
Elcserélném buda-
pesti kétszobás össz-
komfor tos lakáso-
mat szegediért, ha-
sonlóért vugy egy-
szobásért. ..Buda-
pest. XIX. ker. Hun-
gária út 21. x 
1 szobás összkom-
fortos lakást kere-
sek. Kis css'iádt há-
zat bérelnek. Újon-
nan épült családi 
ház 1 szobás össz-
komfortos lakásért 
elcserelhető meg-
egyezéssel. . .Nyár ' 
8427 teligére a Saj-
toházba. x 
Két nö részére kü-
lön beláratü búto-
rozott szoba kiadó. 
Június l -érr . Petöfl-
'»len. v t . u. 787. 5Z 
Magányos lói kere-
ső nó. házaspár, 
t agy idősebb hölgy 
eltartásáról gondos-
kodik lakásáért . -

. Leinformálható" 
•014 lellgére a Saj-
tóházba. x 
Lrkásrsere . Ingat-
k.n átírással cse-
rélem a Balaton dé-
n oldalán nagy szo-
bn. konyha, soájz. 
verandás házrésze-
met 200 n-öl a víz-
iói 1 km szegedi 
lakásért . Kis Jó-
zsef. Balatonószöd, 
Adv E. p. 6. X 
! szoba komfortos 
lakást, vagv örökla-
kást keresek esetleg 
magánház cserével 
tojszti " 4 x 

Beköltözhető vagv 
ez évben elkészülő 
szövetkezeti vagv 
társasházban levő 
kétszobás lakást 
költségtérítéssel át-
veszek. Készpénz. 
«4 731" lellgére a 

Külön beiaratu bú-
torozott szoba für -
dőszoba-használattal 

Igényes férfi részé-
re iúnlus l-re kLadó. 
Bem tábornok u. 16. 
Gvurisnó 
Elcserélném U.1 más-
fél szobás plusz ét-
kezőíülkés. I. eme-
leti, központi fűté-
ses szövetkezeti la-
kásomat másfél szo-
ba összkomfortos 
főbérletl lakásra. -

Szegei" R414 lel-
leerc a Saitóházba 
Főbérletl féregmen-
tes kis lakásom el-
cserélném hasonló-
ra rókúslra. Révai 
•j 6. sz. 
Belvárosi külön be-
járatú szobába egy 
férfi szobatárs 3 
hónapra kerestetik. 
Erd.: délután Török 
utca 4 b. TIT. 26. sz 
alatt 
Egy gyermekkel, 
egyévi időtar tamra 
külön bejáratú bú-
torozott szobát ke-
resek. ..Sürgős" 
6383 lellgére a Saj-
tóházba. 
Elcserélném szente-
si kétszobás. kom-
fortos. mellékhe-
lyiségei: Rakásomat 
szegedi hasonlóért, 
t t s v fürdőszobásért. 
..Sürgős 78 176"Jel-

l sérc a Hirdetőbe. 
x 

Szövetkezeti lakást 
(lehetőlep 2 szobást) 
. .Átvennék 78 210' 
Jeligére a Hirdető-
he. x 
Szent György téren 
levő utcai napfé-
nyes szoba, konvha 
soálzos. fél szuterén 
lakásomat elcserél-
ném egy- vagv két-
szobásra ..Költsé-
get térítek 78 28<r-
lengére a Hlrdető-
v , 

Külön bejáratú ~tnT 
torozott szobn két 
•érft részére kiadó. 
Móra u. .33'a. 

Elcserélném szép 
komfortos. Marx 
téri. n . emeleti la-
kásom összkomfor . 
tosért I. emeletig. 
..Biztosan megegye-
zünk 78 187" Ieligére 
a Hirdetőbe. 

' Egy szoba hallos, 
gázboyleros. I. eme-
leti összkomforto-
mat hasonlóra vagv 
nagyméretű egyszo-
bás. összkomfortos-
ra cserélném. .Ma-
gasföldszint 78 189" 
ieligére a Hirdető-
táv 
Magányos dolgozó 
nő üres albérleti 
szobát keres. .Sür-
gős 78 23.3" Ieligére 
a Hirdetőbé. 
Elcserélem sürgősen 
szoba, konyha, fás-
kamrás lakásom Ve-
resáes u. 47. Erd.: 
e háztulajdonosnál . 
Albérleti szoba 
egyetemnél két dl-
ákf lúnak kiadó. — 
Hunyadi sgt. 4.. III. 
"4. 
Albérleti szoba 
soáizzai kiadó két 
dolgozó nőnek vagv 
házaspárnak. Ságvá-
rtteleo. Moholl utca 
12. 

Kétszobás, személy-
zetis. nagyméretű 
összkomfortot cse-
rélek két lakásra. 
..Egyik lehet szö-
vetkezeti 78 324" lel-
lgére a Hirdet Óh-
Rókusi magánház-
ban levő 2 szoba, 
összkomfortos la-
kást cserélek két 
nagyszoba. össz-
komfortos vagv kát 
és fél—háromszobáo-
ra. Sürgős 78 330" 
Ir-uaérp - H i r d e t ő b e 

Szobn-konvhás, 
soáizos (gáz. víz 
l ent) emrietl . ház-
felügyelőt lakásom 
'őbérletlre cseré-
lem. Belvárosi 
78 337" lellgére a 
Hirdetőbe. 
Belvárosban főbérl" . 
H lakást ke res ik 
kattcésrtéritéssel. — 
.Július egv" 8273 

telisére a Saltóház-
hs. 
Sürgősen elcserél-
ném Dunaújváros 
közoontjéban levő 
kétszobás. t ávfű té -
ses. názos lakásom, 
hasonló távfűtéses . 
Pázos szegediért. — 
Dunaújváros Be-
loiannisz u. 16.. II 
1. trilcska 
Osszcköltözök! Két 
szoba. személvzeti 
szobás. összkom-
fortos lakást két 
egyszoba összkom-
forttá cserélnék. — 
Körúton belül, vagv 
ÍTlszegeden. .8313' 
Jeligére a Saitóház-
ba. 
Nagyméretű 3 szo-
ba.személyzeti szo-
bás összkomfortot 
cserélnénk. ? szoba 
hallos vagv 2 szoba 
) álófülkés összkom-
fortért . . .Nyár" 8358 
teligére a Saltóház-
t». 

i n a a t t , a v 

Baktó nem kisajátí-
tott terület . 928 n-öl 
gyümölcsös ház-
hely kis épülettel, 
vlzzol eladó. Erd.: 
Récsi krt . 7. x 
l akó nélküli ház át-
adással és cev ház-
hely eladó Kiskun-
dorozsma Damja-
nich u. 21. x 
Ház eladó 508 n-öl 

pvümölcsöskerttel. 
Vaev kisebb kertes 
házzal elcserélhető. 
• Kis ker tes liáz" 
8338 lellgére a Sa j -
tóházba^ x 
Algyő. Temesvári u. 
••5 sz. ház eladő. — 
Gazdálkodásra is al-
kalmas ivóvíz bent 
"an. Érd. : ugyanott . 

x 
2 szobás kertes ma-
gánház eladó. Do-
rozsma. Baicsy-Zs. 
U. 21 x 

Eladó énftéar! enge-
déllyel 288 n-öles 
telek kövesüt mel-
lett. Újszeged. Thö-
köly u. 15. Érdek-
lődni Újszeged, Asz-
talos u. 33. 
Eladó 2 szoba kom-
fortos plusz udvari 
kis szoba, konyha, 
spájzos magánház. 
Csongrádi sgt. 108. 
Juhász. x 
Újszegeden Bérkert 
u. 99. sz. kettőszo-
bás magánház. la-
kásátadással eladó. 

x 
ÚJ-Petőfltelep, Virág 
utca 5. számú 2 szo-
bás előszoba, kony-
ha. soálzos ház 
azonnali beköltőzés-
sel eladő. x 
.'láz azonnali beköl-
tözéssel eladó. Tá-
pé Felszabadulás u. 
F. S7. 
Beépíthető telek 
sürgősen eladő. — 
Érd.: Köztársaság 
t a r 14. 
újszegeden kétszo-
ba. összkomfortos 
út ház eladó. Ipari 
á i«m. magasnyomá-
sú viz bent. 400 
n-öl telekkel. ker-
tészkedésre ts al-
kalmas. azonnali la-
kásátadással. Érd.: 
Útszeged. Sepsl u. 
14. . 
Kereszt u. 19. számú 
srroktelek eladő. 
Tud. Csaba u. 83 
Ház eladó villamos-
hoz buszhoz közel. 
Táoé. Damlanich u 
15 
Eladó kis magánház 
és Csepel motor. -
Tápé. Bem tábor-
nok u. 18. sz, 
Kétszobás családi 
ház 230 n-öles kert-
iéi eladó. Megtekint-
hető délután. 5 után. 
Hattyastelep. Titeli 
u. 7. 
Balatonszemes mel-
lett egyszerű földes 
száraz házrészemet 
elcserélem. tu la j -
don átírással szege-
di főbérletért. Ut-
cai nagy szoba, 
konyha, spáiz. ve-
randa szép kert. 200 
r.-tü. Kiss József. 
Balatonőszöd. Ady 
Endre u. 6. x 
Kétszobás szövetke-
zeti. vagy magán-
házrészt veszek. — 

.40 0)0 Ft 78 133" jel-
igére a Hirdetőbe. 

Ház eladő lakását-
9 dóssal két csa-
ládnak ls megfelel-
ne. vagy elcserél-
ném kisebbért is. 

Megegyezünk -
78160" Ieligére a 
Hirdetőbe. 

Eladó 4120 n-61 feke-
teföld. kukoricave-
téssel együtt. 20)0 1 
n-öl őszi- és kajszi-!" 
barackos. 1280 n-öl 
szőlő nyári termés-
sel t 900 n-öl szántó, 
lakóházzal együtt. 
külön 7 kh homok-
föld vetéssel együtt 
betegség miatt, 
azonnal eladó, vagy 
bérbe kiadó. Érd.: 
lehet: Németh Mlk-
lösné tulajdonosnál 
a helyszínen Sipos-
malom mellett. Kí-
gyós 114. sz. 

Házrész lakáscseré-
vel eladó. Szél u. 
10. szám. 

Belvárosban. vagv 
környékén 3 szobás 
házat, házrészt, szö-
vetkezeti lakást ke-
resek. ..158 000 78 318" 
.ieligére a Hirdetőbe 

Eladó 2 szobás csa-
ládi házam 1 szoba, 
városi csere szüksé-
ges. Petöfitelep. IX. 
u. 507. 

Ház eladó lakáscse-
rével. Érd.: Béke u. 
18.. emelet 9 

Jó karban levó kis 
utcai magánházam 
eladom lakáscseré-
vel. .Részletes a ján-
latot 78 327" jeligére 
a Hirdetőbe. 

314 n-öl telek eladó 
Petőfitelep. 3 darab 
Ikerablak, mennye-
zet. deszkák. Mik-
száth Kálmán u. 24. 
Kuklis László. x 

Újszegeden kismére-
tű kétszobás magán-
ház télies átadással 
eladó ..Víz bent 
78 331" jeligére a 
Hirdetőbe. x 

Vennék kertes kis 
magánházat a benne 
levő lakásra nincs 
szükségem. Kert 
kell 78 3.32" ieligé-
re a Hirdetőbe. x 

Hétvezér n. 35. sz, 
ház lakáscserével 
eladő. Érd. : Arvtz 
u. 88. 
Jánosszallási állo-
mástól 10 nerc tá-
volságra levő gyü-
mölcsös. szőlő 2 
szoba, mellékhelyi-
ségek és pincéből 
aMó épülettel eladó. 
Szatymaz II.. 79. 

* r. f• * m 
KIFUTÖT 
szllnk. — 
virágüzlet. 

felve-
. ,Pálma-

Újszegeden 2 szobás 
magánház lakását-
adással eladó. Rózsa 
Ferenc sgt. 103. 
Körúton telek ga-
rázzsal balkaros ci-
pészgén. csiszoló-
gép eladő Csongrá-
di sgt. 49.. emelet, x 

Beteg mellé gondo-
zónőt felveszek, tel-
les ellátással bent-
lakás lehetséges le_ 
het vidéki is. Szőre-
gi út 87. 

Az ÉM 44. S 7 Ali. 
Építőipari Vállalat 
azonnal felvesz bu-
dapesti munkahe-
lyekre fémcsü-á'l-
ván.vozókat. burkoló-
kat kubikosok*! és 
férfi segédmunkiso . 
kat. Családfenntar-
tóknak havi 360.- Ft 
(napi 15.- Ft), nem 
csaléőfennta'"ólinaV 
havi 240.— Ft ('ta-
ni 10.- FO különélé-
si di jat fizetünk 
amennyiben vidéki 
lakásbejelentéssel 

rendelkezne* és ál-
landó lakóhelyükre 
naponta nem térnek 
haza. Munkásszál-
lást ós naol kétsze-
ri étkezést - térí-
tés ellenében — biz. 
tosftunk. Tanácsi 
Igazolás és munka-
ruha. szakmunká-
soknak szerszám 
szükséges. Cím: Bu-
dapest V„ Kossuth 
Lajos tér 13-15. -
Munkaerőeazdálko-

TekeálUtókat azon-
nal felvesz a SZAK 
tekeszakosztálya. Je-
lentkezni délután 2-
tó! Vörösmarty utca 
5. alatt. x 
Gyermekszeretö fő-
ző bejárónőt kere-
sek hatéves iskolás 
és négyhónapos 
gyermekek mellé, 
eéoesitett háztartás-
ba. Jelentkezés .,Jó 
gyermekek" 8389 jel-
igére a Sajtóházba 

x 

Gyermekszeretö asz-
azonvt keresek két 
másfél éves kisgyer-
mekem mellé állan-
dó délelőttre. Bécsi 
kr t 21. 
Nyolcórás csak kéz-
besítői állást válla-
lok. iktatáshoz és 
stencilezéshez gya-
korlatom van. ..Ró-
zsa 78 135" jeligére 
a Hirdetőbe 
Fiatal. ügyes női 
fodrásznőt keresek. 
..Szorgalmas 78 195" 
ieligére a Hirdető-
be. 
Háztartási segítséget 
keresek délelőttre. 

NvugdHas is lehet 
78 334" Ieligére a 
Hirdetőbe. 

e g y é b 

j Bélveget legelőnyö-
! sebben vásárolhat 

értékesíthet. Falus. 
bélvegkereskedés. 

Kriemen u. 4. x 

Magasvérnyomás, 
érelmeszesedés 

gyógy élelmezésére 
friss Viroma szörp 
érkezett. Gyógynö-
vény Szaküzlet. x 

Sportolók, gépkocsi-
vezetők, f igyeleml 
Megérkezett a Vita-
sprint fá radékony-
ság ellen, alkohol-
mentes biológiailag 
értékes űdltő Ital. 
Gyógynövény Szak-
üzlet. Lenin krt . 57. 

x 

Cipőfestés, retikül-
íestés minden szín-
ben Csordás bőrru-
hakészitő mesternél. 
Szent Miklós u. 7. x 
Belvárosi üzlethelyi-
ségbe betársulnék 
női divatcikkel, 
költséget téri tek. — 
. .Pénzzel rendelke-
zem" 8204 jeligére a 
Sajtóházba. 

Par tnernőt keresek 
Balatonfüredre jún. 
4-től 15-ig, szoba fe-
jenként napi 30 Ft. 
Szabóné. Pllllch K. 
u. 33. 

Belvárosi földszintes 
házam eladnám két-
szobás összkomfor-
tos beköltözhető la-
kással. egyszobás, 
összkomfortos lakás 
szükséges, lehetőleg 
földszintes, közpon-
ti fűtéssel. Dugonics 
u. 23.. hárorp csen-
getés 10—17 óra kö-
zött. 
Beköltözhető eav-
szobás-konyhás há-
zat. házrészt vagy 
öröklakást keresek. 
IS 000 kp. ..Nagyon 
sürgős" 8436 ieligére 
a Sajtóházba. 
Fél ház eladó. Érd. : 
Dsnkó Pista u. 11., 
este 6-tól. 
Két szoba-konyhás 
házrész garázzsal, 
rzonnall átadással 
eladó, ösz u. 49. 

Újszegeden Kállay 
fasorban villamos-
hoz öt perc. kis ház 
szoba konyha át-
adással süágősen el-
adó. lakáscserét be-
számitok Érdeklőd-
ni: Bárka u. 4/b. 

Fél ház eladó lakás-
átadással. minden . 
elfogadható áron. — 
Kossuth La jos sgt. 
105. Czirokék. Ér-
deklődni: délután 3 
órától. 

és » • 
noi Férfi 

csökkent munkaképességű dolgozókat 
két műszakos fémtömegcikk készítő és textilvarró 

' munkára felvesz a Siketek és Csökkent Munkaképes-
ségűek Ktsz. Szeged. Attila u. 11. sz. 

Csökkent munkaképességre jogosít: valamilyen beteg-
ség miatti orvosilag igazolt 50 %-nál nagyobb munka-
képesség csökkenés, legalább kettő tizennégy éven alu-
li gyermek gondozása, valamint a nyugdíjkorhatár el-
érése. 

xS. 78 306 

A Szegedi Konzervgyár hódmezővásárhelyi telepén a 

munkásfelvételeket 
1066. V. 26-ÁN MEGKEZDI. Jelentkezni lehet a hód-
mezővásárhelyi telepen reggel 8—10 óráig. 

xS. 78 325 

RÖVIDEN 
1968. MA.TúS 25.. SZERDA 

NÉVNAP: ORBÁN 

ZIVATAR LEHETSÉGES 
Várható időjárás ma es-

tig: felhőátvonulások, szór-
ványosan előforduló esővel, 
a Tiszántúlon helyenként zi-
vatarral . A nappali felmele-

gedés keleten gyengül. 
Várható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet 18—23 fok 
között. (MTI) 

A Nap kél .7 óra 58 perckor, 
éa nyugszik 19 óra 2s perckor. 
A Hold kél 8 óra 22 perckor, 
és nyugszik n óra 'W perckor. 

Vl7.Al.LAS 
A Tisza vízállása Szegednél 

kedden 78 cm. (Apadó.) 
HAROMSZAZOTVEN ÉVE, 

született Cario Dolci (1816—1886) 
olasz festőművész a firenzei is-
kola egyik utolsó kéovlsel He. 
A firenzei festők legtöbbje Ró-
mában a monumentál is barokk-
feslészet központjában műkö-
dött már . ő azonban otthon ma-
radt. és kifejlesztette a helyt ha-
gyományt kbol táplálkozó egyéni 
festői stílusát. A rirenzei b;i-
rokkfestészei 'ieglellemzöbb. leg-
jobb képvisejőle. 

TlZ ÉVE 
halt meg Supka Géza (1883— 
1956) ú isé t i ró . műtörténész, ré-
gész. az októberi forradalomban 
a Nemzeti Múzeum Igazgatóin. 
Emigracióia után a Magyar Hír-
lap publtelstála. a Ll tera tura fő-
szerkesztője. 1934-től a Széche-
nyi Könyvtár munkatársa , a fel-
szabndulás után ismét a Nemze-
ti Múzeum vezetőie. elnöke. A 
polgári radikal izmus egyik le-
les képviselője. Móra Ferencnek 
- szakmai és világnézeti indíté-
kokból fakadóan — bará t ja . Mó-
ra az ő ösztönzésére irta Hanni-
bál föltámasztása cimű regé-
nyét . (1924) 

n e m z e t i s z í n h á z 
Eete 7 ó rakor : Imádok fér jhez 

menni. Bérletszünet. Vége kb. 
10 órakor. 

k u l t ú r p a r k 
Nyitva 13 órától 21 óráig. 

MOZIK 
Vörös Csillag: Hétköznapi fa-

sizmus. Előadások kezdése: 5 és 
8 órakor. — Fáklya: délután 2 és 
4 órakor- Kötélen este 6 és 8 
órakor : Szárnyas Fifi. 

Postás Mozi: F.gv kis csibész 
viszontagságai. (Fél 6 és fél 8 
órakor.) 

A DÉL-MAGYARORSZAQ 
FÉNYÚJSÁGJA 

10 órától 22 óráig sugároz hí-
reket a Klauzál téren. 

INSPEKCIOS ALLATORVOS1 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 
Máius 21-től 28-ig este 6 órá-

tól reggel 6 óráig (vasár- és ün-
nepnap nappal Is) elsősegély és 
nehézellés esetére ügyeletes: dr. 
Rosti Ince állatorvos. Lakása : 
Gogol u. 6. Telefon: 36-48. 

Az állatorvos kiszállításáról 
a hívó fél köteles "ondoskodnl. 

— Súlyos közlekedési bal-
eset történt a szabadkai 
úton Röszke előtt. Papp De-
zső Röszke, I. kerül® 1. 
szám alatti lakos egy álM 
gépkocsit előzött motorke-
rékpárral. Közben a gépko-
csi elindult, s összeütköztek. 
Papp Dezsőt súlyos sérülés-
sel szállították a mentők 
kórházba. A vizsgádat az 
ügyben tart 

— Avartűz volt a Rúzsá-
hoz közeli erdőségben Pel-
sőbordányban. Mintegy 400 
négyzetméteren égett le az 
avar. Szerencsére kevés fa 
esett áldozatul a tűznek, 
amelyet gyermekek okoztak 
játékból. A szegedi és a 
községi önkéntes tűzoltók 
akadályozták meg a tűz to-
vaterjedését. 

— Belekötött egy társa-
ságba az utcán Ferenczj 
László. Szeged, Ungvári ut-
ca 2. stám alatti lakos. K. 
Sz. I. 17 éves fiatalkorú tár-
sával. Ferenczit 600. társát 
500 forintra bírságolta a 
Szeged városi és járási 
rendőrkapitányság garázda-
ság miatt. 

— Fogadóóra a rendőrsé-
gen. A Csongrád megyei 
Rendőr-főkapitányság veze-
tője május 28-án délelőtt 9 
órától 12 óráig (Szeged. Kos-
suth Lajos sugárút 22—24. 
szám. I. emelet 103. számú 
helyiségben) tart fogadóórát 
a lakosság részére. A Szeged 
városi és járási rendőrkapi-
tányság vezetője május 31-én 
délután 14 órától 17 óráig 
(Szeged. Párizsi körút 42. 
szám. I. emelet) hivatalos 
helyiségében tart fogadóórát 
a lakosság részére, 

— Az Iskola-tv által ötö-
dikesek számára rendezett 
biológiai Ki mit tud? vetél-
kedőn negyedik helyezést 
ért el Ványai Éva, a szegedi 
gedói általános iskola V/B 
osztályos tanulója. A tv jú-
nius 3-án közvetíti ezt a ver-
senyt az iskolatelevízió adása 
keretében. 

Előadások, rendezvények 
—I A / szalámigyártás Időszerű 

kérúépéi címmel a Maevar Élel-
rr.isxerir.ari Tudományos Egye-
sület Csongrád megyei csoport-
ja és húsipari szakosztálya ren-
dezésében ma. szerdán délután 
3 órai kezdettel előadást tart a 
Szegedi Szalámigyár kul túr ter -
mében (Maros u. 21. sz.). Hárs 
Feienc szalámimester . 

— A ü l . ötéves terv a faipar-
ban címmel Stróbl Kálmán tart 
előadást ma. szerdán délután 
fél 5 órai kezdettel az MTESZ 
Széchenyi tér 3. szám alatti he-
lyiségében. 

— A Bakony és Balatonfelvi-
dék természeti szépségei címmel 
tart előadást Nagv Jenő gyógy-
szerész a Gyógyszertudományi 
Kar n . számú tantermében 
(Eötvös u. 2.) máius 2fi-án. csü-
törtökön, délután 5 órai kezdet-
tel. J f l j " . t 

— Akvarisztikánk helyzete 
címmel tar t előadást dr. Lányi 
György, a TIT biológiai választ-

R Á D I Ó M Ű S O R 

A Csongrád megyei Mezőgazdasági Gépjavító 
Vállalat. Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 5. sz. 
alatt azonnali belépéssel felvesz 

LAKATOS. VASESZTERGÁLYOS. VILLANYHE-
GESZTÖ, AUTOGÉN HEGESZTŐ, MOTORSZERELŐ, 
VALAMINT SEGÉDMUNKÁSOKAT 

Bérezés: teljesítménybér, munkásszállás nincs. 
Ebédet térítés ellenében biztosítunk. Jelentke-
zés a vállalat munkaügyi osztályán, mindennap 
reggel 7—9 óráig. 

H. 51835 

A Szegedi Konzervgyár azonnali belépéssel felvesz 

férfi és nöi segédmunkásokat 
Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán (Ró-
kusi ff. 6.) 7—14 óra között. 

Kossuth Rádió 
4.30 Hitek, 4.32 Ha Inaitól reg-

gelig . . 5.00 Hírek. 5.30 Reggeli 
Krónika. 0.45 Falurádió. 6.00 Hi-
tek. 6.30 Hirek 7.00 Reggeli 
Krónika II. 7.13 Körzeti időjárás 
7.30 Ui könyvek. 8.08 Hírek. 8.03 
Műsorismertetés 8.20 Klasszikus 
operettrészietek. 8.55 Orvosi ta-
nácsok. 9.00 Az aranypálca. Me-
se. 9.10 Iskolai kórusok énekel-
nek. 9.20 Vivaldi-versenvmüvek 
10.08 Hírek. 10.10 Könnyűzenei 
hiradó. 10.53 Néhány perc tudo-
mány. 11.00 Iskolarádió 11.15 
Lóránd István dalaiból. 11.27 A 
Szabó család. 11.57 Hallgatóink 
figyelmébe! 12.00 Hírek. Nemzet-
közi lapszemle 12.15 Nóta-
csokor. 12.37 A budapesti szín-
házak műsora. 13.00 Válaszolunk 
hallgatóinknak. 13.15 Beethoven 
VI. (Pastorale) szimfónia. 14.00 
Hírek. 14.05 Munkásénekkarok a 
mikrofon előtt. 14.15 Lányok 
aaszonvek 14.45 Könnyű fúvós-
muzsika. 13.00 Zongoraművek. 
15.40 Isten véled, atomkor! Foly-
tatásos regény. V. rész. 16.00 Hí-
rek. 16.15 Tánczenei koktél. 
17.05 Kapcsoljuk a Budapesti 
Nemzetközi Vásárt. 17.20 Opera-
barátoknak. 18.00 Mi történt a 
nagyvilágban? 18.15 Hazánk hí-
rei. 18.20 Daloló nagyvilág. 18.52 
Villanófényben: a Budapesti 
Nemzetközi Vásár. 18.57 Húszas 
stúdió. 19.54 Jó éiszakát gyere-
kek! 20.00 Esti Krónika. 20.20 
15 ezer ki lométer — rádióra 
hagszerelve VI. rész 21.08 Az 
áruló. Rádiójáték, n . rész. 22.00 

Hírek. 22.10 Időszerű nemzetkö-
zi kérdések. 22.20 Sporthírek. 
22.25 Világhírű előadóművészek 
Liszt-hangversenve. II. rész. 22.52 
Mai szemmel. 23.02 Könnyűzene. 
24.00 Hirek 0.10-0.25 Ponehiellt: 
Gloconda — Barnabás monológ-
ja és az I. falvonás f ináléja. 

Petőfi Rádió 
4.30—10.58 Azonos a Kossuth 

Ráaió műsorával. Közben: 6.20-
6.30 Torna. 10.00—10.10 Hírek. 
Hazai lapszemle. 10.10—11.59 Xe-
r.és műsor. 12.00—12.15 Hirek. 
Nemzetközi lapszemle 13.43 Idő-
iárás- és vlzáUSslelentés. 14.00 

Könnyűzene. 14.30 Gounod ope-
rá i tó l 15.00 Hírek. 13.05 Népi 
rruzsika. 15.35 Orvosi tanácsok. 
15.40 Argentin dalok. 15.50 Dél-
utáni hangverseny. 17.00 Hírek. 
17.05 Könnyűzenei híradó. 17.50 
Kirdetőoszloo. 18.00 Hangleniez-
gyűj tők húszperce. 18.20 Rádió-
szabadegyetem. 18.45 Kamaraze-
ne. 19.00 Hírek. . 19.10 Gazda-
szemmel a nagyvilág mezőgaz-
daságáról. 19.25 Wagner: A 
nürnbergi mesterdalnokok, Há-
romfelvunásos opera. Közben: 
20.54 A vén cigány. Vers 21.00 
Hírek. 21.05—21.15 A magyar for-
radalmi munkásmozgalom törté-
nete első kötetének ismertetése. 
22.20 A mosolv országi . Operett-
részletek. 22.56 Ügetöverseny-
eredménvek 23.00—23.15 Hírek. 

t e l e v í z i ó m ű s o r 
Magyar televízió 

17.30 Hírek. 17.10 Hol volt. hol 
nem v o l t . . . 1. A neveletlen kis-
kacsa. (Bolgár bábfilm.) 2. A kis 
hegedűs. (Magyarul beszélő 
szovjet relzrnm.) 18.10 Csak fér-
f iaknak! Kisfilm. 18.20 Mi sazda-
ségosabtb? Riportfilm. 18.40 Ze-
nei figyelő. A tv zenei ú jságja . 
19.15 Esti mese. 19.30 Tv-hiradó. 
19.50 Divatbemutató. Közvetítés 
a budai várpalotából . 20.50 Iro-
dalmi képeskönyv: Benda szí-
nész és a többiek . . . 21.45 Hol 
tart ma az orvostudomány 7 Az. 
ideges eredetű panaszok. 22.20 
Tv-hiradó. II. kiadás. 

Jugoszláv televízió 
14.40 Kézilabda-mérkőzés köz-

vetítése Kumrovecből. 16.20 
Drvar. Ismeret ter jesztő előadás. 

16.45 Gyermekműsor . 17.00 A vi-
lág képekben. 17.30 Az tflúság 
napja . Közvetítés az Ifjúsági 
otthonból. 18.30 Tv-újdonságok. 
18.43 Zér.ekari muzsika. 10.18 Tv-
posia. 18.30 Intermezzo. 19.40 
Hirdetések. 19.54 Jó éiszakát. 
gyerekek! 20 00 Közvetítés a Ju-
goszláv Néphadsereg stadioniá-
ból. 21.30 Já tékf i lm. 2.7.00 Ma. 
23 40 Mit szeretek? 23.43 Tv-hir-
adó 

Román televízió 
18.00 Tv-híradó. 18.15 Legki-

sebbleink műsora. 18.35 Iskolá-
soknak. 19.00 Fllmriport . 19.13 
Megemlékezés. 19 30 Str indberg: 
Júlia kisasszony. Színházi köz-
vetítés. 21.00 Zenei műsor 21.30 
Tv-hlradó 

m á r v á n a k t i tkára holnap, csü-
törtökön este 6 órakor a TIT 
Kárász utcai klubhelyiségében. 

— Ma utazik Párizsba dr. Witt-
mann Tibor egyetemi tanár, a 
Józset Attila Tudományegyetem 
oktatási rektorhelvettese. Kéthe-
tes franciaországi tartózkodása 
alatt Bordeaux-ban a 16. századi 
spanyol abszolutizmusról tart 
előadást, 

— Dr. Szabó Zoltán akadé-
mikus. a József Attila Tudo-
mányegyetem rektora dr. Ke-
menes Bélának, a jogtudományt 
ka r dékániának és dr. Márta Fe-
rencnek. az egiK>iemi pár tbizol t . 
ság t i tkárának kíséretében teg-
nap Űlvldékre utaz itt. ahol a 
szegedi es úivideki tudománv-
eevetem kölcsönös együttműkö-
dési szerződését Í r ják alá. 

— Orgonahangverseny a Dóm-
ban. A Filharmóniai Társaság 
szezonzáró C-bérietl hangverse-
nyére kerül sor pénteken. 27-én 
este 8 órakor a Dómban. Le-
hotka Gábor (orgona) és Szik-
lav Erika (ének) koncert jén 
Bach Liszt Franck Reger. 
Glordano. Hönrtel. Mozart és 
Schubert művek hangzanak el. 

Gyászközlemények 
Fájdalcmtól megtört szívvel 

tudat juk , hogv drága ló feleség 
és édesanya. FENYŐ MATYA3-
NE f. hó 23-án elhunyt. Temeté-
se pénteken. 27-én fél 11 órakor 
lesz az izr. temetőben. A gyá-
szoló család. Bolyai J . u. 8. 

S. 78 338. 
Mély fá jdalommal tuda t juk . 

hogy drága jó feleségem, édes-
anya. nagymama, KÉRI 
LASZLCNÉ Bábapál Julianna, 
életének 09. ér ében hosszú szen-
vedés után elhunyt. Temetésé 
folyó hó 25-én délután 15 óra-
kor lesz a Gyevl-temetö ravata-
lozójából. A gyászoló család. 
Dobogó u. 17. Petőfitelep. 

k. 8145. 
Mély fá jdalommal tudat juk , 

hogy szeretett kislányunk. KO-
NYA MARIA, életének 16. évé-
ben súlyos betegség után el-
hunyt. Temetése folyó hó 25-én 
13 órakor lesz az alsóvárosi te-
mető kápolnájából. A gyászoló 
esalad Kénytelen sor 15. 

T. 1351. 
Köszönetei mondunk mindazon 

rokotfoknak. isme 
szeretett kisfiunk. SZABÓ LACI-
KA temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal 
mély fá jda lmunkat enyh' teni 
igyekeztek. Köszönetet, mondunk 
továbbá a gyermekklinika orvo-
sainak és ápolóinak éü'ozatos 
m u n k á j u k é n A gyászoló csa-
lád, Brüsszeli krt . 17. T. '539. 

CAMPING KIÁLLÍTÁS 
Nyitva: naponta 10-től 19-ig. Belépés díjtalan. 

nyílik Újszegeden a Vigadó nagytermében 

Rendezi: Csmv. Iparcikk Kisker. Vállalat. 

Május 2 5 - 3 3 6 
S 78 33 
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