
A D A S V É T E L 

»07-es Moszkvics vajr 
•zinü. jó állapotban 
eladó. Kb. KO q szé-
na. szalma, szár. 40 
mázsa csöves kuko-
rica eladó. Zákány-
szék. I. 40. Király 
István. 
Építőanyag téela el-
adó. Érd.: hétköz-
nap Hunyadi J. sgt. 
7. sz. 
Eladó női es férf i -
varrógép. 230-es Ja-
v a motorkerékpár . 
Bercsényi u. 12.. I. 6. 
r i adók : diófa kom-
binált szekrény, 
ola j fes tmények. vi-
rágállvány. aszpi-
disztra virágok, an-
tik kredenc, tükör, 
ablak tokkal 150x70. 
csillárok. Hajnóczy 
u. 29. 
Hálószoba bútor el-
adó. Kisgyermek 
gondozását vállalom. 
Smhadsal tó u. M. 
Mrlcgágyi ablaküve-
gek. jó állapotban 
eladók. Mihálytelek. 
Móricz Zsigmond u. 

17. x 
Wartburg tono cm' 
igényesnek eladó. — 
József Attila sgt. 27. 

x 
407-es Moszkvics el-
sőkézböl jó állapot-
ban eladó. Érdeklőd-
ni Béke u. 10. Tele-
fon: 45-35. x 

Nagvobb méretű kis-
ipari cserépkályha 
eladó. Rőszkei u. 7. 

x 
Egy db Tünde robo-
gó részletre Is eladó. 
Algyő, Kanizsai út 
17. SZ. X 

P. 70-es kiskocsi el-
adó. Hajnóczl u. 2*. x 
Csöves kukorica na-
gyobb mennyiségben 
eladó. Lomnici u. 101. 

2.10 em" kiskerekú 
Jawa Igényesnek el-
adó. Hódmezővásár-
hely. Damjanich u. 
r«. sz. 
Háromajtós vitrines 
politúros szekrény, 
túlábú modern poli-
túros ebédlőasztal, 
állólámpa. sezlon. 
használt rekamié és 
konyhabútor eladó. 
Tolbuhin sgt. 16. — 
Oera. 
Használt cserép, fa-
anyag, nádpalló, do-
lomit. t akarmány 
cukorrépa eladó. — 
Távol u. 7. 
12 db-ból álló len-
gyel szobabútor el-
adó. F.rd.: vasárnap 
14 órától. Tisza L. 
u. 26.. emelet. 

Vadrózsarsemete el-
adó. Újszeged. Pl-
paes u. 9. sz. 
Fiat Topolino jó 
állapotban eladó. — 
Vasárnap egész nap. 
Mikszáth K. u. 14.. 
udvarban jobbra. 
Eladó Tavasz televí-
zió. Megtekinthető 
vasárnap 10—12-ig. 
Liszt u. 9. 

Kiakundorozsmán 
Dózsa György utca 
35. számú ház eladó. 

OTP-vel épült 2 szo-
ba összkomfortos 
családi házamat el-
adnám vagy elcse-

rélném belvárosi 2 
szobás Összkomfor-
tos fóbérleti laká-
sért. Cserelakás szük-

séges. ..Petőfitelep" 
2406 jeligére a Saj-
tóházba. x 

Tápén Kossuth ut-
ca 44. sz. ház (Ta-
nácsházzal szemben) 
2 szoba, konyha sok 

mellékhelyiséggé! 
nagy telekkel. la-
kásátadassal sürgő-
sen »ladó. Kedden 9 
—3-ig. 
Baltagitó feléből ki-
adó. Erd.: Szabad-
saj tó u. 33. 

Föld eladó BOO n-öl 
Szentmihályielekhez 

közel. Erd.: Gőz u. 
5. vasárnap délután. 
Domaszéken 5 hold 
szőlő eladó. Érdek-
lődni: Patyi. Kos-
suth Lajos sgt. 10. 

A L I A S 

Kétnormás Kékes te-
levízió és egy Pan-
ni-robogó eladó. — 
Földműves u. 6. sz. 
Igáslovak eladók. — 
Rókusi ff. 27. A Ró-
kusi állomás mögött. 

L A K A 8 

Nagyméretű egy 
szoba, összkomfortos 
lakásom elcserélném 
hasonló két szobás-
ra költségtérítéssel. 
..Régi bérű 18 489" 
jeligere a Hirdetőbe. 

Mély gyermekkocsi 
jo állapotban eladó. 
Nemestakács u. 20. 
Parkettszegélylée 
kapható. Minőségi 
parket tát készítek 
gvü mölcs- és egyéb 
fából — bérmunká-
bsn. Faanyagot ve-
szek. Faesztergályos 
Bal fasor 47. • x 

Wartburg 1000-es jó 
allapotban 25 000 km 
futot t . Igényesnek 
eladó. Orosháza. 
Táncsics U. 34. 
Jó karban levő asz-
tali tűzhely eladó. 
Munkácsy u. 9.. az 
emeleten az erdész 
kollégiumban. 
Eladó príma hangú 
gyakorló zongora. — 
..Kétezerért" 2418 
Icligere a Saj tóház-
ba. 

1965. NOVEMBER 7., 
VASÁRNAP 

A Nrgy Októberi Szocialista 
Forradalom Napja 

Fiatal házaspár al-
bérletet keres kis-
lányukkal . ..Meg-
határozott időre 
18 494" jeligére a 
Hirdetőbe. 
Külön bejáratú ud-
vari szoba 2 sze-
melvnek kiadó. Gál 
u. 10. 
2 nőtlen fiatal dol-
gozó albérletet kap-
hat. Füredi u. 9.. 1. 
ailó. 
Elcserélném szoba-
konyhás. fáskamrás 
lakásomat. ..Lehet 
udvari 1! 423" jeligé-
re a Hirdetőbe. 

Belvárosi térsasház-
ba házfelügyelőt ke-
resünk. Egyszobás 
cserelakás szüksé-
ges. ..Azonnalra 
18 421" jeligére a 
Hirdetőbe. 

AZ EM. 44. sz. Ali. 
Építőipari Vállalat 
azonnal felvesz — 
budapesti munka-
helyre. könn.vügép-
kezelőket (ÉM. vizs-
gával). vasbetonsze-
relőket, kubikosokat 
és férfi segédmun-
kásokat. Munkás-
szállást és napt két-
szeri étkezést — té-
rítés ellenében — 
biztosítunk. Tanács-
Igazolás és munka-
ruha szükséges. Je-
lentkezés: Budapest. ; V., Kossuth Lajos 

j tér 13—15., fszt. x 

; KAZÁNFŰTŐT ke-
resünk állandó mun-

• kára. Jelentkezés 
! személyesen. Szege-

di Tervezi Szövet-
kezet. Szeged, Mé-
rey n. ».. II. emelet. 

x 

JOBBAKA DERÜLT IDŐ 
Várható időjárás vasarnap 

estig: jobbára kevés felhő, 
valószínűleg eső nélkül. Pá-
rás idő, snkfelé reggeli kö-
dök, egv-két helyen kndszl-
tálás. 

Várhi tő legmagasabb nap-
>alt hőmérséklet ma 6—lő fok 
között. 

* 
A meteorológusok szerint 

vasárnapra a szombatihoz 
hasonló derült, szén Idő v j j -
ható. eső valószínűleg sehol 
v-m l .ot 

• ELŐADÁSOK A POLITIKAI AKADÉMIÁKON 
Az MSZMP Szeged városi bizottságának politikai aka-

démiáin megkezdődtek a foglalkozások. Az. időszerű kér-
desek l-es tagozaton november 10-én szerdán, fél 3 óra-
kor a Szabadság Filmszínházban dr. Rácz János, a József 
Attila Tudományegyetem ad junk tusa tar t előadást: A füg-
getlenné vélt gyarmati országok helyzete és szerepe a 
világban címmel. (Az előadásra a zöld színű igazolvá-
nyok érvényesek.) 

November 11-én. csütörtökön ugyancsak fél 3 órakor 
a Szabadság Filmszínházban az időszerű kérdések II. po-
litikai akadémián Perjési László, az MSZMP Szeged városi 
bizottságának első t i tkára tart előadást az időszerű nem-
zetközi kérdésekről. (Az előadásra a piros színű igazol-
ványok érvényesek.) 

Mindkét előadást filmvetítés követi. 

Egyéves süldő. 2 q 
köriili eladó. Bagdi, 
Fetőfitelep. 13. u. 
794. 
Szputnyik gyermek-
kocsi jó állapotban 
eladö. Boszorkány-
ait cet u. 42. 
Zongora, birgeri. 
gvermek t rhabunds. 
diavetítő filmmel ol-
csón filadó. Arany 
János u t . . n i . lő. 
Szputnyik mély 
gyermekkocsi olcsón 
eladó Jósika u. 2., 
n . t. F.rO,: délután. 
Asztalitenisz asztal, 
felszereléssel együtt 
eladó. Április 4. 
ú t ja 59. 
Takarmányrépa és 
burgonya eladó. Bi-
hari u. 19. 
Óriás gyümölcsű 
szentendrei egres és 
nagy gyümölcsű 
bollsndi piros, feke-
te ribizketövek kap-
hatók darabonként 
8 Ft-ért Toronyi 
kertésznél. Békés-
IVI'K S- ' t , k" ?T 

Cezeta-robogó. 1963-
as típus. Ű1 állspot-
ban éladó. Üiszeged. 
Jobb fasor 21. 
Blesérdy Bér,a A 
halál legyőzője 
Makrobjotika" köny-
vét keresem megvé-
telre. Színház gnzda-
aágj hivatala. 

Kiadó külön bejára-
tú bútorozott szoba 
Petőfitelep. Búzavi-
rág u. 13. 
Külön bejáratú szo-
ba 2 leánynak ki-
adó. Újszeged, Kál-
lal u. 18. 
Egy szobáért és fás-
kamráér t elcserél-
ném. szoba, konyha, 
fáskamrás lakásom. 
Tisza L. u. IS. Sza-
bóné. 
Kétszobás lakásom 
elcserélném 1 szoba-
konyhásra. vagy két 
l szoba-konyhásra. 
..Sürgős 2439" jeligé-
re _s Sajtóházba. 
Külön bejáratú al-
bérleti szobát ke-
res fiatal egyetemi 
oktató. . 2417- jeligé-
re a Saltóházba. 

x 

I N G A T L A N 

Kétszobás ház kész-
pénzért eladó. Haty-
tyastelep. Pancsovai 
r :n. x 
Magánház eladó. — 
Szeged, Tompa M. u. 
27. sz. X 
B e k t ő l kiskertekben 
260 n-öl telek építé_ 
si engedéllyel eladó. 
Erd.: Alkotmány u. 
27. x 
Újszegeden. vagy 
Fclsővároaon házépí-
tésre alkalmas telket 
keresek. 158—280 n-öl 
nagvságban. „Víz. 
vfilany 18 491" jel-
igére a Hirdetőbe. 

x 

BÉREI. SZÁMOLÓT 
keresünk SZTK-flgv-
lntézéshen jártassá-
gúnk és tsz-képe«l-
tet könyvelői vizs-
gával rendelkezők 
előnyben. „1999. ja-
nuár 1." 48S Jel-
igére a Sajtóházba. 

AZONNALI belépés-
re keresünk minősé-
éi ellenőrt beosztás-
ra szabó szakvizs-
gával rendelkező 
személyt. Meoa-tan-
folvamot végzettek 
előnyben. Jelentke-
zés DÍLTKX. szege-
di lerakatánál. Ke-
lemen o. 8. * 

Csecsemóeondozást 
véhal betárá««al 
..Szakképzett gondo-
zónő 18 477" jeligé-
re a Hirdetőbe. 

A Nap kél 6 óra 36 perckor, 
és nyugszik 16 óra 19 perckor. 
A Hold kél lő óra 49 perckor, 
és nyugszik 4 óra 13 perckor. 

VÍZÁLLÁS 
A Tisza vízállása Szegednél 

szombaton mínusz 120 centimé-
ter. (Áradó.) 

1995. NOVEMBER 5., HÉTFŐ 
NÉVNAP: OOTTFR1ED 

A Nap kél 6 óra 37 perckor, 
és nyugszik 16 óra 18 perckor. 
A Hold kél 16 óra 09 perckor, 
és nyugszik 5 óra 27 perckor. 

HETVEN ÉVE, 
| 1896. november 8-én fedezte fel 

Konrád Röntgen würzbur.:i 
egyetemi professzor az x-suga-
rakat, amelyeket később rola 
nevezték el. A Röntgen-sugarak 
athatolnak tárgyakon es azok 
belső szerkezetét láthatóvá te-
szik. Röntgen zseniális felfede-
zésének értékű és haszna az em-
beriség számára szinte felbecsül-
hetetlen. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Ma. délután fél 3 órakor : Lili 

bárónő. Bérletszünet. 
Ma, este 7 orakor : Utón. Tö-

mörkény-bérlet . 
Kedden este 7 órakor : Lili 

báronö. Erkel-béríet. 
Szerdán este 7 órakor: Cson-

gor es Tünde. Somlay-berlet. 
Csütörtökön este 7 órakor : 

Csongor és Tünde. Blaháne-bér-
let. 

Pénteken este 7 órakor : Utón. 
Odry-bérlet. 

Szombaton délután 3 órakor : 
Lili bárónő. H. Diák-bérlet. 

Szombaton este 7 órakor : 
Csongor és Tünde. Hegedűs-bér-
let. 

Vasárnap délután fél 3 órakor : 
Rlgoletto. Gárdonyi-, Laborfal-
vy-bérlet. 

Vasárnap este 7 órakor : Lili 
bárónő. Bérletszüneá. 

— S I K L Ó S I N O R B E R T , a 
Magyar Újságíró Szövetség 
főti tkára a Jugoszláv Szövet-
ségi Tójékoztatásügyi Mi-
nisztérium meghívására 
Belgrádba érkezett. A főtit-
kár t fogadta Gusztáv Vla-
hov szövetségi tájékoztatási 
miniszter. Siklósi Norbert 
ezt követően Miodrag Av-
ramoviccsal, a Jugoszláv Új-
ságíró Szövetség főti tkárával 
folytatott tanácskozást. 

Szegedi Uj Elet Ter-
melőszövetkezet 

szakképzett juhászt, 
tehenészt. étjeltőrt 
vesz fel. Mihályte-
lek. központi ma-
jor. x 

Varrórepmflszeresst 
felvétélre keres a 
makőt Szabó Ktsz. 

E G Y É B 

Ö n j a v í t á s felelős-
ségvállalással Krei-
ner órás Szeged. 
Mikszáth Kálmán u. 
és Bartók tér ssrok. 
Rádiószerelőt kere-
sek. x 

idős néni mellé gon-
dozót felveszek, sür-
gősen. Lenin krt. 
44. Házfelügyelő. 

November 8-tól, 12-ig. 
3 napon át 

M É R L E G V Á S Á R 
a 

BÁCS MEGYEI .,AGROKER"-NEL 
Bemutatásra és értékesítésre kerülnek: 

Gyorsmérlegek, 
Tartálymérlegek, 

Tolósúlyos mérlegek. 
Automatikus zsákoló mérlegek. 
Tölcséres és önműködő gabona mérlegek, 

Allatmérlegek, Közúti hídmérlegek, 
Feltétlen tekintse meg mérlegkiáll í tásunkat! 
A helyszínen a Hódmezővásárhelyi Merleggyár mű-
szaki megbízottja részletes szaktanácsadással szolgál. 
A megvásárolt mérlegek szállítási ügyintézését vál-
laljuk. 
Kér jen prospektust! I smer je meg a legújabb magyar 
gyártmányú mérlegeket! 
Használatukkal megkönnyíti és meggyorsítja mérle-
gelési feladatait . 
P o n t o s , e l ő z é k e n y kiszolgálás! 
Értékesítést minden szerv részére vállalunk. 

„A G R O K E R " 
V. 53247 Kecskemét, Matkói ú t 3. sz. 

•tAMARASZTNHAZ 
MA. vasárnap délután 3 óra-

kor: Az utód. 
Ma. vasárnap este 7 órakor : 

Köztünk maradjon . 
Pénteken, szombaton este 7 

és vasárnap délután 3 órakor : 
Köztünk maradjon . 

Vasárnap este 7 órakor: Az 
utód. 

BÁBSZÍNHÁZ 
Délelőtt 11 órakor Tünde-bér-

let. délután 3 orakor bérletszu-
net: Hupikék Péter . 

MOZIK 
Szabadság: Szerelmes biciklis-

ták. Hétfő: Szerelmes biciklis-
ták. (Negyed 4, fel 6. háromne-
gyed 8.) — Vörös Csillag: A ki-
rályért és a hazáért. (Háromne-
gyed 4. 6 es negvgd 9.) Matiné 
előadás elmarad. Hétfő: Udvari 
bolond. (6 és negyed 9.) — Fák-
lya: A kntono apja. (Fél 4. há-
romnegyed 8 és 8.) Matiné: Ka-
tonazene. (Fél 11.) Hétfő: A tör-
vény balkeze. (Háromnegyed 6 
és 8.) 

Vasutasok Szakszervezete Pe-
tőfi Sándor Művelődési Otthon. 
Rákóczi u. 1.: Elcsábítva éa el-
hagyatva. f 4.1 Olasz film. Csak 
16 éven felülieknek. 

Postás Mozi: Mi olaszok és a 
nők. (Fél 6. fél 8.) 18 éven felü-
lieknek. 

Nvugdlias Szakmaközi Műve-
lődési Otthon (Kossuth Lajos 
sgt. 53): A kém nyomában. (5 
és 7.) Lengyel film. 

Mórirz Zsigmond Művelődési 
Otthon. Mihálytelek: Rsb Rábv. 
(4 és 6.) Magyar film. Korhatár 
nélkül. 

INSPEKCTOS AT.LATORVOSI 
SZOLGALAT 

Szeged város területéra 
November 8-tól 18-lg este 6 

ólától reggel 6 óráig (vasár- és 
ünnepnap nappal is) elsősegély 
és nehézellés esetére ügyeletes 
dr. Domonkos Gábor főállator-
vos. Lakása: Lumumba u. 4. 
Telefon: 34-18. 

Az állatorvos kiszállításáról 
a hivó fél köteles gondoskodni. 

Belvárosban nagykocsi ré-
szére zárható 

garázst 
keresünk. Szegedi Tervező 
Szövetkezet. Szeged. Mé-
rey u. 8. Telefon: 26-56. 

x s . 18 365 

— Gyermekjáték okozott tü-
zet tegnap Szatymazon. a II. 22. 
szám alatt. Márta Mihalyek há-
zában. Egy ötéves kisfiú a 
konyhából kivitte a gyufát es az 
udvaron felgyújtotta a szalma-
kazlat. A községi önkéntes tűz-
oltók együtt fékezték meg a 
tüzet a szegedi tűzoltókkal. A 
kár így is jelentős. 

A POSTÁS SZÍNJÁTSZÓK 
FALUN 

A város és falu kapcsola-
tának kiszélesítésében evek 
óta eredményes munkát vé-
gez a szegedi Postás Szín-
játszó Együttes. Az idén 
Szegeden többször is nagy 
sikerrel adták elő A gyere-
ket a gólya hozza című ze-
nés vígjátékot, melyet Oros-
házán, Ullésen, Forráskúton, 
Tápén. Balástyán és Makón 
is bemutattak. A közeljövő-
ben vidéken még 12 elő-
adást terveznek, melynek so-
rán Miskolcon — az ottani 
postaigazgatóság meghívásá-
ra — is fellepnek. (Angyal 
Rezső leveléből.) 

AZ ÜZLETEK ÜNNEPI 
NYITVATARTASA 

Ma valamennyi éle4miszer- es 
iparcikk bolt. a piacok es . az 
áruházak zárva maradnak, csak 
a vasárnap egyébként is árusító 
édesség- és dohányboltok tarta-
nak nyitva. A szórakozóhelye-
ken ugyancsak vasárnapi nyit-
vatartási idő ervényes. 

Előadások, 
rendezvények 

— A mezőgazdasági talajtérké-
pezés jelen;őségérö! tart előadast 
holnap, héttőn délután 5 órai 
kezdettel az MTESZ-ben dr. 
Kertész Lajos. az. OMM1 szegedi 
talajtani osztályának vezetője. 
Előadasat az. Agrártudományi 
Fgyesúlet talajtani társasága ren-
dezi. , 

— A panel.-s építkezések szer-
kezeti kérdéseiről tart előadást 
kedden. 9-»n délután 3 nrai kez-
dettel az. MTESZ-ben Jeszenszki 
István szabadkai mérnök. A ju-
goszláv szakember előadását az 
F.pítöjpart Tudományos Egyesü-
let szegedi csdportja rendezi. 

Tanácstagbeszámoló 
Holnap, hétfőn este 6 óra-

kor a szeged-gedói iskolá-
ban Újvári Józsefné városi, 
Mándoki János és Újvári Jó-
zsef kerületi tanácstagok szá-
molnak be választóiknak. 

— A 45. J Á T É K H É T R E 
beérkezett 5 726 727 lottó-
szelvény. ö t ta lá la tos nem 
volt. Négy találatot 83 fo-
gadó ért el, a nyeremény-
összeg egyenként 51 747,50 
forint. Három találatot 4830 
fogadó ért el, a nyeremény-
összeg egyenként 445 forint. 
A kéttalélatos szelvények 
száma 124 683. ezekre egyen-
ként 17,20 forintot fizetnek. 
(MTI) 

Hicska 
Nagyon beosztó. Még 

azok is az ö beosztottjai, 
akik pazarolnak a vál-
lalatánál. 

.4 Horthy-korszakban 
még gyerek, a felszaba-
dulás után útitárs. Az 
ellenforradalom a Szov-
jetunióban éri. Most itt-
hon van, s panaszkodik, 
hogy nem méltányolják 
érdemeit. 

Magasra tör. Mintán 
hiába igényelte ki a 
templomtorony kilátoko-
sarát. naponta feltalpal 
negyedik emeleti lakásá-
ba. 

Ideális dohányos. A 
napját Tervvel kezdi, 
odahaza Harmóniát füs-
fol. s ha rádiót hallgat. 
Kossuthot. Nyáron Bala-
tont, Velencét vagy 
Mátrát slukkol. Kikülde-
tésben Budavárat és 
Lánchidat. Amikor a 
nőket nézi Sellöre, a va-
sárnapi meccsen Totóra 
gyújt. Havonta egyszer 
Operát vesz a trafikos-
tói. Az üzemben Mun-
kást szív. értekezleteken 
Szimfóniát, ha prémiu-
mot kap, Fecskét. Meg 
jó, hogy ezt a kettőt 
egyforma ritkán kapni. 

(fehér) 

TÖRTÉKEIM!! 
Kiwsmum 

V É R S Z E R Z Ő D É S 

-Aki pedig 3 vprsicrifldést nem tartja be, kötbért Fiat) 

K A L A N D O Z Á S O K . 

KÖZLEKEDÉSI 
BALESETEK 

Szabálytalan előzés és gyors-
haj tás miatt az algyői úton teg-
nap felborult egy Skoda sze-
mélygépkocsival Gergely Gyozó 
egyetemi hal'igató,. Szeged, Tele-
ki utca 10. szám alatti lakos. 
Előzött egy fogatolt jármüvet , 
miközben vele szemben jött ké-
zikocsival egy kisfiú. Szerencse-
iére serülés nem történt, az 
anyagi kár kétezer forint . 

Irányjelzés nélkül kanyarodott 
balra kézikocsival Ullés község-
ben Király Miklós. Ullés. Rózsa 
dűlő 67. szám alatti lakos. Motor-
kerékpáriával éppen elöz.te Kür-
ti Ignác kiskunniajsal lakos Az. 
összeütközés következtében 
mindketten nyolc napon belül 
gyógyuló sérülést szenvedtek. 
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- Ekkora nyereg ílatt puhított húst adok egy Orkánért! 

Ittas járművezetők 
Ittas vezetésen érték tetten a 

közlekedest ellenőrző rendőrök 
Gyurkovics Ferenc Kistelek. 
Vásár tér 2. szám alatti lakost. 
Az alkoholszonda pontosan ki-
mutatta, hogy Gyurkovics meny-
ny i sört fogyasztott, mielőtt mo-
torkerékpár iára ült volna. 

A szöregi vendéglőben kis-
fröcc»öt ivott Budavart Lajos 

Deszk, Zója utca 27. szám alatti 
lakos, s utána minden 'lelkiis-
meretfurdalas nélkül utazott 
motorkerékpáron. Sót. potutast 
is vitt magával akj szintén vela 
fröccsözött. Mindkét esetben 
szabálysértés miatt vonják fe-
lelősségre az ittas motorkerek-
párvezetőket. 

Gyászközlemények 

Röszke községi tanács vb 

pénzügyi 
könyvelésben 

jár tas érettségizett sze-
mélyt azonnal felvesz. Je-
lentkezés személyesen n 
helyi tanácsnál. Illetmény 
a 118/1968. Mü. M. PM. sz. 
együttes utasítás szerint. 

xK. 492 

Tüzelő pótakciós utalvá-
nyok 

beváltási 
határideje 

november 30 
Határidő után utalvány 
nem váltható be. TÜZEP 
Vállalat. S. 18 112 

Alomszalma 
bálazva is nagy mennyi-
ségben eladó. Szegedi Mnra 
Ferenc Tsz. Bocskai u. 3/b. 
Telefon: 42-82 K. 467. 

Fájdalommai tuda t juk . hogy 
a legjobb féri , apa, nagyapa, 
IGERi H ANi AL ny. áll. polgári 
lsk. igazgató, a Madách utcai 
polgári iskola volt igazgatója, 
november 3-én 85 eves korában 
meghalt. Temetése november 3-
án délután 1 órakor lesz a bel-
városi temetőben. A gyászoló 
csa'iád. k. 2455. 

Mléy fájdalommal tudat juk , 
hogy forron szeretett f é r j és 
testvér. KOPASZ IMRE. életének 
64. évében hirtelen elhunyt. Te-
metése f. hó 8-án délután 13 óra-
kor lesz a Gyevi-temetö ravata-
lozójából. A gyászoló család. 

T. 423. 
Mély fá jda lommal tudat juk , 

hogy szereteti fé r j és testvér. 
TÓTH ANDRÁS, életének 77. 
évében rövid szenvedés után el-
Luny t . Temetesc f. hó 8-án dél-
előtt 11 órakor lesz az újszege-
fii temető ravatalozójából. A 
gyászoló család. Bérkert u. 15. 

T. 418. 
Mély fá jdalommal tudat juk , 

hogy szeretett édesanyánk, 
nagymama, dedmama és testver 
özv. KÁLÓK JÓZSEFNÉ Kopasz 
Piroska, életének 81. evében 
hosszú szenvedés után elhunyt. 
Temetése f. hó 8-án délután 13 
órakor lesz a Gyevi-temetö ra-
vatalozójából. A gyászoló csa-
lád. r . 420. 

Fájdalommal tudat juk . hogy 
szeretett feleségem, testvérünk, 
rokonunk. SZILAGYI ISTVÁN-
NÉ Túri Julianna f. hó 4-en 

hosszú szenvedes után elhunyt. 
Temetése f. hó 8-án 11 orakor 
lesz a belvárosi temető ravatalo-
zójából. A gyászoló család. 

T. 422. 
Köszönetet mondunk mind-

azoknak a jó barátoknak, ked-
ves ismerősöknek, akik szere-
tett fér jem, dr. KARATSON 
ALADAR főorvos temetésen 
megjelentek, virágaikkal és rész-
vétükkel fá jda lmamat enyhíteni 
igyekeztek. Dr. Karátaon Ala-
dárné. k. 2455. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek. jo 
burátokrak, kik szeretett fiunk, 
i l j . B E R T A F E R E N C t e m e t e s e n 
rés zl vettek, koszorú es virág-
adományukkal mély fá jdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek. Kö-
szönetet mondunk továbbá kör-
zeti orvosának áldozatos és fá-
radságos munkájáér t . A gyá-
szoló család. T. 419. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek e» 
munkatársa inknak. kik édes-
anyánk. P \RRAGI VINCfNg 
temetésén részt vettek, koszo-
rú- és virágadományukkal mély 
fá idalmunkat enyhíteni igyekez-
tek. A Parragl család. T. 424. 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, ismerő-
söknek. akik fel"segem. KRACH-
TUSz FF.RENCNÉ temetésen 
megjelenesükkel fá jda lmunka t 
enyhítették. A gyászoló család. 

T. 421. 
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