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Keressünk valami megoldást! 
»A város peremén, ahol élek 
beomló alkonyokon, 
mint pici denevérek, puha 
szárnyakon száll a korom, 

[s lerakódik, 
mint a guanó 
keményen, vastagon*. 

T in ik iK k é p e t f e s t 3 

l ip inus köitö versében 
Budapest külső gyártelepülé-
seiröl. De ezzel a képpel, 
sajnos, találkozunk Szege-
den is. A város pereme ese-
tünkben Rókus, az Erőmű 
környéke. Korom, füs t min-
denütt . Nem szeméremből 
néznek itt lefelé a járóke-
lők, hanem óvatosságból. A 
szemüket féltik. A város 
egyetlen egy részéből sem 
keresik fel annyian a sze-
mészetet, mint innen. Az 
apró korom könnyedén a 
szempilládra száll, s onnan 
egy-kettöre a szemedbe ke-
rül. 

Sokat szenvednek a koi> 
nyék lakói az Erőmű füst-
jétől, koromjától . A Damja-
nich, a Puskás, a Szatymazi 
utcák, de jóval távolabb eső 
házak lakói is. Hiába taka-
r í tanak, mindenüt t ott az 
átkozott korom. Az udvaron, 
a lépcsőn, s a legjobban szi-
getelő a j tók és ablakok mel-
lett is be ju t a lakásokba, az 
é léskamrákba. 

Ar n k l i e i családi házak 
l U n U M ker t je iben 

nem pihen sem felnőtt , sem 
gyermek. Hiszen sokszor pil-

lanatok alat t fekete lesz a 
fehér takaró, s a szem ls 
veszélyben van. A nyári 
nagymosás u tán sem hasz-
ná lha t j ák a tágas udvart , a 
kertet, az i t t lakó embere-
ket a szoba négy fala közé 
zárja az Erőmű füs t je . 

A környék lakói a gyár 
létesítése óta kérik az ille-
tékeseket, segítsenek. Ez pe-
dig igen régi kívánság. Az 
Erőmű legfiatalabb kazán iát 
1935-ben építették. Ügy lát-
szik, az "illetékesek* távol 
élnek e t t ő l , a vidéktől, mert 
ha itt laknának, már intéz-
kedtek volna régen. De így 
hosszú éveken á t nem tör-
tént semmi. 

Az Erőmű két magas ké-
ménye pedig nyugodtan, 
nagy távolságokba ont ja a 
füstöt, a kormot, a bűzt. 
Napja inkban nem múlik el 
tanácsülés a második és a 
harmadik kerületben (jó ma-
gas a kémény, két kerület 
terüle tére is ju t " terméké-
ből*), hogy ne kerülne szó-
ba a régi kívánság; szaba-
dítsanak meg bennünket a 
"gonosztól*. 

i íp i*pc kérésre halmoző-
n c i c s d i k d e v a j o n m i _ 

ér t nem teljesítik sok száz 
és ezer munkás ember ké-
rését. Az Erőmű tervében a 
felszabadulásunk óta szinte 
minden évben szerepel az 
elektromos pernyefelfogó ké-
szülék beszerelése. De a fe-

ANYAKÖNYVI HIREK 
X. KERÜLET 

Házasság: Marunák János 
és Rékási Terézia, Gazdik 
Gyula és Kósa Erzsébet, Sa-
vai József és Zenei Ilona, 
Marton János és Bánfi Má-
ria, Katona Mihály és Mille 
Ilona, Csúcs István és Vár-
dai Ilona, Kovács István és 
dr. Papp Jul ianna, Ban 
László és Molnár Róza kö-
töttek házasságot. 

Születés: Becsei István és 
Magony Erzsébetnek Ferenc, 
Zsikla István és Rózsa Etel-
kának Ágnes, Vecsernyés 
Imre és Kismárton I lonának 
Ilona, Takács József és Zsó-
té r Erzsébetnek Ilona, dr. 
Fodor Ferenc és Gróf Már-
tának Klára, Sári Péter és 
Szegszárdi Ágnesnek Ágnes, 
Bai János és Matolcsi Ró-
zának Erzsébet, Fekete Sán-
dor és Molnár Erzsébetnek 
Tibor, Nádor Géza és Szel-
ják Annának György, Ung-
vár i István és Szabó Anná-
nak István, Major Jenő és 
Nagy Editnek Balázs. Tanács 
László és Nagy Már iának 
Mária, Godó Sándor és 
Wenner Lujzának József, 
Huszka István és Czombos 
Jul iannának István, dr. Gi-
day Kálmán és Gáspár Ró-
zsának Zoltán, Kispéter Mi-
hály és Popity Piroskának 
Tibor, Sisák Pál és Kasza 
Piroskának Piroska, Lippai 
János és. Budai Veronikának 
János nevű gyermekük szü-
letett. 

Halálozás: Tóth Erzsébet 5 
hónapos, dr. Kukán Ferenc 
Lajosné dr. Lányi Vilma 54 
éves, Hábel János 64 éves, 
Csatlós József 44 éves, J u n -
gen Aladárné Brandenburg 
Hildegard 70 éves, Börcsök 
Mária 2 napos, Márkli La-
jos 10 hónapos, Börcsök Ist-
vánné Lehotai Etel 86 éves, 
Vaskó László 51 éves, Teich-
mann Nándorné Kasparek 
Zsuszanna 82 éves, Poőtor 
Dezsőné Áldor Ju l ianna 84 
éves, Mandu Sándor 2 na-
pos, Zámbori István 4 hó-
napos, Gyólai Ferenc 68 éves, 
Gábor Lajos 62 éves, Balogh 
István 85 éves, Batta Fábián 
69 éves, Halm Mihályné 

. Arasz Margit 83 éves, Gu-
±e iyás Istvánné Molnár Her-

'mjria 48 éves korában 
v h u n y t el. 

II. KERÜLET 

Házasság: Bugyi László és 
Tóth Jul ianna, Zima Ferenc 
és Konkoly Irén, Faragó 
Béla és Király Aranka, Szö-
gi László és Szabó Anna kö-
töttek házasságot. 

Születés: Kovács Szil-
veszter és Tápai Rozáliának 
Szilveszter nevű gyermekük 
született. 

Halálozás: Simon Vince 
tt, Teodos Imréné Kovács 

lettes szervek távol az Erő-
jnűtől és Szegedtől — <nem 
tudni miért — mindig ki-
húzták a tervből. Igaz, igen 
költséges is, egymillió fo-
r intba kerülne. De talán 
akadna olcsóbb megoldás is? 
Az Erőmű vezetői már be-
lefáradtak a sok hiábavaló 
kérésbe. Az idén már nem 
is szerepel kérésük az Erő-
mű tervében. De a környék 
lakói, akiket legjobban szo-
rít a cipő, tovább kérik — 
hátha egyszer meghallgatják 
őket — szereljék fel a füst-
szűrőt az Erőmű kéményeire. 

H. L.-né 

Erzsébet 86 éves, Szabó Zsu-
zsanna 5 hónapos, Németh 
Géza 58, Sülyi Józsefné 
Cseh Viktória 75, Takács 
Terézia 70 éves korában 
hunyt el. 

III. KERÜLET 

Házasság: Zsom Lajos és 
Rózsa Ilona, Bite Zoltán és 
Király Erzsébet kötöttek há-
zasságot. 

Születés: Ruzicska László 
és Szabó' Piroskának Ildikó, 
Budai István és Peterdi Lil-
lának Ildikó, Molnár János 
es Gazsi Margitnak István, 
Joszt Károly és Miklós Évá-
nak Károly, Király Ferenc 
és Szécsi Máriának Gyön-
gyi, Veres József és Godó 
Máriának József, dr. Ugocsai 
Gyula és dr. Kling Katal in-
n a k Katalin, Ungi Ferenc 
és Pál inkó Máriának Mihály, 
Gaál Imre és Ga jda Erzsé-
betnek Enikő, Szakáll Olivér 
és Szabó Ilonának Olivér, 
Berki János és Márkus Má-
riának Ibolya, Kondász Mi-
hály és Csikós Rozáliának 
Mihály, Ta t á r Imre és Bu-
dai Teréznek Imre. Kirí La-
jos és Balla Ilonának Zol-
tán, Ábrahám Ferenc és Szi-
lágyi Erzsébetnek József, 
Lauly József és Hajdú Ju -
l iannának József, Lőw Zol-
tán és Csala Piroskának 
Sándor, Török Gábor és Ré-
vész I lonának Zoltán, Ko-
vács Gyula és Szécsi Mar-
gitnak Gyula, NarozsníK 
Gedeon és ö rdögh Klárának 
Gedeon, Ottlik József és 
Gyuris Margi tnak Etelka, 
Németh Sándor és Lovai 
Margitnak Margit, ö rdögh 
István és Horváth Jul ianná-
nak Zoltán, Görög Ferences 
Marti Saroltának László, Ju-
hász Gyula és Bicskei Má-
r iának Gyula, Szélpól Jenő 
és Nagy Margitnak Mari-
anna, Gyuris Imre és Tari 
Erzsébetnek Imre, Dávid 
László és Ludvig Máriának 
Károly nevű gyermekük 
született. 

Halálozás: Jan i András 86. 
Dohány Istvánné Santa Ve-
ron 89, Kiss Sándor 77, Rét-
háti Gyula 31, Faragó Ger-
gelyné Szendrei Etelka 67, 
Búzási Vilmos 47, Aradi Mi-
hályné Tusán Rozália 63, 
Vaszilcsin Tiborné Gáspár 
Mária 55, Kovács József 69, 
Tóth Sándor 2 éves, Gajdos 
Erzsébet 3 hónapos, Sántha 
Antalné Prohászka Vilma 
65, Dobó Istvánné Bodó Ju-
l ianna 68. Pálfi Tamásné 
Takács Matild 67, Lovászi 
Józsefné Vas Rozália 70, 
Tótpál Imréné Ződi Anna 75, 
Börcsök Antalné Sánta Ro-
zália 74. Maróti Ferencné 
Jernei Mária 77, Kiss Jó-
zsef 65 éves , korában 
hunyt eL 

Elsejéig lehet átvenni 
az igényelt 
melegágyi 

ablakkereteket 
A paprikatermelők segíté-

sére több ezer melegágyi ab-
lakkeretet készíttetett a Sze-
gedi Paprikafeldolgozó Vál-
lalat. Az igénylők még az 
elmúlt év őszén ígéretet kap-
tak, hogy biztosítják szá 
mukra az ablakkeretet . Egy 
részük készpénzben fizetett, 
mások viszont hitel formá-
jában vitték, vagy vinnék el 
a vállalattól. Á kereslet 
nagy. Főként olyanok je-
lentkeznek keretekért , akik 
a múlt év őszén nem igé-
nyeltek. Most méltat lankod-
nak, hogy ott az ablakkeret 
és nem adnak számukra. A 
még meglévőket az előzetes 
igénylés alapján ad ják ki, de 
ha elsejéig nem jelentkez-
nek az igénylők, akkor tel-
jesítik az ú jonnan jelentke-
zők kérését, s részükre utal-
ják ki a még meglevő ablak-
kereteket. Ha nem akarnak 
ablakkeret nélkül maradni 
az előzetesen igénylő pap-
rikatermelők, akkor még e 
hét szombatjáig vegyék át az 
ablakkereteket . 

A bábok palotája 
A Szergej Obrazcov veze-

tésével működő Állami Báb-
színház évente mintegy 8ÓÖ 
előadást tart. Hírét nemcsak 
a Szovjetunióban, hanem 
külföldön ls jól ismerik. 

A színház most ú j épü-
letbe költözött. A házban két 
előadóterem lesz: egy 300 
személyes a gyermekek, egy 
500 férőhelyes pedig a fel-
nőttek számára. A nézőtér 
hőmérsékleti és levegőviszo-
nyait külön "éghajlat-szabá-
lyozó*-berendezés teszi kel-
lemessé. 

Az épület egyik emeletét 
múzeummá alakí t ják át, ahol 
a világ különböző országai-
nak bábművészetével ismer-
kedhetnek meg a látogatók. 

^(FttUlUu..*. 

A pilóta véleménye 
az „ll-18"-ról 

Már hírt adtunk arról, 
hogy az "II—18* típusú gép, 
hosszú próbaútjáról vissza-
érkezett Moszkvába. A 
Szovjet Tájékoztatási Iroda 
munkatársa elbeszélgetett V. 
Kokkinakival, a Szovjetunió 
kétszeres hősével, a gép kí-
sérleti pilótájával. 

— A gép 75—100 utassal, 
átlagban 650 kilométeres 
óránkénti sebességgel, még 
a legtávolabbi utakat is 
megteszi. Amikor Adlerból 
Moszkvába repültem, állan-
dóan 8000 méter magasság-
ban tartózkodtam gépemmel. 
Az éjjeli repülések, 14 kí-
sérleti manőver, és egyes 
motorok működésének ta-
pasztalatai után, bátran ki-
jelenthetem, hogy az »U— 
1 8 * csodálatos utasszállító- 11 
eéf t 1 

Mi is ünnepeltük ... 
A Hámán Kató Altalános Leányiskolában a szovjet had-

sereg negyvenedik születésnapjának megünneplésére gyűl-
tek össze az iskola tanulói. Az úttörőcsapat tagjai már 
napokkal előtte ismertették tanulótársaikkal e nagy nap 
jelentőségét. Ezenkívül ügyes kis dekorációkkal, az iskola-
termek feldíszítésével is kifejezésre jut tat ták, mennyire 
fontosnak tartják e nap méltó keretek közötti megünnep-
lését. 

Az ünnepély kezdetén az énekkar tagjainak ajkáról 
felhangzott a »Zúgva száll, mint a győzelmi zászló* ének, 
s Tyihonov: "A szovjet hadsereg* című versét Kiss Pi-
roska VI,a osztályos tanuló szavalta mély átérzéssel, majd 
Bálint István orosz szakos nevelő ünnepi beszéde követ-
kezett, amelyben igen meggyőzően tárta fel a tanulók 
előtt, hogy ők tulajdonképpen a szovjet hadseregnek kö-
szönhetik a jelen boldog gyermekéveit, mert a hös szovjet 
katonák vérük hullatásával űzték el azt a rendszert Ma-
gyarországról, amely oly kevés reményt tudott az ifjú-
ságnak nyújtani az emberi életre. 

Az ünnepély hangulata, a szavalatok, az énekek a 
tanulók a szovjet hadsereg iránt érzett hálájának és sze-
retetének bensőséges, őszinte megnyilatkozása volt. 

Márta Ferencné 
nevelő 

FELHŐÁTVONULÁSOK 
Ukrajna, továbbá a Lado-

ga-tó környékén és Cseh-
szlovákia felett ciklonok 
vannak. Hatásukra Európa 
nagy részén változékony, 
csapadékos az időjárás. Eu-
rópa leghidegebb része Je-
lenleg a Fehér-tenger és á 
Bottenl-öböl környéke, ahol 
hétfőre virradó éjszaka fo-
lyamán mínusz 25 fokos, 
sőt helyenként mínusz 30 
fok aiattl hőmérsékletet 
mértek. 

Várható időjárás kedden 
estig: felhőátvonulások, több 
helyen eső, havas eső, ha-
vazás, egy-két helyen eset-
leg zivatar. Mérsékelt, időn-
ként élénk nyugati, észak-
nyugati szél. A hőmérsék-
let keleten Ismét emelkedik, 
nyugaton csökken. 
Várható legmagasabb nap-

pali hőmérséklet kedden 
északkeleten nulla—plusz 
három, máshol píusz három 
—plusz hat fok között. 

— Hirtelén rosszul lett a Ka-
tona utca és a Kálvária tér 
sarkán s pár percre rá meghalt 
Etiacsi Sándor 74 éves gyári 
munkás, szegedi lakos. Mire a 
mentők kiértek, már csak a be-
állt halált tudták megállapíta-
ni. Valószínűleg szívszélhűdés 
okozta Biacsl Sándor halálát. 

x Petöfitelep, III. u. kultúr-
teremben ma délután fi órakor 
bemutat ják a ..Budapesti ta-
vasz" cimű magyar lilmet. 

* Előadást tart február 26-án, 
szerdán délután 6 órakor „Ami-
ről még nem beszéltlink eleget' ' 
cimmel (nacionalizmus, soviniz-
mus. antiszemitizmus, irreden-
tizmus) Mengyán Pál, az Epitő 
Fa- és Epítőanyagipari Dolgozók 
Szakszervezetének Csongrád me-
gyei Bizottságának elnöke, az 
Építők Művelődési Otthonában 
(Kossuth Lajos sgt. 53.). Érdek-
lődőket szívesen lát a vezető-
ség; 

x Az atomkorszak hajnalán 
című előadássorozat második 
előadása a TTlT-űél küzös ren-
dezésben a Postás Művelődési 
Otthonban február hó 25-én. 
kedden du. fél 6 Orakor. Az 
atom- és hidrogénbomba. Elő-
adó: Makai Lajos egy. adjunk-
tus. Kisérőfilm: Hirosima gyer-
mekei. Belépés díjtalan. Min-
den érdeklődőt szívesen látnak. 

— Részegen találtak rá a vá-
rosban Bajor László, 25 éves, 
Szőreg. Szegfű utca 3. szám 
alatti lakosra. A rendőrségre 
vitték majd a mentők téritet-
ték észhez koffein-Injekcióval. 
— Ugyancsak részeg állapotban 
és bevert orral találtak rá 
Óvári Ernő. Újszeged. Ráday út 
12. szám alatti lakosra is a Tóth-
vendéglő előtt. aki azonban, 
mikor felismerte, hogy a ré-
szegség és sebesülése miatt be-
avatkozott mentők munká ja 
után egyéb kellemetlenségekre 
is számíthat, hamis lakáscímet 
mondott be. A mentők a Sebé-
szeti Klinikára szállították. 

— Dr. JAKV GYULA egyete-
mi tanárt , a Szegedi Orvostu-
dományi Egyetem rektorát az 
egészségügyi miniszter az Egész-
ségügyi Tudományos Tanács 
tagjává nevezte ki. 

«-» Állandóan csökken 1952 óta 
a válóperek száma Belgrádban. 
1948-ban összesen 2027 belgrádi 
házasságot bontottak fel. 1952-
ben ez a szám 1192-re csökkent; 
Azóta még kevesebb válópert 
indítottak Belgrádiam és 1957-
ben mindössze 1047 házasságot 
bontottak fel. Az adatok szerint 
leginkább 2 és 5 éves házassá-
gok kerültek válságba. Mind-
emellett azonban tavaly 57 olyan 
házasságot ls felbontottak, 
amely már megünnepelte 20 
éves évfordulóját. 

1958. február 25, kedd 

M O Z I K 
Szabadság: Fél fi és fél 8 ora* 

kor: Csendes otthon. — UJ ma-
gyar fi lmvígjáték. — F e b r u á r 
26-lg. 

Vörös Csillag: 6 és 8 órakor : 
Csendes otthon. — UJ magyar 
filmvígjáték. — Február 26-lg. 

Fáklya: Fél 6 és fél 8 órakor : 
Cerolstelnl kaland. — Offenbacti 
nagyoperett je magyar filmen. —* 
Február 26-ig. 

DUGONICS MOZI 
Építők Művelődési Otthona 

Kossuth Lajos sgt. 53. 
5 és 7 órakor : Az anya. Ma-

xim Gorkij regényének filmvál-
tozata. KisérőműsorraL 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Délután 3 órakor : Fiúk, lá-

nyok, kutyák. — ív . Diákbérlet. 
Este fél 8 órakor : Vlg özvegy. 

— Bérletszünet, 

KAMARASZÍNHÁZ 
Este 7 órakor : A szabin no* 

elrablása. 

MUZEUM 

A^áUUdeiéscU 
A l í A S V E T E L L A K A S j E G Y E P 

Újszegeden gyümöl-
csös eladó. Érd. 
Bethlen u. 28/b. 

1726 

Budapesti kétszo-
bás, komfortos, köz-
ponti fűtéses, társ-
bérletemet elcserél-
ném szegedi 2 vagy 
3 szobás, összkom-
fortos íöbérletre. — 
Érd. Kígyó u 2. 
1/6. 16—18 között. 

Házasság céljából 
keresem azt a be-
csületes leányt vagy 
asszonyt, aki két 
kis árvámnak jó 
anyja lenne. Fény-
képes levélre vála-
szolok. „30—40 évig" 
jeligére Hirdetőbe. 

Fél hálöszobabútor, 
fehér. festett, el-
adó. Pille u. 34. 

1741 

Budapesti kétszo-
bás, komfortos, köz-
ponti fűtéses, társ-
bérletemet elcserél-
ném szegedi 2 vagy 
3 szobás, összkom-
fortos íöbérletre. — 
Érd. Kígyó u 2. 
1/6. 16—18 között. 

Házasság céljából 
keresem azt a be-
csületes leányt vagy 
asszonyt, aki két 
kis árvámnak jó 
anyja lenne. Fény-
képes levélre vála-
szolok. „30—40 évig" 
jeligére Hirdetőbe. 

Fél hálöszobabútor, 
fehér. festett, el-
adó. Pille u. 34. 

1741 

Egy szoba, konyhás 
lakást keres igény-
jogosult. „Megtérí-
téssel" jeligére Ta-
karéktár u. Hirdető-
be. 

Bejárónő délelőtti 
órákra felvétetik. — 
Juhász Gyula u. 10. 
emelet 4. x 

Magánház azonnali 
beköltözéssel eladó. 
200 n-öl kerttel, — 
gyümölcsössel. Lom-
nici u. 105. sz. 

X1731 

Egy szoba, konyhás 
lakást keres igény-
jogosult. „Megtérí-
téssel" jeligére Ta-
karéktár u. Hirdető-
be. 

Bejárónő délelőtti 
órákra felvétetik. — 
Juhász Gyula u. 10. 
emelet 4. x 

Magánház azonnali 
beköltözéssel eladó. 
200 n-öl kerttel, — 
gyümölcsössel. Lom-
nici u. 105. sz. 

X1731 

Egy szoba, konyhás 
lakást keres igény-
jogosult. „Megtérí-
téssel" jeligére Ta-
karéktár u. Hirdető-
be. 

Elveszett barna re-
t ikül fontos Igazol-
ványokkal. Becsüle-
tes megtaláló adja 
le rendőrségre. 1734 

Magánház azonnali 
beköltözéssel eladó. 
200 n-öl kerttel, — 
gyümölcsössel. Lom-
nici u. 105. sz. 

X1731 Egy szobából álló 
lakásomat elcseré-
lem egy szobás, 

összkomfortosért 
magas térítéssel, du. 
4—6-ig. Hullám u. 8. 
fldsz. 6. X1723 

Elveszett barna re-
t ikül fontos Igazol-
ványokkal. Becsüle-
tes megtaláló adja 
le rendőrségre. 1734 

Príma cseh gyárt-
mányú varrógép el-
adó. Lehel u. 5. sz. 

1730 

Egy szobából álló 
lakásomat elcseré-
lem egy szobás, 

összkomfortosért 
magas térítéssel, du. 
4—6-ig. Hullám u. 8. 
fldsz. 6. X1723 

Elveszett Márkus 
László névre szóló 
igazolványokkal tár-
ca. Kérem a meg-
találót, adja le 
Szőrme és Bőrruha 
üzem portáján (Mik-
száth Kálmán u. 
22 ) . 1732 

120 kg hússertés, 
szép, mély gyermek-
kocsi eladó. Sándor 
u. 18. 

Egy szobából álló 
lakásomat elcseré-
lem egy szobás, 

összkomfortosért 
magas térítéssel, du. 
4—6-ig. Hullám u. 8. 
fldsz. 6. X1723 

Elveszett Márkus 
László névre szóló 
igazolványokkal tár-
ca. Kérem a meg-
találót, adja le 
Szőrme és Bőrruha 
üzem portáján (Mik-
száth Kálmán u. 
22 ) . 1732 

120 kg hússertés, 
szép, mély gyermek-
kocsi eladó. Sándor 
u. 18. 

Elcserélem két szo-
ba. összkomfortos, 
kertes magánházban 
lévő lakásom belvá-
rosi kettő szoba, 
komfortosra, I. eme-
letig. „Modern" Jel-
igére kiadóba. 

1742 

Elveszett Márkus 
László névre szóló 
igazolványokkal tár-
ca. Kérem a meg-
találót, adja le 
Szőrme és Bőrruha 
üzem portáján (Mik-
száth Kálmán u. 
22 ) . 1732 

120 kg hússertés, 
szép, mély gyermek-
kocsi eladó. Sándor 
u. 18. 

Elcserélem két szo-
ba. összkomfortos, 
kertes magánházban 
lévő lakásom belvá-
rosi kettő szoba, 
komfortosra, I. eme-
letig. „Modern" Jel-
igére kiadóba. 

1742 

Gyermekszerető, 
megbízható minde-
nest keresek 3 tagú 
családhoz vidékre, 
teljes ellátás, fizetés 
400. Érd. Dugonics 
u. 30. Fülöp. 

Uj fekete Pannónia 
motorkerékpár el-
adó. Dr. Dén Sán-
dor. Orosháza, Zöld-
fa utca 1. 

Elcserélem két szo-
ba. összkomfortos, 
kertes magánházban 
lévő lakásom belvá-
rosi kettő szoba, 
komfortosra, I. eme-
letig. „Modern" Jel-
igére kiadóba. 

1742 

Gyermekszerető, 
megbízható minde-
nest keresek 3 tagú 
családhoz vidékre, 
teljes ellátás, fizetés 
400. Érd. Dugonics 
u. 30. Fülöp. 

Fehértó élővilága. Móra Fé* 
renc-emlékklállltás. Szeged és a 
magyar Irodalom 1848-tól nap-
jainkig. Gyermekjá tékok egy* 
kor és most (Roosevelt tér). 
Nyitva hétfő kivételével min-
dennap de. 10-től este 18 óráig. 
Múzeumi ; í p t á r (Horváth Mi-
hály u. 5.) nyitva hétfő kivé* 
telével mindennap de. 14 órá-
tól 18 óráig. 

KÖNYVTARAK 
Somogyi Könyvtár 

A központi könyvtárban köl-
csönzés hétköznapokon 10—13 és 
14—18. olvasóterem 10—19 óráig. 

Széchenyi tér 9. sz. I f júság 
részére: kedd. csütörtök, szom-
bat. felnőtteknek hétfő, szerdaj 
péntek 10—12 és 14—18 órakor* 

Petőfi S. sgt. 81 /a. sz. hétfő* 
szerda, péntek 15—18 és vasár-
nap 10—12 órakor. 

A fiókkönyvtárak a szokott 
Időben kölcsönöznek. 

Egyetemi Könyvtár 
Kölcsönzés: hétfőn 14 órától 

17 óra 45 percig. Keddtől pén-
tekig 12 órától 17 óra 45 percig; 
szombaton 10 órától 12 óra 45 
percig. Olvasóterem: nyitva 
hétfőn 14 órától 20 óra 45 per-
cig, keddtől szombatig 10 órától 
20 óra 45 percig és vasárnap 9 
Órától 13 óra 45 percig. 

Coménius-kiállitás délelőtt lé-
től este 9-ig. 

A Juhász Gyula Művelődési 
Otthon könyvtára 

Mindennap — péntek kivé-
telével —. délután 1—6 óráig] 
Kölcsönzés mindenkinek. 

Jzegedi Háziipari Termelő 
Szövetkezet 1957. évi mér-
legzáró és tisztújító 

közgyűlését 
február 28-án, pénteken dé-
li 12 órakor tar t ja a Ka-
maraszínház helyiségében, 
Horváth Mihály u. 

Vezetőség 

Köszönetnyilvánítás mind-
azon rokonoknak, Jó bará-
toknak. kik drága jó édes-
anyánk 

özv. SULI JOZSEFNE 

temetésén koszorúikkal, vi-
rágokkal fá jda lmunka t eny-
híteni igyekeztek. 

Gyászoló család 

ÁLLATORVOSI IKSPEKCIOS 
SZOLGALAT 

Szeged város területére: 
Február hó 22-től március ho 

l-ig este 6 órától reggel 6 óráig 
(vasárnap nappal ls) elsőse-
gély és nehézellés esetére In-
spekciós Palotás Gyula állami 
állatorvos. Lakása: Partizán u. 
7. Telefon 48-91. Az állatorvos 
kiszállításáról a hívó fél kö-
teles gondoskodni. 

Fájdalommal tudat juk, 
hogy szeretett édesanyánk 

ÖZV. BERKI PETERNE 
február 23-án elhunyt. Te-
metése február 25-én du. 
fél 3 órakor a Dugonics-
temetőben. 

Gyászold család 

Fájdalommal tudat juk, 
hogy szeretett f é r jem 

BIACSI SÁNDOR, 
a kéziszerszámgyár dolgo-
zója folyó hó 22-én várat-
lanul elhunyt. Temetése f. 
hó 26-an délután fél 3 ora- | 
kor a belvárosi temető ku-
polacsarnokából. 

Gyászolja felesége, I 
gyermekei, unokái | 
és testvére 

— A SZOVJET CIRKUSZ ar-
tistái befejezték alexandriai ven-
dégszereplésüket. 14 nap alatt 
23-ször léptek fel, összesen 110 
ezer néző előtt. Az egyiptomi 
lapok és folyóiratok részletesen 
foglalkoznak a szovjet cirkusz 
egyiptomi vendégszereplésével. 
Megjegyzik, hogy a szovjet ar-
tisták szemkápráztató ügyessége 
nagy tetszést aratott. Az Aher 
Saa cimű hetilap például azt 
Írja, hogy a szovjet cirkuszi 
művészet a legmagasabb töké-
letességl fokot érte el. A szov-
jet cirkusz most Kairóban foly-
ta t ja vendégszerepléséi. 

— ETELMERGEZESSEL szállí-
tották be a mentők a Il-er szá-
mú Körházba Gombár Anna, 
Szabadsajtó utca 62. szám alatti 
lakost, aki máiashurkát evett, 
majd u tána súlyos rosszullét 
fefiU el, 


