
Budapest - New York: 10 óra 20 perc 

Kedden délben érkezet t meg a Ferihegyi repülőtérre 
a KLM, a Holland Királyi Légiforgalmi Társaság DC 

típusú gépe. amelyen az utasok átszállás nélkül te-
hetik meg az u t a t New York és Budapest között. A Fe-
rihegyi repülőtérre érkező első menetrendszerű DC—8 
interkontinentál is jára tot M. P. Bosman kapitány, a 
KLM észak-atlanti és északi-sarki j á ra ta inak parancs-
noka vezette, aki a magyar olimpiai csapatot Tokióba 
szállító gépeken is a parancsnoki tisztet töltötte be. A re-
pülőgép parancsnoka e lmondta , hogy 10 óra 20 perc 
a la t t teszik meg az u ta t Budapest és New York között. 

— A I)AV-szin.(átszók a 
karhata lmi laktanyában. A 
Dél-magyarországi Áram-
szolgáltató Vállalat sz ínjá t -
szó együttese hazánk felsza-
badulásának évfordulóján 
a jándékműsor ra l kedveske-
det t a karhata lmi a lakula t -
nak. Gaál Sándor Emlékezés 
a felszabadulásra című ver-
sében köszöntötte az évfor-
dulót, majd vidám szóra-
koztató műsorszámok követ-
keztek. A szereplők: Mogyo-
rósi Anna Mária, Patócs Ve-
ra, Tömörkény Magda, Sze-
les Ági, Szi j jár tó Márta, Go-
dó László, Nemes István, 
Karácsonyi János megérde-
melt tapsokat a ra t tak . A 
zongorakíséretet dr. End-
ródy Ferenc lát ta el. 

— Bélyegkiállítás. A Ha-
zafias Népf ron t Szeged vá-
rosi bizottságának elnöksége 
és a Szegedi Bélyeggyűjtők 
Köre rendezésében hazánk 
felszabadulásának évforduló-
ja tiszteletére április 4-én 
bélyegkiállítás nvílt a nép-
f ron t Vörösmarty utcai szék-
házában. A kiállí tás hazai és 
külföldi bélyegek ú t j án mu-
t a t j a be a népek szabadság-
vágyát, b é k e a k a r a t á t A gaz-
dag anyagú kiáll í tás vasár-
n a p zárul és mindennap dél-
előtt 9 órától dé lu tán 5 óráig 
tekinthető meg. 

— It tas vezetés és jogta-
lan használat miat t büntető-
e l já rás t indított a Szeged 
városi és járási rendőrkapi -
tányság Mezei László bün-
tetet t előéletű. Szeged. Ta-
karéktár utca 6. és P. F. f ia-
talkorú szegedi lakos ellen. 
Együtt italoztak, m a j d u tána 
a Marx térről elvit ték a 
10-es AKÖV-nek a műhely-
gépkocsiját. Röviddel ezután 
a rendőrség elfogta őket. 

— Országszerte megkezdő-
dött a polgári védelem ál-
lam- és szakigazgatási, üze-
mi egységeinek idei kikép-
zése. Ápril isban a szolgálat-
és egység-, illetve alegység-
parancsnokok, májustól pe-
dig a beosztottak kiképzésé-
re kerül sor. 

— Segítenek a katonák. 
Az ú j képzési rendszerű mű-
szaki a lakulatok — elvégez-
ve a téli időszakra előírt ki-
képzési feladatokat —. ismét 
elfoglalták munkahelyeiket 
az ország különböző ré-
szein. Olyan népgazdasági-
lag fontos építkezésekhez 
nyú j t anak segítséget, m i n t a 
Borsodi és a Tiszai Vegyi-
kombinát , a Péti Nitrogéao-
művek. a Csepel Vas- és 
Fémmű, az Almásfüzitői és 
az Ajkai Timföldgyár, a 
Százhalombattai és a Gyön-
gyösvisontai Erőmű, a kje-
lenföldi lakótelep é6 a bala-
toni műút . 

Vásároljon hilsvfira 

élő házinyulat 
Biztosítja a szegedi föld-
múveszövetkezet- Kapható: 
8. 9. 10-ón. Marx téri ba-
romflfelvásárló-telepén és 
a Szt. István téri piacon. 

S: 63 370 

-f- A technika hónapjának 
eseményei szerdán: Előadás 
a műszaki fejlesztés idősze-
rű kérdéseiről a Fémipari 
Vállalatnál du. 3-kor; a gu-
migyár tás fejlesztési fe lada-
tairól az MTESZ-ben du. fél 
5-kor; a vezért ípus módszer 
alkalmazásáról a ruhagyár-
ban du. 4 órakor; a szövő-
déi rekonstrukcióról az ú j -
szegedi szövőgyárban du. fél 
3-kor; üzemi pszichológiai 
kérdésekről a text i lművek-
ber. du. fél 3-kor. Munkás-
védelmi kiállítás a ruhagyár -
ban. 

— Olaszországi élménybeszá-
molót tar t . színes dlaftlmvett-
téssel és pszperantó nyelvű elő-
adással dr. Komáromi István 
főorvos, a kör tagla. a Zamen-
hof Eszperantó Kör klubest jén, 
április 6-án. tfl órai kezdettel, a 
szakszervezeti székházban. (Tol-
buhín sgt. 14.1 

- Galambost Mihály. 66 éves 
mezőtúri lakos. Budapesten, a 
n . kerület . Nagyajtai út »/b szá-
mú ház házfelügyelői lakásába 
betört és több késszúrással meg-
ölte a házfólügyelőnőt. Kővári 
Sándorne 63 éves elvált asz-
szonyt. A rendőr já rőr a ház 
ker t jében elfogta a menekülő 
lettest, aki a rendőrségen beis-
merte a gyilkosságot. Előzetes 
letartóztatásba helyezték. 

— Három nőt megtáma-
dott az utcán i t tas ál lapot-
ban Meszlényi István 20 
éves, Bocskai utca 5. szám 
alatt i lakos. Igaz, hogy az 
egyik nő önvédelemből egy 
pofont adott a garázda f ia-
talembernek. mégis most a 
Szegedi városi és járási rend-
őrkapitányság 900 for int ra 
bírságolta. 

— Kétszer rúgott be egy-
mást követő napon és min-
den alkalommal a rendőr-
ség száll í t tat ta haza Papp 
István Szeged. Zsil utca 3. 
szám alatt i lakost. Botrányt, 
okozó részegség miat t 500 
forintra bírságolták. 

— Kéri a Szeged városi 
és járási rendőrkapi tányság 
azt a személyt, akitől a Jég-
kunyhó cukrászdában feb-
ruá r 18-án elloptak egy zseb-
rádiót, hogy jelentkezzen a 
kapitányság első emelet 6-os 
számú szobájában. 

— Helyreigazítás. Április 
4-i számunk Nemzeti ünne-
pünkön című cikkének hete-
dik bekezdésébe értelemza-
varó sajtóhiba került. A hi-
bás mondat helyesen: 
„Minden magyar kom-
munista szívből jövő ér-
zését tolmácsolta Kádár Já-
nos elvtárs az S Z K P XXIII. 
kongresszusán, s Mfejeete: a 
ml pártunk legőszintébb 
egyetértéssel fogadta az e l ő -
t e r j e s z t e t t kongresszusi 
beszámolót". 

LASSÚ 
Várható időjárás 

estig: nyugat felől növekvő 
felhőzet, a délntánl óráktól 
kezdve a Dunántúlon több-
felé eső. Déli. délnyugatira 
forduló, megélénkülő szél. 
A nappali felmelegedés kis-
sé fokozódik. 

Várható legalacsonyabb 
éjszakai hőmérséklet általá-
ban plusz 1—plusz 6 fok kö-
zött, északkeleten egy-két 
helyen gyenge fagy. Leg-
magasabb nappali hőmér-
séklet 14-19 fok között. 
(MTI) 

A Nao kél 5 óra 14 perekor. 
és nyugszik 18 óra 20 perckor. 
A Hold kél 19 óra 48 perekor, 
és nyugszik S óra 53 Derekor. 

VÍZÁLLÁS 
A Tisza vízállása Szegednél 

kedden 373 centiméter. (Apadó.) 

Ö T É V E , 
1961. április 6-án halt meg Jutes 
Bordet Nobel-díjas belga bakte-
riológus. A Nobel-dUat 1919-ben. 
az immuni tás területén tett fon-
los felfedezéseiért Ítélték oda 
számára. 

N E M Z E T I S Z Í N H Á Z 
Este 7 órakor : Hegyek al ján. 

Csokonai-. Odry-bérlet. Vége kb. 
9.30 órakor . 

K A M A R A S Z Í N H Á Z 
Este fél 7 ó rakor : Szegény kla 

betörő. 
MOZIK 

vörös Csillag: ö r ö k megúju-
lás. Előadások kezdése: negyed 
6 és fél nyolc órakor — 
Fáklya: délután 12 én 2 ó rakor r 
Nyúl kolléga házassága, este 4 
és fél 8 ó rakor : Kék rapszódia. 

Postás Mozi: Arsene LuDln. 
(Fél 6 és fél 8 órakora 

INSPEKCIOS ÁLLATORVOSI 
SZOLGALAT 

Saeged város terOleóére 
Aprflls 2-től 9-fg. este 6 órá-

tól reggel 6 óráig (vasár- és 
ünnepnap nappal is) elsősegély 
és nehózellés esetére ügyeletes 
dr. Domonkos Gábor, yezető fő-
áTlatorvos. Lakása : Szeged. Lo-
momba u. 4. Telefon: 34-J8. 

Az állatorvos kiszállításánál 
a héró fél köteles gondoskodni. 

Gyászközlemények 
Mély fá jda lommal tudatjuk, 

hogy szeretett fé r j , édesapa és 
rokon, REMÉNYIK ISTVÁN, éle-
tének 73. évében hosszú szenve-
dés után elhunyt. Temetése folyó 
hó 6-án délután 13 órakor lesz 
a Dugonics-temető ravatalozójá-
ból. A gyászoló család, Molnár 
u. 23. k. 6666 

Mély fá jdalommal tudat juk , 
hogy szeretett J6 fé r j , és rokon, 
ZENTAI GYULA, súlyos, hosszas 
betegség után, 75 éves korában 
elhunyt. Temetése f. hó 6-án 
délelőtt 10 órakor lesz a Gyevi-
temető ravatalozójából. A gyá-
szoló család. Bártfal u. 14. 

T. 14W 
Szeretett édesanyánk, és nagy-

mama. özv. DAUBNER LA-
JOSNÉ, a Szegedi Kenderfonó-
gyár nyugdí jas dolgozója 78 
éves korában elhunyt. Temetese 
f. hó 6 án délután 15 órakor lesz 
az alsóvárosi lemetó kápolnájá-
bóL A gyászoló család, Baj isy-
Zs. u. 19-21. T. 1405 

Mély fá jda lommal tuda l jnk , 
hogy szeretett fér j , édesapa, 
nagyapa, após, TEMESVÁRI JÓ-
ZSEF, életének 64. évében várat-
lanul elhunyt. Temetése f. hó 
6-án délután 13 órakor lesz a 
belvárosi temető ravatalozójá-
ból. A gyászoló család, Pozsonyi 
Ignácz u. 18. T. 1406 

Mély fá jdalommal tuda t juk , 
hogy szeretett testvérünk. SAJÓ 
JÁNOS, nyugalmazott vámszaki 
főtanácsos, életének 82. évében 

elhunyt. Temetése f. M 7-én 
délután 15 órakor lesz a belvá-
rosi temető ravatalozójából. 
Gyászoló testvérei. Csuka u. 1. 

T. JJ07 
Mély fá jdalommal tudat juk , 

hogy szeretett édesapa, nagy-
apa, dédapa, ÁBRAHÁM MI-
HÁLY, életének 92. évében, rö-
vid szenvedés után elhunyt. Te-
metése f . hó 7-én délután 15 óra-
kor lesz az alsóvárosi temető ká-
polnájábóL A gyászoló család, 
Tisza I - n. 68. T. 1408 

Mély fá jda lommal tudat juk , 
hogy szeretett fé r j , édesapa, fiú, 
lest vér és rokon, BAt.DA 1,1 

'.TOS. WFT'CHÍk f t . évében hosszú 
szenvedés után elhunvt. Teme-
tése folyó hó 6 án délután 15.30 
kor lesz a szőregl temető rava-
talazójából. A gyászoló család. 
Szőreg. T. 1409 

Mély fájdalommal tuda t juk , 
hogy szeretett edesapánk, nagy-
apa, KISPÉTEB ISTVÁN, életé 
nek 87. évében rövid szenvedés 
után elhunyt. Temetése f. hó 
7-én délelőtt 10 órakor lesz az 
alsóvárosi temetó kápolnájából. 
A gyászoló család, Mihálytelek, 
Dózsa u. 76. T. 1411 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, mun-
katarsaknak. kik FARKAS JA-
NOSN'É temetésén részt vettek 
koszorú- és virágadományukkal 
mély fá jda lmunkat enyhíteni 
igyekeztek. A gyászoló család. 
Dobó u. IS. T. 1401 

Húsvétra 
100 féle illatból választhat 

kölnivizet! 
L. 12 

M fN ? VÁSÁROLNI ? 
NEM! 

m W L HŰTŐSZEKRÉNYT* 

OTP-HITELAKCIŰBAN IS KAPHATÓ! 

L A K Á S 
Egyszobás összkom-
for tos Petőfi Sándor 
sgt. szövetkezeti la-
kásomat elcserél-
ném egy és fél szo-
bás, összkomfortos 
állami lakásra. — 
„Megegyezünk" 6531 
jeligére a Sajtóház-
ba. 
Elcserélném pécsi 
belvárosi egyszobás 
garzon lakásomat 
szegedi hasonlóért 
vagy szoba-konyhá-
sért . „Május" Jel-
igére a Sallal u. 
Hirdetőbe. 
Belvárosi magas-
földszintes. gázboy-
leros 3 szoba sze-
mélyzeti szobás, 
összkomfortos. 2 be-
já ra tú lakásom el-
cserélném 2 szoba 
összkomfortos plusz 
1 szoba-konyhás la-
kásért. „Orvosnak 
l s megfelel" 6504 jel-
igére a Sajtóházba. 
Budapesti 1 szobát 
szegediért cserélek. 
. Komoly" 6619 jel-
igére a Sajtóházba. 

x 
Odesszai 1 szoba 
garzon, szövetkezeti 
lakásom elcserélném 
hasonló belvárosi 
főbérletl ' lakásért. -
..Gáz szükséges" 
6672 jeligére a Sa j -
tóházba x 
Elcserélném kapos-
vári 2 szoba kom-
fortos lakásomat 
szegedié'". Érd. : Os-
kola u. tfl . fszt. s. x 
Albérleti szoba le-
ánynak kiadó Ro-
honczi u. II. Kábel-
gyár mögött. 

Elcserélném régt-4»é-
rü 2 szobás, I. eme-
leti lakásomat más-
fél. vag hal los egy-
szobás lakásra . — 
„Csere" 6634 jeligére 

Saj tóházba. 
Elcserélném belvá-
rosi egyszobás össz-
komfor tos főbérletl 
lakasom odesszai 
egy-, vagy másfél 
szobás főbérlet ire. 
Költséget téri tek. — 
Érd.: telefonon 48-19. 
Újszeged, Székely 
sor 1/b. 
Külön be jára tú bú-
torozott szobába 
tisztviselőnő lakó-
társat keres. Mé-
r<y u. 12. 
Kettő leánynak bú-
torozott szoba ki-
adó. Lengyel u. 4. 
szám, fszt. X. 
Elcserélném Ady té-
ri kétszobás, magas-
földszintes. napos, 
komfor tos lakáso-
mat kétszobás, 
nagyméretű össz-
komfortosra . „Mi-
előbbi költözés 
63 310" Jeligére a 
Hirdetőbe. x 

El tar tanánk idős né-
nit. vagy bácsit la-
kásért . vagy házért. 
„Megértés 63 325" 
jeligére a Hirdető-
be. x 
2 szoba összkomfor-
tos belvárosi. ház-
felügyelői lakáso-
mat elcserélném ha-
sonló főbérletire. — 

„Megegyezünk 
63 341" jeligére a 
Hirdetőbe. x 
Elcserélném odesz-
szsi egy szoba össz-
komfortos. központi 
fűtéses, szöveikpzetl 
lakásomat belváro-
siért. „Sürgős 
63 354" Jeligére a 

Hirdetőbe. x 

UJ, nagyméretű bel-
városi, másfél szo-
bás, II. emeleti la-
kást cserélek 2. 
vagy 3 szobás .bel-
városira. „Meg-
egyezünk 63 361" Jel-
igére a Hirdetőbe. 

Szoba, konyha, spáj-
zos. száraz lakást 
keresek. „Megegye-
zünk 63 363" jeligé-
re a Hirdetőbe. x 
Nem kü'lön bejára tú 
üres, albérleti kicsi 
konyha kiadó, 
ugyanott Igényjo-
gosultnak bután, 
gázrezsóval átadom. 
Teleki u. 22., há ju l 
az udvarban. 
Albérleti belvárosi, 
gázboyleros, fürdő-
szobával, parkettás, 
utcai szoba kiálló, 
3 férf inak. „6563" 
jeligére a S a f ó h á z -
ba. 
Bútorozott szoba két 
nőnek kiadó, villa-
mos 5 percre. Petö-
fitelep. II. ulea 34. 
2 diák leánynak fü r -
dőszobával albérleti 
szoba kiadó. Attila 
u. 1., I. emelet. 2. 
altó. 
Külön bejáratú bú-
torozott szobámba 
férfi lakótársat ke-
resek. Újszeged, Bal 
fősor 9. 

Szoba-konyhás la-
kást keresek. „Meg-
egyezéssel 63 274" 
Jeligére a Hirdető-
be. 
Külön bejáratú bú-
torozott szoba le-
ánynak kiadó. Ha-
lász u. 4/b. 
Egy szoba személy-
zetis. összkomfor-
tos belvárosi társ-
bérletemet elcserél-
ném garzonért. — 

.Szövetkezeti ls le-
het 63 263" Jeligére 
a Hirdetőbe. 

Kecskeméti, köz-
ponti, 2 szobás la-
kásom szegedire 
cserélném. Dr. 
Bölcskel Tibor, 
Kecskemét. Budai 
u. 2. 

3 diákfiúnak, vagy 
leánynak külön be-
járatú albérleti szo-
ba. fürdőszobás, ki-
adó. Béke u. 10. 

Fiatal értelmiségi 
dolgozó nő külön 
bejáratú bútorozott 
szobát keres. „Csak 
Belvárosban 63 311" 
jeligére a Hirdető-
be. 

Egyetemista leány-
nak, vagy értelmi-
ségi dolgozó nőnek 
társként albérlet ki-
adó. Táncsics Mi-
hály u. 3/a, I. em. 
Elcserélném telefo-
nos, 3 szoba, össz-
komfortos plusz 
személyzetis, min-
den igényi kielégítő 
lakásom budapesti, 
vagy szegedi 1. 
vagy 2 szobásra. — 
Molnár. Vadász út 
4/a. Érd. : 11—4-lg. 
Dolgozó leány al-
bérletet kaphat Idős 
néninél. Csongrádi 
sgt. 1. emelet. 

Elcserélném szoba-
konyhás. f á - ' r - T á -
ból álló lakásom 
hasonlóért, felsővá-
rosiért. Alföldi u. 
7. sz. Ráczné. 

Elcserélném belvá-
rosi. utcai, nagv 
szoba, konyha, elő-
szoba. félkomfortos, 
külön nyári kony-

h á s lakásom. fél-
emeletiért. nagy ud-
varral . „Költséget 
térítek 6561" jeligére 
a Sajtóházba. 

Külön bejáratú pa-
dolt, félig bebútoro-
zott albérleti szoba 
április 16-tól csa-
ládtalan házaspár 
részéae kiadó. Igé-
nyesnek is megfele-
lő. Megközelíthető a 
4-es villamossal. — 
Szeged. Petöfitelep. 
Acél u. 23/a. volt 
23-as u. 977/a. 
Elcserélném debre-
ceni egy szoba 
komfortos lakásom 
szegedi hasonlóval, 
vagy nagyobbra, 
költséget térítek. — 
Clm: Lisztes Sán-
dorne. Debrecen. 
Petőfi tér 17. 

f N ti A T I, A N 

Ház riadú, azonnal 
beköltözhető. Tápé, 
Hunyadi u. 15. sz. x 

Beköltözbető ma-
gánház eladó. Kis-
fa ludy u. 37. x 

Sárga üdülőtelepen 
telek eladó. „Viz, 
villany" 6581 Jeligé-
re a SajtóházSa. x 

250 n-öl ker t eladó 
kis házzal, azonnali 
beköltözéssel. Pe-
tőfitelepen. 7. utca 
332. sz. X 

Magánház eladó, la-
kásátadással . Béke-
telep. Hosszú u. 2. 

x 
Elcserélném szoba, 
kenyhá . soájzos sa-
ját házrészem a 
Nagyállomáshoz 5 
percre, főbérletl 1 
szobás összkomfor-
tosra. Lehet másfél 
szoba is. „Megegye-
zés" 6508 jeligére a 
Saltöbázbs x 

I,"választott fél ház 
egy szoba, konyha, 
előszoba, spájz. 250 
n-öl kerttel, eladó, 

j Érd.: vasárnap. Pe-
tőfitelep. Kinizsi u. 
5. X 

Ház eladó. Világos 
utca és Ballagitó sor 
sarok. 

Körtöltésen bel'l! 
keresek szoba, 
konvha. spájzos 
házrészt megegye-
zéssel. ..30 oflo Ft 
készpénz" 6492 jel-
igére a Sajtóházba. 

x 
Ház eladó és azon-
nal beköltözhető. 
Csereoes sor végén, 
blkaistállóva" szem-
ben. Érd.: Ságvári-
telen Ui Iskolában. 
Szehö 

Szetymazon vennék 
3-4 szobás házat 
gyümölcsössel. — 
Ajánlatokét „Gyü-
mölcsös" 6587 ieligé-
<£> A SAjl 

Zákány u. 50. sz. 
ház eladó lakáscse-
rével. közművesítés 
lehetséges. Érd.: 
Pálma virágüzlet-
ben 12—18-ig. 

Egyszobás ház mel-
léképülettel eladó. 
Újszegeden lakás-
cserével. „Csere 
63 2.95" jeligére a Kí-
gyó utcai Hirdetőbe. 

x 

Kétszobás magánház 
eladó 204 n-öl te-
lekkel. Újszeged. 
Tanács u. 12. x 

Két szoba összkom-
fortos. III. emeleti, 
szövetkezeti lakás 
készDénz.ért átadó. 
„Ülszeged legszebb 
helyén. 63 362" .lei-
igére a Hirdetőbe, x 

Újszegeden. Bérkert 
u. 99. sz.ámú magán-
ház lakásá tadár j" ! 
niadó. ,V-

Ház riadó. Tápé, 
Kikötő sor 69. x 
Ház eladó. Tápé. 
Érd. : Petőfi u. 33. 
Budapesttől 27 km-
re, Maglódon há-
romszobás családi 
ház sürgősen eladó. 
Érd. lehet: József 
Attila sgt. 46., I. em. 
10. Telefon: 52-17. 

Ház két családnak 
is megfelelő. egy-
ben és fele részben 
is. eladó. Beköltöz-
hetően. ösz u. 49. 

Ház eladó beköltöz-
hető lakással. Felhő 
u. 12. 

Azonnal beköltözhe-
tő házrósz eladó. — 
Kecskeméti u. 15/b. 

Eladó belvárosi fél 
ház beköltözhető há-
rom szoba összkom-
fortos lakésátadaa-
sal. „Emeleti" 6682 
jeligére a Saj tónaz-
ba. 

Kertes nagy magán-
ház kél-, vagy há-
romszobás, össz-
komfortos lakásra 
cserélhető, némi 
készpénz ráfizetés-
sel. „Harmincezer 
63 333" jeligére a 
Hirdetőbe. 

Nagy szoba, kony-
ha. mellékhelyisé-
ges. kertes házré-
szemet elcserélném 
kétszobás, összkom-
fortos lakásér t 
esetleg 2 szobásért. 

.Megegyezünk 
63 308" jeligére a 
Hirdetőbe. 
Jó állapotban levő 
11x5 méteres épü-
letrész lebontásra, 
eladó. Tamács Fe-
rencné. Röszke, I. 
Uer. 40. sz. (Ország-
h á z n á l ) 

A L I , A S 

Központi fű tő elhe-
lyezkedne állandó 
munkára fűtési sze-
zonig fizikai mun-
kát vállal. „Kazán-
fű tő" 6686 Jeligére a 
Saj tóházba. 

Bejárónő helyet és 
délutáni mosogatást 
ls keres. Megbízha-
tó. Tóthné, petőfi te-
lep, Dalos u. 5. 

Napi 6 órára házi 
munká t vállalok. -
„Jó bizonyítvány 
Cl 326" jeligére a 
Hirdetőbe. 

AZ ÉM 44. SZ. Ali. 
Építőipari Vállalat 
azonnal felvesz bu-
dapesti munkahe-
lyekre villanyszere 
löket, könnyűgépke-
zelőket (ÉM-vizsgá-
val), kubikosokat és 
férfi segédmunkáso-
kat. Családfenntar-
tóknak napi 15.— Ft. 
nem családfenntar-
tóknak napi 10,-
Fl kü'önélési dijai 
f izetünk. amennyi-
ben vidéki lakáshe-
felentéssel rendel-
keznek és állandó 
lakóhelyűkre na-
ponta nem térnek 
haza. Munkásszál-
lást és napi kétsze-
ri étkezést térilés 
ellenében biztosi 
tunk. Tanáeslgazo-
Iás és munkaruha 
szükséges. Továbbá 
felveszünk sz.cptem 
berl beiskolázással 
kőműves, ács. vb. 
szer., hidegpadló és 
parkettás szakmá-
ban Inarl tanulókat 
8 általános Iskolai 
végzettséggel. Je-
lentkezés levélben. 
Clm: Budapest V., 
Kossuth Lajos tér 
13—15. sz. x 

Okleveles tízéves 
gyakorlat tal ren-
delkező állattenyész-
tő elhelyezkedne 
Szeged környéki 
gazdaságban. „La-
kás szükséges" 6564 
jeligére a Saj tóház-
ba. x 

Í Ü Í Ü B 
Bélyeget legelőnyö-
sebben vásárolhat , 
értékesíthet. Falua 

bélyegkereskedés. 
Kelemen u. 4. x 
Likőr, rum. pálin-
ka essenciák ismét 
érkeztek. Gyógy-
növény Szaküzlet, 
I.enin kr t . x 

Kárpátiné képkere-
tező ú j üzlete Le-
nin krt . 77. (Voit 
trafik.) x 
Szalagfflresz-resze-
lők, műhely resze-
lők, ráspolyok ü j -
ravágása minőségi 
kivitelben. Reszelő-
vágónál, Pulcz u. 11. 

x 
Fajrózsák, cser jek. 
korlátolt mennyiség-
ben még Kaphatók. 
Tulllusz Mihálynál, 
Újszeged. Bérkert 
u- 26. x 

Szalagfürész-resze-
lők és fürészre-
szelők új ravágásét 
vállalom. Temkó, 
reszelővágó Kossuth 
Lajos sgt. 34. (Régi 
helyen.) x 

Kert ásását válla-
lom. Petőfi Sándor 
sgt. 28.. udvarban 
Jobbra. 
Garázs Belvárosban 
azonnal Jdadó. Dugo-
nics u. 3-5.. I. 10. 
( ipőfestcs . retikül-
fcstés minden szín-
ben Csordás bőrru-
hakészítő mesternél. 
Szent Miklós u. 7. 

X 
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