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FUTÓ ESŐK 
Várható tdöja/iU, szombat estig: felhőátvonulások, szórvá-

nyosan előlordi'áM futó esővel, hózáporral . Időnként erős északi 
szél Az évsza'glioz képest a szokatlanul hideg idő tovább tart . 
Várható legnjagasabb nappali hőmérséklet 10 fok körül lesz. 
A Nap kej^ 4 óra perekor, és nyugszik 18 óra 38 perckor. 
A Hold 5 óra Ss perckor, ég nyugszik 22 ora 11 perckor. 

VIZA LIAS 
A Tisza vízállása Szegednél pénteken plusz 284 ctn (áradó). 

ÖTVEN EVE, 
1919-bqfi a Szovjet-Oroszország 
elleni lntervej)ciu.s francia hadi-
f lot ta for rada lmi szellemű ten-
gerésrzei é j katonái a beavatko-
zás megakadályozására felkelést 
robbantot t í j r ki. A vezérhajó és 
a hozzá usátlakozott többi egy-
ség legénysége megtagadta a 
Szevaszttjpol ágyúzására kiadott 
parancs, teljesítését. A hadihajók 
árbócágn felhúzták a "őrös zász-
lót, Lt'dd másnap együtt vonul-
lak fel a szevasztopoli munka-

követelve a beavatkozás 
' s ladekta lan beszüntetését és a 
csapatok hazaszállítását. A fej-
kelést ugyan leverték, de u 
f rancia kormány kénytelen volt 
csapatait a Fekete-tenger vala 
mennyi kikötőjéből kivonni. A 
franciák elvpnulásfcnak előesté-
jén az odesszai munkások fegy-
veres tüntetést rendeztek, s a 
hata lmat a munkások szovleije 
vette át. Egész Ukra jna és a 
Kr ím szovjet kézbe került . A 
felkelés vezetőit és résztvevőit 
Franciaországban hadbíróság elé 
állít i t ták. 

S Z I N H A Z 
Nemzeti: Pillangókisasz-

szony. Bérletszünet. (7). 
Játékszín: délután 3 órakor: 
Bánk bán. Déryné-bérlet. 
Este 7 órakor : Já tékok 
életre-halálra József A. 
Tudományegyetem előadása. 

MOZIK 
Szabadság; Anna Karenlna. 

(Színes szovjet 70 mm-es, 4 és 
fél 7.) Fáklya délután: A tűzön 
nincs átkelés. (Szovjet, 2 és 4.) 
Fáklya este: Feldobott kő. (Ma-
gyar. 6 és 8.) Nyugdíjas Szak-
maközi Művelődést Otthon. Kos-
suth L. sgt. 53.: Nem félünk a 
farkastól. <5 és 7.) Postás Mozi: 
ftita. a vadnyugat réme. (6 és 8.) 

VIDAMPARK 
Nyitva 13 prától 21 óráig. 

A BÁBSZÍNHÁZ 
V A S A R N A P I M Ű S O R A 

Délelőtt U órakor Mackó-Tün-
de bérletben, délután 3 orakor 
bérletszünetben; Mátyás király 
mstája . 

ÜGYELETES 
GYÓGYSZERTÁRAK 

Klauzál tér 3. sz. (13/57-es) este 
To órától reggel 7 óráig és a 
Kossuth Lajcs sgt. 31. sz, 
(13/67-es) este 8 órától reggel 
H-ig. Csak sürgős esetben. 

BALESETI ÜGYELET 
Ma a balesetet szenvedett sze-

mélyeket az I. sz. Sebészeti Kli-
nika (Pécsi u. 4.) veszi fel. 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET 
Szeged város területére 

Április 26-ig es te 6 órától reg-
víel 6 óráig (ünnepnap nappal ls) 
• lsósegély és richézellfjs. esetére 
iigyelete s dr. Komáromi János 
állatorvos. Lakása: , Újszeged,-
Torontál tér 3. Telefon: 3 4-064. 

Az állatorvos kiszállításáról 
a hivó köteles gondoskodni. 

cin 
A kidobóember. 14.00 Lakatos 
Sándor népi zenekara Játszik 
14.25 Üj zenei úigság. 15.00 Hí-
rek. 15.05 Hétvég! külpolitikái 
figyelő. 15.20 Csak fiataloknak! 
16.05 Thálla vendége. Benedek 
Marcell .színházi emlékeiből. 
16.30 Szombat délután . . . 17.00— 
17.05 Hírek. 10.00 Slágerszemle. 
18.23 Vendégszerkesztő: László 
Margit. Operarészletek. 18.58 
Hallgatóink figyelmébe. 19.00 Es-
ti krónika. 19.25 Urbán Katalin 
és Madaras Gábor énekel. 20.00 
Vallomás a szerelemről — ver-
ses összeállítás. 20.09 A zene nem 
ismer határokat . 20.44 Hirek. 
20.47 Igor Markevitch vezényel. 
22.00 Hirek. 22.15 Sporthírek. 
22.20 Táncol junk. 24.00 Hírek. 
0.10—0.25 Melódia-koktél . . . 9 53 
—1.09 Hirek. 

Petőfi 
6.20 Torna. 6.30—8.05 Azonos 

a Kossuth-műsorral. 8.05 Mozart 
zongoraművek. 8.29 Magyar fú -
vószene. 8.45 Külpolitikai fi-
gyelő. 9.00 A cigányprímás — 
részletek Kálmán Imre operett-
jéből. 9.45 Válaszolunk hallga-
tóinknak. 10.00 A zene hullám-
hosszán. 11.28 Rádióreklám. 11.33 
Weber: A bűvös vadász — há-
romfelvonásos opera. Közben: 
12.12—12.17 Orvosi tanácsok. 13.00 
—13.05 Hírek. 13.48 Idölárás- és 
vízállásjelentés. 14.03 Négymillió 
n y ú l . . . 14.23 Könnyűzene. 14.49 
Beszélő képek: A vadgesztenye. 
15.04—17.45 A hét műsorából . . . 
17.45 Kodály-kórusok. 18.00 Hi-
rek. 18.10 Közvetítés az MTK— 
Pécsi Dózsa és a Csepel—Bb. 
Honvéd bajnoki labdarúgó-mér-
kőzésről. 18.20 Rádióreklám. 18.25 
A jólét és az anarchia árnyé-
kában. i n . rész. 18.47 önképző-
kört Hiradó. 19.15 Hangverseny 
a stúdióban. 19.50 Jó éjszakát, 
gyerekek! 20.90 Esti krónika II. 
20,25 Ü.1 könyvek. 20.28 A világ-
irodalom remekei: A pingvinek 
szigete — Anatole Francé regé-
nyének rádlóváltozqta. 11. rész. 
21.30 Ápri l is . könnyűzene. 
22.15 Bezárult-e a ..műszaki 
rés"? 22.31 Déry Gabriella és 
Udvardy Tibor énekel. 23.00 Hí-
rek. 23.10 Századunk zenéjéből. 
24.00—9.10 Hírek. 

R Á D I Ó 
Kossuth 

4.30 Hírek. 4.33 Hajnaltól reg-
gelig . . . 5.00 Hírek. 5.30 Reggeli 
krónika. 3.44 Falurádió. 6.00 Hí-
•ek. 6.30 Hírek. 6.45 Hallgatóink 
figyelmébe. 7.00 Reggeli krónika 
n . 7.15 Körzeti időjárás. 7.30 
Uj könyvek. 8.00 Hirek. 8.05 Mű-
-ori "-mertet és. 8.15 Lányok, asszo-
nyok. 8.38 Bach-hangverseny. 
10.00 Hírek. 10.05 Taimbura-, ci-
tera-. hárfomuzsika. 10.22 Le-
niezmúzeum: Nazzareno de An-
ti ells enekcl. 10.4) Rádiószínház: 
!-;gy keresztespók tapasztalatai. 
12.00 Déli krónika. 12.20 Melódia-
koktél. 13.45 Rádióreklám. 13.50 

T É V É ] 
Budapest 

9.00 Tv-szőttes. (Ism.) 9.20 Ko-
kott RT. Olasz film (Ism.) 16 
even felülieknek! 11.00 Ebédszü-
net. (Ism.) 11.20 Tabi László: Va-
laki csenget. Tv-játék. (Ism.) 
10.25 Jazzlskola. A combó. 16.55 
Hirek. 17.00 Honvéd nemzetközi 
tornaverseny közvetítése. 1159 
Magyarázom a mechanizmust. 
X. rész (Ism.) 18.20 Házépítők. 
Dokumentumfilm. II. 18.40 A 
T v - j e l e n t i . . . 19.25 Cicavízió. 
19.35 Wehner Tibor zongorázik. 

-20.00" TV'híradó-. 20.20 Samrny. 
Tv-játék. 114 éven felülieknek!) 
21.05 Ahda Valii bemuta t j a : Music 
Rama című . műsorát . 22.0S Tv-
itíradó — 2. kiadás. 22.25 Éjsza-
kai előadás: Szegény tehén. An-
gol film. (18 éven felülieknek!) 
24.00 J ó éjszakát felnőttek: Turpi 
úrfi . Amerikai rajzfilmsorozat. 
3. Turpi utolsó órá ja . 

Belgrád 
ffi.lO A dolgozó nép születése. 

16.45 Peregj, orsó. 17.15 Mark 
Twain: szokatlan esemény Pord 
Pakstonban. 19.00 A JKP 50. 
éves évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepség közvetítése. 
20.35 Az ön slágere az idényben. 
21.55 Játékfi lm. 23.25 Az ön slá-
gere az idényben Folytatás. 

Bukarest 
16.35 Orvosi tanácsadós. 16.50 

Gyermekeknek. 17.30 Folyt, i f j ú -
sági film. 18.30 Nemzetközi ú j -
donságok. 19.00 Teleenciklopédia. 
20.00 Folyt. film. 20.50 Románc 
est. 21.10 Szombat esti randevú. 

— Kiváló vállalat a ruha-
gyár. A Ruházatiipari Dol-
gozók Szakszervezete elnök-
ségétől kapott tegnap gratu-
lációt a Szegedi Ruhagyár 
munkásközössége. A köszön-
téé annak a szép sikernek 
szól, hogy a ruhagyáriak a 
Kiváló vállalat kitüntető cí-
met érdemelték ki múlt évi 
tevékenységükkel. 

— Nyugdijasok üdülésé. 
Iíözel száz szegedi nyugdí-
jas vesz részt a Juhász Gyu-
la művelődési otthon nyug-
díjas klubja által szervezett 
utazásokon, üdültetésben. 
Április 26-tól május 5-ig a 
Mátrába, május végén a Du-
nakanyarba, júniusban pedig 
B napra Balaton körüli uta-
zásra indulnak. A kedvezmé-
nyes árú utazások főszerve-
zője a nyugdíjas klub egyik 
tagja, Aczél Irén. 

— Labor-vegyszer kiállí-
tás. A budapesti műszaki 
egyetem központi épületének 
aulájában pénteken meg-
nyílt a magyar—szovjet kül-
kereskedelmi és gyártó vál-
lalatok közös labor-vegyszer 
kiállítása. 

— Fernandel és a jósnő. 
Fernandeit megkérdezték, mi 
a véleménye a jósnőkről, 
akik állítólag mindent tud-
nak. — Én nem hiszek ne-
kik — válaszolta Fernandel. 
— Egyszer elmentem egy 
jósnőhöz. Bekopogtatok az 
ajtón és bentről a követke-
zőket hallom: „Ki van ott? 
Mit óhajt?" 

— Szökni próbált. Matisz 
János 29 éves, nős, két gyer-
mek apja, Özd, Tanácsköz-
társaság útja 9. szám alatti 
lakos, többszörösen büntetett 
előéletű azzal a szándékkal 
utazott Szegedre, hogy Rösz-
kénél illegálisan elhagyja az 
ország területét. Szándékát 
a határőrség meghiúsította. 
A szegedi megyei bíróság 
Matiszt jogerősen 1 évi szi-
gorított börtönre ítélte, ské t 
évre eltiltotta a közügyek 
gyakorlásé tóL 

— Az Egyetemi Színpad be-
mutatója. Az újjászervezett 
Egyetemi Színpad április 
20-án este 8 órai kezdettel 
tart ja ú j bemutatóját az Ady 
téri egyetem nagy előadója-
ban. Az együttes — Paál Ist-
ván rendezésében — John 
Mortimer Ebédidő, Sámuel 
Beckett Mondd, Joe és Fer-
nandó Arrabel Piknik a csa-
tatéren című egyfelvonáso-
sát mutat ja be. Az előadást 
április 21-én, hétfőn és 22-
én, kedden — ugyancsak 8 
órai kezdettel — megismét-
lik. 

A lottó nyerőszámai: 
24, 58, 63, 76, 87 
A Sportfogadási és Lottó 

Igazgatóság tájékoztatása 
szerint Faddon, a Balogh 
Ádám művelődési házban 
megtartott lottósorsoláson, a 
16. játékhéten a következő 
számokat húzták ki: 24. 58, 
63, 76, 87. 

V 
Imposztor — A KGST földtani allan-

dó bizottsága a bauxit prog-
nózissal foglalkozó tudomá-
nyos munka irányítását és 
koordinálását a Balatonal-
mádiban székelő Bauxit Ku-
tató Vállalatra bízta. A té-
makörben héttőtől péntekig 
Balatonalmádiban tartották 
meg a2 első szakértői érte-
kezletet. 

— Norvég kulturális dele-
gáció érkezett Budapestre dr. 
Eric Colban, a norvég Kül-
ügyminisztérium kulturális 
főosztályának igazgatója ve-
zetésevei. A küldöttség tár-
gyalásokat folytat az 1970— 
71. évre szóló kulturális cse-
reprogram megkötéséről. A 
tárgyalások a Kulturális 

lőgépek eddig többnyire csak nács kistermében megkezdte Kapcsolatok Intézetében pén-
műtrágyát vettek fel, az el- tanácskozását. A hazánkban te ken kezdődtek meg. 
következő hetekben azunban élő román lakosok képvise-
a növényi kártevők megfé- letében 108 küldött érkezett —•• A Lapkiadó Vállalat 
kezese lesz a fő feladat. A a városba. közli, hogy a Rádió és Te-
munka zömét áprilisban és levízió Üjság májusra ígért 
májusban végzik el, ekkor — Képviselői fogadoora. terjedelemnövelésere — vá 
több mint 200 ezer holdra Ket nap múlva, hétfon La- r u t lan műszaki akadályok 
szórják ki a különféle vegy- csán Mihalyne, a varos or- m i a l t _ C B a k később kert}!-

szággyulesi kepviseloje foga- h e t sor 
dóórát tart délután 4 és 5 
óra között a József Attila su-
gárúti gedói iskolában. 

— Szóval ezért kell neked mindig új hur i . . . 

— A mezőgazdáság i repü- — A Magyarországi Koma-
lőgépflotta április második nok Demokratikus Szövetsé-
felében hozzálátott a vegy- gének 3. kongresszusa pén-
szerek kiszórásához. A repü- teken Gyulán, a városi ta-

szereket. 
— Mezőőri járulék. A Ma-

gyar Közlöny pénteki szá-
mában megjelent a pénzügy-
miniszter, valamint a mező- — Könnyűszerkezetes épü-

— Szórakozásból leütöttek 
három, általuk ismeretlen 
embert Szegec|en, a Nagy-
körúton Pécsi János 30 éves. 

gazdasági és élelmezésügyi letek. Az Építésügyi és Va- A l g y ö > J ó k a i u t c a „ 3 _ b ( J p 
miniszter együttes rendelete rasfejlesztesi Minisztérium- t e t e U e l ő é l e t ü é s Mamedov 
a mezőőri járulék megállapí- ban szerdán a vegyipar, a Mihály 21 éves, Szeged, Jó-
tásáról, kivetéséről és besze- kohászat, a me2»gazclaság sika utca 41. szám alatti la-
déséről. A rendelet, amely ^ a z építésügy szakemberei kosok. Társtettessegben el-
már hatályba lépett, ki- . . . i követett garázdaság miatt 
mondja azt ls, hogy a me- a n k é t w l v d t í d t a k m e g e g y u;j vonta felelősségre őket aszc 
zőőri járulekot évente május építési eljárás, a konnyu g e d i m e g y e i bíróság, amely 
30-ig kell kivetni. épületszerkezetes építésmód Pécsit 8 hónapi szabadság-

. , hazai kibontakozásának fel- vesztésre, szigorított börtön-
A - l c S S i T z a X ^ e í o adatait. Az uj épftésmód első ^ ^ ^ ^ 
sivatagban egy konderkese- sorban földszintes uzemcsar- büntetésvegrehajtási munka-
lyű megkövesedett csontvá- nokok, kereskedelmi, mező- helyre j tél te. 
zára bukkantak. A szakértők g a z d a s á g i és raktározási . . . , J „ , . . 
vélemenye szerint a csont- . . . . — Az Lnergiagazdalkudasi 
váz több mint egymillió éves. é p u l e t t k munkálatainak , n ( p / e t l egnagyobb idei ex 

meggyorsításában " célszerű, portfeladata a legújabb 
A számitások szerint 1970- Heller-Forgó-féle légköriden -
től évente összesen másfél f*tor tervezése a Jcrevátói 

. „ . , . . , . körülbelül 80 kilométernyire, 
millió négyzetméter alapte- a z A r a r á t hegyé,, 1700 méter 
rületú könnyűszerkezetes magasan létesítendő razdani 
épület létesítese szükséges. erőmű számára. 

— Meghalt a szélhámosok 
királya. Hatvanéves korában 
szívszélhűdés következtében 
meghalt Domenico Bottá, 
avagy Don Mimi, a szélhá-
mosok királya. A pergő 
nyelvű nápolyi a milánói 
San Vittore börtönben tör-
tént lázongások után kapott 
szívrohamot. A nemzetkőzi 
szélhámos ebben a börtön-
ben töltötte büntetését 

'izügyi előadás. Dr, 
Zíuffa István, az Alsóduna-
vöígyi Vízügyi Igazgatóság 
osztályvezetője április 23-án 
délután fél 4 órakor előadást 
tart A Duna—Tisza közi ho-
mokhátság vizsgálata hidro-
lógiai vonatkozásban cím-
mel. Az előadás — amelyet 
a Magyar Hidrológiát Társa-
ság szegedi csoportja rendez 
— az MTESZ Kossuth Lajos 
sugárút 8. szám alatti elő-
adótermében lesz. 

Gyászközlemények 
m i i s szívvel mondunk köszö-

netet mindazon rokonoknak, Is-
mert söknek. bará toknak. Sze-
gedi Kábelmüvek vezetőségének, 
kollegáknak, kik szeretett fér-
jeim, édesapánk, MAKA1 JÓ-
ZSEF temetésen részt vettek és 
vlrágadom&nvajkkal fá jdal -
munka t enyhíteni igyekeztek. A 
gyászoló család, Puskás u. 25. 

Mély fá jdalommal tuda t juk , 
hogy szerelett feleség, nevelő-
anya, nagynéni és sógornő, 
SZIIBERE1SZ MIHALYNE, éle- - . . . , 
tének 72. évében április 18-án r o s s t e r *• 
elhunyt. Temetése április 21-én „ . . . , _ , . „ „ 
1- nr t i tnr ie«z a belvárosi te- Köszönetet mondunk mindazon 

április 21-én 14 -órakor tesz a 
belvárosi temetó ravatalozójába 
A gyászoló család. Tv 30J : 

Köszönetet mondunk mind 
azou rokonoknak, ismerősöknek, 
kik szeretett halottunk, dr. 
BOGNÁR JÁNOSNÉ jozsa Mag-
dolna temetésén megjelentek, 
lés /vétükkel és virágaikkal mély 
íáidatraunkaí enyhíteni Igye 
ker tek. Köszönetet mondunk to-
vábbá a II. Belklinika orvosai-
nak és ápolóinak odaado raun 
Kainkért. A gyászoló család, Ba 

T. 3038 

család. Délceg u. 27. T. 3049 

Megrendülve tudat juk , hogy a 
forrón szeretett feleség, édes-
anya, nagymama és rokon, dr. 
ÜJVARY ISTVÁNNÉ Lichtlier-
kert Anna, életének 68. évében 
váratlanul elhunyt. Temetése 

szeretett halot tunk, özv. KER-
TÉSZ JANOSNE temetésén meg-
jelentek. részvétükkel és virá-
gaikkal mélv fá jda lmunkat eny 
hítent igyekeztek. A gyászoló 
család. Faragó u. 9. T. 3046 

Munkaalkalmak 
Napi 8 órás elfoglaltsággal ta-

karítónőt felvesz a Sajtóház. 
Érdeklődni 8—9 óra között. x 

ilözg. technikumot végzett vagy 
épíró munkaerőt azonnalra 

felveszünk. Jelentkezés fizetési 
jol 
igénnyel. „Hivatal" 17 354 jel-
igére a Sajtóházba. X 

Felvételre keresünk segédmun-
kásokat és háztartási vegyi, va-
lamint sport- játékszakos eladó-
kat . Belépés azonnal, jelentke-
zés Szeged, Csongrád megyei 
\ cgyesipaicikk Kiskereskedelmi 
vállalat kirendeltsége. Szeged, 
Kölcsey ü. 4. x 

Takarí tónőt felvételre keres az 
Alíöidi Bútorgyár. Jelentkezés: 
Szeged, Cserzy Mihály u. 11. x 

Szeged környéki tsz anyag-
könyvelésben jártas munkaerőt 
keres. Ajánlatokat „Gépkönyve-
lés" jeligére ké r jük a Sajtóház-
ban leadni. x 

Közgazdasági végzettségű, gé-
pelésben jár tas munkaerőt ke-
resünk. Ajánlkozásokat Szeged, 
Postafiók 158-ra ké r jük . 

A Csongrád megyei Vendéglá-
tó Vállalat szegedi üzemegysé-
geibe felvesz felszolgálókat, el-
adókat, i talmérőket, konyhai se-
gédmunkásokat és rakodókat . 
Jelentkezés a vállalat munkaügyi 
osztályán, Szeged, Oskola u. 1. X 

A Szegedi Konzervgyár felvé-
telre keres műszerészt. lakatos 
szakmunkásokat, hütőgépészeket. 
műszaki ralzolót, gyors-gépírót, 
valair tnt női és férf i segédmun-
kásokat. Jelentkezni lcliel a gyár 
munkaügyi csoportjánál , Rókusi 
f f . G. 

A Kenderfonó- és Szövőipari 
Vállalat Műszaki Osztályára fel-
s eszünk egy fő tervezési és ki-
vitelezési gyakorlattal rendelkező 
ÉPÍTÉSZTECHNIKUST, valamint 
egy fő tervezési gyakorlattal 
rc-delkező GÉPÉSZTECHNI-
KUST. Jelentkezni lehet a vál-
lalat személyzeti osztályán. Al-
bekikötő sor 6. Cjszeged. 

A Kenderfonó- és Szövőipari 
Vállalat központi építőipari cso-
port jában és központi gépmű-
helyébe felveszünk kőművese-
ket, kövezőket, segédmunkáso-
kat , valamint lakatos szakmun-
kásokat. Jelentkezés a munka-
erőgazdálkodási csoportnál. Sze-
ged, Alsókikötő sor 6. 

A GANZ-MAVAG alkalmaz; 
esztergályos, marós. lakatos, 
vasszerk. lakatos, csőszerelő, 
villanyszerelő, öntő, magkészltő, 
daruvezető, sajtoló szakmunkás, 
iilctve betanított dolgozókat. 
Minden második héten szabad 
szombat, vasüti arcképes iga-
zolvány hozzájárulással biztosít-
va az egész ország területére. 
SZÁLLÁSRÓL A VÁLLALAT 
GONDO KODIK. Jelentkezés 
személyesen a vállalat munka-
erőgazdálkodásán: Budapest, 
VIII ker. Vajda Péter u. Ki. 
Megközelíthető 23-as villamossal. 

Felvételre keresünk kőműves, 
ács, bádogos szakmunkásokat , 
valamint segédmunkásokat . Bé-
rezés megegyezés szerint. Je-
lentkezés: szegedi Járási Építő 
Ktsz Szőreg, Tolbuhin tér 12. 
Központjában. xS. 32 400 

Egy fő karban ta r tó kőművest 
azonnali belépéssel felveszünk. 
Csongrád megyei Gabonafelva-
sárló és Feldolgizó V. Karban-
tartó üzeme, Szeged. Tisza Lajos 
u. 67. xS. 43 697 

Az Algyői Általános Fogyasz-
tási és Értékesítési Szövetkezet 
azonnali belépéssel EGYSÉGVE-
ZETŐI SZAKKÉPESÍTÉSSEL, 
TÜBB EVES GYAKORLATTAL 
rendelkező megbízható ,,RUHÁ-
ZAT" boltvezetőt keres. Fizetés 
1040,— Ft f ixbér plusz forgalom 
utáni jutalék fizetéssel, 1650,— 
Ft-os biztosított bérrel. Jelent-
kezés Algyő, Vásárhelyi u. 5. 
ÁFÉSZ kp. iroda. 

xS 43 634 
A Kenderfonó- és Szövőipari 

Vállalat Szegedi Kenűerfonógyá-
ra (Szeged, Londoni krt . 3.) 
azonnali belépéssel keres 16—50 
év közötti nói és férfi munka-

vállalókat textilipari segéd- és 
betanított munkára . Keresünk 4 
—6 órás munkakörbe 14—16 éves 
f iatalkorúakat . Minden második 
héten szabad szombat. Vidéki 
dolgozók beszállításáról menet-
rendszerű, illetve különjára tú 
autóbuszokkal gondoskodunk, 
távolabb lakók részére munkás-
szálláson, illetve albérletben biz-
tosítunk elhelyezést. Természet-
beni juttatást fizetünk. Jelent-
kezés: fenti címeu. x 

Hajóslegényeket és szakaesnőt 
(úszni tudók előnyben) felve-
szünk. Folyamszabályozó és Ka-
vicskotró V., Szeged, Dózsa Gy. 
U- 5. x 

Vízmestert vagy vízügyi szakis-
kolát végzett technikust felve-
szünk. Folyamszabályozó és Ka-
vicskotró V. Szeged, Dózsa Gy. 
u. 5. x 

A Csongrád Megyei Gabona-
felvásárló és Feldolgozó Vállalat 
Szegedi Körzeti Üzeme felvesz 
2 női dolgozót kétmüszakos 
munkaba lisztcsomagoláshoz, va-
lamint t férf i munkaerőt liszt-
mérési munkába . Jelentkezni le-
bet Szeged. Vértanúk tere 6. x 

A szegedi sörklrendeltség ne-
héz fizikai munkára gépkocsi-
rakodókat alkalmaz. Jelentkezés. 
Feltámadás u. 29/s. 

A Pincegazdaság Szőregi Pa-
lackozó Üzemébe férf i segéd-
munkásokat és egy Zctor-vezetőr, 
keres. Jelentkezés: Szöregi Pa-
lackozóban. az üzemvezetőnél, x 

Fiatalkorú árukiadót vesz fel 
a Hódmezővásárhelyi Kertészet. 
Jelentkezni a „Souvenir" a ján-
dékboltban. Szeged, Kárász u. 
6. sz. x 

Szakképesítéssel vagy nagy 
gyakorlattal rendelkező élelmi-
szer boltvezetőket egy és töbo-
személyes boltok vezetésere fel-
veszünk. lehet házaspár is. Élel-
miszer eladó segédeket, zöldség-
gyümölcs boltvezetőt, szakkép-
zett szakácsot, presszóst és ké-
zilányokat felveszünk. Jelentke-
zés: Szegedi FMSZ Szt. István 
tér L xS. 43 698 

Férfi segédmunkásokat felvesz 
a Szik vízIpari Vállalat. Szeged, 
Gutenberg u. 23. xS. 43 635 

SzövőátKépzős munkakörbe 16. 
évet betöltött f iatalokat felve-
szünk. Leányotthoni elhelyezést 
biztosítunk. Jelentkezés levélben. 
Cím: (OJpest) Hazai Pamutszö-
vögyi r , Budapest IV., Baross 
U. 99. 

Szeged Vontatási Főnökség 
Szeged-Rendező felvesz géplaka-
tosokat, segédmunkásokat és 18 
—45 éves korig dolgozókat moz-
donyfűiőnek 1600—2200.— Ft ke-
resettel, vasúti szabadjegy, 
egyenruha, védőruha stb. ked-
vezmények. Jelentkezés: Rzoged-
Re idezö Vontatasi Főnökség 
személyzeti i rodájában. 

Szegedi iparvállalat keres fel-
vételre gyakorlattal rendelkező, 
értékesítési területen vezető 
munkakörbe lehetőleg Közgaz-
dasági Egyetemi végzettségű és 
belső ellenért munkakörbe Köz-
gazdasági Egyetemi, vagy mér-
legképes könyvelűi képesítésű 
dolgozót. Szeged. PL 62. 

xS. 43 695 
Közgazdasági technikumi, vagy 

gimnáziumi érettségivel rendel-
kező női munkaerőt alkalmaz a 
Délalföldi Mezőgazdasági Kísér-
leti Intézet, helyettes adminiszt-
rátorként . Fizetés megegyezés 
szerint. Jelentkezés: Alsókikötő 
sor 5. szám alatt. xS. 43 693 

Gépírni tudó adminisztrátort 
keresünk gyakorlattal . Lehetsé-
ges nyugdíjas is vagy 1 órás 
foglalkoztatás is. Szegedi Szabó 
Kisz. Kölcsey u. 13. xS. 43 701 

DÉGAZ gyakorlattal rendelkező 
folyószámla-könyvelőt. t i tkárnői, 
admUiizztrátotrt, villany- és 
langhegeszlőt, lakatost és se-
gédmunkásokat azonnali belé-
péssel felvesz. Jelentkezés Pulcz 
u. 4} Munkaügy. 

Most nyíló reprezentatív ven-
déglátó üzem szakképzett sza-
kácsot keres 20(0.— Ft + juta-
lék. Szállás biztosítva. Felvétel 
esetén útiköltséget térí tünk. 
Csongrádi Csuka Csárda. 

A József Attila Tudomány-
egyetem diákotthonába 2 taka-
rítónőt keres felvételre. Jelent-
kezés a gondokságon: Április 
4. u. 4. 

Érettségizett gép- gyorsírót 
azonnali belépéssel felvesz az 
Országos Takarékpénztár Igaz-
gatósága, Széchenyi tér 7. 

Építésvezető és művezetőket 
keresünk felvételre, valamint 
könnyügépkezelőket azonnali 
belépéssel. Fizetés megegyezés 
szerint, 43 737 Jeligére a Hlrde-
tóbe. xS. 43 737 

A Szegedi Ruhagyár varrodai 
részlege azonnali belépéssel fel-
vesz nőt és férf i munkavállaló-
kat Varrni nem tudókat beta-
ní t juk. Felveszünk továbbá kő-
műves, varrógép műszerész 
szakmunkásokat valamint férf i 
segédmunkásokat . Alkalmazás 
esetén napi egyszeri kedvezmé-
nyes étkezés, a kollektív szer-
zódéj szerint természetbeni lut-
tatast es kéthetenként szabad 
szombatot biztosítunk. Jelent-
kezni lehet a vállalat munkaeró-
ga dálkodásán. xS. 43 721 

Diesel öntözómotorhoz értő 
nyugdíjast nyári szezonmunkára 
felveszünk. Jelentkezés. Deszki 
Kossuth Tsz kertészetében. 

Ácsot, kőműveseket , vasbeton-
szerelőt, gépkezelőt, villanysze-
relőt és segédmunkásokat fel-
t e sz szegedi és közeli munka-
helyekre magas kereseti lehető-
ség mellett termelőszövetkezet. 
..Illetményföld biztosítva" 43 50" 
jr l ipére a Kígyó utcai Hirde-
tőbe. s . 43 sas 

Közgazdasági technikum) vég-
zetts«»ge| k-zdő munkaerő t al-
kalmaz az Omxni Ta 's l tnnl Osz-
tálya, Szeged, Alsókikötő sor í. 

xS. 43 587 

Közlemények 
(x) Figyelem: Vasutas Művelő 

dési Ház folyó hó 19-én este 20 
órai kezdettel nagyszabású bála: 
rendez. Minden kedves 'vendéget 

I szeretettel vár a vezetőség. Köz-
' remüködtk a Mattador táncze-

nekar . S. 43 759 

(x) Hirdetmény. A Mezőgazda-
sági és Élelmezésügyi Miniszté-
rium rendelete a lapján minden 
egypatás allatot (ló, szamár, 
öszvér) állategészségügyi vizsgá-
latra elő kell vezetni. Ezért fel-
hívom az érdekelt gazdákat, va-
lamint az olyan vállalatokat, 
amelyeknek ióálloniánya ninc t 
állandó állatorvosi ellenőrző 
alatt, hogy állataikat az alábbi 
helyekre és időpontokra vezes 
sék elő: 

1969. április 21-űn: az Alsóvá 
rosi Blkaistállónal a III. kerülő: 
területéről 6—9 óráig. 

19dü. április 22-én: Újszegeden 
a volt vámház mellett az I ke-
rület területéről 6—3 óráig. 

1969. április 24-én: az Oncsa-
tclepi Biküstal lónál a II. kerület 
területéről 6—8 óráig. 
A lovak lariatalt mindenki hoz-
za magával. A vizsgálatra elö 
i em vezetett lovak tulajdonosai 
ellen el járást fogunk indítani 
Szeged, 1969. március 24. 

Dr. Domonkos Gábor 
városi fóállatorvos 

(x) A Postás Művelődési Ház-
ban április 2«-án szabas-varrá.-. 
tanfolyam indul. Tánfolyamve-
zető: Tóbiás Lajosné. 

(x) A gyermekkori fül-orr-
gége betegségekről címmel elő-
adást tart dr. Csáky Éva, főor-
vosnő április 22-én, kedden 18 
Orakor n November 7. Művelő-
dési Központban. Minden ér-
deklődőt meghív a művelődési 
otthon vezetősége 

SZOMBAT, 
1969. ÁPRILIS 19. MMAGYAROFISTÁG P 
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