való átültetéshez. 
Amióta 1960-ban klinikailag 
kipróbálták az erre a célra 
megfelelően preparált és 
konzervált borjúcsontanyag 
alkalmazását világszerte 
több mint 6500 emberen vé-
geztek ilyen átültetéseket A 
csontokat előzőleg öthónapi 
tisztító és előkészítő folya-
matnak vetik alá. 

K E R E S I K A C S E R B E N -
H A G Y Ó S K O D A T E H E R -

G É P K O C S I T 
Január H-én 14 és 15 óra kö-

zötti időben Erd és Százhalom-
batta kőzött, a S-os számú főút-
vonalon cserbcnhagyásOH gépko-
csi-baleset történt. A cserbenha-
gyó Skoda tehergépkocsi Ercsi 
irányában haladt és építőanyagot 
— talpfa, taticska — szállított. A 
rendőrség kéri a garázs- és a 
gépjármű-telepek vezetőit, vala-
mint az ebben az időben az ese-
mény színhelyén közlekedő jár-
művezetőket és gyalogosokat: ha 
valamelyik tehergépkocsi jobb 
oldalán rongálódást, v.igy ütkö-
zési nyomokat latnak. vagy 
ilyen rakomány lerakási helyéről 
tudnak, illetve szemtanúi voltak 
a balesetnek, jelentkezzenek 
személyesen, vagy telefonon a 
Pest Megyei RendOrfőkapitány-
ság közlekedésrendészeti osztá-
lv»n. Budapest VI.. Aradi utca 
30.. fszt. 5. Telefon: 124-278, 209-es 
mellék. 

A Nap kél 7 óra 27 perekor, 
és nyugszik 16 óra 22 perckor. 
A Hold kél 16 óra 10 perckor, 
és nyugszik 7 óra 34 perckor. 

VÍZÁLLÁS 
A Tisza vízállása Szegednél 

szombaton plusz 122 centiméter. 

1965. JANUAR 18., HEL'FÖ 
NÉVNAP: P IROSKA 

A Nap kél 7 óra 26 perckor, 
és nyugszik 16 óra 24 perckor. 
A Hold kel 17 óra 29 perckor, 
éa nyugszik 8 ora 25 perckor. 

SZÁZTÍZ ÉVE, 
1855. januar 17-én született Alpár 
lgnac építőművész. Csaknem fél 
évszázadig tartó tervezőművészi 
munkásságát mind Budapesten, 
mind t idéken rengeteg középület 
és lakópalota Jelzi. Nagyon sok 
„ f őműve" van. Egyik legjelentő-
sebb alkotása a Vajdahunyad va-
ra néven ismert városligeti törté-
nelmi épületcsoport, melyben 
Magyarurszag számos nevezetes 
építészeti műemlékét szellemes 
megoldással foglalta egybe, s 
ahol a Mezőgazdasági Múzeumot 
helyezték el. 

BUSZ EVE, 
1945. január 17-én felszabadult 
Budapesten a városháza és a Par. 
lament épülete. 

A németek ielrobbantották az 
Erzsebet-hidat. 

Debrecenbe érkeztek az eilső, 
földreformot sürgető parasztkül-
döttségek. 

1945. január 18-án a szovjet 
csapatok győzelmével véget ért 
a „vígszínházi csata". 

Felszabadult a budapesti gettó. 
A Vörös Hadsereg felszabadí-

totta Pest egész területét. 
NEMZETI SZÍNHÁZ 

Ma, vasárnap délután fél 3 óra-
kor: Rozsdatemető. Laboríalvy-
bérlet. 

Ma, vasárttap este 7 órakor: 
Levendula. Bérletszünet. 

Kedden délután fél 3 órakor: 
Figaró házassága. IL Dlak-bérlet. 

Kedden este 7 órakor: Tosca. 
I. Puccini-bérlet. 

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

Csütörtökön este T órakor: 
Rozsdatemető. Varsányi-bérlet. 

P in teken este 7 orakor: Kék-
szakállú herceg vára — Fából fa-
ragott királyfi , Csodálatos man-
darin. n . Operabérlet. 

Szombaton délután fél J óra-
kor: Rozsdatemető. L Diák-bér-
let. 

Szombaton este 7 órakor: Ma-
dame X. Radnóti-bérlet. 

Vasárnap délután fél 3 órakor: 
Levendula. Bérletszünet. 

Vasárnap este 7 orakor: Rozs-
datemető. Csokonai-bérlet. 

KAMARA SZÍNHÁZ 
Ma. vasárnap délután 3 es este 

7 órakor: Jegygyűrű a mellény-
zsebben. 

Pénteken, szombaton este 7 
órakor és vasárnap délután 3 és 
este 7 órakor: Jegygyűrű a mel-
lényzsebben. 

BÁBSZÍNHÁZ 
Délelőtt 11 órakor Csalavárt-

fcérlet. délután 3 orakor bérlet-
szünet: Bolond csütörtök. 

MOZIK 
Szabadság: Így jöttem. Hélfőn: 

Altona foglyai. (Negyed 4. fel 6. 
háromnegyed 8.) Vörös Csillag: 
Egy nö a hajón. (Háromnegyed 
4, 6 és negyed 9.) Matiné: A har-
madik félidő. (Fél 11.) Hétfőn: 
Egy asszony meg a lánya. (6, ne-
gyed 9.) Fáklya: A Kolumbusz 
ha jó inasa. (3. negyed 6. fél 8.) 
Mat iné: Veszélyes vállalkozás. 
(Fél 11.) I-Iétfén: René király la-
nya. (Negyed 6, fél 8.) 

Postás Mozi: Az aranyfog. (Fél 
6, fél 8.) Bolgár film. 

Nyugdíjas Szakmaközi Műve-
lődési Otthon, Kossuth Lajos sgt. 
53.: Amikor a (ak még nagyok 
voltak. (5, 7) Szovjet film. 

Móricz Zsigmond Művelődési 
Otthon. Mihálytelek: Hattyúdal. 
(4 és 6.) Magyar film. 

November 7. Művelődési Ott-
hon, Újszeged: Hogyan lettem 
vezérigazgató? (ti) Francia fi lm. 
10 éven felülieknek. 

Vasutasok Művelődési Otthona: 
A boxoló és a halai. (3 és 5.) 

INSPEKCTOS Al.LA ÍORVOSI 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 
Január 16-tól 23-lg este 6 órá-

tól reggel 6 óráig (vasar- cs ún-
nepnap nappal is) elsősegély és 
nehezedés esetere ügyeletes dr. 
Domonkos Gábor főállatorvos. 
Lekasa: Lumumba u 4. Telefon: 
34-18. 

Az állatorvos kiszállftásáről a 
hívó fél köteles gondoskodni. 

— t ü z a r ö z s a - m a -
LOMBAN . Tegnap a I I . szá-
mú száritógépen — a volt 
Rózsa-malomban — kukori-
cát szárítottak. A rostán 
megakadt a kukorica és meg-
gyulladt. Idejében értesítet-
ték a tűzoltókat, akik rövid 
idő alatt megfékezték a tü-
zet, így a keletkezett kár ér-
téke jelentéktelen. 

Fogyasztó karkötő 
Egy svéd laborató-

r ium elemmel működő 
elektromos karkötőt kéj 
szített, amelyet a jobb 
karon viselnek. Bekap-
csolva olyan elektromos 
hul lámokat fejleszt,ame-
lyek ingerlő hat ssal 
vannak a pajzsmirigyre. 
A pajzsmirigy ennek 
következtében 30 má-
sodperc alatt nagy 
mennyiségű hormont 
választ ki, amely fel-
emészti a felesleges há-
j a t 

FALUSI BÉRLETESEK 

Nagy az érdeklődés a Sze-
gedi Nemzeti Színház elő-
adásai iránt Sándorfalván. 
A falu szövetkezeti gazdái 
« i d ig 245 ál landó színház-
bérletet váltottak maguk-
nak. Balástyán 175. Doma-
szeken pedig 162 bérletese 
van a Szegedi Nemzeti Szín-
háznak. 

FELÚJ ÍTOTTAK 

A H IDEG G Y Ó G Y F Ü R D Ő T 

Teljes felújítással korsze-
rűsítették a Szegedi Fürdők 
és Hőforrás Vál lalatnál a 
hideg gyógyfürdő részleget. 
A régi kádakat ú jakkal cse-
rélték fel, a fürdörész falait 
színes majol ikával , a meny-
nyezetet pedig gőzálló, több-
színű dekoritlemezzel borí-
tották. A szénsavas, a vil-
lany- és kénmáj fürdőt ugyan-
akkor elválasztották a masz-
szírozó helyiségtől. Vala-
mennyi padot laticellal és 
műbőrrel vontak be, s még 
további 100 négyzetméter 
laticelt használnak fel a fek-
vőhelyek párnázására. A há-
zilagos kivitelezésre 270 ezer 
forintot fordított a vállalat. 
A korszerűsített hideg gyógy-
fürdő részt szerdán adják át 
rendeltetésének. 

Előadások, 
rendezvények 

— Ar Ulnökakaórmla soron kö-
vetkező eloadasat Januar 19-én, 
kedden délután 5 órai kezdettel 
tartjak meg a megyei bíróság 
II . emelet 106-os számú termeben 
Dr. Tarnal Károly, a megvet bfl 
roság elnökhelyettesé Mezőgaz-
d a sági termelőszövetkezeti p.-ob-
lemak a bíróság előtt eimmel 
tart előadást. 

— Az Ismeretterjesztő Fi lmklub 
műsorában hétfon dé'utan 6 orai 
kezdettel három képzőművésze-
ti filmet vetítenek. A fi lmek 
Medgyest Ferenc, Mednyinszky 
tász lo és Meunier művészetet 
mutat ják be. 

E«y régi pályázat különös története 

Cyáaxkexlemény s>lt „ t r i a k *<k iá i i i t ás n y m k 
j ' " H ' i j t n ciolt 12 orakor a hódmezővásár-

helyi Tornyai múzeumban Zala 
Tibor Munkácsy-díjas grafikus-
művész alkotásaiból. 

— Lukács Ervin vezényli a sze-
gcdi f i lharmonikusok mai kon-
certjét délelőtt 11 órai kezdettel 
a Szegedi Nemzeti Színházban. 

Pamutnyőmóipari Vállalat Szegedi Textilművek Gyára 
fonó- és szövő szakmába 

ipari tanulókat keres 
felvételre. Az iparitanuló-iskola 1 éves. 

Jelentkezhetnek szegedi vagy a közúti forgnlomhs 
bekapcsolt Szeged környéki lakosú lányok, akik 1965. 
február 28-ig 15. életévüket betöltik, s a 18 éves kort 
nem haladják meg. Továbbá 8 általános iskolai vég-
zettséggel rendelkeznek. Vidékieknek tanácsi igazolás 
szükséges. Az iparitanuló-iskola 1965. február 1-én induk 

Jelentkezni lehet a Textilmüvek munkaügyi osz-
tálván. S 33 620 

A történet 146 
éWel ezelőtt kez-
dődött: valaki egy 
filozófiai pályá-
zatra 320 oldalas 
kéziratot küldött 
be a dám királvi 
akadémiának: „Az 
erkölcs alapjai" 
címmel. A kézira-
ton nem állt a 
szerző neve, ha-
nem, m in t az ilyen 
pályázatoknál szo-
kásos, lezárt borí-
tékban mellékel-
ték. 

Akkoriban a zsű-

ri tágjai átlapoz-
ták a kéziratot és 
rávezették, hí g • 
„közlésre alkal-
matlan". Azóta el-
sárgult a kézirat, 
mellette a boríték 
is, és csak mosta-
nában, közel más-
fél évszázad múl-
va, jutott eszébe 
az akadémia egyik 
alkalmazottjának 

felbontani a lezárt 
borítékot: Arthur 
Schopenhauer ne-
ve állt. benne. 

Az esetet nyilvá-

nosságra hozták, s 

valaki az iránt ér-

deklődött, miként 

fordulhatott elő 

az eset, miért nem 

küldték legalább 

vissza a szerzőnek 

a kéziratai? A dán 

királyi akadémia 

elzárkózott a bí-

rálat elől éts vá-

laszképpen csak 

ennyit közölt: 

„Kéziratot soha-

sem küldünk visz-

saa". 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, kik 
szeretett halottunk özt . h e r f -
T1K JOZSEFNÉ temetésen meg-
jelentek. részvétükkel és virá-
gaikkal mély fa jdalmunkat env-
hitem igyekeztek. Köszönetet 
mondunk továbbá dr. Poór Edit 
doktornőnek es dr. Lakatos 
Laszlo tanársegéd úrnak fárad-
hatatlan munká jukér t . A gvá-
szcló család. t sgpj 

Mély fá jda lommal tudat juk 
hogy szeretett edesanva es test-
vér, KATUS JOZSEFNÉ, életé-
nek 63. évében elhunyt. Temetese 
folyó ho 13-án 15 orakor lesz a 
Dugonics-temető ravatalozójából. 
A gyászoló család. t . "90fi 

Gyakorlattal rendelkező ké-
pesített 

főkönyvelőt 
keresünk azonnali felvétel-
re. jelentkezés: Aranyka-
lász Tsz. Tápé. xk 11422 

Azonnal pénzhez jut, 
ha felesleges könyveit el-
adja. Magas áron vásáro-
lunk régi és ú j kiadású 
szépirodalmi, if júsági és tu-
dományos könyveket, régi 
folyóiratokat. Könyvesbolt 
Karász utca és Dugonics tér 
sarok. x 3 3 3 M 

Képesített 

férfi idöe'emzöí 
keresünk felvételre. Szállí-
tási munkanormákban jár-
tas dolgozót előnvben ré-
szesítjük. „Ipari nagyválla-
lat" jeligére a Hirdetőbe. 
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