
lei a szennyes 
P. Princ Richárd, vállalati fő-

könyvelő éppen Talán Helénkére 
gondolt, az újsütetű, aranyat érő kis 
gépirólányra. Milyen más is ez a 
Helénke — tűnődött, s elméjében 
fölrémlett az előd, Fuvallta Lívia 
rosszemlékű alakja. Az a nő ugyan-
is 

Idáig jutott a közügyekről való 
elmélkedésben P. Princ, amikor 
majdnem belebotlott a motormosó 
szakiba. Egy- pillanatig csak hápo-
gott a felháborodástól. Mert ki ne 
háborodna fel ezen: egy vállalati 
ember vállalati vízzel egyáltalán 
nem vállalati Pannóniáját tisztítja 
a vállalati udvaron! A hápogásból 
éppen ezért P. Princ Richárd — 
mihelyt szóra bírhatta felháboro-

dástol reszkető vállalati ajkait — 
egetverő orditozásba csapott át. 

Mivel szavainak nyomdafesték-
tűrése messze meghaladja a maxi-
mumot., sajnos, még csak ízelítőt 
sem tudunk reprodukálni az így 
kialakult vita hevességéből. Ha-
sonló okokból nem idézhetjük a 
motormosásban megzavart közép-
korú fándlikészítö, Léptek András 
rikkantásait sem. Mindössze annyit 
tehetünk, hogy — kinek-kinek 
képzeletére bízva a kivágott film-
kockákat — tovább vizsgáljuk: mi-
lyen következményekkel is Járt 
ez az esemény a Fándli Vállalatnál. 

Ad egy: P. Princ Richárd beszélt 
Komót Lipót igazgatóval, majd Fáj-
ront Pal munkaügyi osztályvezető-
vel. Ad kettő: Léptek András kö-
zépkorú fándlikészitőnek és motor-
tulajdonosnak már másnap drákói 
szigorral felmondtak. Ad három: 
Léptek András a felmondás indo-
kolt voltával szöges ellentétben — 
s némi erőgyűjtés után — akkora 
lármát csapott, hogy még! 

A lármára összecsődült illetékte-
leneknek — P. Princ legnagyobb 
sajnalatára azonban a neszt kapott 

ILLETÉKESEKNEK is — Léptek 
András elmondotta: hogy a vállalati 
vizet ő mindeddig alig-alig zavar-
ta, kivéve az ivást és a mosdást; 
hogy ő csak ezegyszer mosdatott 
motort a vállalat fehér-aranyával, s 
hogy bezzeg a főkönyvelő új ko-
csiját, azt a kék Wartburgot szinte 
szakadatlanul mosogatják a drágá-
val ! Továbbá, hogy a kék kocsit ál-
landóan ápolják is a legkiválóbb 
szakik, hogy a bútorhuzat tisztán-
tartásáról is a vállalati mosoda tud-
na legtöbbet beszélni, s hogy leg-
utóbb, mikor az autója ablaktör-
lője elromlott, P. Princ azt is ki-
eszközölte: osszanak be a kocsijá-
hoz egy ablaktörlő-segédmunkásnőt. 

Szó ami szó, Léptek András nem 
átalott kiteregetni annyi szeny-
nyest, hogy egyrészt sietve jónak 
látták felülvizsgálni az ominózus 
felmondást, másrészt, hogy, amíg 
azt kimossák, ugyancsak sok vizet 
kell elhasználni a fándliüzemben. 
Abból a drágából! Az igazgató épp 
a napokban bízta meg P. Princ Richár-
dot. végezzen gazdaságossági szá-
mításokat: megérte-e? 

Simái Mihály 

Erdélyi Mihály 

gyűjteményes kiállítása 

Stimmel? 

A halak kedvenc színei — szirmai Jenő, a szö-
VOSZ elnöke, a Szövetkeze-

iá hazai halastavakban nincs már nagy jövője a ha- t e k Nemzetközi Szövetsége 
^ gyományos kenderhálónak: helyébe a perlonfonalú háló . .. . . . 

lép. Tartósabb és mint kiderült, a színes hálóval sok- k o 7 p o n t l bizottsaganak tagja 
kai több halat lehet fogni. hazaérkezett Glasgowból, 

Az erre vonatkozó kísérleteket a Balatonon bonyoli- ahol részt vett a nemzetközi 
tott ők le. A legkülönbözőbb színezésű perionhálót hasz- szövetség központi bizottsá-
nálták. Az egyéves próba adataiból bizonyossá vált: a . . . m e z őeazdasáei bi 

H n M B M U i halak az élénk színek szerelmesei, elsősorban a pirosat 8dnaK es mezogazaajagl 01 

es a sárgát kedvelik. De szerelik a víztől elütő lilás és zottsaganak ulesen. 
rozsdaszínü árnyalatot is. A színpróba kiderítette, hogy termeszteni. 

— Vásár Bécsben. Jonas esetenként kétszeres a halfogási eredmény, ha élénk szi-
osztrák köztársasági elnök nü varsák csalogatják a pontyokat, csukákat, keszegeket. Emlékmű. Dachauban, 
vasárnap megnyitotta a 88. 
Bécsi öszi Nemzetközi Vá-
sárt. A vásáron több mint 
ötezer bel- és külföldi kiál-
lító vesz részt. 

— ölt a must. Három ha-

az egykori koncentrációs tá-
bor helyén vasárnap fel-

— A fizikai halál mégha- — Egyméteres zöldbab. A avatták a fasizmus áldoza-
tározása. A szervátülteté- Debreceni Faipari Vallalat t a i n a k tiszteletére állított 
sekkel foglalkozó New telepén Tóth Gábor különös 
York-i nemzetközi orvos- növényt termeszt: a futóbab emlékművét. Az unnepsegre 

I I , 7 ; r „ ; kongresszus vasárnap elfő- 80—100 centiméteres termést húsz ország több mint 3000 alos aldozalot követelt het „ IL.„, _ , „ , ••,_,••,, 
» " A ttoz'J^A résztvevők " ^ ™ Szabolcs-Szatmár megyei """"""^-..Ti, 
Dombrád községben Hajnal h & í 
Sándor 33 éves adminiszt- " 2 1 k a L n a l , a l auapota_ azagy 
rátör, a Szolnok megyei Ve- tevékenység megszűnésével 
_„„„„ „ ,,„ áll be. A kongresszus nem 
zAinJ T

k p z t e g
T

b . ?£_ P e £ g 1 ™ tudott választ ai!hi a szerv-

Ösernyő 
sebb Jónás István 72 eves 
tsz-tag és 61 éves feleségé átültetésekkel kapcsolatos 
halt meg mustgázmérgezes- J * . ^ ^ J T T Í S S 

mindéit részéről összegyűlt ben. 
— Véget ért a velencei 56 szakorvos ismerteti kuta-füre fesztivál. Vasárnap este ' t á s a i n a k e r edménveit . 

véget ért a 29. velencei t a í > a m a k eredmenyeit. 
% 

filmfesztivál A fesztivál fő-
díját, az Arany Oroszlánt — A Lipcsei ösz! Vásár 

vasárnap este bezárta ka-Alexander Klüge nyugatné- _„ i f A„ , , , - J . . 
met filmrendező Artisták a p u l t A z l d e l 6 s z l v a s a r o n 5 0 

cirkusz porondján című országból összeren 6300 kiál-
lító mutatta be termékeit. A filmje nyerte el. Az Elmélet v á s á r t £ u ' 

című olasz es az Arcok ci- „ , 7
 fA _ «,_ 

mű amerikai film a legjobb e z e r l a t o g a t ó tekmtette m eS-
női, illetve férfi alakítás dí- _ « , « „ 
ját nyerte el. Az említett di- h ~ 

íss a s t a d zsori a ^ a s 
diSbbB̂ éeS EffiS WilŜ â êsLT 
£2&t S S be 
romisszum című filmjéért. e g y I l a t a X n 0 v e 6 e , 6 t -

— Hétfőn hajnalban a Kő-
bánya-Felső vasútállomáson Közlemény 
egy személyvonat halálra ' 
gázolta Rák Imréné har-

(x) A l. sz. Zeneoktatói mun-
m i n c é v e s s e g é d m u n k á s , por- kaközösség harmonika, gitár, fú-
csalmai lakost. A vizsgálat .... . , 

u i v 6 s ' melodika, zeneóvoda, zenei 
megállapitasa szerint a bal-
esetet a szerencsétlenül járt elök«Pz6 tanszakon belratást tart 
fiatalasszony figyelmetlensé- délután 15—u-ig. Bécsi krt. s/a, 
ge okozta. n. to. Tfeleíon: 15-659. 

Gyászközlemények 

Köszönetei mondunk mindazon virágaikkal mély fájdalmunkat 
rokonoknak, Jó barátoknak, is- enyhíteni igyekeztek. Köszönetet 

- mondunk továbbá a n . Belgyó-
gyászati Klinika orvosaluak és 
ápolóinak áldozatos munkáju-
kért. A gyászoló család, Tápé. 

T. 1277. 
Köszönetet mondunk mindazon 

Vasárnap délben a Móra 
Ferenc Múzeum Képtárában 
nyílt meg Erdélyi Mihály 
reprezentatív, gyűjteményes 
kiállítása. Több évtizedes 
adóssága ez a tárlat mind-
azoknak, akik felelősséggel 
munkálkodnak a látáskuitú-
ra szegedi fejlesztésén. A 
megnyitóra összesereglett 
nagyszámú érdeklődőket dr. 
Bálint Alajos, a múzeum 
igazgatója a házigazda szívé-
lyességével köszöntötte, majd 
Kovács József, az m. j. városi 
tanács vb művelődésügyi 
osztályának vezetője méltatta 
Erdélyi munkásságát. 

Erdélyi Mihály festészete 
senkiéhez nem hasonlítható 
öntörvényű világ. Színes, 
sokrétű, mint a művész élet-
útja, aki 12 évi európai ván-
dorút után tért meg szülővá-
rosába. Élményei, emberi és 
művészi tapasztalatai most 
alkotásaiban szemlélhetők. 
Az első évtized képei és raj-
zai ugyanis azt mutatják, 
hogy sajátos látásmódjának 
kialakulása erre az időre 
esik, s változatlanul őrizte ezt 
meg a hazai alkotó évtize-
dekben. Ezért, olyan egysé-
ges ez az életmű. Képeit 
szemlélve az élet teljessége 
jelenik meg előttünk. Minden 
érdekli, minden ihlető erővel 
hat rá: az emberi test meg-
fáradtsága, ünnepélyes nyu-
galma, vagy fiatalságának 
kirobbanó szépsége éppúgy, 
mint a táj, az emberi mun-
ka, a pihenés, az élet ünnep-
lő idilli órái vagy tragikus 
pillanatai. 

Gazdag fantáziája a ki-
apadhatatlan emlék-képekre 
támaszkodva, az alkotás pil-
lanatában nem egyszerűen 
felidézi a motívumokat, ha-
nem új képösszefüggésbe he-
lyezi őket. Ennek következté-
ben a valóság nem stati kus-
ságában, hanem lehetősége 
egyidejű megvalósulásaként 
szemlélhető képein. Ez a le-
hetőségek teljességének képi 
megfogalmazási vágya és 
ugyanakkor az idő pillanat-
nyiságának kötöttsége teszi 
zsúfolttá Erdélyi ncmelv ké-
pét. Jelentős számú, a vízen 
dolgozók életét ábrázoló ké-
pein érhetjük leginkább tet-
ten ezt az alkotásmódot. A 
képek feloldják, egymásba 
kavarjak az időt, ugyanakkor 
azonban a csónakok és kü-
lönböző vízijárművek moz-
gási irányának egy célra tö-
rése egységes kompozícióba 
fogja az ábrázolt teret. De a 

lazább képszerkesztés esetén 
is a különböző tényezők 
komplex összhatása mindig 
meggyőző — a lehetőségek 
közötti érzékeny válogatás és 
a művészi formába öntés 
eredményeként. 

Világlátása, képépítése 
meghatározza festészetének 
technikáját is. A világ jelen-
ségeinek minél teljesebb 
megjelenítése a képfelület 
kidolgozásában nem enged 
meg semmi felületességet, 
henyeséget. Erdélyi számára 
nincsenek kevésbé fontos 
képrészletek, mellékes szín-
foltok, csak a kép egysége, 
egész volta létezik, ahol egy 
öntörvényű világ egymásmel-
lé-rendeltségében élnek a fö. 
és részletszépségek. 

Az előbbiek nemcsak élet-
képeire és tájképeire, hanem 
portiéira is jellemzők. A 
mintegy 32 évvel ezelőtt meg-
nyílt gyűjteményes kiállítá-
sának katalógusában már le-
szögezi dr. Nemédy Gyula: 
„a portré Erdélyi fő erőssé-
ge. De itt is milyen változa-
tosság". Munkásságának ké-
sőbbi méltatói is kiemelik 
kivételes karakterérzékét. 
Ezeket a képeket is éppen az 
teszi naggyá, amit már ko-
rábban elmondtunk, hogy 
egyetlen pillanatban egész 
életutat tud átélhetővé, át-
érezhetővé tenni. 

A rajzok új színfoltként je-
lentkeznek ezen a kiállításon. 
Nagyban segítenek bennün-
ket Erdélyi Mihály kalandos 
életútjának a művek alapján 
történő rekonstruálásához. A 
pillanat rezdüléseinek érzé-
keny dokumentumaiként ki-
sérik a művészt a Vezúv tő-
iétől hazai tájakig. Ugyan-
akkor ezek a rajzok közelebb 
is visznek műhelytitkainak 
megértéséhez — a kompozí-
ciók fogantatásának pillana-
tára éppúgy példát találunk 
közöttük, mint a karakter el-
túlzásaként megszülető gro-
teszk portréra. Többségük 
azonban azoknak a részlet-
szépségeknek a rögzítése, 
amelyek a később kialakuló 
nagy alkotások darabjaiként 
egy varázsos mesevilág epi-
zód-alakjaiként élnek tovább. 

Erdélyi Mihály kiállításá-
nak megrendezésével nagy 
adósságot törlesztett a városi 
tanács művelődésügyi osztá-
lya, a Képzőművészek Szö-
vetségének szegedi csoportja 
és a Móra Ferenc Múzeum. 

Varga József 

mArósöknck, akik szeretett odei-
anyánk, Bt , e s t i JOZSLINE te-
metésén megjelenlek, részvétük-
kel és virágaikkal mély fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek. A 
gyászoló család, Baláscya. 

, D,K; 5 ? ' rokonoknak, ismerősöknek, 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szomszédoknak, akik szeretett 

szeretett édesanya és nagj-mama, halmiunk, KIRÁLY GYÖRGYNÉ 
„ M . l c K L ? f i ^ S A N « 0 . a N E - é""" temetésén megjelentek, részvé-

tenek 86. évében rövid szenve- tűkkel és virágaikkal mély fáj-
* Után elhunyt. Temetése Halmunkat enyhíteni igyekez-

s/eptember 10-én 15 órakor lesz tek. A gyászoló család, Szaly-
az alsóvárosi temető kápolnája- m l z • T , 2 7 4 kszoló (salad, 
György U. 9. T. 1280. Köszönetei mondunk mindazon 

Mély fájdalommal tudatjuk, rokonoknak. IsmeTósöknek, akik 
hogy szeretett férj, édesapa és "« r " e "Jhalo t tunk , özv. BERTA 
testvér. LORINCZ JÁNOS, éle- ISTVANNEteraetésén m'g lett el-
tén ek 1«. évében hosszú szenve- , e k ; részvétükkel és vlrágalkka 
dés utón elhunyt Temetése jnély fájdalmunkat enyhíteni 
szeptember 11-én 15 érakor lesz ^ y p k « t e k . A gyászoló család. 
a Dugonics temető ravatalozöjá-
hői. A gyászoló család. Csong-

Petőfl Sándor sgt. 46. T. 1272. 
Köszönetet mondunk mindazon 

rádl sgt. 57. T. 1278. rokonoknak. Ismerősöknek, akik 
Köszönetet mondunk mindazon a 81 éves korában elhunyt sze-

rokonoknak. Ismerősöknek 
sromerédoknak, a Xt. Autójavl 
tö Vállalat vezetőinek és dol 
gozölnak. akik szeretett halót-

retett édesapánk, PALOTAS JÓ-
ZSEF temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal fá j -
dalmunkat enyhíteni Igyekeztek. 

tünk GAt, IMRE temetésén A gyászoló család, Szöreg, Ar-
megjelentek, részvétükkel és Pád u. 71). 
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A D Á S V É T E L 
Bnr tTb^jaT most ala-
kíttassa, javíttassa. víz-
hatlan festéssel Csordás-
nál. Szent Miklós u. 7. 

x 

Bulcreladás, sezlon, re-
kamié. hármasszekrény, 
ruhaszekrény, szép gar-
nitúra, agybetétek, há-
lószoba, konyhakredenc, 
Teleld u. 6. 
Eladó accu gyújtásos 
R 12-ee BMW eredeti 
hajóval és motorral. 
Érdeklődni lehet: Ba-
lástya „Felsőgajdonya" 
Mtsz. x 
Eladó szeszfőzde-berende-

! zés. Heating kályha és 
I motoros permetező üzem-

képes állapotban. Szaty-
mazj FMBZ-nél. x 
Eladó kit unó állapotban 
levó 1000-es MB Skoda 
személygépkocsi. Meg-
tekinthető mindennap. 
Kiskunhala®. Jókai u. 
5 
408-as Moszkvics, vilá-
gon szinű. Igényesnek el-
adó. Jóssef A. sgt. 66. 

x 
Harisnyakötő slgép 10— 
14-es vaslábú asztallal 
elköltözés miatt eladó. 
Szamos u. 7/b, sz. Ker-
pesiné. x 
MB 1000-es Skoda el-
adó. Alföldi u. 13. Érd 
17 Ora után ji 
50 literes villanybojler, 
kóvaőkészlet eladó. Tün-
dér vi 4/b __ 
üKW 600 "rm» személy-
gépkocsi mürzaki vizsgán 
megfelelt. 9000-ért eladó 
Farkas Gyula motorosfa-
vágó. Újszeged, Vass 
u. 8 (SZAK-pálya mö-
gött.> x 
Eladó előszobaszekrény, 
konyhaszekrény, Parobek-
kép, rádió. szőnyegek, 
nagy ládák. Partizán u 
3. Takács 
Márkás planínó eladó, 
újszeged, Jankovich u 
5 
r>eréi»ká!yh* 8x5-ös új-
szerfl állapotban eladó 
Pulcz u. 30/a. 
Rövid bécsi zongora eN 
add. Várad! u 90 

2 db 130—110 ikerablak 
és egy másfél éves csi-
kó eladó Mihálytelek, 
Holttisza sor 21 . 

Nég> személyes garnitúra, 
sezlonok, rekamiek, kom-
binált. szekrények olcsón 
eladók. Lengyel u. 32. 
(Bzent István térnél.) 
Boroshordok (700 litere-
bek) és saölő bogyózó, 
amely darál ls, eladó. 
TrefUkné. Balástya 48 

x 
Szarvasi gyártmányú 
nagy mérető hordozható 
cserépkályha és egy 
mosdókagyló csappal és 
kifolyó szifonnal eladó. 
Mura u. 9. 
Cselló, keményfa, hasz-
nált bútor, heverő olcsón 
eladó. Londoni krt. 6., 
I. 3 Honi i. érdeklödéi, 
hétkörnap 17 órától. 
C*«h gyermeksportkocsi 
Igényesnek Ls megfelel, 
eladó Hajnal u. &.. 
emelet. 
Eladó 2 db Renault 
Dauphine féltengely 
csukló (10x20-as kapcso-
lási vég) Takács Jó-
zsefné, Pécs, Tolbuhln 
u 24. 
Bontásból maradt 4 
db kitűnő állapotban le-
vő redőnyös komplett 
ablak eladó. Szeged, 
Kismarton u. 1. 
408-aa Moszkvics 8ÖÖÖ 
km-rel eladó Leveleket 
,,Égszínkék" 10 443. jel-
igére a Sajtóházba. 
m» és 30 mázsa gumls^ 
kocsi eladó Felhő u S 
Megvételre keresek nagy-
méretű kétvasú lóvonta-
tású ekét. vagv OUvár-
típust. Papp József, Zá-
kónyssék 140 
Rövid, keressthúros bé-
csi zongora eladó. Tele-
fon: 114-49 
Jt> állapotban levő cseh 
sportkocsi eladó. Gu-
tenberg u. 14. 
«K«-da 1201-AS Üzemképes 
olcsón e^adó. Kátal köz 
18. Balogh. 
70 literen hübégép ki-
tűnő újszerű állapotban 
eladó. Móra u. 12.. em 
4. 

Építéshez felha&zné Iható 
tégladarabok eladók. 
Hunyadi J. sgt. 43. 

Pannónia újszerű eladó, 
vagy Jawara cserélhető. 
Telefon: 14-977. 

Áthidaló 6 db 150 cm-
es eladó, 8 óra előtt, 
vagy 17 óra után. Fü-
redi u. 3. 
t'j 100 literes szepará-
tort, nagyméretű két-
ajtós jégszekrényt meg-
vételre keresek. Vásár-
hely. Ady E u. 68. x 
Bálóftiob&bútor. mély 
gyermekkocsi eladó. Ér-
deklődni: Rákóczi u. 66. 
Egész nap. 
Kombinált szekrény és 
2 db festmény eladó, 
árkedvezménnyel i«. — 
Megtekinthető vasár-
nap. Kecskeméti ti 23/b. 

Zöld zománcos nikkele-
zett salgótarjáni Kalor 
kályha kifogástalan ál-
lapotban eladó. Csere-
pes sor 29. 
Földieper-palánta mo-
dern. export Olgant 
legkorábbi Surnle és esz-
terházi korai eladó. Ha-
lál, Újszeged, Jobb fa-
sor 40., csak délelőtt. 

Bánták ból kikerült aj-
tók. nadlá: feljáró jó 
állapotban eladó. Szeke-
res u. 13. 
Földieper-palánta, böter-
mő. nagyszemű exportra 
alkalmas Jutányos érőn 
eladó. Lomnlczl U. 22. 
Kétszemélyes rekamié, 
gyermekágy eladó. Kos-
suth u 21/a. TI. eme-

Érd délután 4-f.OI 
Nagyon olceón eladó rő-
zs« Hídverő u. 6 ftr-
deklődnJ: Baktó. Dugo-
nics u 38. 
Üstház. szürke zomán-
cos üsttel olcsón eladó 
Hc.ni éd tér 8 — 1 T . 
emelet 83. 

Eladó 2 db világos ke-
ményfa szekrény. ágy, 
rézhenger, ctapteleppel. 
fürdókád, ágybetét, fo-
telágy. összecsukható vas-
ágy. Petőfi Sándor sgt. 
IS. 
Két db festett, rekamié. 
sodronnyal, lóször mat-
raccal, ágynemű tartóval, 
régi típusú, Jó karban 
levő konyhaberendezés. 
7/38. slkkötógép lesze-
relt állapotban és egy 
szar vasagancs költözés 
miatt sürgősen és olcsón 
eladó. Kölcsey u. 10., 
frzéipálné. 
Eperpalánta, exportf aj-
tók (bordó) kapható 
újszeged, Rózsa F. sgt. 
129. 

H Á Z A S S Á G 
«0 eves özvegyasszony 
házasság céljából meg-
ismerkedne 75 évesig 
nvugdljas férfival — 
.Nyugdíjas" 56 922 Jel-

igére a Hirdetőbe. 
bnhibáján kívül elvált, 
186 cm magas. 49 éves 
vezető állású számviteli 
dolgozó havi 2800-zal és 
belvárosi lakással, jó-
kedeiyü. kimondottan 
csinos, karcsú, hölgy Is-
meretségét keresi há-
zasság céljából 38 évig 
Részletes, fényképpel el-" 
látott leveleket: „Fel-
tétlen diszkréció" 56 98* 
jeligére a Magvar Hir-
detőbe kérem. 
Eetéptermeta 26 éves 
lány társaság hiányé-
ban keresi jó megjelené-
sű komoly nőtlen férfi 
Ismeretségét házasság 
céljából Lakás v»n 
..Megértés" 10 376 Jel- , 
ísré-e s Sajtóházba. 
Hi*a--ág céTÍTbóí kere-

80 év körüli nyug-
díjas magányos nőt 
Körülírt levélre vállaso-
tok ..TJnom a magányt" 
10 402 jeligére a Paltó-
Mrhs. 

Meglf merkediiék házas-
ság céljából 35-tóD 40 
éves józranéletű gyermek-
szerető férfival. Lakás 
van. Fényképes levelek-
re válaszolok ..ősziró-
zsa" 10 432. Jeligére a 
Sajtóházba. 

E G Y É B 

? olt szoros iáé munkakör-
be elhelyezkednék — 
..Szeptember" 10 410. 
Jeligére a Sajtóházba. 

Ajtók, ablakok festését, 
szobafestést részletre is 
vállalok. Falura le ki-
megyek* Jenei festő. 
Szivárvány u. 7. Altó-
vároa. x 

Kcmű ve munkát azon-
nal vállalok. Nagy Ist-
ván kőművesmester, Sze-
ged, Uzsok! u. 3. x 

Középkorú nő bejárónő-
nek délelőtti órákra el-
menne. ..Tisztaság" — 
10 4?6. jeUgére a Saj-
tóházba. 

írógépet keresek bérbe 
két évre. ..Gyakorlás" 
10 464. jeUgére a Sajtó-
házba 
6-án elvesztettem reggel 
8 óra krül zöld műbőr-
tokkal szemüvegemet a 
Brüsszeli körúttól a 
Szent István térig. Ké-
rem a becsületes meg-
találót. jutalom ellené-
hen adja le a Brüsszeli 
krt 6/b sz. alatti fod-
rászüzletbe. 
Juhász 25 éves gyakor-
lattal elhelyezkedne Sze-
ged környékén „Lakás 
szükséges" 10 398 jel-
igére a Sajtóházba. 

Varrónő állást, változtat-
na. ..Gyakorlott' 10 409 
jeUgére a Sajtóházba 

Szeptember elején elve-
szett egy clnnoshótú ci-
ca Jutalom ellenében 
Bocskai u 18/a, T. em 
4 ajtó hozzák el 

Vegyeakereikadéibe ta-
nú lóJányt felveszek. 
Tóthné Csaba u 71 
Garázs azonnalra ki-
adó Ajánlatokat ..Al-
földi utca elején" 56885 
Kifutófiút azonnal fel-
vesz „Ibolya" virágüz-
let. Lenin krt. 57. 

Német fordítást, leve-
lezést, vállalok Badltz 
Pál, Miskolc, Augusztus 
U. 3. 
Fiatal, fémipari szak-
ember, éretséglzett, 
nagy gyakorlattal, mű-
vezetői, anyagbeszerzői, 
gondnoki állást vállal. 
„Magas fokú szakképzett-
ség" 10 310. JeUgére a 
Sajtóházba. 

Mérlegképes főkönyvelő, 
Szeged környéki tsz-be a 
elhelyezkedne 14 éves 
gyakorlattal. „Január 
l - t« l " 10 235. JeUgére a 
Sajtóházba 

Garáze épületben ki-
adó. „Petőfi sugárútnál'* 
10 218 jeligére a Saj-
tóházba 

Pianínó brébeadó „Pl-
anínó" 66 952 JeUgére a 
Hirdetőbe. 
Magyar—orosz korrepetá-
lást vállalok „Tanár je-
lölt" 54 938 Jeligére a 
Hirdetőbe. 

Lakásomon kisgyermek 
gondozását vállalom. 
Gogol u. 21.; fszt. 3. 
Molnárné. 

Gépésztechnikus mező-
gazdaság! és vállalati 
gyakorlattal motorszere-
lő. géplakatos. szak-
munkás. segédlevéllel 
művezetői. műhelyveze-
t ő állást változtatna. 
„30 éves szakmai gya-
korlat" 56 994 jellgéra a 
Hirdetőbe. 
Kérem aki 4-én este 
Fodor telep. Murányi u. 
8. gyászházból a nyi-
tott ablakon keresztül 
\z éjjeltlámpát elvitte, 
szolgáltassa vissza Bu-
"ányl Istvánnénak. mert 
édesanyámtól drága eai-
>k 
Matematika, fizika, vaT 
amint műszaki tárgyak 
korrepetálását. válla,-
lem „Gépészmérnök" 
57 005 JeUgére a Hlrde-
t«ebe. * 4 DÉL-MAGYARORSZÁG 


