
FELHŐS IDO 
Várható időjárás ma es-

tit:: időnkénti felhősödés, 
szórványosan kisebb eső le-
het. Napközben mérsékelt 
szél. Várható legmagasabb 
nappali hőmérséklet vasár-
nap 21—26 fok között. (MTI) 

1966. SZEPTEMBER 12., 

h é t f ő 

NÉVNAP: MARIA 

A Nao kél 5 óra 17 perckor, 
és nyugszik 18 óra 03 perckor. 
A Hold kél I óra 27 perckor, 
és nyugszik 17 óra 24 perckor. 

SZÁZTÍZ ÉVE 
született Riedl Frigyes (1856— 
1921). az irodalomtörténetirás és 
esztétika legnagyobb hatású ma-
gyar mestereinek egyike Buda-
pesten Greguss Ágost és Gyulai 
PáL Párizsban Taine tanítvá-
nya volt. A híres f rancia tudós 
hatása egész, munkásságát dön-
tően befolyásolta. 1905-ben a 
budapest i egyetem tanára lett. 
írásai és előadásai a magyar 
i rodalomnak úgyszólván egészét 
felölelték. MagasfokU stf lusmű-
vészettel. f inom elenzéssel alko-
tott Írásaiban a magyar irodal-
mi hagyományokat szellemesen 
egyeztette a f ranciás szemlélet-
tel. Főműve Arany Jánosról írt 
esszéié (1887) Nevezetes volt a 
ku ruc költészet kérdésében el-
foglalt. akkor még merész illú-
zióromboló. azóta igazolódott ál-
lásfoglalása Juhász Gyula is 
hallgatói közé tartozott. 

NYOLCVANÖT ÉVES-
Dutka Akos (sz. 1881) költő, a 
nagy várad! Holnaoosoknak a 
külföldre szakadt Miklós J u t k á -
val együtt még élő képviselő-
je Ady és Juhász Gyula bará t -
ja a modern magyar líra meg-
új í tóinak egyik érdemes képvi-
selője. 

HETVENÖT EVE 
született Róhelm Géza (1891— 
1953). a lélektan -és a néptudo-
mány kiváló magyar művelője. 
A magyar néphitet és szokásvl-
lágct, valamint a primitív népek 
follclórját a lélekelemzés mód-
szereivel vizsgálta. Tévedései el-
lenére sok érdekes összefüggést, 
magyarázatot adott a lélektan és 
a népra jz lrutatói számára, s Je-
lentősen megtermékenyítet te a 
nemzetközi etnológiát, egyben 
öregbítette a magyar tudomány 
hírnevét világszerte. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Nyári szünet, 

MOZIK 
Vörös Csillag; A domb. Elő-

adások kezdése: 3. negyed 6 és 
fél 8 órakor. Matiné: Max Lin-
der társaságában. Fél 11 órakor . 
Hétfőn: A domb. Előadások 
kezdése: negyed 6 és fél 8 óra-
kor . - Fáklya: És altkor a pa-
sas. Előadások kezdése: 2. 4. 6 
és » órakor. Matiné: Másfél mll-
Oió. Fél 11 órakor. Hétfőn: Es 
akkor a pasas Előadások kezdé-
se: 2. 4. 6 és 8 órakor . 

Móricz Zsigmond Művelődési 
Otthon. Mihálytelek: A katona 
apja . 4 és 6 órakor . Szovjet 
film. 

Vasutasok Szakszervezete „Pe-
tőfi Sándor" Művelődési Otthon, 
Rákóczi u. L : Kérem a panasz, 
könyvet 4 órakor Szovjet film. 
Korhatár nélkül. 

Postás Mozi: Mit csinál felsé-
ged 3—5-ig. Fél 6 és fél 8 óra-
kor. 16 éven felülieknek. 

Nyugdíjas Szakmakőzi Műve-
lődési Otthon, Kossuth Lajos 
sugárút 53.: Iszony. 5 és 7 óra-
kor Magyar film. 16 éven felü-
lieknek. 

INSPEKCIŐS ALLATORVOSI 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 
Szeptember 10-től 17-ig este 6 

órától reggel 6 óráig (vasár- és 
ünnepnap nappal is) elsősegély 
és nehézellés esetére ügyeletes 
dr. Komáromi János ál'lami ál-
latorvos Lakása: Ülszeged, To-
rontál tér 3. Telefon: 40-64. 

Az állatorvos kiszállításáról 
a hívó fél köteles gondoskodni. 

Közlemény 
x A Pedagógusok Szakszerve-

zete Szeged Városi Bizottsága 
orosz, angol francia és német 
nyelvű tanfolyamot indít kezdők 
és haladók részére Foglalkozás 
heti két órában. Fizetendő dij 
havi 20 forint. Jelentkezni lehet 
szentember l-től 15-ig naponta 
délután 5 órától 7 óráig Április 
4 ú t ja 1. sz (Ságvári Glmnázi , 
urai első emelet Telefon: 21-64. 

(Liebmann B. felv.) 

ÜJ ORVOSOK. Szombaton délután a Szegedi Nemzeti Színházban az Orvostudo-
mányi Egyetem 133 hallgatójának doktorrá avatásán dr. Szontágh Ferenc egy® 
téma tanár, az általános orvostudományi kar dékánja mondott ünnepi beszédet Az 
újonnan avatott orvosdoktorok 45 százaléka Csongrád megyében nyer elhelyezést. 

— Mit fizet a lottó? A 38. 
játékhétre beérkezett 5 mil-
lió 852 963 lottószelvény, ö t -
találatos nincs. Négy talála-
tot 38 fogadó ért el. a ny® 
reménvösszeg. a nveremény-
illeték levonása után 92 415 
forint. Három találatot 4986 
fogadó ért el. a nyeremény-
összeg a nyereményilleték 
levonása után 430 Ft. A két-
találatos szelvények száma 
134 247. ezekre egyenként 16 
forintot fizetnek. 

Szeptemberi 
augusztus... 

Tegnap „egyhónapos" Dél-
Magyarországot kézbesítet-
tek és árusítottak. Ügy ért-
ve, hogy a dátuma ez volt: 
1966. augusztus 10. Vissza-
forgatják az időt? — kér-
dezték olvasóink. Nem, csak 
szeretnénk. Minthogy az 
idén alig volt nyár, a nyom-
dász keze szedés közben az 
augusztus betűire szaladt a 
gépen... Álom, álom..; 

f— Elkészül t az ifi! bor f tom-
binát Tiszakürtön, az alföldi 
kadarka hazájában. A 15 
millió forintos beruházással 
épült pincészetben 32 000 
hektoliter bor tárolására van 
lehetőség. 

Baba-tt 

Á szolnoki kórház szülé-
szeti osztályán a csecsemő-
ket eddig egy üvegablakon 
át mutatták be az érdeklő-
dőknek, hogy elkerüljék a 
fertőzés veszélyét Ezt a 
módszert azonban a csecse-

mők nem veszik szívesen, 
számukra fárasztó a sok 
emelgetés. Ezért a csecsemő 
szobában ipari tv-kamerát, a 
folyosón pedig Horizont-tí-
pusú tv-készüléket helyeztek 
eL 

„Mentsétek meg 
a miniszoknyát!" 

— ezt követelték Londonban 
azok a széptermetű fiatal lá-
nyok, akik aligszoknyában, 
de hatalmas transzparensek-
kel vonultak fel a rövidszok-
nya védelmében. Állítólag 
megalakult a miniszoknya 
megmentését célzó brit tár-
saság, amelynek rendezésé-
ben a felvonulást megtartot-
ták. 

A felvonulóik egyenesen a 
nagy párizsi divatkreátor, 
Christian Dior londoni szék-
háza elé vonultak és ott til-
takoztak az ellen, hogy a 
Dior-féle téli kollekcióban, 
uram bocsá', lábikra-középig 
érő kabátok szerepelnek. Az 
ilyesmi az aligszoknyák hí-
vei szerint „teljesen elrontja 
a miniszoknyák hatását". 

— A szegedi Dankó Pista 
zenekar Lakatos Géza veze-
tésével szeptember 13-án. 
kedden reggel 9 óra 40 perc-
től 20 perces műsort ad a 
Kossuth Rádióban. A zen® 
kar meghívást kapott a Ma-
gyar Hanglemezgyártó Vál-
lalattól is hanglemezfelvé-
telre. 

— Fúvósfesztivál Egerben. 
A Magyar Néphadsereg 
helyőrségeinek országos fú-
vószenekari találkozója 
szombaton délután kezdő-
dött meg Egerben. A ren-
dezvényen 14 fúvószenekar 
vesz részt. 

(A Stern kar ika túrá ja) 

Ébresztő 

M O G Y O R Ó H É / B A N 
PARDOOŐN 

— Olyan a Taxi. mint a N6: 
az egyik megy? A másik lől 
S mindegy, modern, vagy régi márka, 
sekat kell várni rá - és drága! 

A VÉGZET 
X. nagystílű v o l t . . Z. szerényebb . . . 
Le is csapott r á j u k a végzet! 
Loptak! — S mig Z.-t a börtön vár ja 
X. most indul — Abbáziába. 

TÉVES KAPCSOLÁS 
Felhívtam a hentesboltot 
(mivel a miénk bezártl 
s Uramfía! mit kapok : 
a Sebészeti K l i n i k á t . . . 

Mosogat 
a szalmaözvegy 

k ü s z j e n ő 

— Ű j tiszteket avattak. 
Szolnokon a Kilián György 
repülőtiszti iskolában szom-
baton ünnepélyesen felavat-
ták az ú j tiszteket és tiszt-
helyetteseket. 

— Száz óráig élve elte-
metve. Veneri Wiillos sza-
porította a rendkívüli re-
kordok számát: eltemettette 
magát és önként száz órát 
töltött egv koporsóban a föld 
alatt. A két méter mélység-
ben eltemetett ember gyü-
mölcslével táplálkozott és 
két csövön át lélegzett. 
Egyébkent még telefon is 
volt a koporsójában, úgy-
hogy időnként beszélgetés® 

(A Quick karikatúrája) ket folytatott a külvilággal. 

Szeged a hazai lapokban 
1966/36 

PÉTER László—REGULI Ernő: 
A Szikra kiadó szegedi tevé-
kenysége. Magyar Könyvszemle. 
július-szeptembor. 

REGDON Géza: Csongrád me-
gye: TIT-klubest. Gyógyszeré-
szet, augusztus. [Szegeden.1 

Társaságunk hírei — fKO-
VACS Lászlói K. L.: Csongrád 
megye. Gyógyszerészet, augusz-
tus. [A Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság Csongrád megyei cso-
portjáról.1 

Novaloi ei Hungarulo. — KUN 
Lenke: Szeged. Hungaria Espe-
rantisto, augusztus. 

SOS Endre : Jegyzetek Radnóti 
Miklósról. Jelenkor, szeptember. 
TSzegedi éveirőa is.l 

HARANGOZÓ Márta : Ezer nő 
Szegeden. Kétnapos kirándulás-
ra vitte tagjai t a ..Nők köny-
vespolca". Könyvtájékoztató, 
szeptember. 

SZELESI Zoltán: A Szegedi 
Képtár ű j állán ló kiállítása. 
Művészet, szeptember. 

ABODY Béla: Szegedi képes-
lap. Népművelés, szeptember. TA 
Játékokről. l 

KAPOSI Edit: A szakszerve-
zeti együttesek táncfesztivállfi-
ról. Népművelés. szeptember. 
(Fényképekkel.) 

PÁKOZDI Endre: Nyári egye-
temek 1966. Népművelés, szep-
tember 

£1 Szegedi Ruhagyár alábbi szövegű bélyegzője 
elveszett, ezérl ÉRVÉNYTELEN: 

Szegedi Ruhagyár, Szeged, 
Kossuth Lajos sgt. 72. 

4 
áruát vétel 
MNB 623. 

s z e g e d i RUHAGYAR 

Faust a Szegedi Szabadtéri 
Já tékokon Szocialista Művésze-
tért, szeptember. (Fénykép.l 

Nagy sikerrel muta t ta be a 
Szegedi Szabadtéri Já tékok al-
kalmával a Grúz Állami Opera-
és Balettszíbáz száz tagú ba-
lettegyüttese Macsavariani ..Otel-
ló" és Toradze ..Gorda" című 
balett jét . Szocialista Művésze-
tért , szeptember. IFénykéo.l 

TÓTH Béla: A hagyományos 
i f júsági karnevált az idén is 
megrendezték Szegeden. Magyar 
Hírek, szeptember 1. (Fénykép.1 

VARGA Bé4a: Az NB I B-s ed-
zőké a szó. Népsport, szeptem-
ber 4. (A SZEAC-ról is.l 

A Népszabadság kerekasztala 
szegedi párt . és állami vezetők-
kel a lakáselosztásról és a la-
káslogról. Népszabadság, szept. 
4. 

MATKÖ István: Meglepetés a 
salakon. Autó-Motor, szept. *. 
(Fényképekkel a szegedi motor-
vers enyrőLl 

(MATKÖ Istvánl M. L : Szege-
den. Autó-Motor, szeptember 6. 
(Fényképekkel a gokart-verseny-
ről.) 

(VÁNDOR Páll (V. p.l: Novem-
berben megnyílik az ú j szegedi 
áruház. Készülnek a miskolci 
és szekszárdi á ruházak tervei. 
Népszava, szeptember 6. 

KÜRTI Pál : ..Nem középisko-
lás fokon." Népszabadság, szep-
tember 8. (Az egyetemen elhe-
lyezett József Attila emléktáb-
láról.l 

DOBI Sándor: Pedagógiai Nyá. 
ri Egyetem. Szeged. Köznevelés, 
szeptember 9. 

Az elsó tapasztalatok. Megyei 
tudósítóink a vezet őség-ú 1 i á vá-
lasztó taggyűlésekről. — (TÓTH 
Páll T. P. : Bizalom az ú j ve-
zetőségben. Népszabadság, szeo-
tember 9. (A Kéziszerszámgyár 
szegedi gyáre.zvségéban.l 

DEVF.CSERI Gábor: Catuuus 
megszállotta. Élet és Irodalom, 
szeptember 10. [Nekrológ Hor-
váth István Károly halálára.l 

K. Z.: Tömörkény-ünnepségso. 
rczat Szegeden. Szabad Föld, 
szeptember 11. 

Árpád-kori hamisság... 

A Janus Pannonius Múze-
um a Kárpát-medence leg-
nagyobb Árpád-korabeli t® 
metőjét tár ja fel Majs köz-
ség határában dr. Kiss Atti-
la régész irányításával. Ed-
dig ezer sírt hoztak felszín-
re. Az előzetes tanulmányok 
során annyit már megállapí-
tottak, hogy az Árpád-kor-
ban Majs környékén élt la-
kosság 160—170 centiméter 
közötti átlagtermettel, erős 
csontozattal, nagy testi erő-
vel rendelkezett és állatt® 
nyésztéssel foglalkozott. Az 
általános életkor 27—30 év 
volt. 

Az újabb leletek közé tar-
tozik harminc darab juh sa-
rakcsontjából készült játék-
kocka, amelyek egy fiatal 
férfi sírjából kerültek elő és 
néhány közülük ólmozott 
volt. Az ómos kiöntés csa-
lásul szolgálhatott, mivel a 
feldobott kocka mindig a 
nehezebb, ólmos felére esett 
vissza. 

K Ö Z L E K E D É S I B A L E S E T E K 

Nem adott elsőbbséget ágy 
szembejövő motorkerékpárosnál : 
a Kossuth Lajos sugárút és a 
Nagykörút kereszteződésében a 
személygépkocsival! közlekedő 
Joó Lajos. Zsombó, Bába dűlő 
140. szám alatti lakos. Összeüt-
között Puskás László, Szeged; 
F ü r j utca 51. szám alatti lakos-
sal. aki motorkerékpáron ha-
ladt. Puskás súlyos sérülést 
szenvedett. 

Figyelmetlenül akar t fithaladni 
a gyalogátjárón a Mikszáth Kál-
mán utca és a Párizsi körút ke-
reszteződésében Pintér József, 
Domaszék 64. szám alatti lakos. 
Egy motorkerékpáros elütötte. 
Pintér 8 napon belül gyógyuló 
sérülést szenvedett. 

Erősen Ittasan kerékpározot t 
a szabadkai úton a 2-es italbolt 
előtt Csúcs Ferenc. Domaszék 
tanya 289. szám alatti lakos. Ka-
nyarodot t és nem adott elsőbb-
séget a motorkerékpáron haladó 
Nagy István. Szeged Dankó 
Pista utca 24. szám alatti lakos-
nak. összeütköztek és mindket-
tő jüket súlyos sérülésekkel szál. 
litották a kórházba. 

Ugyancsak i t tasan kerékpáro-
zott Szeged és Sándoríalva kö-
zött a műúton Sebők Szilveszter. 
Szeged. Veresács utca 24. szám 
alatti lakos. Elesett és olyan sú-
lyosan sérült meg, hogy eszmé-
letlen állapotban találtak rá. 
Kórházba szállították. 

— Hajdú József Sándor, a 
nemzetközi munkásmozga-
lom régi harcosa 68 éves ko-
rában elhunyt. 1915 óta volt 
tagja a Vas- és Fémipari 
Dolgozók Szakszervezetének. 
Hajdú József Sándort az 
MSZMP KB Párttörténeti 
Intézete és a Vas- és Fém-
ipari Dolgozók Szakszervez® 
te saját halottjának tekinti. 

— „Dél-alföldi munkás-
szerződések" címmel érde-
kes kiadványt készít a gyu-
lai állami levéltár Békés és 
Csongrád megye régi mun-
kásszerződéseiről. Megsár-
gult okmányok, iratok töm-
kelege igazolja, hogyan zsák-
mányolták ki a Viharsarok-
ban a mezőgazdasági mun-
kavállalókat. 

— Szegedi tudós előadása 
Olaszországban. Dr. Bán 
Miklós, a József Attila Tu-
dományegyetem adjunktusa, 
akinek a napokban jelent 
meg összefoglaló munkája 
Bevezetés az elektron tón-
képek elméletébe címmel, 
tegnap, szombaton Olaszor-
szágba utazott, hogy előadást 
tartson a Velencében meg-
rendezésre kerülő kvantum-
kémiai konferencián. 

Gyászközlemények 
Mély fá jda lommal tuda t juk , 

hogy szeretett feleség, édesanya, 
nagymama és anyós. LEHOCZKI 
IíAROLYNÉ. életén ek 64. évében 
elhunyt. Temetése f. hó 12-én 
délután 15 órakor lesz a Dugo-
nics-temető ravatalozójából. A 
gyászoló csatád. Madách u. 17. 

T. 2317. 
Mély fá jda lommal tudat luk , 

hogy szeretett édesanya, özv. 
ÁBRAHÁM JANOSNÉ Vass Ve-
ronika, életének 77. évében el-
hunyt . Temetése f. hó 12-én dél-
után 15 órakor lesz az alsóvárosi 
temető kápolnájából . A gyászoló 
család Petőfi Sándor sgt. 54. 

T. 2318. 
Köszönetet mondunk mindazon 

rokonoknak, ismerősöknek. 16 
bará toknak szomszédoknak, kik 
szeretett halot tunk. ZÖDI MI-
HALYNÉ temetésén részt vettek, 
koszorú- és v i rágadományukkal 
mély fá ida lmunkat enyhíteni 
igyekeztek. A gyászoló család. 
Gép u. 15. T. 2316. 

Fá jda lommal tuda t juk hogy 
szeretett édesanyánk, özv. SO-
M O G Y I I Í A R O L Y N É Sokmldt 
Anna f, hó 9-én elhunyt. Teme-
tése 12-én délután 1 órakor lesz 
az alsóvárosi temető kápolnájá-
ból. Gyászoló család. Hattyaste-
lep. Szent Imre tér 6. s . 97 052 

Autósok, flgy^em! 

Kocsimosó 
szarvasbőr 
kapható. Somogyi u. 17. 

Bőrszaküzlet. XS. 96 953 

Vasárnap, 1966. szeptember 11. DÉL-MAGYARORSZÁG i l 

1986. SZEPTEMBER 1L, 

VASÁRNAP 

NÉVNAP: TEODÖRA 

Sellőt vett feleségül 

a Nap kél 5 óra 15 perckor, 
és nyugszik 18 óra 05 perckor. 
A Hold kél 0 óra 06 perckor, 
és nyugszik 16 óra 50 perckor. 

V T Z A L L Á S 

A Tisza vízállása Szegednél 
971 cm. (Apadó.) 


