
!•««. MAJTJS 1.) VASÁRNAP 
A MUNKA ÜNNEPE 

N A P P A L I F E L H Ő K É P Z Ő D É S , 
D É L U T Á N I Z Á P O R O K 

Várható időjárás vasárnap 
estig: Ifiként nappali felhő-
képződés, legfeljebb néhány 
helyen délutáni záporral. 
Mérsékelt, napközben élénk 
északkeleti szél. az éjszakai 

lehűlés erfisödik. a nappali 
felnteledés kissé gyengül. 

Várható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet ma: 12-22 
fok között. (MTI) 

A Nap kél 4 óra 29 perckor, 
es nvugszik 18 óra 55 perckor. 
A Hold kél 14 óra 39 perckor, 
és nyugszik 3 óra 16 perckor. 

VlZALLAS 
A Tisza vízállása Szegednél 

szombaton 459 ' cm. (Apadó.) 
1966. MÁJUS 2., HÉTFŐ 
NÉVNAP: ZSIGMOND 

> Nap kél 4 óra 27 perckor, 
es nyugszik 18 óra 36 perckor. 
A Hold ké1! 15 óra 59 perckor, 
es hyugszik 3 óra 36 perckor. 

HETVENÖT ÉVE. 
1691-ben az orosházi munkáskör 
elkobzott zászlaíát és letartózta-
tott vezetőinek szabadonbocsá-
tasát követelő szegényparaszto-
kat csendőrök és kivezényelt 
katonák gctlyói fogadtak.: a szer-
vezkedő agrárszocialista oaraszt-
sag e -vé res má jus elsején" 
először tett hitet a szocializmus 
es a munkás-paraszt szövetség 
mellett. 

KILENCVENÖT ÉVE, 
1871-ben kerül t forgalomba az 
első magyar postabélyeg. Kos-
suth megbízásából 1849-ben 
Than Mór már tervezett ..Ma-
gvar Állami Posta" feliratú 
..Egy Kra jcár" értékielzésű. bú-
zakalásszal díszített piros ke-
retben földszínű bélyeget, de 
megvalósulására már nem ke-
rült sor. 1850-ben kibocsátották 
az első osztrák, bélyeget, s 1871-
ie ezek voltak érvényesek. A 
konyomással előállított első 
magyar bélyeg után nemsokára 
megjelentek a külföldön készült 
rézr.yomású. majd 1898-ban a 
hazai kőnyomdában előállított 
bélyegek. 1923-ban adták kl az 
első offset. 1932-ben pedig a 
raszteres mélvnyomásü el járás-
sal készült magvar bélyegeket. 
1949 óta réznyomású bélyegeket 
is n i ómnak. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Ma. vasárnap este 7 órakor ; 

Bal a Savoyban. Bérletszünet. 
Kedden nincs előadás. 
Szerdán este 7 órakor : Va-

rázsfuvola. VI. Opera-bérlet. 
Csütörtökön este 7 órakor : A 

Bctlár-ügy. Csokonai-, ; -Somrlay-
bérlet. 

Pénteken este 7 órakor : Aida. 
ITT. Opera-bérlet. 

Szombaton este 7 órakor : Cae-
sar és Cleooatra. Juhász Gy.-
berlet. Bemutató előadás. 
, Vasárnap délután fél 3 óra-
kor: Idomeneo. Laborfalvy-. 
Gárdonyi-bérlet. 

Vasárnap este 7 órakor : Cae-
sar és Cleooatra. Tömörkény-, 
Blaháné-bérlet . ' 

KAMARASZÍNHÁZ 
Ma. vasárnap este 7 órakor : 

Szegény kis betörő. 
Május 2-től nyár i szünet. 

KULTÜRPARK 
Ma. vasárnap nyi tva: 10 őrétől 

21 óráig. 
Hétfőn: szünnap. 

MOZIK 
Vörös Csillag: Galapagos. Elő-

adások kezdése: 3. negyed 6 és 
fél 8 órakor. Hétfőn: Ml húsz-
évesek. ÍA fi lm hosszúságára 
való tekintettel az előadásokat 
fél 5 és fél 8 órakor kezdik.) — 
Fáklya: Királylány a feleségem. 
Előadások kezdése: 2. 4 6 és 8 
órakor. Hétíőn: Királylány a 
feleségem. Előadások kezdése: 
2. 4. 6 és 8 órakor. 

Vasutasok Szakszervezete Pe-
tőfi Sándor Művelődési Otthon. 
Rákóczi u. 1.: Hairá f ranciák. 
(4 órakor.) Francia film. Kor-
határ nélkül. 

Móricz Zsigmond Művelődési 
Otthon: vö rös és fekete. (4 és 6 
órakor.) Francia film. I. rész. 

Postás Mozi: Folytassa Kleó. 
(Fél 6 és fél 8 órakor.) 

Nyugdíjas Szakmaközi Műve-
lődési Otthon. Kossuth Lajos 
sgt. 53.: A kórterem. (5 és 7 óra-
kor.) Magyarul beszélő szovjet 
film. 

INSPEKCIOS ÁLLATORVOSI 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 
Április 30-tól m á j u s 7-lg este 

* órától reggel 6 óráig (vasár-
és ünnepnap nappal is) elsőse-
gély és nehézellés esetére ügye-
letes dr. Domonkos Gábor veze-
tő főállatorvos. Lakása: Szeged. 
Lumumba u. 4. Telefon: 34-18. 

Az állatorvos kiszállításáról 
a hívó fél köteles gondoskodni. 

A politikai akadémia 
előadásai 

Az MSZMP Szeged városi 
bizottságának művészeti kér-
désekkel foglalkozó politikai 
akadémiáján május 5-én, 
csütörtökön délután fél 3 órai 
kezdettel Zrinszky László 
etikus „Művészet és világné-
zet" címmel tart előadást az 
egyetem Dugonics téri aulá-
jában. Érdeklődőket szíve-
sen látnak. 

Az időszerű kérdések po-
litikai akadémiáján ugyan-
csak május 5-én. délután fél 
3 órai kezdettel lesznek elő-
adások. 

A Fegyveres Erők Klubjá-
ban (Victor Hugó utca. 6.) az 
Orvostudományi Egyetem, 
Felsőváros. Alsóváros és Mó-
raváros,. a Dél-alföldi Mező-
gazdasági Kísérleti Intézet, a 
Vendéglő tóipari Vállalat, a 
Hangszergyár, az Ingatlan-
kezelő Vállalat és a petőfi-
telepi pártszervezethez tar-
tozói politikai akadémia 
hallgatói részére Havasi Zol-
tán. a József Attila Tudo-
mányegyetem könyvtárának 
igazgatója tart előadást az 
SZKP XXIII. kongresszusá-
ról. 

A Vörös Csillag moziban 
ngyanerről a témáról dr. 
Rácz János egyetemi ad-
junktus tart előadást. Mind-
két helyen a piros színű iga-
zolványok érvényesek. Az 
előadásokat filmvetítés kö-
veti. 

— Hazaérkezett az a ma-
gyar pártmunkás-küldöttség, 
amely Darvasi Istvánnak, az 
MSZMP osztályvezietó-he-' 
lvettesének vezetésével,,,, lá-
togatást tett a Német De-
mokratikus Köztársaságban. 

— Halált okozó gondatlan 
veszélyeztetés, foglalkozás 
körében elkövetett. bűntett 
miatt a Borsod megyei Rend-
őr-főkapitányság el) arist in-
dított dr. Gedő Gábor 39 
éves vezető főorvos, mező-
csátí lakos ellen! Az örvös' 
a kezelése alatt álló Szabó' 
Sándorné 33. év® tiszasze--
derkényi lakost a szülés 
megindulását követően csak 
több órás késéssel szállíttat-
ta kórházba, s ennek követ-
keztében a szerencsétlen asz-
szony a mentőkocsiban meg-
halt. Dr. Gedő Gábort elő-
zetes letartóztatásba helyez-
ték. 

— A kertépítés esztétikája, nö-
vény a lakásban címmel a la-
káskultúra szabadegyetem soro-
zat keretében Möcsényi Mihály, 
a Kertészeti és Szőlészeti Főis-
kola tanára tart vetí tet tképes 
előadást hétfőn, má jus 2-án 6 
órakor a Magyar Nemzeti Bank 
Vár utca 5. szám alatti kul túr-
termében. 

— Két ember fe j az asztalon. 
Egv indiai gazdálkodó besétált 'a 
lakóhelyétől 50 ki lométernyire 
fekvő barabanki rendőrörsre és 
az elszörnyedt rendőrtiszt asz-
talára a legnagyobb nyugalom-
mal letett - két emberi fejet . 
Kihallgatása során kiderült , 
hogv feleségét ra j takapta egy 
férfival, mire a csábítót és a 
nvolcgyermekes anyát lefejezte, 
védekezésül elmondotta. hogy 
tudott ket tő jük viszonyáról és 
előre figyelmeztette őket, „de 
hát nem használt . . (MIT) 

Értesí t jük kedves vendége-

inket. hogy az 

„ŐZIKE 
BÜFÉT" 
a ..Sárga" üdülőtelepen 
megnyitottuk. Szegedi 
Földművesszövetkezet. 

xS. 64 311 

• Állami vállalat, Ipari gya-
korlattal rendelkező, mér-
legképes 

könyvelőt 
keres. Válaszokat „Vezető 
beosztás? Jeligére a Saj tó-

házba. xK. 171. 

Vastag István 
kőművesmester 

vállal úi átalakítási és ta-
ta rozási 

munkálatokat 
Dobó U. 37. SZ. XS. 64 195 

A könnyűipar! miniszter 
kiemelkedő munkásságuk el-
ismeréseként a „Könnyűipar 
Kiváló Dolgozója" kitüntető 
jelvényt adományozta Nagy-
szol lósi Gyulánénak és Po-
kornyl Gyulának, a Szegedi 
Ecsetgyár dolgozóinak. Aki-
tüntetést a miniszter meg-
bízásából tegnap, szombaton 
délelőtt a városi tanácshá-
zán Árvái József, a városi 
tanács vb elnökhelyettese 
nyújtotta á t ' 

— Nincs öttalálaios. Á" 
Sportfogadási és Lottó Igaz-
gatóság tájékoztatása szerint 
a 17. játékhéten öttalálat® 
lottószelvény nem érkezett. 
Négy találatot 55 fogadó ért 
el, nyereményük egyenként 
a nyereményilleték levonása 
után 75 516 forint Három ta-
lálatot 5003 fogadó ért) el, 
nyereményük egyenként a 
nyereményilletek levonása 
után 415 forint. Két találatot 
145 511 fogadó ért el. nyere-
ményük egyenként 17 forint 
80 fillér. 

— Nyeremények a Juta-
lomsorsoláson. A lottó már-
ciusi jutalomsorsolásán is-
mét tóbb szegedinek kedve-
zett a szerencse. Szegedi 
lottózó nyert, egy oldalko-
csis Pannónia motorkerék-
párt, hárman televíziót, he-
ten karórát, négyen 2 ezer 
forintos vásárlási utalványt. 
Nyertek még egy rádiót, 
egy magyar • perzsaszőnyeget 
és egy hangulatsarkot. Egy 
forráskúti lottózónak televí-
zióval kedvezett a jutalom-
sorsolás. Balástyán egy 2 
ezer forintos vásárlási utal-
ványt nyerlek. 

— Ehető képek. New 
Yorkri „képzőművészek" egy 
csoportja új irányzatot te-
remtett: ehető képeket al-
kotnak! Akármilyen hihetet-
lenül, hangzik, f®tményeiket 
kiváló minőségű mézből, lek-
várból, vajból és kenyórsze-
letekből állítják össze (kész 
a reggeli). Csakhamar rá-
jöttek. hogy az ilyen faita 
..műalkotással" kitűnően le-
het reklámozni mindenféle 
élelmiszerárukat. 

.— Automata nagymosás. 
Egy londoni gyár állította 
elő az első teli®en automa-
ta mosodát kórházak, szál-
lodák, és más hasonló intéz-
mények fehérneműjének mo-
sására, A 2 úgynevezett „fo-
lyamatos mosógép" egyiki vé-
gébe behelyezik- a szenny® 
lepedőket és más (persze 
csak sima) • mosnivalót, s a 
másik végén szárazom, va-
saitan adja ki. A gépsor 
óránként ezer "lepedőt mos 
és vasal. 

— Skót szíor!. Aberdeen 
városának egyik nyilvános 
parkjában még nemrégiben 
a gyepen tábla hirdette: 
..Fűre lépni tilos, büntetés 1 
shilling". Egy szép napom 
megváltoztatták a felihatot, 
s a büntetést háröm penny-
re csökkentették. Arra a 
kérdésre, mi volt az intéz-
kedés oka. a városi hatósá-
gok így feleltek: „Túl ma-
gasnak bizonyult a bírság* 
senki sem lépett a fűre". 

— Hűsítő üveg. Ashabadt 
(Türkmén SZSZK) szakem-
berek olyan eljárást dolgoz-
tak ki, hogy az ablaküveget 
bizonyos fémek oxidjaiból 
álló átlátszó réteggel von-
ják be. Az üveg ezáltal a 
hűsugarak nagy részét visz-
szaveri. Meleg éghajlatú or-
szágokban ezzel a módszer-
rel hatásosan lehet védekez-
ni a túl erős napfény ellen. 

Tavaszi 

- dSyJd szeretíengem? 
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Bútorgyári 

fahulladék 
szelezés tüzelési célra vá-
sárolható. Befizethető. Ál-
lmai Bútorgyár. Szeged. 
Cserzy Mihály u. 11. 

xk. 7525. 

Gyakorio 

műszaki 

rajzolót 
felvételre keresünk. Jelent-

kezés írásban. Postafiók 2. 
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— Üj fodrászüzlet. Holnap 
hétfőn nyílik meg a Sze-
gedi Fodrász Vállalat új 
és korszerű üzlete az új-
szegedi Odessza-lakónegyed-
ben. Az új üzletben —• 
amelynek a berendezésére 
126 ezer forintot fordítottak 
— férfi- es női fodrászat, 
valamint kozmetika lesz. Az 
üzlet reggel 6 órától esite fél 
10-ig tart nyitva. A vállalat 
Vedres utcai korszerűtlen 
üzletét megszüntették, mert 
az Odessza negyedi az igé-
nyeket jól kielégíti. 

— Korszerű kikötőállo-
mást építenek a Balaton gép-
jármű átkelőhelyénél, Szán-
tódnál — a tihanyihoz ha-
sonlóan. A Tihanyi félszige-
ten a rév környékén már 
mindenütt korszerű épüle-
tek és széles, porment® 
utak fogadják az autós tu-
ristákat. Befejeződött a fél-
szigetet középen átszelő út-
vonal korszerűsítése is. 

— Helyreállítják a várpa-
lotai Mátyás-várat. Thury 
György várkapitány híres 
erődjét. A bányászvárosban 
idén ünnepségsorozaton em-
lékeznek meg a vár török 
elleni védelme 400. évfor-
dulójáról. A jubileumi ün-
nepség alkalmával már a 
részben helyreállított erőd-
ben tartják meg a várjáté-
kokat. 

— Szintetikus gyöngyház. 
A kolozsvári Chimica üzem 
szakemberei előállították az 
eddig importált szervetlen 
anyagokból álló szintetikus 
gyöngyházat. A szerv® 
gyöngyháznál a szintetikus 
jobb minőségű, kiválóan bír-
ja a magas hőmérsékletet és 
mélyen behatol azokba az 
anyagokba, amelyekre ®zté-
tikai célokból fóliaként rá-
viszik. Az új terméket mű-
anyaglapok borítására hasz-
nálják. 

— Tyúkot lopott Sz. K. 
fiatalkorú leánytársával 
Bumford László, Csendes ut-
ca 13. szám alatti lak®. 
Bumfordot átadták a bíró-
ságnak, míg fiatalkorú tár-
sát 300 forintra bírságolta a 
III. kerületi tanács, 

PECH 
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Hirsch Benee vezényelte az Idomeneót 
Az Idomeneo, Mozart korai operája, dirigálási szem-

pontból nem tartozik a legnehezebb feladatok közé. 
Ami persze semmit sem von le Hirsch Bence teljesít-
ményének értékéből. A pénteki előadáson már másodr 
ízben vezényelte a színház fiatal karmestere ezt az ope-
rát, s hallgatóságát arról győzte meg, hogy a müvet 
alaposan ismeri. Vezénylésére most is elsősorban az ap-
ró gondosság jellemző, a szinte valamennyi dallammo-
tívum precíz megformálására való törekvés, de ezúttal 
mintha több figyelme jutott volna a nagyobb zeneiegy-
ségek összefogására is. 

Hirsch Bence az Idomé neóban művészi fejlődésé-* 
nek jelentős állomásához érkezett: eddigi legszebb si-
kerét aratta. 

W. J . 
— Olaszfalusi káposzta. Á 

Bakonyban fekvő Olaszfalu-
ban alakult ki az .ország! 
egyik legnevesebb 'ká posztja-
le rmő vidéke. A*sajátos za-
matú, jól tartósítható ká-
poszta termelésével több 
száz éve foglalkoznak. Érte-
kére jellemző.' ' hogy ' az 
1840-es években a községi 
elöljárók határozatot hoztak* 
amely sízerint az egész or-
szágban keresett zöldségfélét 
egy gazda legfeljebb -600 
négyszögölön termelhette, 
hogy magas árát ne ront-
hassák le. M®t az olaszfa-
lusi termelőszövetkezétbén á 
legnevesebb káposztatermelő 
gazdák nagyüzemi táblán riei 
vélik a vitamindús növényt! 

— Földhöz csapdosta a po-
harakat a Marx téri Gulyás-
csárdában Lecskai András 52 
év®, Szeged. Kaszás utca 5/a 
szám alatti lak®, mert ittas 
állapota miatt nem szolgál-
ták ki. A garázdaságért a 
Szegled városi ós járási 
rendőrkapitányság 500 forint 
bírsággal sújtotta. 

— Elmulasztották a tüdő-
szűrést. A szegedi III. kerü-
letben 78 személyt bírságol-
tak meg személyenként 150 
forintra, mert 1965 végén 
háromszori értesítés ellenére 
sem jelentek meg a kötelező 
tüdőszűrő vizsgálaton. 

Szeged a hazai lapokban 
1966/17 

Hazai sakkesemények. Magyar 
Sakkélet, április. ISzegedról is.l 

Elhunyt dr. Jancsó Miklós 
szegedi professzor. Népszabad-
ság. ápri'lls 17. 

U. a. Magyar Nemzet, április 
17. 

U. a. Népszava, április 17. 
Eltemették dr. .Tancsó Miklós 

szegedi orvosprofesszort. Nép-
szabadság. április 21. 

V. a. Magyar Nemzet, ápr . 21. 
U. a. Népszava, ápr. 21. 
L. G.: Mi lesz veled emberke? 

Ősztől ú j r a énekel a pancsoló 
kislány. Esti Hírlap, ápr. 23. 
ÍKovács Eszterről, a Radnóti 
gimnázium tanulójáról.! 

ERDEI Ferenc: Tömörkény 
Istvánról. Magyar Nemzet, ápr. 
24. 

TÓTH Béla: A szegedi UJ Élet 
Tsz-ben van az ország legna-
gyobb tul ipánkert je . Népszava, 
ápr. 26. IFénykép.l 

IFENCSIK Flórái ff. f . l : Or-
szágos nyári tárlat , éjszakai f u -
tóverseny. Szeged kiegészítő 
programja a Já tékok • Idején. 
Esti Hírlap, ápr. 28. 

FABIAN Imre: Mozart bemu-
tató Szegeden. Film. Színház. 
Muzsika, ápr. 29. ÍAz Idomeneó-
ról. fénykénekkefl.l 

KOVÁCS János : Idomeneo. 
Mozart operája Szegeden. Ma-
gyar Nemzet, ánr. 29. 

[TÓTH Páll T. P. : Elkészült 
a szegedi ünnepi hetek és sza-
badtéri já tékok végleges prog-
ramja . Népszabadság, ábr. 29. 

U. a. Magyar Nemzet,- ápr . 29. 
ZSUGÁN István: Töprengesck 

— fesztivál után. Élet és Iroda-
lom. ápr. 30. ÍA S'zegédén meg-
rendezett egyetemi és főiskolai 
művészeti fesztiválról.1 

..Gépklsasszonv" informál Sze-
geden. Népszava, ápr. 30. 

Üzemavpló ünnepség a Szege* 
dl Nvomdában. Népszava, ápri-
lis 30. 

Vasárnap, 1966. május 1. DÉL-MAGYARORSZÁG ]] 


