
pro-
fotó* 

L A K A S 
RettószoBa összkom-
fortos ' kisteleki la-
kásom lélesérdinélH 
barmllyén eifftgílel 
ható szegedi laká-
sért. ..Mielőbb 2932" 
jeligére • gHjCbhaztia. 

, ' _ x 
B^dal kétszuba-hal-
los távfűtéses beköl-
tözhető öröklakás í -
m»t elcserélem sze-
gedi beköltözhető 
belvárosi öröklakás-
áéi vagy házzal. Ér-
deklődés 2 es J kö-
zött 50—91 telefo-
non, x 
2 szobás szöv«v»- ze-
ti lakást vagy tar-
sas házat azohháll 
beköltözhet őséggel 

Kiveszek. ..Azon-
nal fizetek 2943" jel-
igére a Sajtóházba 

x 
Házfelügyelői laka 
Som elcserélném fő-
béMetlert, Szeged. 
József A. sgt. 24 

Kétszobás összkom-
fortos szövetkezeti 
lakásnln elcserélem 
magánházért , „Le-
hert telepi ts 69.310" 
j e n i é r e a Htraew-
be. 
t ' res albérleti szo-
llal keresek azoflá 
hálra ,.Költs.-eterl-

69.II9Ó" lellgé-
ré n Hl.dftftbe. 
Szoba, konyha, spej-
zos lakasuin elese-

Sá'rhbf ' bárhol, 
.üzlet h. 
bet. M 

apysten 
onlöíl-1. 

elyisfrg is les 
ő iná r Tstvah 

Móra u. 18. sz. Ér-
deklődni vasárnap 
egész nap. 
Fiatal gyermektelen 
hainspár üres vagy 
bútorozott bérleti 
szobát keres. „Sür-
gős május 1 2971" 
jeligére Sajtóházba. 

Albérletet kaphat 
égy rendes dolgozó 
nő ö tha lom u. i/B 
tdsz. 2. 
Elcserélném 1 szo-
ba komfortos udvari 
gázos délltekvésű la-
kásom egy 2 szobás 
lakásért. ..Költségté-
rítéssel 2823" Jellgé-
r r Sajtóházba. 
Régi bérű szoba, 
konyha, fáskamrá-
ból áUó lakásom el-
cserélném. hasonló-
ért. ház. részért vagy 
kisebb magánházért . 
Hoffmannó, Szent 
LáSZlO u. 11. 
reisóvárosl Cipőgyár 
környékén levő" 1 
szoba konyha főzö-
f ül kés spejzos laká-
somat t szobásra 
cserélném. „Külön-
bejáratu szobák" jel-
igére a Sajtóházba. 

2802 
Külön bejáratú al-
bérleti szoba kiadó. 
Kézdi x 7. sz. Tú-
riéknál. 
Egyetemi dolgozó nfl 
albérletet keres. 
„Tiszta 2805" Jellgé-
re a Sajtóházba. 
Központi fekvésű 
külön bejáratú al-
vagy főbérleti .la-
kást keresek, egy 
dolgozó nfl részére. 
„Ffciy 2866" jeligére 
a Sajtóházba. 
Elcserélném, debre-
ceni szoba, konvha, 
fáskamrás lakáso-
mat, szegedi hason-
lóval. Érdeklődni 
délután 2—3 óra kö-
zött Szeged, Kál-
mány L.. u. 19. 
Üres vagy albérleti 
bútorozott szobát 
keres házaspár, 
t.Csendes 2890" jel-
igére a Sajtóliazba 
Nagyméretű szoba, 
konyha spájzos la-
k á s o m elcserélhető, 
hasonlóért. Rókuson 
Atv t r u. 27, te. 
Szétköltözők. Két 
külön állö egyszoba 
konyhás lakásom el-
cserclncm. hasonló 
kétszobásért. Szizi, 
Cserzi M. u. 20. 
Szép, kétszoba össz-
komfortos belvárosi 
udvari lakásom el-
cserélném hasonló 
3 szobásért. vagy 
két különálló egy-
szoba komfortosért . 
„Megegyezéssel 2036" 
Jeligére Sajtóházba. 
Belvárosban villa-
mosnál korszerűsí-
tett uical földszintes 
egyszoba összkom-
fortos Lakásom el-
cserélném másfél 
szobás utcai szén la-
kásra első emeletig, 
fürdőszoba nem fon-
tost „Fogadalmi 
templomnál" Jeligé-
re^ J la j lóházba. 
Elcserélném 3 szo-
bás komfortos laká-
somat egy szobára. 

„Költségtérítéssel 
1953'' Jeligére Sajtó-
házba. 
Belvárosi szoba fás-
kamrából álló ház-
felügyelői lakásom 
eildserélném sznba. 
konyháén . „Utca 
2950" jeligére a Saj-
tóházba. _ 
Gyermektelen há-
zaspár keres bútoro-
zott szobát „Bárhol 
2954" jeligére Saj-
tóházba. 
Gmzcköltüzök figye-
lem! Elcserélném a 
belváros központjá-
ban levő 2 szoba 
összkomfortos laká-
som 2x1 szobás la-
kásért. „Sürgős 2952" 
jeligére a Sajtóház-
ba. 

Egy dolgozó, nő al-
bérletet keres. „Kü-
lön bejára t 2959" Jel-
igére Sajtóházba. 

Egy ídigozó n<5 al-
bérleti szobát. ke-
res. ..Belvárosba 
2961" jeligére Saj-
tóházba. 

Kétszobás összkom-
fortos szövet kezeli 
lakásomat elcseré-
lem réglbérü két-
szobás. konyhásért . 

„Megégve/link 
69.811" jeligére a 
Hirdetőbe. 

Külön bejáratú bú-
torozott szoba három 
rendes leánynak má-
jus 1-érc kiadó. 
Léhel u. 2/b. 
Bútorozott szobába 
szobatársnöt keresek. 
Pozsonyi Ignác u. 
18. emeleten, 
k é t egyszobás la-
kást cserélek, két-
szobásért, központi 
fűtéses előnyben. 
..Belváros 300;>" jel-
igére a Sajtohazba 
Elcserélném ruha-
gyárhoz. közeli eme-
leti nagyméretű szo-
ba. konyha, spejzos 
lnkásomat kisebbért, 
„ c sak Is emeleti 
3018 Jeligére Sajtó-
házba. 
szemesi ú j bérház-
ban levő I. emeleti 2 
szoba összkomfortos 
lakásom elcserélném 
szegedi 2 szoba össz-
komfortosért . „Bel-
városi előnyben 2929" 
jeligére Sajtóházba 
Beköltözhető »—3 
szobás lakást, örök-
lakást. ház részét, 
vagv házat veszek 
OTP-vel terhelt ls 
lehet, Hunyáné. Ba-
1a Szamuely u. 91. 
szám * 
Belvárosi egyszobás 
lakásomat elcserél-
ném haronürtóbásra. 
Aíánlatokat: „R i f i -
zeiek 091.76" je l igé i ; 
a llLideö-'x'. 
I. emeleti szoba-
konyhás iakááofn el-
cserélném hasonló-
ra. lehet házfelügye-
lői ÍN ..Családi okok 
09685" Jeligére a Htr-
detőbé. 
Dugonics tétnél egy-
szobás. ösMúromfor-
tos. házfelügyelői la-
kásom elcserélnem 
hasonló belvárosi fő-
bérletire. „Nyár 
69fW" Jeligére a Hir-
detőbe. 
Külön belrátü búto-
rozott szoba kiadó 
dolgozó fiu részére. 
„U (szegeden 69899" 
jeligére a Hirdetőbe. 
Idős nénit albérlet-
be felvennék aki 
kisebb házimunkát 
vállalna. „Sürgős 
69697" Jeligére a Hir-
detőbe. 
Albérleti szobát ke-
res kotholy férfi má-
jus l-re. „komoly 
69703" jeligére a Hir-
detőbe. 
Idős nénit. Vagy t»á-
csit eltartanék la-
kásáért , vagy élet já-
radékot fizetnék. — 
.Csendes 69706" jel-

tgére a Hirdetőbe. 
Belvárosi ú j házb'ah 
egy szoba, ösazkom-
fortot cserélek két-
szobásért. „Nem 
bánla meg 69704" Jel-
igére a HIrdetóbe. 
Komoly férf i részé-
re albérleti szoba 
kiadó. Fodor. Pet fi-
tt S. sgt. 16. 
Bútorozott szoba 
férfi részére albér-
létbe kiadó. Érd.: — 
Katona J. utca 24. 
szám. Németh Já -
nosnénál. 
Szövetkezeti lakást 
átvennék, vagy jö-
vőre épülő szövet-
kezeti társasház épí-
téséhez társulnék. — 
Petőfitelep. Duna u. 
3. sz. 
Halász u. 4 a alatt 
egy fiU részére bú-
torozott szoba ki-
adó. 

Költségtérítés nél-
kül elcserélném vil-
laszerű épületben le-
vő. féregmentes, 
nagyméretű kétszo-
bás. nagv Konyha, 
előszoba, éléskamra, 
faskamra. külön 
padlásból állo lalta-
fcdhi, ugyanes-Jt íé-
éeginentell. kettőszo-
ba. kchyha. éles-
katnfa, f t lskámrás 
lakásért. Faragó u. 
44 .IJplász „József. 
f i .-sereim m belvá-
rosi egi, szoba + hal-
los. ósazkomfbrws. 

emeletráépítésem 
hasonló főbérleti. 
szövetkezeti vagy 
Mnéletráépitéses la-
kásért. . KölcSbnt 
tovább vállalom — 
1.9797" Jeligére a Hir-
detőbe 
Kétszobás kis há-
zam elcserélnem ket 
szoba összkomfortos 
szén lakásért . Szél 
u. 38/B, érd . : dél-
után. 
Belvárosi rlső eme-
leti összkomfortos, 
garzonlakásom,n el-
cserélem garzon 
vpg.v egyszobás szö-
vetkezedért . „Új-
szegeden is 69789" 
Jeligére a Hirdető-
be. 
Elcserélném bevaro-
si parket tás 1 szo-
ba. fáskamrás la-
kásom í szoba, 
konyha, soájzért . — 
. Megegyezünk 69802" 
Jeligére a Hirdető-
be. 

I N G A T L A N 

a i - u a Kjs uia-aiLnaz. 
Petotiteiep. Kürt u. 
18. (52. u.) X 
tv„u>zouas beköltöz-
hető hazat nagy 
kerttel, lehet Szaiy-
mazon ls. veszek. 
„Készpénz 2933" Jel-
igére Baitóúazba. x 
Partizah u. 26. az. 
ház azonnal bekol-
lözhető 2 db 1 szo-
ba-konyhás lakas-
sál. minden elfogad-
ható í r ón sürgősed 
eladó. Erű.: ugyan-
ott. emelet Bozz.kí-
nénál. IV. 28.—V. 3-
is . X 
Háromszobás lakást 
iá t LZPtéeseJ elcserel-
nenk négyszobás 
házra. „Vlllamoshóz 
közel 2894" Jeligére 
Sajtóházba. x 
kétszobás magin-
haz. kétszobás össz-
komfortos lakáscse-
rével eladő. „Tavasz 
2825" jeligére a Saj-
tóházba. 
Balttóban 528 n-öles 
házhely gyümölcsös-
sel beültetve, artézi 
kúttal, kisebb rak-
tárépülettel olcsón 
eladó, azonnal átve-
hető. Érdeklődés 
Gutenberg u. 20.. 
fszt. l-ea szoba dél-
után. 
FéT ház szoba kony-
hának Is megfelelő 
helyiség átadásaval 
elndó. „FŐUlvonal 
2860" jeligére Saj tó-
házba. 
Béketelepen ház el-
adó. beköltözhetően. 
Tarnőczl u. 5. 

Egyetemista leánv 
belvárosi albérletet 
keres. Értesítés: 
14-99. Délután 5-től. 
Elcserélném 8 szoba 
összkomfortos, nagy-
méretű lakásom ket 
szoba, személyzetis, 
összkomfortért . va-
lamint egy egy szo-
ba-konyhás lakásért. 
„Málus 69760" .lel-
téére a Hirdetőbe. 
Magasfttlriszlntes. 
nagy szoba, konyha, 
spniz. dlsznótartásos 
lakásom elcserélném 
utcai földszintesért. 
Oltványi u. R. Rácz. 
(volt zárdánál.) 
Elrserílrtétn Nagy-
körúton Belüli össz-
komfortos kétszobás 
lakásom, a szobák 
350x450. Körúton be-
lüli sz< ba. konyha, 
spájzért. „Eelsflvá-
ros előnyben 69780" 
Ieligére a Hirdetőbe. 

Körúton belül felső-
városi. magasföld-
szinten. alápincézett, 
másfél szobás, für-
dőszobás fél magán-
házam elcserélném 
fürdőszobás iakásért 
és ..KUlönbözettért-
tésért 2918" jeligére 
Saltóházba. 
kettőszobás komfor-
tos családi ház la-
kásátadással eladó. 
Lendvai u. 28 a. 
Petőfitelep. IV. u. 
175. sz. háznak fele. 
vagy egészben el-
adó^ 
Hajós u. 21 sz/ ház-
nak 2/3 része lakás-
átadással eladó. Ér-
deklődni 2 óráig. 
ugyanott vaskapu 
nrgvmíret i l eladő. 
Kis magánház szo-
ba-konyha. 254 n-M 
tél ek kel Petflíftelé-
nen eladó. Érd.: Fel-
támadás u. 34. Kn-
esisék. 
Darabban levő há-
romszobás. öszkom-
fortos esaládi ház 
társ tulajdonban le-
vő fél telkem lak-
ható mellékheytstég-
eel eladó. „Pince is 
van 69679" jeligére 
a Hirdetőbe. 
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újszegedén vennék 
egy megkezdett, 
Vágy félig kész. két-
szobás házat. „Azon-
nal fizetek 69691" 
léUáére a Hirdetőbe. 
Kétszobás magánhá-
zat. vagy leválasztva 
levő kertest keresek, 
készpénzzel fizetek. 
„Sürgős 69696" (el-
Igére a Hirdetőbe. 

Belvárosi szép kü-
lön belárátu fürdő-
szobás lakás egy 
dolgozó férfi részé-
rc kiadó. Clm: Pá-
rizsi ki t. 43'a, m . 
emelet 5.. Jobbra. 

Két szoba összkom-
fortos. alagsorral 
épült ú j magánház 
másfél, vagy két 
szoba összkomfortos 
lakáseserévél eladó. 
R-tek v. 23 c. 
Kisebb házat ven-
nék 35 ezer Ft kész-
pénzzel. a többit 
részletre. „JUtllus 
09724" jellgere a Hlr-

Kiesi szoba-konyhás 
ház eladó. „Sürgős 
69728" Jeligére a 
Hirdetőbe. 
Beköltözhető fei ház 
eladó. Teréz u. 25/á. 
Slposék. x 

Óriás harcsa akadt horogra a Tiszán 
A Szegedi KoaSuth Haláseati Tsz halaszainnk egyre 

több szerencsevet fizet á TiSza és á Marok, flöhá riiég 
mindig hideg a víz, s ez eröserl befolyásolja a halak 
mozgását. A nagyobb harcsak sorozata Mészáros Ba-
lázs 16 kilós harcsájával kezdődött. Algyft alett lógta 
varsáVáí. EZt követte i f j . Török György 26 kiíös harcsá-
ja, amely a Mat-odori Szaladt a varsába. Ot—tíz kilós 
ponty is számos keveredett már az idén a varsákba, 
külörtöserl nagyobb Vízáiláshál., 

A szegedi tiszai halászok közül az első komoly fogast 
i f j . Török András val lhat ja magáénak. Kedden, tegnap 
hajnalban a csapohorogva akasztott mehyhalra 52 kiló 
40 dekás óriás harcsa Csapott a Tiszán, az úgynevezett 
„öt lyuk" alatti szakaszon. A szerencsés fogásnak az az 
érdekessége, hogy i f j . Töröknek mindössze 1 darab 10 
dekás menyhaia volt már. Mikor 30—40 darab csalival 
kísérletezett, akkor nem volt szerencséje a harcsákhoz. A 
több mint félmázsás harcsát vágóhoroggal húzta he a la-
dikba, s még tegnap este beszállította a Kossuth Halászati 
Tsz csárdájába, ahol ma halászlevet és rántott szeletet 
készítenek belőle a vendégeknek. Az eladási ár 60 
százaiéikát előlegként azonnal kifizették a szérencsés 
halásznak, aki 880 forintot keresett egyetlen hajnalon. 

Vért adó katonák Közgyűlés Dorozsmán 
(Tudósítónktól.) 
A napokban tar to t ta köz-

gyűlését a dorozsmai sport-
kör. A közgyűlésen több 
mint 100 szurkoló vett részt, 
hogy meghallgassa a sport-
kör életéről szóló beszámo-
lót. A beszámolóból kide-
rült , hogy a sportkörnek je-
lenleg 138 aktív sportolója 
van és 6 szakosztállyal mű-
ködik. A legjobb eredményt 
a sakkszakosztály ér te el. 
amelynek tagjai országos 
versenyeken is részt vesz-
nek. Jól szerepeltek a kézi-
labdások és a labdarúgók, 
ak ik a megyei I. osztályban 
játszanák váltakozó sikerrel. 

A hozott határozatban sze-
repel a pártoló tagság tobo-
rozása. a propaganda kisizé-
lesítése és a szakosztályokon 
belül a KISZ-csoportok lét-
rehozása, valamint tekepálya 
építése. 

A kiváló sportkörök ér té-
kelésénél a kiskuhdorozs-
maiak a megyében a har-
madik helyezést érték el. s 
ezért 2 ezer forint jutalofn-
bah részesültek. Ennek elle-
nére van még javftahivalú a 
fegyelemben mind a játéko-
sok, mind a szurkolók köré-
ben. 

Tapody Ferenc 

1964-ben néphadseregünk 
ál lományának tekintélyes há-
nyada 6613 liter vért adott 
térítés mentesen, aminek az 
ér téke több mint 3 millió 
300 ezer forint. Ez derül ki 
az Országos Vérellátó Köz-
pontnak abból az értékelé-
séből, amit a Vétadó Moz-
galom eredményeinek és 
helyzetének vizsgálata alap-
ján adott ki. 

A Vérellátó Központ kü-
lön kiemelte a katonák ered-
ményeit, akik az országosan 
összegyűjtött életmentő vér-
nek mintegy nyolc százalé-
kát adták. Az országos háló-
zatban több olyan vérellátó 
állomás működik, amelyet 
szinte kizárólag katonák lát-
nak el vérrel. 

• EGYETEMI SZÍNPA-
DOK VILÁGFESZTIVÁLJA. 
t)r. Hont Ferenc, a Színház-
tudományi intézet igazgatója 
Nancyba ütazott, ahúl részt 
vesz az egyetemi színpadok 
VilágfeszIVáJja zsűrijének 
munká jában . Ezután dr. Hont 
Ferenc Essenben részt vesá 
a Nemzetközi Színházi Inté-
zet III. találkozóján, ahol a 
színészek szakmai képzésé-
ről tanácskoznak. 

Lobogózzuk fel 
a házakat! 

Szeged mj. városi tanács 
végrehajtó bizottsága felkéri 
aZ üzemek és intézmények 
dolgozott, valamint SZeged 
Várhs UkdSságát, hogy a 
nemzetközi munkásmozgalom 
nagy ünnepe, május 1. al-
kalmából üzemeiket és épü-
leteiket vörös és nemzetiszí-
nű zászlókkal díszítsék fel. 

— A SZÁZADUNK MŰ-
VÉSZETE című TIT-elöadás-
sorozat keretében Lendvay 
Ernő, a kiváló Bartók-kuta-
tó má jus 5-én este 7 óra-
kor „Bartók dramaturg iá ja" 
címmel tart előadást. 

Autóbuszjáratok 
Szabadkára 

A jugoszláviai könnyítet t 
határátkelés forgalmának 
gyorsításáfa a szegedi 10. 
számú AKÖV naponként 
azonos időpontban aütóbüsz-
különjáratokat közlekedtet 
Szeged—Szabadka között. A 
jártok Szegeden a MÁVAUT 
állomásról indulnak és az 
utasokat Szabadka városhá-
záig szállít ják. 

A jára tokat az alábbi idő-
pontban indí t ják : Szegedről 
indul 6. 7. 8, 10, 11, 12, 14, 
13, 16 órakor; Szabadkáról 
ihdul: 7.30, 8.30, 9.30, 11.30. 
12.30, 13.30, 18.00, 19.00, 20.00 
órakor. 

A járatok 1 ól-a 30 perc 
alat t teszik meg az utat. 

F E L H Ő S . E S Ő S I D O 
Várható időjárás ma estig: 

felhős idő. sokfelé cső, he-
lyenként zivatar. Mérsékelt, 
időnként megélénkülő szél. 
Várható legmaRáSabb nap-
pali hőmérséklet 12—16 fbh 
kőzőtt. (MTI) 

Munkatársait is bűnbe vitte 
A Legfelsőbb Bíróság má-

sodfokon ítélkezett a Csong-
rád megyei AGROKER volt 
főraktárosa, Krá nitz Sándor és 
társai bűnügyében. Kránitz 
Sándor a gondjaira bízott 
áruk átvételénél éa értékesí-
tésénél a növényvédőszerek-
böl különböző manipuláci-
ókkal többletre tet t szert. 
Ezt — Arribrózy Tibor és 
Kovács András földműves-
szövetkezeti árudavezetők és 
Huszkg Sándor bolti eladó 
segítségével — értékesítette. A 
visszaélések egy részébe 
Kráni tz bevonta két raktár i 
munkatársá t is, Kónya 
Lászlót és Tóth Jánost. A 
bűnös úton szerzett pénzből 
a raktár i dolgozók közül 
másoknak is jut tat tak. Ezek 
nem tudtak főnökük bűncse-
lekményeinek körülményei-
ről, de arról igen, hogy a 

nekik jut ta tot t összeg több-
letértékesltésből eredt. Krá-
nitz Sándor bűnös tevékeny-
ségével o társadalmi tulaj-
donban 156 ezer forint kárt 
okozott. 

A Legfelsőbb Bíróság 
Kránitz Sándort öt, Húszba 
Sándort három, Kónya 
Lászlót két és fél, Ambrózy 
Tibort kettő. Kovács And-
rást és Tóth Jánc«t pedig 
egy-egy évi szabadságvesz-
tésre, a jut ta tás t elfogadó 
raktár i dolgozókat pedig ja-
vító-nevelő munkára ítélte. 

• LOTTÓ-., MENETREND". 
A Sportfogadási és Lottó Igaz-
gatóság tájékoztatása szerint 
a totó-lottó kirendeltségek 
vidéken má jus l-én, szom-
baton 8—12 óráig ta r tanak 
nyitva, 2-án, vasárnap zárva 
maradnak. 

őzgida 
a kirakat előtt 
Különös látványosság-

ban volt réSzük a nyír-
egyháziaknak. Egy őz-
gida futott végig a vá-
ros leghosszabb útvona-
lán. a Dózsa György 
iitcán, S közben szem-
ügyre vette a parkokat 
és a. járókelőket. A fő-
téren megállott, s meg-
csodálta a kirakatokat. 
A különös vendéget az-
Állami Áruház előteré-
ben fogták el. és rehd-
örkdcsiúúl Pitték vissza 
a sóstói erdőbe. 

A Nap Kői 4 őrá 33 pérckor, 
Fs nyugszik 18 óra 51 perckor. 
A Holt! k'4 3 Ura 41 petekor, 
Fs nyuSkzik 15 ora Í5 ckrdkor. 

V Í Z Á L L Á S 
A Tisaa Vlrallása Szegedrtíl 

kedden pulsz 404 centiméter. 
H Ú S Z É V E , 

1945-ben megalakult a Magyar 
Kommunista Pár t Budapesti Te-
rületi Bizottsága., 

N E G Y V E N Ö T E V E , 
1920-ban megalakult az Azerbajd-
zsán Szcvjet szocialista Köztár-
saság. 

H A T V A N Ö T É V E , 
született Maurice Thorez a Fran-
cia Kommunista Párt főtitkára, 
majd elnöke. 

N E M Z E T I S Z Í N H Á Z 
Este 7 órakor: Százszor is sté-

retlek. Somlay-bérlet. Vége kB. 
9.3o órakor. 

KAMARASZÍNHÁZ 
Ma nicsen előadás. 

MOZIK 
A Szabadság Moziban nincs 

előadás. — F á k l j a : Ne slf) Pé-
ter. (Fél 6. háromnegyed 8.) — 
Vörös Csillag: A tizedes meg a 
többiek. (2, 4, 6 és negyed 9 órá-
kor.) 

Postás Mozi: Félelem bére. (Fél 
6. fél 8.) Francia film. 

INSPEKCIOS ALLATOBVOSI 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 
Április 24-től május l-ig eSte 

6 órától reggel 6 óráig (vasár-
és ünnepnap nappal ls) elsóse-
gl ly és nehéíeilés esetét-e ügyele-
tes dr. Rosli thee állatc-vos. La^ 
kása: Gogol U. 6. Telefon: 38-48. 

Az állatorvos kiszállításáról 
a hívó fél köteles gondoskodni. 

GARAI GAfiOR 
ROSSUtH-DfJAS KÖLTÖ 

SZEGEDEN 
Tegnap, kedden délután 3 

órakor író—olvasó találkozót 
rendeztek a szegedi Ruha-
gyár klubhelyiségében, me-
lyen Garat Gábor Kossuth-
díjak költó még kötetbén 
meg nem jelent verseiből 
Olvasott föl. A Szegedi Reri-
derfonógyár Irodaltní Szín-
padának tagjai a költő né-
hány versének előádásávál 
működtek közre. Az író—ol-
vasó találkozó befejezése-
ként élénk vita alakult ki a 
mai magyar irodalom idő-
szerű problémáiról. 

Este a szerző jelenlétében 
a Tanárképző Főiskola Iro-
dalmi Színpada a gyakorló 
ál talános iskola űttőrőtériné-
ben bemutat ta Garai Gábor 
Rapszódia az elragadtatásról 
című művét 

Ma. szerdán a Makói Vers-
barátok Köre lá t ja vendégül 
Garai Gábort és Papp t/a-
iost, akik ú jabb verseikből 
olvasnak fel. 

Közlemények 
x „A fájdalomcsillapítás ú t j a " 

címmel if j . dr. Horpácsi Géza 
tanársegéd tart előadást ma este 
6 órakor az Újszegedi November 
7. Művelődést o t thonban. Bemu-
tatásra kerül a Csodálatos 
gyógyszerek és a Házipatika el-
mű film Mltidén érdeklődőt szí-
vesen vár a művelődési otthon 
vezetősége. 

x Amit a földrengésről tudni 
ken cllnmel ismeretterjesztő elő-
adás ma este 6 órakor g Tömör-
Héhy I. Művelődési Terembén 
(Petófitelep). bemuta tásra kértjl 
a Bkopje és A hegyek mozdul-
nak című film. Minden érdeklő-
dőt szívesén vár á thűvélSdéai 
dtthon vezetősége. 

Gyászközlemények 
Köszönetet mondunk mindazon 

rokoiloknak, ismerősüknek. Jó 
barátoknak. Szegedi Falemezgyár 
dolgozóinak, akik szeretett fér-
jem, MÁRTA SÁNDOR temeté-
sén megjelentek, részvétükkel és 
virágaikkal mély fá jdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. A gyászoló 
család. 3008 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, a 

Csongrád megyei Építőipari Vál-
lalát dolgozóinak, kik sáeretett 
halot tunk. JÚHASZ MIHÁLY te-
metésén megjelentek, részvétük-
kel és virágaikkal mély fá jdal -
munkat eriyhitenl Igyekeztek. 
Köszönetet mnndühk további 
kezelő orvosának és ápolórtdjé-
nek áldozatos munkájukér t . A 
gyászoló család. T. 3465 

Magánház lakását-
adással eladó. B á n -
fai u. 11. Éodorte-
lep. érd.: délután 
2-től és vasárnap. 

Kertes magánház el-
adó. Két szoba, 
konyha. eaőszoba. 
sprtjz átadással. — 
Erd. : 9-től egész 
nap. Makkoserdö sor 
28*>. Köztisztasági-
telep. 
Házat, leválasztható 
házrészt, épülő tar-
sasház építéséhez 
betársulnék, vagy 
szövetkezeti lakást 
vennék. „Készpénz 
69799" jeligére a 
Hirdetőbe. 
Társasház épitesére 
telék eladó. Erd.: 
délelőtti órákban 
Tápéi utca 12.. ha 
nem volnék otthon 
1. szám alatt az üz-
letben keressenek. 
Belvároshoz közel, 
garázslehetőséggel 2 
szebás. kertes ma-
gánház eladó. „Cse-
relakás szükséges 
69813" jeligére a Hir-
detőbe. 
•Szeged külterületén, 
bárfnely részen ki-
sebb magánhazat, 
vennék nagyobb 
kertlet. 60 ezer Ft, 
készpénzért és havi 
1000 Ft részletre. — 
„Sürgős 69821- jel-
igére ,_a Hirdetőbe. 

Szoba-konyhás ház-
r eszt. emeletráépí-
tést. vagy szövetke-
zeti lakást átvennék 
„Fiatal házasok 
69825" Jeligére a Hir-
detőbe. 
Elcserélném rókusi 
állomásnál 63 n-01 
nagy szoba, ker tes 
házrészem olvan 
két részes üzlethe-
lyiségén. aki „Kü-
lönbözetet tudla fi-
zetni 69829" jeligére 
a Hirdetőbe. . 
Ház eLadó. 2 szoba, 
előszobás lakását-
adással 1 szobás la-
káscserével. Hrtbiárt 
basa h. 35. 

Házhely meUékébü-
lettel, anyaggal, épí-
tési engedéllyel el-
adó. Reszletre, vala-

mennyit előre, többit 
megegyezés szerint. 
Slraiy u. a. 

Újszeged 630. 400. 208 
h-Ol gyümölcsös fel-
ásva. Defttietezve. a 
cserőkében 200 n-öl 
felásva az ö-ös km-
nél eladó. Tárogató 
ü. 5. 
Két családnak al-
kalmas ház eladó. — 
Gyapjas Pál u. 32. 

Telket veszek a kör-
töltésen belül, vagy 
Újszegeden. Kérem 
az ulea frontját és 
az n-ölt megírni. Le-
velekre helyszínre 
megyek: „Tavasz 
3004' jeligére a Saj-
tóházba. 

Kossuth La.16s sgt 
39 M, ház beköt tök 
hetóen eladó. 

t Jszegeden 2 szobás 
kis családi ház el-
ndó. Villamoshoz 5 
percre. Kizárólag 
ogyesszai cserela-
kással. ..Málus 3012" 
ieligére Sajtóházba. 

A L E A S 

TextUnagykereske-
delml Vállalathoz 
tanulónak fiúkat, 
fiatal férfi kereske-
dősegédet és számla-
ellenőrt keresünk. 
D E L T E X s z e g e d i le -
rakat . 

Segédmunkásokat 
szombat-vasárnapra 

felveszünk. Jelent-
kezés vigadó veze-
tőjénél. újszeged, x 

Felszolgálói munkát 
szombat, vasárnapra 
Vállalnék kisegítő-
nek. masodrhagam-
mal. „Vidék is le-
het 69740" jeligére a 
Hirdetőbe. 
Szeged körhyékl ter-

melőszövetkezetbe 
elhelyezkedne több 
éves gyakorlattal 
rendelkező agrár-
mérnök. „Lakás 
szükséges 69761" iel-
igéic a Hirdetőbe. 
Közgazdaságit vég-
zett. kereskedelem-
ben jártas, motor-
iogositvánnyal ren-
delkező anyagbe-
szerzői állást „Keres 
69788" ieligére a 
Hirdetőbe. 

Ilózsaszemzéshez ér-
tő szemzőt keresek. 
Orosházára. levelet 
kérek a következő 
címre.: Pagonyi La-
íos. Szeged. Párizst 
krt . 23. 

Kovácsmester tsz-be 
elhelyezkedne. — 
„Szeged környékén 
2958" Jeligére a Saj-
tóházba. 

Tizenegy hónapos 
gyerek mellé eyer-
mekszereid nénit 
keresek. Érd.: dél-
után 5—7*1 g Bocskai 
U. 6.. II. 11. 

Szakképzett szakács-
nő állást változtat-
na Szeged . .Megbíz-
ható 2976 jeligére 
Sajtóházba. 

K G T E B 

Gyermek gohdozását 
tnkásomoh vállalom 
„Május 1-től 69.782" 
Jeligére a Hirdetőbe. 

Leinformálható, pon-
tos bejárónőt kere-
sek napi 3—4 órára 
délutánra. Érdeklőd-
ni: délután 2 órától. 
Béke u. 8. 

Ipari tanulót felve-
szek Wolgard kárpi-
tos Szeged. Kossuth 
Lajos sgt. 6. 
Nyugdíjas férfi 
nyugdijáért eltartót 
keres. „Munkabíró 
69.816" jeligére a 
Hirdetőbe. 

Gépírni tudó nó ad-
minisztrátori mun-
kakörben elhelyez-
kedne ,.Gyorsírni 
tud 69819" jeligére a 
Hirdetőbe. 

Beteg mellé megbíz-
ható főzni tudó asz-
szonyt keresek. F.r-
deklödni: 8—15 órá-
ig. Bartók B. (Valé-
ria) tér papírbolt-
ban. vagy este 5 - 7 -
ig. Újszeged. Túzok 
u- 6. Egressy B. u. 
folytatása. 

Ácsmunkát vállalok 
Szeged környékén is. 
Kiss Ferenc Lenin 
krt. 13. I. 5. 

Elveszett 21-én egy 
kuies-csomó keretűi a 
megtalálóját Jutalom 
ellenében adja le 
Lengyel u. és Dugo-
nics u. sarkán dé-
koráclős műhelyben. 
ídös bácsit vagy né-
nit el tár tahánk laká-
sáért. Vagy Ingatla-
náért. „Szerény há-
zaspár 2945" Jeligére 
Sajtóházba. x 

Here föld, gyümölcs-
fákkal haszonbérbe 
kiadó. Felsőváros Tí-
már u. 10/B. Kende-
resiné. 
Szőlő vagy gyümöl-
csöt bérbe vagy ré-
szes művelésre vál-
lalnék. Kisebb tanya 
vagy lakásnak meg-
felelő épületre Is 
szükségem van. Le-
veleket. Clszegefí, 
Bérkert u. 80. sz. 
alá kérem. Kelemen 
Lajos kertész. 

Cipőfestés minden 
színben szakszerűen 
készül Szent Miklós 
utca 7. Felsővárosi 
templom mögött, x 

Bélyeget legelőnyö-
sebben vásárolhat, 
értékesíthet. Falus 

bélyegkereskedés. 
Kelemen u. 4. x 

4 D É C - M A G M / l O A i Z Á t t IMS- torllis W . 

Gyermek gondozá-
sét. ellátását lakáso-
mon vállelom. Deák 
Ferenc u 4. sz. fszt 
4. sz. 
Szerény nyugdíjas 
nénit vagy bácsit la-
kásáért eltartanánk. 
„Tisztaság 2897" Jel-
igére Sajtóházba. 

Egy fiatal házaspár 
Idős nénit vagv bá-
t'sit házáért efiarta-
na „Szerény 2883" 
Jeligere Sajtóházba. 


