
L A K A S 
Kétszobás, központi 
fekvésű szentesi la-
kásom elcserélném 
Szegediért. Érdeklőd-
ni a Sajtóházba. X. 

Bútorozott szoba ki-
adó 3 leány részére. 
Lenin krt. 75., fsz. 2. 
ajtó. íonoig 

Külön bejáratú kis 
szoba dolgozó nő-
nek. esetleg kettő-
nek kiadó. Erd: va-
sárnap délig. Alföl-
dl U. 23. 32949 
Kétszobás összkom-
fortos II. emeleti 
szövetkezeti laká-
som elcserélném 
kétszer egyszobás, 
konyhás főbérletire. 
..Sürgős 32951" tel-
isére a Hirdetőbe. 

Megyei Tanács mel-
letti első emeleti 
garzon lakásomat el-
cserélném nagyobb-
ra. Egytől, kétszoba 

összkomfortig. 
„Nagykörúton belü-
li" Jeligére Sajtóház-
ba. X0064 
Szövetkezeti kettő-
szobás lakást átadom 
„Sürgős 9995" jeligé-
re a Sajtóházba. 

X9995 
Albérleti szobánkba 
rendes leány szoba-
társat keresünk, Új-
szeged, Kállai fasor 
41. sz. X9970 
Ogyesszai másfél 
szobás, központi fű-
téses, földszintes, 
összkomfortos laká-
som elcserélném 
belvárosi három-, 
vagy kétszobás össz-
komfortos, főbérleti, 

emeletráépítéses • 
vagy öröklakásra. 
Második emeletig 
„Kényelmes" jeligé-
re a Sajtóházba. 
Ujszegedi kétszobás, 
konyha, mellékhe-
lyiségekből álló la-
kást, hasonló szege-
diért, vagy „kiseb-
ben cserélek". Ré-
vész Imre, Petőfi S. 
sgt. 4C/b. 9920 
Kicserélném 3 szoba, 
összkomfortos, ter-
málfütéses, földszin-
ti, szövetkezeti la-
kásomat, belvárosi 
hasonlóért. „össz-
komfort" jeligére a 
Sajtóházba. 9939 

Olcsóbérű földszin-
tes 2 szoba fürdő-
szobás, valamint 1 
szoba konyhás bel-
városi lakásunkat 
elcserélnénk négy-
szobás összkomfor-
tos lakásért. ..Első 
emeletig 32989" iel-
isére a Hirdetőbe. 
Külön bejáratú bú-
torozott szoba ló-
adó. ..Két fiú 32999" 
jeligére a Hirdető-
be. 32999 
Albérleti bútorozott 
szobába dolgozó nőt 
felveszek. Marx tér 
12., I. 9. ajtó. 33831 
Belvárosban két 
személyre központi 
fűtéssel bútorozott 
szobát keresek. „Két 
személy 33038" Jel-
igére a Hirdetőbe. 

X33038 
Bútorozott szoba 
kiadó. Lomniczi u. 
15:1. Csongrádi sgt. 
végén. 33050 
Ogyesszai kétszobás 
összkomfortos, köz-
pontifűtéses állami 
lakásomat elcserél-
ném belvárosi 2 
szoba összkomfor-
tosért. Érd: 11—13 
óra között. Kovács 
Tstván. Klauzál tér 
2 33000 
Szegedi szoba-kony-
hás lakást cserélnék 
Budapesti, vagy Du-
naúlvároslra. ..Ha-
sonlóra 33070" Jeligé-
re Hirdetőbe. X33Ó70 

I N G A T L A N 
Lakó nélküli kis ma-
gánházamat elcse-
rélném belvárosi la-
kásért. Megegyezés 
szerint. Petőfitelep 
VI. u. 42. X9932 

üres kis szobám ki-
adnám albérletbe, 
„víz, villany bent" 
jeligére a Sajtóház-
ba. 9983 
Belvárosi elsőeme-
leti, olcsó bérű, tá-
gas 2 szoba, össz-
komfortos társbérle-
tem átcserélném 1 
szoba összkomfortos 
szövetkezetire a bel-
városban. „Társbér-
lő egy személy" jel-
igére a Sajtóházba. 

Ház eladó. 2 és 1 
szobás lakással, ga-
rázzsal, beköltözhető 
Tisza Lajos u. 104. 
Tudakozódni: Korá-
nyi rakpart 3. fsz. 3. 
Nagy kertes magán-
ház eladó, egyelőre 
udvari lakás azon-
nali átadással. Jó-
zsef Attila sugárút 
93. X9989 

3 leány részére al-
bérleti szoba kiadó. 
Szűcs u. 2. fsz. 9997 
Egyetemista leány-
nak külön bejáratú, 
bútorozott szoba, 
fürdőszoba haszná-
lattal kiadó. „Bel-
városi 9999" jeligére 
Sajtóházba. 9999 
Öröklakást, kétszo-
ba komfortosat át-
vennék. Belvárosi 
egyszoba félkomfor-
tos cserével. „Ta-
vasz 10003" jeligére 
Sajtóházba. 1Q004 
Tiszta, csendes szo-
ba diákleánynak ki-
adó. Gutenberg u. 
6. fsz. 2. 10044 
Belvárosi másfél szo-
bás, összkomfortos, 
kozpontifütéses la-
kást, 2 lakásért cse-
rélünk. Jelige: „Szét-
költözés" Sajtóház-
ba. X10043 
Külön bejáratú, bú-
torozott szoba 2—3 
nő részére kiadó. 
Sárkány u. 24. szám. 
Két egyetemista le-
ány albérleti szobát 
keres „Fűtéssel" jel-
Igére Sajtóházba. 
Külön bejáratú, bel-
várost. bútorozott 
szobába férfi lakó-
társat keresek. Für-
dőszobában állandó 
meleg vfz. „Sürgős 
33CT2" jeligére a Hir-
•lelőbe. 33972 
Különálló bútorozott 
szoba kiadó. „Há-
rom hónapot előre 
fizetőnek 32902" iel-
tgérft a Hirdetőbe. 

Ház eladó. Hajnal 
u. 45. Érdeklődni, 
Béke u. 18. X10029 
Eladd Ballagitóban 
150 n-öl gyümölcsös. 
Érdeklődni. Török, 
Zákány u. 20. X10032 
Ház Újszegeden 1587 
n-öl kerttel, vagy 400 
n-öl egy szoba-
konyhás és mellék-
épület azonnal be-
költözéssel eladó. 
Bánomkert sor 11. 
emelet. 9952 
Üiszegedi villamos 
végállomáshoz közel 
eladó, kertes, két-
szobás komfortos 
családi ház, 125 000 
Ft-ért Azonnal be-
költözhető. Szőrééi 
út 32. 9988 
Eladd nagyablakos, 
padlős. plafonos. 
kis helyiség tűz-
hellyel. kerítéssel 
víz bent. szőlős, 
gyümölcsös telekkel. 
22 000 Ft-ért. „Villa-
moshoz közel" jel-
igére Sajtóházba. 
170 n-öl gyümölcsös 
maliséitól eladó. 
Érdeklődni: Tisza 
T atos n. 43. sz. 
Életjáradékos ma-
gánházunkat elcse-
rélnék lakásért. 

Belváros loflst" lel-
kére Snitóbázba. 
""költözhető ház-
részt. szövetkezeti 
'okást veszek. „Sür-
vős 32953" Jeligére 
a Hirdetőbe. xawot 
1 sznba-knnvhás ma-
rárilláz eladó. Pr-
tőUteleo. Göndör 
sor 38. sz. X3209P 
"" 'városban elkülö-
níteti házrész két-
szobás beköltözhető-
en eladó. . Kertes 
23978" 1el1gére n 
Hirdetőhe. 32078 

Házhely 167 a-t* te-
lekkel. építési enge-
déllyel és lakható 
melléképülettel el-
adó. Újszeged. Ha-
ladás tér 47. (Víz, 
villany bent.l 32954 
Kétszintes ház építé-
sére alkalmas ház-
helyet keresek meg-
vételre. Ajánlatot 
hely és ár megjelö-
léssel kérem. „Sze-
ged 32979" jeligére 
a Hirdetőbe. 32979 

1964. NOVEMBER U., SZERDA 
NÉVNAP: K A T A L I N 

Magánházban belvá-
rosi utcai egy szo-
ba és mellékhelyi-
ség eladó. „Magá-
nyos előnyben 33002" 
IcHgére a Hirdető-
be. 33002 

Á L L A S 
Állandó temetői 
munkara sírásót fel-
vesz a Gyevi-temetó 
gondnoksága. X9822 
A Szegedi Tanár-
képző Főiskola 2 
tanszéki mechani-
kust, egy segédla-
boránst es egy tan-
széki adminisztrá-
tort keres. Jelentke-
zés szerdán és csü-
törtökön 8—13 óráig. 
Április 4. u. 8. L 
emelet. Személyügyi 
iroda. 9962 
A Pamutnyomóipari 
Vállalat Szegedi 
Textilművek Kis-
kundorozsmai Gyár-
egysége azonnali 
felvételre felvesz 
gyakorlott karban-
tartó villanyszerelő 
segédet. Jelentkezni 
lehet a munkaügyi 
osztályon 7-től fél 
4-ig. X32919 
Gépésztechnikust 
keres faipari válla-
lat technikusi mun-
kakörbe. Lehet kez-
dő is. 

ENYHE IDO 
Várható időjárás szerda 

estig: változó mennyiségű 
felhőzet, néhány helyen, in-
kább csak északon kisebb 
eső. Mérsékelt, napközben 
helyenként megélénkülő 
délnyugati , nyugati szél. 
Enyhe marad az idő. Vár-
ható legmagasabb nappali 
hőmérséklet szerdán: 8—12 
fok között. (MTI) 

die 
k é r d é s 

A Lenin körúti OVÓpynövény-sz^zleKenMMam 

Meghalt 
M anyai Lajos 

Mányai Lajos, a 

Rajztanfo lyammal 
rendelkező, érettsé-
gizett dolgozót keres 
faipari vállalat, mű-
szaki rajzolói mun-
kakörbe. írásbeli je-
lentkezést: Posta-
fiók 57-re kérjük. 

Több éves gyakor-
lattal gépkocsivezető 
munkahelyet változ-
tatna. „Személy-
gépkocsi" jeligére 
Sajtóházba. 10007 
) echnikusi beosz-
tásba felvesz érett-
ségizett, katonavi-
selt munkavállalót 
az Országos Mete-
orológiai Intézet Idő-
jelző és Rádiószon-
dázó Állomása Sze-
ged, Repülőtér, Ba-
jai út. Jelentkezés: 
15—18 óráig. xl00il8 
Bejárónőnek délelőt-
ti órákba, kisebb 
háztartásba elmen-
nék. Teréz u. 27. Er-
zsi néni. x9974 
Fizikai munkaválla-
lókat felvételre ke-
res a Szegedi-Rókusi 
Szertárfőnökség. 
Német nyelvtudás-
sal rendelkező mun-
kaerőt üzletszerzői 
állásra felveszünk. 
Antikvár és idegen 
nyelvű könyvesbolt. 
Szeged, Kárász utca 
és Dugonics tér sa-
rok. 33068 

E G Y E B 
Rekamié készítése 
kedvezményes fize-
tési feltételek mel-
lett. Szőlősi asztalos-
nál, felső Tisza-
part 23. X97S1 
Bélyeget legelőnyö-
sebben vásárolhat, 
értékesíthet. Falus 

bélyegkereskedés, 
Kelemen u. 4. x95»8 
Hálószobát, modern 

bútorféleségeket, 
egyes darabokat ts. 
Antik és styl bú-

torokat vásárolunk. 
Bizományi Áruház 
Vállalat. Szeged. 
üzembiztos Pobjeda 
személygépkocsi el-
adó. Mikszáth K. u. 
4. Csamangóné. 9993 
Egy birka elveszett, 
megtalálóját, vagy 
nyomravezetőjét ju-
talmazom. Cím: Do-
monkos-tanya. Ró-
kusi feketeföldek 27. 
Rókusi állomás mö-
gött 33039 
Gyümölcsöskert 
Nagyszilléren bérbe-
adó. Érd: Csongrádi 
sgt. 41. e. 6. X33051 

Gyászközlemények 

A Nap kél 7 óra 03 perckor, 
és nyugszik 15 óra 58 perckor. 
A Hold kél 22 óra 19 perckor, 
és nyugszik 12 óra 37 perckor. 

VÍZÁLLÁS 
A Tisza vízállása Szegednél 

kedden plusz 29 centiméter. 

SZÁZÖTVEN EVE, 
1814. november 25-én született 
Jullus Róbert Mayer német or-
vos, aki kelet-indiai útján, hol-
land hajóorvosként tett megfi-
gyelései alapján megfogalmazta 
a modern fizika egyik alaptör-
vényét. Zseniális következteté-
seivel megvetette az energia 
megmaradása általános elvének 
alapját. Mayer elmélete: az ösz-
szes energia mennyisége mindig 
állandó, tehát energia a semmi-
ből nem teremthető, de meg sem 
semmisíthető. Értekezésére ki-
adót nem talált, s mikor végre 
saját költségén megjelentette, a 
felfedezés elsőbbségét el akarták 
vitatni tőle. Élete utolsó évében 
még megérte tudományos elis-
mertetését. 

HÜSZ ÉVE, 
1944. november 25-én felszaba-
dult: Tarnaszentmária, Kerekha-
raszt. 

SZEGEDI 
NEMZETI SZÍNHÁZ 

Este 7 órakor: Szerelmi bájital. 
Déryné-bérlet. Vége kb. » óra-
kor. 

K A M A R A S Z Í N H Á Z 
Ma nincs előadás. 

MOZIK 

. követő kedves párbeszédet egy idős panasztbácsi 
és az elárusító között: 

— Babérlevelet kérek. 
— Sajnos, nincs. 
— Nincs? Hát az hogy lehet? 
— Szokott lenni kérem, de most eppen kifogyott r^irvit a Nem 

borút, Olaszországban annyi a babér, mint egen a csillag. 
— Az igaz bácsika. Itt, a szomszédban, Jugoszláviában 

is megterem. Csakhogy nálunk nem. Mi importaiju/c. Ncbd 
azonban előfordul, hogy egy kis ideig nem lehet kapni. 
Tessék egy pár nap múlva érdeklődni. ,,. ..,,„ 

A bácsi gondolkozik egy darabig, azutan kiböki a ker-
deSt_ Mondja, akkor mire jó az a KGST ? ! 

( f e h e r ) 

Francia professzor 
Szegeden 

Albert Soboul, a Clermont-Fer-
rand-i egyetem professzora, a 
nagy francia forradalom világhí-
rű Kutatója, aki a Kulturális Kap-
csolatok intézetének vendége-
ként hazánkban tartózkodik, teg-
nap Szegedre látogatott. Délelőtt 
felkereste a Szegedi Tanárképző 
Főiskola történettudományi tan-
székét, ahol szívélyes eszmecse-
rét folytatott a tanszék oktatói-
val. Délután a József Attila Tu-
dományegyetemre látogatott, ahol 
megtekintette a Történeti Intéze-
tet, majd előadást tartott A fran-
cia forradalom és helye a világ-
történelemben címmel. Albert 
Soboul ma, szerdán még két elő-
adást tart az egyetemen. Egyet 
délben a román nyelvi és irodal-
mi tanszéken. Itt a francia iro-
dalomtörténet kérdéseiről szól. 
délután három órai kezdettel pe-
dig ismét a történeti tanszéken 
tart előadást, Robespierre és a 
jakobinusok címmel. 

Nyugdíjas építőmunkások 
találkozója 

Jól sikerült nyugdíjas 
találkozót rendezett a 
Csongrád Megyei Építő-
ipari Vállalat KISZ-
szervezete azokkal a 

Magyar 
Népköztársaság érdemes mű-
vésze, a Nemzeti Színház 
tagja ke 'den reggel 52 éves 
korában váratlanul elhunyt 

Nemzeti 
Színház saját halottjának te-
kinti. Temetéséről később in-
tézkednek. 

m A Szegedi Fotoklub m ^ 
november 25-én, este fél 7 
órai '-ezdettel Vörösmarty 
utca 5. szám alatti helyisé-
ge' en bemutatja a fotoklub 
színes diapozitív anyagát, 
amely Dunaújvárosról ké-
szült. Vendégeket szívesen 
Iát a klub vezetősége. 

Előadások, 
rendezvények 

Vezetőségválasztó taggyűlést 
rendez 25-en, szerdán deiemtt 9 
orai kezdettel az Agrártudomá-
nyi Egyesület Csongrád megyei 

nos, a mezőgazdasági tudomá-
nyok kandidátusa „ A hibrid bú-
za nemesítésének lehetőségei" 

— Későn vette észre az KÍSZ szervezete november hó 
d f t t e haladó gyalogost teg- ^ ^ ^ n ^ i z ! ^ 

Szabadság: Homérosz földjén n a p este Szeged es S á n d o r - Nemzeti Színházban. 
— | " falva között a motorkerék- A músor kereteben dr. Tolnai 

páriával közlekedő Ungi Gábor, a budapesti Eötvös Lo-

n y u g d í j a s é p í t ő m u n k a - csoportja az MTESZ klubjában, 
sokkal , akik je lenleg is A választan előtt dr, Lelley Já-
dolgoznak m é g a z épí t -
kezéseken. Sípos M i -
h á l y igazgató é s L o s o n c z címmel előadás^ tart, 
L á s z l ó , a szakszervezet i A J 6 z s e f A t u ] a T u d o m A n y e g y & . 
bizottság titkára Udvo- t e m vendegeként Szegeden mrt 

*" "•*»- tozkodó Gr. C. Molsli akadémi-
kus. a Román Népkőziarsaság 
automatizálási bizottságának el-
nöke ma, szerdán déli 12 oral 
kezdettel ismét előadást tart a 
Bolyai Intézet Aradi vértanúk L 
II. emeleti tanteimében. Előadá-
sának címe: „Véletlen érintke-
zési Jelenségek kapcsoló arame 

A Radnóti Miklós Gimnázium körökben". ( 

zölte az összegyűlt nyug-
díjasokat . 

Radnóti-est 
a RadnótiGimnáziumban 

('/»4, '/,6, V.-.8). — Vörös Csillag 
Rocco és f ivérei (4, 8). — Fáklya : 
Halló, Japán C/(6, V-8). 

Postás Mozi : 49 nap C/,6, V:8). 
INSPEKCIÖS ALLATORVOSI 

S Z O L G A L A T 

András, Szeged. Bocskai ut- ránd Tudományegyetemtanszék-
, r . vezető tanára tart ünnepi meg-

ca 4. szam alatti lakos. Hír- emlékezést. Érdekes musorszém-
telen fékezett, motorkerék- nu+ ig. rkezik Kardos istvan ze-
nÜT-iával eJe-en-H- é s Rtílvos neszerzö „Erőltetett menet" cl-
P ? J ? Z 5 e j 7 mű Radnóti-versre irt szerzemé-
serulest szenvedett . n y e , m e i y e t a szerző kíséretével, 

November 21-től 28-ig, este 6 Verébély Iván, » budapesti Nem-
órától reggel 8 óráig (vasárt és T Ű Z B A L A S T Y A N zeti Színház tápja énekel. A mű-
ünnepnap nappal Is), elsősegély Tegnap Orosz Sándor ba- sor köretében fellépnekazislto-
és nehézellés esetére, ügyeletes lástyai tanyáján gyufával ^ ^ " ^ ,'s^fa voft növendéke" 
dr. Domonkos Gábor főállator- fe lgyújtotta a szénakazlat l s , többek között Acs László és 
vcs. Lakása: Lumumba u. 4. Te- Sutka N á n d o r 3 éves kisf iú. Csíkos Gábor, a Szegedi Nem-
lefon: 34-18. A tűzoltók gvors beavatktv müveszel. .Jegyek 

Az állatorvos kiszállításáról 
hívó fél köteles gondoskodni. 

zása megakadályozta a 
tovaterjedését. 

Közlemények 
Felhívás! A házadó és lakás-

helyreállítási hozzájárulás 1965. 
évi megallapltasa vegett a ma-
gán- és szövetkezeti házak tu-
lajdonosai, illetőleg házingatla-
nok kezelői csak azekrói az épü-
letekről kötelesek 1964. novem-
ber 30-ig házadóbevallást be-
nyújtani: 

a) amelyeket 1964. évben vet-
tek használatba; 

b) amelyeket állami tulajdon-
ból való mentesítés folytán 1964. 
év folyamán kaptak vissza: 

c) amelyeknél a tulajdonos 
vagy a bérlő személyében az 
1963., Illetőleg az 1964. évre be-
nyújtott házadó-bevalláshoz ké-
pest változás történt; 

d) amelyeknél a bérjövedelem 
összegében 1964. évben bármi-
lyen mérvű változás követke-
zelt be. 

Házadóbevallást kötelesek ad-
ni azok a háztulajdonosok Is, 
akiknek házában az 1964. évi fe-
lülvizsgálat során a lakószobák 
vagy egyéb adóköteles helyisé-
gek használata tekintetében, a 
korábbi évek használatához ké-
pest eltérést állapítottak meg. 
Az adóbevallást az épület fekvé-
se szerinti kerületi tanács pénz-
ügyi osztályán kell beadni, a be-
vallási nyomtatvány ugyanott át-
vehető. 

M. j. Városi Tanács V. B. 
Pénzügyi Osztálya 

X K. 673 

a gimnáziumban kaphatók. 

ELSŐ ÖTÖSIKREK 
EURÓPÁBAN 

Párizs külvárosában. 

A beruházási előadássorozat 
utolsó előadásait ma, szerdán fel 
9 órai kezdettel rendezi meg az 
Építőipari Tudományos Egyesü-
let közgazdasági szakosztálya a 
megyei tanács nagytermében. 
Ezúttal Györl László, az Orszá-
gos Tervhivatal osztályvezetője 
a területi tervezésről, dr. Dansz-
ki Ferenc, az Országos Tervhiva-
tal osztályvezetője a beruházá-
sokkal foglalkozó szakemberek 
továbbképzésének Jelentőségéről 
tari előadást. Az előadássorozat, 
melyet elsősorban a megyei be-
ruházási iroda dolgozói számara 
rendeztek, Kovács Imrének, a 
Csongrád Megyei Tanács V. B. 
elnökhelyettesének zárszavával 
fejeződik be. 

t u z Előadóülést rendez a Magyar 
Néprajzi Társaság szegedi cso-
portja ma, szerdán délután 6 
órai kezdettel az egyetem Audi-
tórium Maximumban (Táncsics 

P P H . _ av Mihály u. 2., n . emelet), dr. Fe-
Kirandulás a Kárpatokban cim- d s Í Í I T ^ T i i ú ; v 5 „ lenézi Imre A kultusz és mítosz 

mel Andó Mihály adjunktus tart asnieresi s z u l e s z e t i k l i n i k á n eredete címmel tart előadást, 
előadást ma este 6 órakor a Tő- ö t ö s i k r e k e t s z ü l t t e r h e s s é g é - amelyre minden érdeklődőt »z»-
mörkény I. Művelődési Otthon- 7 hónaniúhan etrv 26 v e s e r > látnak, 
ban. (Petőfitelep, III. u.) Az elő- . K V. , , P J ^ 
adás után bemutatásra kerülnek e v e s f i a t a l a s s z o n y , 
a Tengerszem és a Kiráiykötűi a Egész Franciaország aggó -
Fogarasi Havasokig cimü filmek. 

£ k l ő t ó P t é | z í v ^ n £ á r T m ű v e f o " P* első ötösikreinek sorsét. ^ - J M S 1 / S ? 
dési otthon vezetősége. 

A TIT Csongrád megyei szer-
vezetének nemzetközi éa jogi 

nak. 

a k e t 
Barangolás a nagyvilágban véglegesen 

filmszalagon címmel filmbemu-
tató az újszegedi November 7 
Művelődési Otthonban ma este 
6 órakor. Bemutatásra kerülnek: 

A Fedcscnko gleccser, A föld 
legmagasabb csúcsa, A Pamir 
ormain. 

Hatalmas Ob című filmek. Be-
lépés díjtalan. Minden érdeklő-
dőt szívesen vár a művelődési 
otthon Vezetősége. 

Kisfilm előadást rendez a Ju-
hász Gyula Művelődési Otthon 
f. hó 27-én (pénteken), este 6 
órai kezdettel. Bemutatásra ke-
rül: Film a filmről. Titkos há-
ború a Föld vonzóereje nélkül, 
a Kék bolygó foglyai című kis-
filmek. Belépés díjtalan. Minden 
érdekidőt szívesen látunk. x 

dó f i gye lemmel kísérj Euró- szakosztálya ma délután fél 6 
pa első ötösikreinek sorsát, órakor klubestet rendez a Trr 
A z orvosoknak tíz nap szük- A , b h e L y ' s „ é ^ f n ( K , á r ^ z 

. , , . . . . . . „ a z amerikai elnökválasztás 
seges, hogy a három kisf iú után" címmel. Előadást tart dr. kislány 

nyilatkozhassa 
s o r s á r ó l Szentpétert István egyetend do-

cens és Perényi István, a Csong-
rád megyét Hírlap külpolitikái 
rovatvezetője. 

Az ÉM Gép- és Felvonószerelő 
kirendeltsége felvesz 

Vállalat gumigyári 

segédmunkásokat 
vidéki munkahelyre. Szállás, kiküldetés, szabad szom-
bat és havi egyszeri hazautazást megtérít jük. 

Jelentkezés és felvilágosítás a szegedi Gumigyár-
ban, Rosta T ibor szerelésvezetőnél. 

* 32 944 

Fájó szívvel mondunk köszö-
netet minden rokonnak, jö barát-
nak, ismerősnek, a Gyulagyár ve-
zetőinek és munkatársainak, kik 
szeretett jó feleségemet és test-
vérünket, ERDÉLYI ANDORNÉT 
utolso útján elkísérték, részvé-
tükkel, virágaikkal megemlékez-
tek róla. A gyászoló család. 

1004C 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, a 
Csantavéri u. lakóinak, kik sze-
retett halottunk, VARGA JO-
ZSEFNÉ temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal mély-
fájdalmunkat enyhíteni igyekez-
tek. A gyászoló család. 3198 

Köszönetet mondunk mind-
azon rokonoknak, Ismerősök-
nek, jó barátoknak, a Csong-
rád megyei Építőipari Vál-
lalat dolgozóinak, kik szeretett 
halottunk, CSAMANGÖ ISTVÁN 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal mély fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
Köszönetet mondunk továbbá a 
Sebészeti Klinika orvosainak és 
ápolóinak áldozatos munká-
jukért. A gyászoló család. 3713 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, elv-
társaknak, szaktársaknak, kik 
szeretett halottunk, KAKUSZI 
JÓZSEF temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal mély 
fájdalmunkat enyhíteni igyekez-
tek. A gyászoló család. 3711 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett férj, édesapa, 
nagyapa, DARÓCZI LAJOS, éle-
tének 67. évében, hosszú szenve-
dés után elhunyt. Temetése folyó 
hó 25-én 15 órakor lesz az alsó-
városi temető kápolnájából. A 
gyászoló család. 3711 

Tudatjuk, hogy- KONYVESl 
KAROI.Y elhunyt. Temetése csü-
törtökön délután 2 órakor a zsi-
dó temeteben. Szegedi Izraelita 
Hitközség. 3718 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, kik 
szeretett halottunk, ÖZV. KO-
VÁCS SANDORNÉ temetésén 
megjelentek, részvétükkel és vi-
rágaikkal mély fájdalmunkat 
enyhíteni Igyekeztek. Köszönetet 
mondunk továbbá az I. Belklini-
ka orvosainak és ápolóinak áldo-
zatos munkájukért. A gyászoló 

család. " 3;i6 

Elektromos 
bálázóprést 
SÜRGŐSEN ÁTVENNÉNK. 

Szegedi Ruhagyár 
Tele fon : 24—40/38. mellék. 

X 33000 

Mától kezdve 
BORKÓSTOLÁSSAL 

egybekötött bemutató 
a 

Boszorkány-
konyhában 

Több mint 20 féle bor 
közül választhatnak ked-
ves vendégeink I 

33029 

Acélöntödei betanított 

férfi munká soka t 
f 
cs 

se«é<l mii oltások a I 
felvételre keresünk. 

Vidékieknek munkásszállást 
biztosítunk. 

Öntödei Vállalat L sz. 
Gyártelepe. 

Bp. X. ker. Fertő utca 14. 
Bp. x3436 

A SZEGEDI 
KONZERVGYÁR 

férf i 

segédmunkásokat 
vesz fel. 

Jelentkezni lehet a gyár 
munkaügy i osztályán reggel 
fél 7 órától délután 16 óráig 

Vidékieknek tanácsiga-
zolás szükséges. 

X32927 

L e p j e m e g c s a l á d j á t 

kalács anpia 
ezzel a kis dohányzóasztallal! 

Fogyasztói ára: 220,— Ft. 

Aapható a bútorboltokban. 

Bp. 3398 

Sürgősen felveszünk 

egy fő 

asztalos 
szakmunkást 

Szegedi Gépipari Ktsz 

Szeged. Püspök u. U/a 
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