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VASÁRNAP 

NÉVNAP: VIRGIL 

TÉLIES IDO 
Várható Időjárás vasárnap 

estig: időnként kisebb fel-
hősödés, csapadék nélkUl. 
Gyenge, napközben helyen-
ként élénkebb, változó irá-
nyú szél. Reggeli odrússág, 
néhány helyen köd. Várható 
legmagasabb nappali hő-
mérséklet null—plusz 5 fok 
között. (MTI) 

S = B M = £ M M D önkéntes kérő 

A Nap kél T óra 08 perckor . 
és nyugszik 15 óra 50 perckor. 
A Hold kél 15 óra 26 perckor, 
és nyi-eszik 0 óra 18 perckor. 

VlZALLAS 
A Tisza vízállása Szegednél 

szombaton 455 cm. (Áradó.) 
1866, NOVEMBER 28., HÉTFŐ 

NÉVNAP: STEFÁNIA 
A Nap kél 7 óra 07 perckor . 
és nyugszik 13 óra 57 perckor . 
A Hold kél 15 óra 51 perckor, 
és nyugszik 7 óra 32 perckor . 

ÖTSZÁZ ÉVE 
Született Ouintem Matsys (1488 
e-1530). korának egyik legismer-
tebb németalföldi festőié. az 
antwerpeni festők céhmestere. 
Az itáliai művészet, különösen 
Leonardo da Vinci és Raffaello 
hatása és techntkála . a rene-
szánsz formavilága — későgó-
t ikus hagyományokkal vegyít-
v e - az ő műveivel vonult be 
a németalföldi festészetbe. Ba-
rá t j a volt a nagv humanis ta 
Í ró rak F.rasmusnak. Híres a ró-
la készített k i tűnő por t ré ja . A 
budapesti Szépművészeti Múze-
umban ..LueréUa halála" című 
képe képviseli művészetét . 

NEMZETI SZÍNHÁZ 

Ma. vasá rnap délután fél 1 
ö rakor : A t rubadúr . Labon-
fnlvy-. SzIgHgítl-bérlet, 

Ma. vssá rnao este 7 ö rakor : 
Szegény Dániel. Tömörkény-bér-
let. 

Kedd este 7 ö rakor : Bohém-
élet. rtart ók-operabérlet . 

Szerda este 7 órakor : Szegény 
Dániel. Déryné-bérlet. 

Csütörtök este 7 ó rakor : Sze-
gény Dániel. Varsánvl-bérlet . ' 

Péntek este 7 ó rakor : A t ru-
badúr . Adv-bérlet, 

Szombat este 7 ó rakor : T 
fair lady. Bérletszünet. Bemu-
tató előadás. 

Vasárra n délután fél 1 ő rakor : 
Szegény Dániel. G trdnnvl-bérlét . 

Vasárnap este 7 órakor i My 
fa i r lady. Bérletszünet. 

KAMARASZÍNHÁZ 

K a . vasárnap délután S és te-
t e 7 ó rakor : Fér jvadászat . Bér-
Jet szünet. 

Péntek este 7 órakor : Szegény 
kis betörö. Bérletszünet. 

Szombat este 7 órakar: Imá-
dok férjhez menni. Bérletszü-
net. 

Vesérnao délután S órakort 
Férjvadászat. Bérletszünet. 

V a s á m a o este 7 órakor : IMÁ-
dok fér jhez menni. Bérletszü-
net. 

BÁBSZÍNHÁZ 
Délelőtt II ó rakor : Höf®h é rke 

ÍN a 7 tö rne Tünde-bérlet . Dél-
után 3 ó rakor : Hófehérke éa a 
* törpe. Bérletszüne*. 

MOZIK 
Vőrős Csillag: Lenin Lergyol-

brszágbsn. Előadások kezdései 
8. negyed 8 és fél 8 órakor . Hét-
f ő n : Fáraó. I—II. rész. Előadá-
sok kezdése: háromnegyed 8 ée 
háromnegyed 7 órakor . — Fák-
lya : Fáraó. I—II. rész. Előadások 
kezdése: 2 és 8 órakor. Matinéi 
Különleges osztály. Hétfőn: FA. 
raó. I—n. rész. Előadások kez-
dése: 2 és 6 órakor . 

Móricz Zsigmond Művelődési 
Otthon, Mihálytelck: Zöld fény. 
8 és 6 órakor . Szavtet film. 

Postás Mozi: At L akció. M i 
t és fél I órakor . 

Nyugdíjas Szakmaközi Műve-
lődést Otthon. Kossuth Lajos 
sugárút 53.: ítélet Nürnbergben. 
I - n . r é sz 5 őrakor. Amerikai 
f i lm. Korhatár nélkül. 

INSPEKCIOS ÁLLATORVOSI 
SZOLGALAT 

Szeged város t e r ü l e t é n 
November 18-tól december Vt« 

este 6 órától reggel 8 óráig (va-
sár- és ű n n t p n a n nnnoal is) el-
sősegély és nehézellés esetére 
ügyeletes dr. Domonkos Gábor 
vezető főállatorvos. Lakása: Sze-
ged, Lumumba u. 4. Telefon: 
34-18. 

AZ állatorvos kiszállításáról 
a hívó fél köteles gondoskodni. 

NINCS ÖTTALALATOS 
— HÉTFŐN 

JUTALOMSORSOLÁS 
A Sportfogadási és Lottó 

Igazgatóság közlése szerint 
a 47. játékhéten öttalálatos 
szelvény nem volt. Négy ta-
lálatot 43 fogadó ért el, nye-
reményük a nyereményille-
ték levonása után egyen-
ként 80 089 forint. Három 
találatot 4360 fogadó ért el, 
nyereményük a nyeremény-
illeték levonása után egyen-
ként 395 forint. Két találatot 
132 492 fogadó ért el, nyere-
ményük egyenként 18 forint 
A közölt adatok tájékoztató 
jellegűek. 

* 
A lottó novemberi tárgy-

nyeremény-sorsolását hétfőn, 
Nádor utcai székházában 
rendezi a Sportfogadási és 
Lottó Igazgatóság. A húzá-
son a 47. játékhét szelvé-
nyei között összesen 1041 
nyereményt sorsolnak kl. 

Főnyereményként ezúttal 
két öröklakás, két személy-
gépkocsi jut a legszerencsé-
sebb lottózóknak. Ezenkívül 
szokás szerint export szoba-
berendezéseket, több száz 
vásárlási utalványt, arany 
karórákat, háztartási gépe-
ket, rádió- és televíziókészü-
lékeket, lakberendezési tár-
gyakat stb. sorsolnak ki. 
(MTI) ' 

— Szegedi diáknyertesek. 
Kihirdették a Középiskolai 
Matematikai Lapok 1965— 
1966. tanévi fizikai pontver-
senyének eredményét is. A 
versenyben 435 tanuló vett 
részt az ország 101 iskolájá-
ból. A különböző kategóriák 
első helyezettjei között van 
Marót! Péter (Szeged, Ság-
vári Endre Gimnázium), Bor 
Zsolt (Szeged, Ságvári Endre 
Gimnázium). 

— Nem „próba" volt. Teg-
napi számunkban közöltük, 
hogy a Szegedi Magfeldol-
gozó és Vegyészeti Vállalat 
dolgozói teljesítették válla-
lásaikat, s ezzel idei belke-
reskedelmi tervüket is. Saj-
nálatunkra a „pótfelajánlás" 
szóösszetételbe a „próba" 
előlag furakodott be a nyom-
da hibájából. Jelenléte csak 
annyiban helytálló, hogy a 
többletmunka valóban nagy 
próbát jelentett a vegyi-
üzem lelkes kollektívájának. 

— Árdrágítás miatt állt a 
szegedi járásbíróság előtt 
Maristyán János Szeged, Bé-
ketelep, Csejtei utca 4. szám 
alatti lakos. Mint az algyői 
földművesszövetkezet Tisza 
italboltjának vezetője az al-
földi fehér bort 11 forint 40 
filléres literenkénti ár he-
lyett több napon át 17 fo-
rintért mérték, és ezzel is-
meretlen fogyasztókat 1176 
forinttal károsítottak meg. A 
szegedi járásbíróság Maris-
tyán János italboltvezetőt 4 
hónapi szabadságvesztésre 
ítélte, a büntetés végrehaj-
tását azonban háromévi pró-
baidőre feltételesen felfüg-
gesztette. 

— Súlyos testi sértést kö-
vetett el Erdődi Antal, 
Asotthalom, IV. kerület 402. 
szám alatti lakos, amiért a 
szegedi járásbíróság vonta 
felelősségre. Egy táncmulat-
ság után több botütést mért 
egy Ismerőse fejére, aki 8 
napon túl gyógyuló sérülést 
szenvedett. A szegedi járás-
bíróság nem jogerősen há-
romnapi szabadságvesztsére 
ítélte. 

— ötös névadó ünnepség 
volt tegnap, szombaton dél-
után a Xl-es Autójavító.Vál-
lalatnál. A családias esemé-
nyen — amelyet a vállalat 
művelődési termében tartot-
tak — részt vettek a mun-
katársak, akik együtt dol-
goznak Császár Attila autó-
szerelővel, Fekete László 
raktári kiadóval, Kelemen 
Imre és Nagy József techni-
kussal és Lippai Károly mű-
szaki vezetővel, ő k ugyanis 
a boldog apák. Két újszü-
lött fiúnak és három leány-
nak adtak nevet. 

— A túsz Szegeden. Bren-
dan Behan ír drámaíró vi-
lághírű darabja, A túsz a 
Szabadkai Népszínház ma-
gyar művészeinek előadásá-
ban kerül holnap, hétfőn es-
te 7 órai kezdettel a szegedi 
színházban közönség elé. Ez 
lesz a darab első magyaror-
szági előadása. 

— A molekuláris biológia alap-
jairól tart előadást a TIT bio-
lógiai szabadegyetemének soro-
zatában dr . Ivanovics György 
akadémikus má, vasárnan dél-
előtt 11 órakor a szemklinika 
Korányi rakoar l előadótermé-
ben. 

- Köszönet-
nyilvánítás 

Mindazoknak a gyá-
raknak, bányáknak, üze-
meknek, termelőszövet-
kezeteknek, állami gaz-
daságoknak, intézmé-
nyeknek, hivataloknak, 
társadalmi és pártszer-
vezeteknek, továbbá ma-
gánszemélyeknek, akik 
80. születésnapom és ki-
tüntetésem alkalmából 
jókívánságaikat fejezték 
ki, ezúton küldöm há-
lás köszönetemet 
Dr. MÜNNICH FERENC IA Qulck karikatúráid 

Politikai akadémia 
Az MSZMP Szeged városi 

bizottságának gazdaságpoli-
tikai kérdésekkel foglalkozó 
akadémiáján november 29-
cn, kedden délután fél 3 órai 
kezdettel a Vörös Csillag 
Filmszínházban dr. Imre 
Ottó egyetemi adjunktus tart 
előadást „A gazdasági me-
chanizmus főbb vonásai" 
címmel. Az előadásra a sár-
ga jelzésű igazolvány érvé-
nyes. 

Jogászbál, 1966 
Az őszi-téli bálszezon szinte 

hagyományosan kiemelkedő eső-
mét yének számit má r évek óta 
a jogászbál. A joghallgatók nó-
táskeüvü táborának nem egy 
magabiztos r igmusa tanúsko-
dik arról, hogy „nem ütik a 
Jogászt agyon", és más hasonló 
finomságokról, melyeknek el-
éneklésére mindig sDeciáils al-
kalmat biztosított a jogászbál. 
Nos, ezúttal más kivételes cse-
megéről ls gondoskodtak: Szö-
rényi (Levente együttesét, a fő-
városi ülés-zenekart és Konc* 
Zsuzsát, a joghallgató kollegát 
hívták meg muzsikálni. 

Modell 

<A S tem karlkatú 

— Pihenhet! Néhány percig ne fújjoní 

Szeged a hazai lapokban 
1966/41 

Csak a jő akaraton múlik 
Zsúfolt 7-es 

busz, délután ket-
tőkor. Az újszege-
di állomásnál föl-
száll egy asszony: 
épp hogy fölfért, 
ott is re^ed a be-
járati ajtónál, 
nem tudja magát 
átpréselni az ál-
lóik tömegén. Ha-
mar, már Üjszőre-
gen le akar száll-
ni. Kéri a vezetőt, 
nyissa ki, legyen 
szíves az ajtót, 
amelynél Ali. Nem 
nyitom — szól a 
mord válasz, 
mondtam, hogy 
menjenek hátra, 
hátul a leszállás. 

Többen is kérlelik 
a zord sofőrt, lás-
sa be, hogy kép-
telen és fölösleges 
ez a herce-hurca, 
de ő makacs. Vita. 
Valaki a Jószándé-
kot hiányolja: egy 

kézmozdulatába 
kerülne, hogy ki-
nyissa az első aj-
tót, amelynél a le-
szálló áll. Ám, ő 

hajthatatlan. 
„Most szívesség, 
máskor köteles-
ség" — mondja sa-
játos bölcsességét, 
de azt is mondhat-
ná: mert „a sza-
bál. az szabál". 
Dühös az utasok-

ra, s mérgét most 
azzal tölti ki, hogy 
mereven ragaszko-
dik egy elvhez, 
amely általában 
igaz, de vannak 
esetek, amikor ok-
talan, céltalan. Az 
Bss5í>ny végül is 
keresztül verekszi 
magát az egész ko-
csin, s a busz — 
60—80 utasával — 
percekig áll. Neki 
nem sürgős — 
úgymond. Persze, 
beszámít a nyug-
dijába. 

A szabály győ-
zött Az emberség 
veszített 

P. P. P. 

Folvőlratsremle. — ÍBELLÉR 
Bélai B B.: Tisza tá j . Századok, 
5—5. szám. 

VAGAS István: Válogatás Ved-
res István írásaiból. Hidrológiai 
Közlöny, november (Könyvis-
mertetés.1 

(RAJK Andrási (Rajk)- A vi-
dék' szir.ház nem .vidék." már . 
Népszava, november 20. TA Sze-
gedi Nemzeti Színházról is i 

IMRE Lajos : Szeged. Szolnok 
megyei Néplap, november 20. IA 
város művelőd istórténeti vázla-
ta.l 

IMATKÖ Tstvánl M. I . : Soro-
zatban az u tánfu tó! . . Ha a 
Corda t icgyár ls úgy akar ja . Au-
tó-Motor, november 21. (A Fém-
feldolgozó Vállalatnál, vénvké-
Dekkel.l 

Dr. Szeged visszatér. Hétfői 
Hírek, november 21. IA SZEAC 
labdarúgó-csapata visszajutott az 
NB l-be.l 

Gépkocsi-
vezetőket, 
segéd-géokocstvezetőket és 
rakodómunkásokat lő kere-
seti tehetőséggel állandó 
munkára felveszünk. Je-
lentkezés: 10. sz. AKÖV 
munkaügyi csoport jánál . 
Szeged. Marx tér 18—IL 

X. S. 149 534 

t j j r s a legjobbak között a 
Szegedi EAC. Népsport, nov. 21. 
(Fénvkécpel.l 

(SZŰR SZABÓ Józsefi Sz-: 
Szegedi Unneoi Játékok. Esti 
Hírlap, november 22. (Karikatú-
ra a SZEAC NB I-he iutásáról.l 

Eldőlt a versenyfutás az NB 
I B-ben. Szeged és az Eger az 
első osztáívban. — Üjra a lég-
iót bak között. - Futball-láz 
Egerben. Népszabadság, novem-
ber 22. 

FABIAN László: Üzemi szak-
kör a szegedi Üi Elet Tsz-ben. 
Magyar Mezőgazdaság, nov. 23. 

Üj földtani szakcsoport ala-
kult Szegeden. Magyar Nemzet, 
november 24. 

Mit mondanak a szegedlek? 
Népsport, nov. 25 IA SZEAC 
NB I-be Iutásáról.l 

Földgáz-csővezeték a Tisza 
medrében. Népszava, nov 25. 
Öreged és Hódmezővásárhely 
között.l 

Vietnami szolidaritási gvűlések 
Szegeden. Magyar Nemzet, Nép-
szabadság, Népszava, november 
28. 

B. Oy. F. : F-nákel Judi t : Ak-
várium. Népszava, november 28. 
(Könyvismertetés. 1 

«— Megvizsgálták • Ten-
kest. A KERMI » harmadik 
negyedévvégén megvizsgálta 
az új, sorozatban még nem 
gyártott pengéket A Fővá-
rosi Finommechanikai Vál-
lalat dicséretet kapott: a 
Tenkessel átlagosan nyolc-
szor, a Toledóval pedig öt-
ször lehet „fájdalommente-
sen" borotválkozni. 

— Izgatót ítéltek el. Na-
gyobb nyilvánosság előtt el-
követett izgatás miatt állt a 
szegedi járásbíróság előtt 
Titz István Szeged, Móra ut-
ca 49. szám alatti lakos. Ko-
rábban is többször volt már 
büntetve. Izgatás miatt is 
elítélték 1 év és 4 hónapi 
szabadságvesztésre. Újabb 
bűncselekménye miatt a sze-
gedi járásbíróság nem jog-
erősen 2 év és 4 hónapi sza-
badságvesztésre, mint fő-
büntetésre, továbbá 4 évre a 
közügyektől eltiltásra, mint 
mellékbüntetésre ítélte. 

Tanácstagi beszámolók 

Felveszünk vizsgával rendelkező 

íoronydaru-hexelöhet 
változó munkahelyre szóló szerződéssel. Különélés! 
pótlékot fizetünk, szállásról gondoskodunk. 

Jelentkezés: Alsó-tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság 
Gépüzemének Munkaügyi Csoportjánál, 

Szeged, Felsővárosi tt. 34. sz. 
k15195 

A Szegedi Textilművek keres azonnali belépéssel 

v í z v e z e t é k f ű t é s s z e r e l ő , 
lakatos, esztergályos 

és bádogos 
szakmunkásokat Jelentkezni lehet a textilművek sze-
mélyzeti osztályán. 

xS. 149 926. 

4x4=16 
\ 

1„ a) kétszobás + étkezőfülkés központi fűtéses örök-
lakás (Budapesten, a Köztársaság téren az 
Erkel színházzal szemben) bebútorozva, 
személyautóval, vagy 

b) kétszobás komfortos családi ház vidéken garázs-
zsal, személyautóval 

Z, Az 1968. évi mexikói olimpiára 2 darab részvételi 
jegy 

3„ Skoda 1000-es, vagy Wartburg személyautó * 
4., 45 000, 15 000, 12 000, 10 000,— forintos vásárlási 

utalványok. 
Fenti egészen rendkívüli nagyértékű nyereményeket 4 
darab egyenként 4,— forintos 

Szerencse-sorsjeggyel 
ö n is megnyerheti. Kísérelje meg! 
Szerencse sorsjeggyel — szerencséje lesz! 

Gyakorlattal rendelkező 

gépkocsi-vezetőket 
felveszünk. Jelentkezés Szeged, Tábor a 8. 

Mindennap 7—9 óráig. 

Szegeden tovább folytatódnak 
a tanácstagok második félévi 
beszámolói. 

November 28-án, hétfőn dél-
után 5 órakor Balog István vá-
rosi. Nvilasi Péter és dr Bödő 
István I. kerületi tanácstagok 
a szalámigyár kultúrhelylségé-
ben, ö i d ö g h József városi. Bog-
nár János és Bózsó Antal II. 
kerületi tanácstagok a Csong-
rádi sugárút i Zalka Máté isko-
lában, dr. Varga János városi. 
Vlgh István és dr. Nemes Ar-
pádné II. kerülei tanácstagok 
a Tisza-parti gimnáziumban. 
Zöldi Imréné városi. Hernádi 
János, és Gyuris István III. ke-
rületi tanácstagok a Katona ut-
cai Óvodában. Lengyel Is tvánné 
városi. Felhő József és Horváth 
Ferenc III. kerület i tanácstagok 
az Április 4. ú t j án levő MAV 
Fiúnevelő Intézetben. Magyar 
Andor várost. Szécst Imre és 
Virág István n i . kerületi tanács-
tagok a Szabadság tért óvodá-
ban. O'tvai Ferene városi, dr . 
Antal Albertné és Korek József-
nó dr. I. kerületi tanácstagok 
a Madách utcát iskolában, dél-
után fél 6 órakor. Balló Béla 
városi. Heiszig Józsefrté és Tö-
rök Károly I. kerület i tanácsta-
gok a Csongrádi sugárúti Zalka 
Máté iskolában, délután « óra-
kor Sallat Imre várost és Fo-
dor István L kerületi tanácsta-
gok a Bérkert utcai Iskolában. 
H o f m m n Márton várost, ö rdögh 
Péterné és Királv József n i . 
kerületi tanácstagok a Móra Is-
kolában Szalma János várost. 
Olasz Sár.dor és Papp János TIL 
kerületi tanácstagok a mlhály-
telekt út Iskolában. Börcsök An-
tal városi. Tanács Antal és Acs 
Sánta Mtklósné rn. kerület i ta-
nácstagok a mlhálytelekl ú l 
Iskolában, délután 7 órakor dr. 
Szeghy Endre várost. Ptgnlczkt 
György és dr. Waldmann Jó-
zsef I. kerületi tanácstagok a 
Semmelweis • kol légiumban: 

november 29-én, kedden dél-
után 5 órakor dr . Nyírt Antal 
várost. Csanádi Balázsné és Bál-
lá János ITT. kerületi tanácsta-

gok az l-es számú kórház Pulc* 
utcai kul túr termében, dr. Sán-
dor János városi. Pópity La-
los és Hofaesang Péterné I. ke-
rületi tanácstagok a Gutenberg 
utcai leányiskolában, délután * 
orakor dr. Palotás Gyula váro-
si. özv. Aesat Mihályné és Be-
cker Józsefné I. kerületi tanáes-
mgfck a Ságvári gimnáziumban. 
Engi József városi. Ballá Ferenc. 
H t römpő József, ö to t t Béla és 
Hegedűs Istvánné I. kerületi ta-
nácstagok az újszegedi Dártház-
ban: 

november 38-án, szerdán dél-
után 5 órakor Tart János váro-
si, Nagy Jánosné és Kedves 
Andrásné I. kerületi tanácsta-
gok a DAV kul túr termében, dél-
után fél 8 órakor Bézl Ferenc 
városi. Fehér Jánosné és Hódi 
Gyfző n . kerületi tanácstagok 
a felsővárosi pá - t sze rv ;zn helyi-
ségében találkoznak választóik-
kal. 

Közlemények • 
x Dr. Scultéty Sándor. a vá-

rost kórház urológus főorvosa 
rendelőlét megnyitotta Füredi 
utca 5/a szám alatt. Betegeket 
fogad hétfőn és csütörtökön 
délután 4 és 5 óra között. 

x A Szegedi Nemzett Színház 
lgi zgatósága közit, hogv i»68. 
november 29-én a „Trubadú t -
előadás helyett a ..Bohémélet* 
lesz műsoron. A 29-re kitűzőt* 
bérlet és a megváltott Jegyek 
érvényesek. s . 118. 

Gyászközlemény 
Köszönetet mondunk mindazon 

rokonoknak, ismerősöknek, k ik 
szeretett halottunk, özv. KO-
VÁCS MIHALYNÉ temetésen 
megjelentek, részvétükkel é s 
virágaikkal mély f á jda lmunka t 
enyhíteni Igyekeztek. A gyá-
szoló család. Váradl u. 8. 

T. 
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