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Országos védjegykiállítás
Ma is £B:ületnek
kitűnő
védjegyük. ezt bizonyítja a
tegnap, Jiéfiőn megnyílt klállítás is. A második hazai
védjegykiá'ilítást a Csongrád
megyei tanács szegedi székháeamate
előOMfMllttNI
rendezték meg. A megnyitót
dr. ÍVrjésl László, a megyei
tanáos elnöke tartotta, ott
volt a- rendezvényen
Szabó
Sándor, su MSZMP Csongrád megjaei
bizottságának
titkára, Papp Gyula, a szegedi városi
tanács elnöke,
Fülöp Sándor, a Magyar Kereskedelmi Kamara főtitkára és még, sokan a kereskedelem, az ipar vezetői közül.
A tavaly Budapesten megrendezett első országos védjegykiállítás osztatlan sikert
aratott a szakemberek körében, s ez is arra ösztökélte a
Magyár Kereskedelmi
Kamara képviselőit, hogy más
városokban is
bemutassák
védjegyeiket. Az eiső állomás a
szegedi
kiállítás,
amelyet a pécsi é» a győri
követ majd. Mit lehet egy
ilyen bemutatón látni? Sok
mindent, jelenleg hetvenkét
vállalat 200 védjegyét mutatják be. A mai védjegyek
között is sok érdekeset tálalhatunk: a Hajdú, a Lámpáit, asz EVM és más vállalatok egyszerű, de hatásos
jeleket, betűket vagy ábrákat alkalmaznak. Reméljük,
hogy a szegedi kiállítás is
hozzájárul a magyar
védjegykultúra további fejlődéséhez.
A kiállítás ideje alatt, október »-ig „Védjegynapok"
című
rendezvénysorozatra
látogathatnak az érdeklődők,
amelyet
a Technika Házában rendeznek meg. Tegnap
már sor került több filmvetitétre, ahol
a kiállításon
részt vevő vállalatok
reklám- és gazdasági tájékoztatóit tekinthették meg. Ma,
kedden és holnap,
szerdán
szakmai előadásokat tartanak. A keddi
programban
délelőtt 10 órakor bevezetőt
mond dr. Pusztai Gyula, az
OTH főosztályvezetője, majd
dr. Bérezi Imre, a JATE állam- és jogtudományi karának adjunktusa tart
előadást a védjegyjog néhány
időszerű
kérdéseiről,
dr.
Szathmáry Géza, a KOMPLEX Külkereskedelmi Vállalat jogtanácsosa pedig
a
védjegy kialakításának korszerű szempontjait ismerteti.
Előadás hangzik el a véd-

jegy, a minőség és az árak hívják meg a rendezők az
összefüggéseiről, valamint a érdeklődőket, majd megis...
.
, , .. métlik a hétfői filmvetítésevedjegylicencia
gyakorlata- ket. A kiállítás mindennap
nak
egyes kérdéseiről. Szer- megtekinthető
délelőtt 10
dán kötetlen beszélgetésre órától este 6 óráig.
^^^^^^^^^^^^^^^^

Befejeződött
a hídházas
A hazai
hfdépítkezéseki
történetében bizonyára egyedülálló eset, hogy egy építkezés alkalmával kétszer is
a „saját lábán" menesszenek arrébb hatalmas, komplett acélhidat. Ez történt
most a makói
Maros-híd
építkezése alkalmával: nemrégiben a 112 méter hosszú
régi szerkezetet tolták el 20
méternyire, Ideiglenes facölöpökre. ezen bonyolítják le
a forgalmat addig, amíg az
ú j híd teljesen el nem készül. Ez utóbbinak az ideje
sincs messze, hiszen több
napos munkával már befejezték az ú j híd ráhúzását a
régi mederpillérekre. Az ú j
szerkezetet ugyanis a folyóparton állították össze addig. amíg a régi pilléreket
felújították.
A mintegy 60 millió forintos beruházással újjáépülő hidon előreláthatólag november 30-án indul meg az
átkelés. Rendkívül jelentős
ez a Szeged—Makó és
a
nagylaki
határátkelőhely
közúti forgalmának gyorsítása, korszerűsítése szempontjából.

Odesszai orvosküldöttség Szegeden
A Szegedi Orvostudományi
Egyetem meghívására
tartózkodott Szegeden az odeszszai Pirogov Orvosi Akadémia öttagú küldöttsége, dr.
Dimitrij Mihajlovics Babov
professzor, oktatási rektorhelyettes vezetésével. A küldöttség tagjai: Nyikolaj Vasziljevics Karaman
sebészprofesszor, az egyetem párttitkára, Vlagyimir Ivanovlcs
Kulasenko professzor, a fogés szájsebészeti tanszék vezetője, Vaszllij
Flllppovlcs
Lipkovszkij
professzor, a
járványügyi tanszék vezetője, valamint Leonyid Ivanovlcs Zvolszkij docens.
A SZOTE odesszai testvéregyetemének képviselői részt
vettek a napokban
tartott
Árkövy-vándorgyűlésen.
Meglátogatták a SZOTE klinikáit, és a városi
tanács
kórházának osztályait, majd
a SZOTE rektori tanácsával
áttekintették az együttműködési szerződés eddigi eredményeit, megvitatták a közös munka továbbfejlesztésének lehetőségeit. Különösen

a fogszuvasodás kutatásában,
és a kardiológiában várható
fokozottabb
együttműködésük. Megállapították, hogy a
két egyetem között a hallgatók cseréje, valamint a szegedi kutatók és
oktatók
odesszai tanulmányútja eredményes volt.
A két egyetem tudományos bizottsága és a Magyar
—Szovjet Baráti Társaság
orvosegyetemi
tagcsoportja
tegnap, hétfőn délután Szeged
felszabadulásának 30.
évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülést a
szemészeti klinikán. Dr. Huszák István
Kossuth-díjas
egyetemi tanár megemlékezett az egyetem felszabadulás előtti és utáni éveiről,
majd dr. Dimitrij Mihajlovics Babov professzor tartott
előadást az odesszai orvosi
akadémia fejlődéséről.
Az
odesszai küldöttség mely ma,
kedden utazik haza. meghívta a SZOTE képviselőit a Pirogov
Orvosi
Akadémia
fennállásának 75. évfordulóján, jövő év szeptemberében
rendezendő ünnepségére.

Don Pasquale
A védjegy kiállítás részlete a megyei tanácsháza előcsarnokában

Mától:

Nincs kalauz
a villamosokon
Lapunkban korábban már
bővebben foglalkoztunk a
Szegedi Közlekedési Vállalatnak azzal az elhatározásával, hogy Budapest és Miskolc után kocsijain október
1-től bevezeti a kalauz nélküli utazást.
jegykezelést.
Valamennyi szegedi vonalon
a villamosokon nem lesz ezután kalauz. A jeggyel utazók önmaguk kezelik érvényes menetjegyüket a kocsi-

Lottó-tárgynyereménysorsolás
a 39. hét szelvényeire

Megérezni a nézőtéren, ha
odafönn a színpadon minden
rendben van. Az operaévad
nyitányaként szombaton bemutatott DonPasqualét azon
ritka előadások közé kell so_
rolnunk, amely gördülékeny,
ségével. frisseségével, apró
részleteiben is a harmónia
megnyugtató arcával fordult
a közönség felé. A múlt század egyik legjelentékenyebb
operaszerzője. Gaetano Donizetti, termékeny
évelnek
végén, mindössze 19 nap
alatt komponálta ezt a felszabadult,
üde
komédiát
Csupa dallam, csupa temperamentum, maga írta librettója hálás színészi lehetőségekkel kacsingat az éne.
kesekre. akik a lírai ariosóktól a bravúros technikai
mutatványokig alaposan próbára tehetik képességeiket.

kon elhelyezett kezelőkészülékeken. Ezek kezelése egyszerű. A perselyszerű készülék felső nyílásán beleillesztjük a jegyet, a készüléken a
gombot kézzel lefelé húzva
működtetjük. A Szegedi Közlekedési Vállalat gondoskodott arról, hogy a kalauz nélA szombati premier fényeküli közlekedésben a város
minden részében árusítsanak sen kiállta a próbát. Sándor
Lajos finom színekkel kifesmenetjegyet.
tett, praktikus szobadíszleté-

Sóstón, faházzal és 10 000 fo- háztartási gépek. 50 490 239
rintos garanclamegváltással. háztartási gépek. 51 001 350
3 281 753 kl mit
választ. utalvány. 51017 513 ki mit
3 312 348 utalvány. 3 319 788 választ. 51 026 542 utalvány.
háztartási gépek
3 333 211 51 032 561 háztartási gépek.
éléskamra-utalutalvány. 3 333 828 kl mit vá- 51 032 624
laszt. 3 334 454 háztartási gé- vány. 51 035 732 tv. 51 043 538
Hétfőn Budapesten, a Sportfogadási és Lottó Igazga- pek.
és
utalvány.
3 330 493
utalvány. lemezjátszó
tóság budapesti, Münnieh Ferenc utcat székházában
kisor- 3 340 553 éléskamra-utalvány. 51 046 416 háztartási gépek.
solták a lottó szeptember havi tárgynyereményeit.
A sor- 3 341 822 utalvány.
52 341 035 háztartási gépek.
toláson a 39. játékhét szelvényei vettek részt.
52 355 605 utalvány. 52 355 702
3 355 714
olajkályha. éléskamra-utalvány.
Az alábbiakban közöljük a szegedi totó-lottó
körzeti
mit
választ.
Iroda területén vásárolt és nyereménnyel
kisorsolt szelvé- 3 370 887 k i
52 372 404
hűtőgép.
3 388 983 hűtőgép. 3 400 697 52 374 826 hűtőgép. 52 402-002
nyek számát, valamint a
nyereményeket.
utalvány. 3 405 301 utalvány. tv. 52 417 871 háztartási gé2 800 44 i utalvány. 2 819 718 rádió. 3 040 202
utalvány. 3 412 919 háztartási
gépek. pek.
52 410 395
utalvány.
utalvány. 2 826 555 éléskam- 3 041 322 éléskamra-utalvány. 3 427 492 utalvány. 3 427 949 52 425 706 utalvány. 52 443 054
és
utalvány. lakástextil. 52 446 800 ki mtt
ra-Utalvány. 2 839 799 háztar- 3 042 383 lakástextil. 3 044 205 lemezjátszó
tási gépek. 2 841 366 ki mit bútor-lakberendezés. 3 065 576 3 431 399 éléskamra-utalvány. választ. 52 473 228 éléskamválaszt. 2 859 812 háztartási ki mit választ. 3 066 389 utal- 3 434 919 háztartási gépek. ra-utalvány. 52 477 848 lakásválaszt. textil. 53 012 638 rádió, legépek. 2 863 177
utalvány. vány. 3 069 300 lemezjátszó és 3 436 684 ki mit
választ. mezjátszóval és
2 867 757 lakástextil. 2 872 427 utalvány. 3 073 060 utalvány. 3 444 407 kl mit
utalvány.
bútor-lakberende- 53 015 402 külföldi társasutaháztartási gépek. 2 884 378 3 086 340 utalvány. 3 006 754 3 452 863
ki mit választ. 2 892 098 ház- rádió lemezjátszóval és utal- zés. 3 465 016 utalvány.
zás. 53 018 205
éléskamratartási gépek. 2 900 709 utal- vány. 3 097 043 éléskamra3 476 245
éléskamra-utal - utalvány. 53 018 273 háztartávány. 2 902 328 kl mit vá- utalvány.
vdny. 3 487 620 háztartási gé- si gépek. 53 0193558 bútorlaszt
3 009 259 háztartási gépek. pek. 10 574 668 ki mit vá- lakberendezés. 53 023 637 ki
utalvány. mit választ. 53 028 454 ki mit
2 902 808 lakástextil. 2 905 689 3 103 833 éléskamra-utalvány. laszt. 10 584 777
motorkerékpár. választ. 53 038 613 éléskaméléskamra-utalvány. 2 930 874 3 104 170 utalvány. 3 114 308 10 857 748
háztartasi gépek. 2 933 065 utalvány. 3 117 232 háztartási 10 860 645 hűtőgép. 10 877 532 ra-utalvány. 53 041 426 lakás10 880 134 ki textil. 53 043 831 háztartási
utalvány. sztereorádló.
háztartási gépek. 2 948 336 gépek. 3 123 842
hűtőgép. 2 954 377 utalvány. 3 133 002 utalvány 3 133 538 mit választ. 50 389 706 lakás- gépek. 55 556 530 éléskamra2 960 476 üdülőtelek Balaton- utalvány. 3 144 119 ki mit vá- textil. 50 307 352 utalvány. utalvány. 55 565 524 éléskamki
szabadi-Sóstón, faházzal és laazt. 3146 214 ki mit vá- 50 402 354 utalvány. 50 409 650 ra-utalvány. 55 567 113
utalvány. 50 416 646 hűtőgép. mit választ. 55 856 511 utal10 000 forintos garanclameg- laszt. 3 153 253 utalvány.
50 416 951 ki mit választ. vány. 55 863 944 lakástextil
váltással. 2 980 507 utalvány.
3 159 342 utalvány. 3 164 882
55 866 163 kl mit választ
2 985 665 háztartáai gépek. kl mit választ. 3 166 493 kül- 50 423 554 utalvány.
55
867 961 utalvány. 55 868 696
50
424
118
háztartási
gépek.
2 988 121 utalvány.
földi társasutazás
3 167 410 50 442 822
olajkályha. hűtőgép. 55 671 695 háztartási
2 992 463 utalvány. 2 993 720 éléskamra-utalvány. 3 173 772 50 467 642 háztartási
gépek. üépek. 55 887 588 utalvány.
ola.ikályha, 2 096 909 utalvány. éléskamra-utalvány, 3 182 894 50 472 804 utalvány. 50 481 606 55 887 832
éléskamra-utalhűtőgép.
3
184
090
háztartási
2 999 604 tv. 2 999 775 háztarháztartási gépek. 50 488 364 vány.
utalvány.
tást gépek. 3 004 086 ki mit gépek. 3185 003
A nyertes szelvényeket 1974. október 20~-ig kell a toválaszt. 3 008 418 háztartási 3 203 148 utalvány. 3 218 727
tó-lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok, vagy a posta útgépek. 3 010 122 olajkályha. bútor-lakberendezés.
ján a Sportfogadási és Lottó Igazgatósághoz (1875 Buda3 229 704 háztartási gépek.
3 024 037 éléskamra-utalvány.
pest, V., Münnieh Ferenc u. 15.) eljuttatni.
3 220 877 háztartási gépek
3 029 094 kl mit válaazt
A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az
3 035 560 utalvány. 3 039 239 3 232 496 utalvány. 3 242 675
Balatonszabadi- esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.
utalvány. 3 039 514 sztereó- üdülőtelek

ben Kertész Gyula tálcán kí_
nálta szereplőinek a komédia
változatos
eszközeit,
majdhogynem a
burleszk)
határáig — a karmester Szalatsy István ehhez a nélkülözhetetlen zenei fegyelmet
biztosította, úgy fogta össze,
tartotta meg együttesét, hogy
a színpadon példás arányérzékkel hagyott módot a játékra. Nem többre és nem
kevesebbre, mint amennyit
a darab elbír, ám amennyire feltétlenül szüksége van.
Kertész Gyula rendezéséből
patekzik az ötlet, humorát
a muzsika humora táplálja,
a zenét követi, kíséri, színezi a játék; letagadhatatlanul vérbeli operarendező kezenyomát őrzi az
előadás.
Véletlen netán, mindenesetre szerencsés véletlen, hogy
a zeneíleg-színpadilag pompásan fölkészített környezetben valamennyi szereplő remek kondícióban, nagy formában. kitűnő diszpozícióban találta meg
helyét a
színpadon. A harmadik felvonásra fokozódó hangulatban Don Pasquale — Sinkó
György és Malatesta — Gyimési Kálmán pergő nyelvű
kettőse ismétlés után
is
könnyesre kacagtatta a publikumot. Sinkó basszusa mit
sem vesztett fényéből, természetes humorával vérbeli
buffófigura, Gyimesi Kálmán
színpadra
lépésétől
nyomban tudatja, pillanatra sem hagy kétséget afelől,
hogy ő lesz a történet leg-

fontosabb láncszeme, közében a megoldás.
Fölényes
biztonsággal, zeneileg kifogástalanul megrajzolt Malatestája a vígoperai rokonság,
ból még a fürge Figaro emlékét is fölidézi, melyet korábban oly
nagyvonalúan
formált meg ugyanezeken a
deszkákon. Csak felső fokokban szólhatunk Réti Csaba Ernestójáról és Berdál
Valéria Norlnájáról is. Réti
hajlékony cantilenái.
lágy
dallamível, meleg planói mélyebb és magasabb szólamokban egyaránt fényesen,
tisztán, kiegyenlítetten szóltak, Berdál Valéria pedig
üde lírai szopránjához gazdag színészi
skáláját ragyogtatta elő. Tetszett kisebb szerepében Halmi I á'Z16
(jegyző) és a Makláry
Lászlótól kitűnően betanított
kórus ls. Bata Ibolya ízléses
jelmezei Jó szolgálatot tettek a komédiának. A Petőfi
rádió egyenes adásban közvetítette a bemutatót, aminek
azért ls örülhetünk,
mert a jelekből ítélhetően
ez az együttes
mostanára
érett be s jutott el hosszú
évek munkála nyomán képességeinek tetőpontjára.
Ma. kedden ú j szereoosztásban játsszák a Don Pasaualet. Váradl Zoltán
vezényel. s a főbb szerepekben Gregor József. Vargha
Róbert. Vághelyi Gábor. Fekete Mária és B ernátsky
László lép közönség elé.
Nikolén.vi

Hernádi Oszkár

István

felvitele

Akiknek Ismételniük is kellett: Sinkó György és Gyimesi
Kálmán az L felvonásban

