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Második helyen 
a magyar kerékpáros 

csapat 
A jugoszláviai nemzetközi 

kerékpáros körversenyen a 
Szkoplje—Leskovac közötti 
155 km-es második szakaszt 
teljesítette a mezőny. A ma-
gyarok ezúttal a vártnál 
gyengébben szerepeltek, így 
a csapat a második helyre 
esett vissza az összetett ver-
senyben. A szakaszgyőztes a 
jugoszláv Skerl lett 4:05:31 
órával, mfg a legjobb magyar 
versenyző, Balaskó az 5. he-
lyet szerezte meg 4:06:36 
órás idejével. 

Sok fiatal tehetség tűnt fe l 
a kajakosok Tisza-bajnokságán 
Most rendezték meg Sze-

geden a kétnapos verseny 
keretében a Csongrád Me-
gyei Kajak-Kenu Szövetség 
Tisza-bajnokságát, amelyen 
a szegedieken kívül budapes-
tiek és szolnokiak is elindul-
tak. A nagyszámú versenyző-
gárda majdnem mindegyik 
futamban szép küzdelmet ví-
vott, s az első hely kérdése a 
rövidtávú számokban gyak-
ran csak centimétereken 
múlt 

Az egyesületi pontversenyt 
a Szegedi MHS nyerte meg 
910 ponttal, második helyre 
a Bp. VTSK került 842 pont-
tal, harmadik a Szegedi Ken-
der 502 ponttal, negyedik a 
SZEAC 381 pont, ötödik a 
Szolnoki MEDOSZ 137 pont-
tal, hatodik az FTC 66 pont-
tal. 

Az egyéni eredmények. 
Férfiak. 
Serdülők: Portyakajak—1, 

2000 m: 1. Horpácsi Gy. 
(MHS), 2. Bukovinszky (MHS). 
Cenu—1, 2000 m: 1. Dani 
(MHS), 2. Várai (VTSK). 
PK—2, 2000 m: 1. Pataki, 
Jakab (MHS), 2. Gazsó, Tö-
rök (SZEAC). PK—1, 500 m: 
1. Bukovinszky, 2. Szalma 
(Kender). C—1, 500 íru 1. 
Dani, 2. Rácz (VTSK). 

Ifjúságiak. Kajak—1, 5000 
m: 1. Vörös (MHS), 2. Csóti 
(Kender). C—2, 5000 m: 1. 
Felvégi, Harkányi (MHS), 2. 
Hajdú, Kerekes (VTSK). C— 
1, 500 m: 1. Farkas (MHS), 
2. Bezzegh (VTSK). K—2, 
500 m: 1. Csengeri, Iványi 
(Kender), 2. Kalmár, Flórián 
(MHS). K—1, 500 m: 1. Vö-
rös, 2. Papp (Kender). PK— 

r r Lelkesedésből: kitűnő 
A legifjabbak, az úttörők, 

nyári labdarúgó bajnoksága 
iránt a szakemberek is ér-
deklód nek, mert érthetően 
kíváncsiak a távolabbi után-
pótlásra. Ezekből a 12—15 
éves ifjú sportolókból kerül-
nek ki négy-öt év múlva a 
különböző bajnokságokban 
szereplő -első- csapatok já-
tékosai. A velük foglalkozó 
idősebb játékosok, társadal-
mi edzők munkája fokozato-
san beérik, és 

jól képzett, sportszerető 
játékosok válnak tanítvá-
nyaikból. 

A Csongrád megyei Labda-
rúgó Szövetség több éves 
hagyomány alapján az idén 
is kiírta az úttörőbajnoksá-
got. Az iskolai szünidőben 
megrendezett mérkőzés-soro-
zat fontos tanulsága és ered-
ménye néhány különösen jó 
képességű gyerek felfedezése, 
de ami ennél fontosabb: sok 
fiatal rendszeres foglalkoz-
tatása és nevelése. 

A napokban kilátogattunk 
az egyik úttörő-mérkőzésre, 
amelyen a SZEAC csapata a 
Szegedi Építők tizenegyével 
mérte össze erejét A leg-
fiatalabbak érthető 

megilletődéssel kezdtek 
játszani, 

hiszen "igart- játékvezető és 
partjelzők vezették a mérkő-
zést. és azon a pályán ját-
szottak, amelyen a "nagyok", 

az NB l-es játékosok küzde-
nek a bajnoki pontokért S 
ráadásul a nézőtéren ott ül-
tek a szülők és a barátok is. 
Ilyenkor mindent "bele kell 
adni". A lelkesedéssel nem 
is volt baj. Némelyik ifjú 
futballista alig látszott ki a 
földből, de végig fürgén ker-
gette a labdát a kétszer har-
minc perces mérkőzésen. Ha 
a labdakezeléssel volt is hi-
ba és a lövések sem mindig 
sikerültek, panaszra azért 
nincs ok, hiszen ezek a fiatal 
sportolók még 

most kezdték ízlelgetni a 
komoly, rendszeres játé-
kot 

Szeretik a labdát, dédelge-
tik, néha túlságosan is soká-
ig cseleznek, de két-három év 
múlva bizonyára már takti-
kailag is érettebbek lesznek. 

A két edző. Törköly 
György és Barátií János éve-
kig az NB I-ben játszott és 
a nagy csaták résztvevői 
most a legifjabbaknak ad-
ják át tudásukat, tapaszta-
latukat Utasításaik, taná-
csaik sűrűn hallatszottak a 
mérkőzés alatt Az egyetemi 
csapat utánpótlásával foglal-
kozik egyébként Dávid Sza-
rtiszla, az egyetem dolgozója, 
aki tudomásunk szerint az 
ország egyetlen női intézője. 
Jó munkája és lelkesedése 
példamutató lehet minden 
sportember előtt 

Ezen a mérkőzésen a 
SZEAC 

megőrizte veretlenségét 

és ötödik győzelmét aratta. 
A 3:0-ás eredmény Engi, 
Bednár és Király góljaival 
alakult ki, de mindegyik já-
tékos kitett magáért 

A győztes csapat az alábbi 
összeállításban játszott: Kal-
már — Mari, Terhes, Ta-
kács — Szarka, Tix — Ki-
rály, Nádudvari, Schrott, 
Bednár. Engi. Azonban az 
Építők Dani — Kiss, Török, 
Ábrahám — Klesch, Korek 
— Nyári, Tóth, Molnár. Kom-
lódi. Révész összeállítású 
csapata is szépen és lelkesen 
játszott 

Kiss Aurél 

1, 5000 m: 1. Lázár (MHS), 
2. Csanyevácz (Kender). C 
—1, 5000 m: 1. Farkas, 2. 
Szeliánszky (MHS). C—2, 500 
m: 1. Felvégi, Harkányi, 2. 
Hajdú, Kerekes. PK—1, 500 
m: 1. Lázár, 2. Csanyevácz. 

Felnőttek. K—1, 10 000 m: 
1. Oravecz (Kender), 2. Czi-
rok (Kender). K—2, 10 000 
m: 1. Teimel, Csillag (Ken-
der), 2. Bereznay, Kispéter 
(SZEAC), C—1, 10 000 m: 1. 
Csiba (VTSK), 2. Sziklenka 
(VTSK). C—1, 500 m: 1. Pa-
lotás (MHS), 2. Dutka (VT-
SK). C—2, 1000 m: 1. Hunics 
(VTSK), Tóth (FTC), 2. Lé-
vai, Scheller (VTSK). K—1, 
500 m: 1. Oravecz, 2. Persá-
nyi (VTSK). C—1, 1000 m: 
1. Palotás, 2. Sziklenka. K 
—2, 1000 m: 1. Teimel, Csil-
lag, 2. Bereznay, Kispéter. 
K—1, 1000 m: 1. Oravecz, 2. 
Pesányi. K—2, 500 m: 1. Tei-
mel, Csillag, 2. Bereznay, 
Kispéter. K—1, 4x500 m: 1. 
SZEAC, 2. Kender. 

Nők. 
Serdülők. PK—1, 2000 m: 

1. Kenyeres (MHS), 2. Adók 
(MHS). PK—1, 500 m: 1. Ke-
nyeres, 2. Adók. 

Ifjúságiak: PK—1, 2000 m: 
1. Vetró (Kender), 2. Móra 
(Szolnok). PK—1, 500 m: 1. 
Cseh (Szolnok), 2. Vetró. K 
—1, 500 m: 1. Jójárt (MHS), 
2. Vigh (MHS). K—2, 2000 
m: 1. Zombori, Varga (Ken-
der), 2. Dénes, Vörös D. 
(MHS). 

Felnőttek. K—1, 3000 m: 
1. Nagy (Kender), 2. Szkiva 
(Kender). K—2, 3000 m: 1. 
Renkó, Katona (MHS), 2. 
Sziklenkáné. Fritsch (VT-
SK). K—1, 500 m: 1. Szkiva, 
2. Gyárfás (VTSK!. K—2, 
500 m: 1. Nagy, Szkiva, 2. 
Renkó, Katona. 

Páratlanul értékes cimbalmot 
fedeztek fel Szegeden 

Tarjáni Tóth Ida cimbalomművész, aki a Szegedi Sza-
badtéri Játékok zenekarában, mint vendég, a Bánk bán és 
a Háry János előadásain szólót játszik, páratlanul értékes 
cimbalomra bukkant Szegeden. A hangszerre, mely jelenleg 
Török Ferencné, Pacsirta utca 27. szám alatti lakos tulaj-
dona, Mére Ottilia, a Szegedi Nemzti Színház tagja hívta 
fel a művésznő figyelmét. A Török-családhoz 1913-ban ke-
rült a hangszer. Ma már nem emlékeznek rá a család élő 
tagjai, honnan és milyen körülmények között. A hatalmas, 
százévesnél nem régibb cimbalom legfőbb értéke a fából 
faragott, barokk mintákkal gazdagon díszített hangszertest, 
amely valóságos remeke a fafaragás művészetének. Egészen 
különleges a hamgszer húrozása is: több húrja van ennek 
a rendkívül erőteljes és széphangú, valamint egészen nagy 
hangtérjedelmű cimbalomnak, mint a többinek. Tarjáni 
Tóth Ida szerint ennek a hangszernek nincs párja se a ma-
gyar, se az európai cimbalomgyüjteményekben. Képünkön: 
a művésznő megszólaltatja az értékes hangszert. 

(SomogyIné felv.) 

Rekordok az atlétáknál 
Vasárnap a fővárosban a 

Törekvés ifjúsági versenyén 
indultak el legjobb vasutas 
versenyzőink, akik közül 
Csatlós Mária (SZVSE) a 100 
méteres síkfutásban 12.5 mp-
es kitűnő megyei felnőtt és 
ifjúsági csúccsal győzött, ök-
rös Katalin (SZVSE) pedig 
12.7 mp-el lett mögötte má-
sodik. Csatlós ezenkívül 400 
méteren is győzött 60.6 mp-
el, míg Ökrös a távolugrást 
nyerte 530 cm-el. 

Vasárnap délelőtt itthon a 
SZEAC versenyén születtek 
újabb vasutas sikerek. Elő-
ször a még serdülő Tégla 

(SZVSE) dobott 1.5 kg-os 
diszkosszal 48.91 m-t, mely 
közel jár az országos legjobb 
eredményhez, majd Haluska 
Anna (SZVSE) javította a 
megyei felnőtt és ifjúsági 
csúcsot a gerelyhaj ításban 
38.81 m-re. Ezeken kívül 
jobb eredmények: Férfiak. 
Súly: 1. Kántor (SZEAC) 
12.05, kalapács: 1. Trényi 
(SZEAC) 57.95, 2. Lázár dr. 
(SZVSE) 49.64. 3. Katona dr. 
(Sz. Spartacus) 48.72. Nők. 
Súly: 1. Kissné (SZEAC) 
10.40, diszkosz: L Kissné 
(SZEAC) 38.35. 

Dr. M. T. 

= S = 0 = R = 0 = K = B = A = 
Ma SZEAC—-SZVSE barát-

ságos labdarúgó-mérkőzés 
lesz a Felső Tisza-parti sta-
dionban. délután 5 órai kez-
dettel. 

* 
Barátságos tekemérkőzésen 

a Szegedi VSE megyei csapa-
ta a Pécsi Bányász ellen 
2367:2235 arányban nyert. A 
S z e g e d e n játszott m é r k ő z é s 

legjobb dobói: Simon 410, He-
gedűs 407, illetve Buzási 400. 

* 
A Szegcdi Vas- és Fém-

ipari Ktsz labdarúgó-csapata 
az országos szövetkezeti baj-
nokságért játszik. Első mér-
kőzését a szegedi együttes 
Kiskunhalason 2:1 (1:1) 
arányban megnyerte, s így a 
bajnokságban továbbjutott. 
Következő ellenfelük Békés 
megye bajnoka lesz. 

* 
Szegedi EAC II.—Kisteleki 

TE 12:2 (6:1). Barátságos lab-
darúgó-mérkőzés. 

• 
A nyugatnémet teniszbaj-

nokság küzdelmei hétfőn 
megkezdődtek Hamburgban. 

Mindkét magyar versenyző, 
Gulyás és Körmöczi Zsuzsa 
megnyerte első mérkőzését 
és így továbbjutott Gulyás 
a férfiegyesben ötjátszmás 
küzdelemben győzte le a 
nyugatnémet Pawlikot, Kör-
möczi Zsuzsa viszont a női 
egyesben simán, megerőlte-
tés nélkül verte a nyugat-
német J. Wykowskit. 

Rózsavölgyi 
Helsinkiben 6. lett 

A VIT nemzetközi sport-
versenyei során megkezdőd-
tek Helsinkiben az atlétikai 
küzdelmek. Az első napi mű-
sorban szerepelt az ezerötszáz 
méteres síkfutás, amelyben 
Rózsavölgyi a 6. helyet sze-
rezte meg. 

K I F U T Ö F H J , 16—18 év kö-

zötti. felvétett nyer Szer-

szám kovács Ktsz, Kígyó 

3. szám. 

ApMUiidetésdc 
Diáklány lakást kap-
hat. Mérey u. 21., 
III. em. 5. 

A D A B V E T E L 

Moszkvics, 1961-es, 
keveset futott, eladó. 
Megtekinthető Kos-
suth Lajos sgt. 83. 

4533 

Korai földieperpa-
lánta kapható. Al-
földi u. 28. 4334 
Kétajtós jégszek-
rény eladó. Tanítói 
kiskertek 59. 4531 

Opel Olimpia. régi 
típusu, jó állapot-
ban levő személy-
gépkocsi haláleset 
miatt eladó. Erd.: 
Brüsszeli krt. 21/b. 

4550 

Wartburg keveset 
futott, eladó. Meg-
tekinthető 5-én, va-
sárnap délelőtt. Klau-

.zál tér, Vigadó-cuk-
rászda előtt. CB. 58 
—31. 4352 

Moszkvics személy-
gépkocsi Igényesnek 
is megfelel, beteg-
ség miatt sürgősen 
eladó. Kk.-dorozsma. 
Petőfi u. 7. 22408 
Fekete Pannónia — 
gyári oldalkocslval, 
vagy külön is, alig 
használtan eladó. — 
Szent István tér 5. 

I Savanya. 22407 
Modern magnós rá-
dió áron alul el-
adó. Csongrádi sgt. 
59 <b. Magyart. 4523 

Kubikos tat icskát 

veszek. Varga. Jó-
zsef Attila sgt. 17. 
Műhely. 4344 

Rekamié, párnázott 
székek. politúros 
szekrény alkalmi 
áron eladó. Dugo-
nics u. 10. 4356 

Könyvszekrény, 
cefréshordó, tűzhely, 
fűrészporos kályha 
eladó. Újszeged, — 
Gyapjas Pál u. 6—8. 
(Llget-vendéglóvel 
szemben). 4351 

Hálószobabútor, 

mély gyermekkocsi, 
nagyméretű masszív 
gyermekágy eladó. 
Pozsonyi u. 1. Fo-
dortelep. 4477 

Nagyboconádi méh-
családok eladók. — 
Szabadkai út 64. 

4492 

Használt vályog jó 
állapotban, üszőbor-
jú eladók. Rókusi 
ff. 100. Béketelep-
nél, Domonkosék. 
Egy Gudlin nagy-
méretű tűzhely eladó. 
Kisebb üzemnek ls 
alkalmas. Egy ebéd-
lőkredenc márvány-
lappal, egy kongol-
tükör márványlao-
pal eladó. Veresács 

u. 18. 4504 

Érj-Nova villanytűz-
hely eladó. Bécsi 
krt. 22., fldsz. bal. 

25140 

Autóhűtő szakszerű 
javítása Kormos, — 
Kossuth Lajos ««*. 
65. 25043 

Jó állapotban levő 
kétpárevezős csónak 
eladó. Erd. Maros 
u. 18. szám. 2188 

44 ezret futott P. 
70-es és D K W autó 
elfoglalható árért el-
adó. Makó, Kiss Já-
nos tábornok u, 34, 

Eladó szép fénye-
zett háló. rekamié, 
madonnakép, kis 
fakarnis, dohányzó-
asztal. kis íróasztal. 
József A . sgt. 43. 

Mihály. 22420 

Belvárosban ágy ki-
adó. férfi részére. 
Jósika U. 25 . 23430 

Kanapé rekamié új-
szerű, bordó huzat-
tal eladó. Kelmefes-
tő üzlet, Kölcsey u. 
2. 22435 

Jó állapotban levő 
fekete Pannónia 14 
ezerért eladó. Kp-
vel 10 ezer. többi 
havi 1000 Ft. Bak-
tól kiskertek, szél-
ső sor 7. Algyői 
műút kezdeténél. — 
Érd. délután 2-től, 
vasárnap egész nap. 

X22437 

Politúros íróasztal, 
gyermekágy eladó. 
Juhász Gyula útra 
12/a. 22439 

15 hőnapos Belga 
óriás tenyész bak-
nyúl eladó. Korda 
sor 36. 22440 

40 basszusgs, 4 vál-
tós. új tangóharmo-
njka, 26-os jókar-
ban levő női kerék-
pár és gázrezsó el-
adó. Ilona u. 25. 

22442 

Háromajtós szekrény 
és két fotel eladó. 
Katona u. 77. X22444 

Erika táskaírógép, új 
állapotban eladó. — 
Hajnóczy u. 23. — 
földszint jobbra. 

22453 

Külföldi férfiruhák 
magas alakra olcsón 
eladók. Kelemen u. 
utca 11., I. em. — 
iobbra. 22452 

Jégszekrény, káoosz-
tás dézsa, rizses-
zsákok. magas ket-
rec. galambháznak 
való. eladó. Petőfi 
Sándor sgt. 48.. — 
földszint, bal első 
aitó. 22452 

Férfi. 24-es 'érflke-
-ékpár eladó. — 
Csongrádi sgt. '5.. 
műhelyben. 22462 

Nagyszemű export-
ra való földieper-
palánta eladó, új-
szeged, Déryné utca 
20. X22482 

80 basszusos új tan-
góharmonika, két 
darab kis Stnger 
varrógép, műszerész 
esztergapad eladó. 
Petőfi Sándor sgt. 
69. Műszerésznél. 

22468 

Eladó elköltözés 
miatt: hálószobabú-
tor, darabonként is, 
asztal, székek, pol-
cos állványok (ste-
lázsi), könyvek, ké-
pek stb. Arviz u. 
12.. em. 2. 22469 

Egy szép fűrészpo-
ros kályha Jó álla-
potban eladó. Deák 
Ferenc utca 24. II. 
em. 15. 22474 

Cserépkályha, zöld, 
eladó. Sajka u. 8, 

22475 

Regi fekete már-
vány sírkövet ven-
nék. ármegjelöléssel. 
„Magánostól" jeligé-
re szegedi hirdető-
be; 16145 

Jó állapotban levő 
Jawa Pionír, vagy 
Slmpson-Moped mo-
torkerékpárt ven-
nék. Szeged, Csuka 
utca 19. 22484 

Különbé járatú bú-
torozott szoba két 
férfi részére kiadó. 
Újszeged, Jankovics 

utca 1. 22429 

Elcserélnem hmv.-
helyi kétszoba, — 
összkomfortos, több 
mellékhelyiségből 
álló, központhoz 5 
percre levő lakáso-
somat szegedi két-
szobásért, esetleg 
összkomfortért. — 
„Sok virág" jeligé-
re a kiadóba. x 

Elcserélném őszre 
átadásra kerülő új-
szegedi kétszoba. — 
összkomfort. föld-
szinti lakásom — 
ugyanott hasonló 
emeletiért. ..Sürgős" 
jeligére kiadóba. 

22483 

Belvárosban kétszo-
ba, összkomfortot 
cserélek 2x1 szoba, 
összkomfortosra. — 
..Szintén Belváros" 
jeligére kiadóba. 

22496 

Csirkekeltetógép el-
adó. Újszeged, Szö-
vő U. 24. 22485 

Orvostanhallgató 
bútorozott szobát 
keres lehetőleg Bel-
városban. „Kis szo-
ba" jeligére hirde-
tőbe. 4525 

Tavasz-televízió an-
tennával együtt sür-
gősen eladó. Bécsi 
krt. 16/b. 2S169 

Nagyképernyős 
Orion-televízió an-
tennával eladó. Go-
gol u. 1„ fldsz. I. 
Erd. du. 16 órától. 

41332 

Vásárolok konyha-
kredenceket. ágya-
kat. asztalokat, szé-
keket, vaságyat, sez-
lont, rekamiét. Le-
nin krt. 19. X22419 

Nagyméretű szép 
szoba, konyhás la-
kásom elcserélném 
hasonló utcaira. — 
Brüsszeli krt. 20. — 
Erd. 10-2-ig. 4544 

Cipöfestés szaksze-
rűen minden szín-
ben. Szent Miklós 
utca 7. Felsővárosi 
templomnál. 4510 

Eladók modern há-
lók. kombinált szek-
rények, rekamiék, 
sezlonok. hármas-
szekrény. egyes 
szekrények, ágyak, 
előszobafal. Pappál. 
Mikszáth Kálmán " . 
19. X4483 

Sachs 165 cm! ol-
dalesónak motor el-
adó. „Igénves" lei-
igére kiadóba. 22457 

L A K Á S 

Agy kiadó dolgozó 
fiatalember részére. 
Gólya u. 20. 22436 

Béke utcai földszin-
ti szoba. konyha, 
kamrás lakásom el-
cserélném három-
szoba, esetleg két-
szoba. öszkomfor-
tért. „ötezer" jeligé-
re kiadóba. 22438 

Kettőszoba. hallos 
belvárosi lakásomat 
tágas kettöszobásra 
cserélem. „Csak 
parkettás" Jeligére 
kiadóba 22401 

Budapestt egyszo-
bás, mellékhelyisé-
ges. napos, háztar-
tási áramos. vllla-
negvedben levő fő-
bérleti lakásomat el-
cserélném szegedi 
hasonlóra, vagy — 
nagyobra. Budanert. 
IV.. Újpest, Vécsey 
Károlv 78. Masler. 

Fiatal házaspár bú-
torozott vagy üres 
szobát keres. Sze-
ged, Gergely u. 7. 
Horváth Zoltánné. 
Érd. du. 2—4 óra 
között. 4521 

I N G A T L A N 

Katona utca 6. szá-
m ú ház beépíthető 
nagy telekkel 55 000-
ért eladó. Erd.: 
Batthyány u. 33., 
ajtó 9. 4547 

Nagymarosi kertes 
hazamat elcserél-
ném szegedi laká-
sért. A csere létre-
jöttéig albérleti szo-
bát keresünk. Cim: 
Major István Sze-
ged. Rigó u. 34/c. 
Beköltözhető ház — 
UJszentlván, Újvilág 
utca 13. számú, — 
minden elfogadható 
árért sürgősen el-
adó. Erd. a 17. sz. 
alatt. 25132 

Ház eladó. Arviz u, 
40. Erd. ugyanott. 

22404 

Művelésre földet, — 
gyümölcsöt lehető-
leg helységgel bér-
be vennék. „Kuny-
hó" jeligére hirde-
tőbe. 4517 

Debreceni u. 30. sz. 
ház lakásátadással, 
négykerekű kézlko-
csi eladó. 22415 

Újszegeden, Lövölde 
úton 2680 n-öl ter-
mő gyümölcsös, szo-
ba, konyhás kis ház-
zal. beköltözhetően 
olcsón eladó. Erd.: 
Újszeged, Közép fa-
sor 72. 32431 

Elcserélném ma-
easfölrtsztntes, ket-

töszobás. összkom-
fortos, kertes belvá-
rosi lakásomat más-
félszobás. Marx téri 
lakásért. 7. emele-
tig. „Jól tár" jel-
igére hirdetőbe. 

4511 

Egyszobás, parket-
tás. teakonyhás. — 
komfortos, T. kerü-
leti, I. emeleti la-
kásomat (csak für-
dőszoba nincs) el-
cserélném kétszo-
bás. komfortos. I. 
kerületi lakásért. 
Psrtleg léhez társ-

Sériptt flszi cse-

re"" leiigére a b'--
dejóf... 4519 

Budapest) szoba, 
konyhás, kertes, — 
szölós lakásom cse-
rélem szegedire. — 
Soroksár, Táncsics 
u. 64. Boncaik. 6094 

Osz utca 49. számú 
ház teljes lakását-
adással, azonnal be-
költözhető, eladó. 
Osz u. 33. Kovács. 

22433 

Magánház, 17 méter 
kőépület és mellék-
épületből álL Gaz-
dálkodónak nagyon 
alkalmas, lakását-
adással azonnal el-
adó. Erd. Osz u. 33. 
Kovács. 22441 

Szeged, Béketelep, 
Bajmóezi u. 18. sz. 
alatt egy szoba, elő-
szoba, konyha, — 
speiz. mellékhelyi-
ségekből álló ház 
kerttel eladó, azon-
nal beköltözhető. 

Kétszobás családi 
ház eladó. Újszeged, 
Gyapjas Pál utca 
43. Lakást beszámí-
tok. X22458 

Egy nagyszobás. — 
konyhás, speizos — 
magánház. Külön 
gazdasági épületek-
kel ellátva, lakását-
adással eladó. Tá-
pé, Táncsics u. 24. 

X22470 

Kétszoba, összkom-
fortos magánház la-
kásátadással eladó. 
Szabadkai út 50, 

Kétszobás ház el-
adó, 1—2 szobás. — 
komfortos lakásért 
cserébe, ráfizetéssel. 
Újszeged, Bal fasor 
63. X2247J 

Házhely eladó. Érd. 
Szentháromság utca 
7., üzletben. 22470 

Hunyadi u. 9. szá-
mú magánház el-
adó, azonnal beköl-
tözhető. Erd. min-
den délután. X22493 

Külvárosiak! Ki cse-
rélné el kétszobás 
házát szegedi főút-
vonali ötlakásos, la-
kott emeletes há-
zunkért. Cserelakás-
sal nagyrésze át-
vehető. Csonkáék. — 
Bokor u. 7. 22481 

A L L A 8 

Megbízható, ügyes, a 
háztartási munkák-
ban jártas fiatal, — 
vagy középkorú — 
leányt keresek se-
gítségnek. Bentla-
kással, teljes ellá-
tássá]. „Sokoldalú" 
Jeligére a kiadóhi-
vatalba kérek vála-
szolni. 25198 

Bejárónőt keresek. 
„Gépesített háztar-
tásba" jeligére ki-
adóba.^ 25200 

Fémcsiszoló és gal-
vanizáló Ipari ta-
nulót felveszek. — 
Acsay. Csongrdi su-
gárút 28. X22461 

Vizsgázott marós 
szakmunkás több 
éves gyakorlattal 
elhelyezkedne. — 
„Aug. 15" jeligére a 
kiadóba. 25170 

Lakatosipari tanulót 
felveszek. Molnár u. 
2E 22463 

Gyors- és gépíró 
állást keresek. „El-
sőt végeztem" jel-
igére hirdetőbe. 

E G Y E B 

Gyermekgondozást 
vállalok, 1—3 évesig 
kertes magánházam-
ban. Petőfitelep, — 
XVI . u. 863. Játszó-
tér mellett. 22423 
500-as Belga-motor 
javításához szak-
embert keresek. — 
500-as Belga-motor-
hoz magdinamót is 
veszek. „Csak szak-
ember" jeligére ki-
adóba. 2245 

Szombaton a Marx 
téren felejtett ru-
hacsomagom szíves-
kedjék Szeged, Új-
vidéki u. 11. szám 
alá leadni. 4536 

Kézírásból megbíz-
ható Jellemrajzot, 
lélektani analízist 
ad, levélileg is Sza-
bó Sándor írásszak-
értő Budapest, VIIIH 

Népszínház utca 17. 
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