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Megkezdődött 
a befőzési idény 

Bár hivatalos statisztika 
erről még soha nem készült, 
a különböző kellékek for-
galmából megállapítható, 
hogy évente 150—200 millió 
üveg befőttet, savanyúságot, 
főzelékfélét tesznek el téli-
re a magyar háziasszonyok. 

A kereskedelem felkészült 
a befőzési idényre és ele-
gendő cukorról, befőttes-
üvegről. celofánról, vala-
mint egyéb kellékről gon-
doskodott. Négymillió üve-
get és tízmillió tasak celo-
fánt hoznak forgalomba. 
Külön lehet kapni üvegzáró 
gumikarikákat is. 

CBarátnők 

a j á n l h ú z n a k . . . 

London legnagyobb for-
galmú utcáinak sarkán kü-
lönös szövegű hirdetéseket 
lehet olvasni. Legtöbbjük 
trafikok, újságárus pavilo-
nok falán szokványos hirde-
tések között jelenik meg. 

Legfelül mindig néhány 
adatot lehet olvasni: a 
cím, telefonszám és néha 
egy-egy fénykép van a hir-
detésen elhelyezve. 

A járókelők tudják, hogy 
mit jelentenek a telefonszá-
mok, még ha nincs is fény-
kép mellékelve. Elég csak 
telefonálni, ha valakinek 
estére barátnőre, vagy ba-
rátra van szüksége. 

A hűvös Londonban sen-
ki sem botránkozik meg, 
hogy egyesek foglalkozásu-
kat ilyen nyíltan Hirdetik, 
míg máshol mindent meg-
tesznek, hogy a prostitúciót 
titokban tartsák. 

A férfiak közül sokan 
megállnak, néhány feljegy-
zést tesznek zsebkönyvükbe 
és esetleg máris belépnek 
a szomszédos telefonfülké-
be. 

A Scotland Yard tehetet-
len az angol prostituáltak 
fellépésével szemben. Né-
hány éve kitiltották. őket a 
nagyforgalmú utcákról, rög-
tön utána megjelentek a 
hirdetések. A szövegek lát-
szólag ártatlan tartalmúak-
»Nyugodtan készíthet fel-
nőttekről felvételt.- »Magá-
nos estéjét szívesen meg-
osztom.- »Személyes ki-
szolgálás.-

A hirdetések nagy része 
a Sohoba csalogatja a 
férfivendégeket, ahol Lon-
don éjszakai életének je-
lentős része lezajlik. 

(Sz. L.) 

As első forduló után 

Megélénkült az élet 

a labdarúgó-szövetségben 
Az új labdarúgó-bajnok-

ságok első fordulója lezaj-
lott. Hétfőn este a megyei 
labdarúgó szövetségben min-
denki a szombati és vasár-
napi mérkőzésekről beszélt, 
különösen a meglepetésekről 
esett sok szó az edzők, az 
intézők és a játékvezetők kö-
rében. 

Jónéhány sportvezető most 
tudta csak meg. hogy a Do-
rozsmai M E D O S Z új edzője 
Kalmár György lett. 

— A fiúk nagyon lelkesen 
és időnként szépen játszot-
tak a Dózsa ellen — magya-
rázta a hajdani N B l-es gól-
király. — Most nagyon 
együtt van a csapat, minden-
ki lejár az edzésekre. Remé-
lem, hogy a jó rajt után a 
folytatás is sikeres lesz... 

Többen találgatták az 
SZVSE súlyos vereségének 
az okát. 

— Mindenütt adódnak vá-
ratlan eredmények — je-
gyezte meg Dani Zoltán 
pénztáros. — Egy vereség 
után azonban még nem sza-
bad „temetni" a csapatot. 
Legalább várjuk meg a va-
sárnapi Kecskeméti Dózsa el-
leni mérkőzést, amely Újsze-
geden lesz. Ez sem lesz 
könnyű mérkőzés, de bízom 
benne, hogy a két pont ide-
haza marad. . . 

M i l e s z a z É p í t ő k k e l ? 

Meglepetések ide, megle-
petések oda, a legtöbb szó 
mégiscsak a Szegedi Épitők-
ről esett a szövetségben. Aki 
csak bejött, mindenki meg-
kérdezte valamelyik szövet-
ségi vezetőtől: 

— Mi van az Építőkkel? 
Miért nem álltak ki Makón? 

Érdekes, hogy a tényekhez 
senki sem fűzött megjegyzé-
seket, legfeljebb azt, hogy az 
Építők elfogadhatta volna a 
felajánlott Textilművek-pá-
Jyát, ha már a SZEAC fel-
mondta nekik a bérletet és 
el kellett hagyniok a sta-
diont. Az N B III-as csapat 
most a SZAK-pályán talált 
otthonra, ott viszont már 
három népes egyesület, a 
S Z A K , az SZVSE és az Épí-
tők tanyázik. Ezért nagyon 
nehéz lenne hétről hétre ösz-
szehangolni a műsort. Az 
Építőknek szombaton, vagy 
vasarnap délelőtt kellene 
játszania, de a vezetők erre 
nem akarnak vállalkozni, 
mondván: az ellenfelek nem 
vállalják a szombati, vagy 
vasárnap délelőtti mérkőzé-

seket. Inkább a sorsolás 
megváltoztatását kérik, hogy 
cseréljék fel mérkőzéseiket 
Szarvas csapatával. Ebben az 
ügyben a CSLASZ elnöksége 
dönt. 

Öt kiállítás... 
Hétfőn tartották meg a 

CSLASZ-ban az első intézői 
értekezletet, amely fél óráig 
sem tartott és Madarász Mi-
hály, az értekezlet vezetője, 
a végén örömmel újságolta: 

— Az első forduló arány-
lang rendben zajlott le az 
N B III-ban és a megyei baj-
nokságban is. Rendzavarás 
sehol sem történt, és a játék-
vezetőkre sem volt különö-
sebb panasz. Mégis valami-
ről kell beszélni... A szom-
bati és vasárnapi forduló 
egyetlen árnyoldala, hogy a 
megyei felnőtt mérkőzéseken 
öt játékost kellett kiállítani. 
Ez a szám egy kicsit sok. Az 
edzőknek és a szakosztályi 
vezetőknek mindent meg 
kell tenniök, hogy a durva-
ságok ne ismétlődjenek meg, 
mert ha a sportszerűtlensé-
gek folytatódnak, a legszigo-

rúbb ítéleteket hozzák majd 
a fegyelmi bizottságok . . . 

Kétszázhetven új igazolás! 
Az úttörő bizottság tagjai 

teljes számban benn voltak a 
szövetségben, és szorgalma-
san munkálkodtak. Császár 
Ferenc éppen hétfőn iktatta 
be az idei 270. igazolási ké-
relmet, amelyet — ugyan-
úgy, mint az ifjúsági és a 
felnőtt igazolásokat — jóvá-
hagyás és nyilvántartásba-
vétel végett továbbítottak az 
MLSZ-hez. Az úttörő-baj-
nokság első csoportjában há-
rom forduló, második cso-
portjában még öt forduló 
van hátra. A második cso-
portban „sűrítik" a műsort, 
hogy még a tanév kezdete 
előtt befejezzék a mérkőzé-
seket. 

Eltávozóban Kővári Ár-
páddal, a megyei bajnokság-
ba most bekerült ruhagyári 
csapat intézőjével beszél-
tünk: 

— Biztatóan játszottunk, 
pedig Horváth jobbszélsőnk 
az első félidőben megsérült, 
és utána már csak statisztált 
a pályán. Amikor 3:l-re ve-
zettünk, védelembe vonult a 
csapat, de három előretolt 
csatárral is két gólt tudtunk 
lőni... A vásárhelyiek bi-
zony gyakran csak túlke-
mény játékkal tudták meg-
akadályozni a mieink lendü-
letét . . . M. K. 

S = 0 = R = 0 = K = B = A = N = 
Az úttörő labdarúgó-baj-

nokság érdexesebb eredmé-
nyei: S Z E A C — H M T E 1:0. 
UTC—Dózsa 2:2. SZAK—Al-
sóváros 3:2. Szatymaz—Bő-
rösök 4:1. Dózsa II.—Textil-
művek 3:3. Juta—Postás 6:1. 

* 
A S Z E A C labdarúgó-csa-

pata ma Kecskeméten a 
Kecskeméti Dózsával játszik 
barátságos mérkőzést a 
szombati Budapesti Honvéd 
elleni újabb bajnoki össze-
csapásra való előkészület-
ként. A Bp. Honvéd—SZEAC 
mérkőzést Kispesten bonyo-
lítják l e Biróczky játékveze-
tésével. 

* 

Az országos atlétikai baj-
nokságon. bár a nagy kon-
kurrenciában helyezést nem 
ért el, de pontosan I. osz-
tályú szintnek megfelelő, új 
felnőtt megyei csúcsot jelen-
tő eredményt ért el a 200 
méteres gátfutásban Nagy 

János (SZVSE) 25,5 mp-es 
idejével. 

* 
Ma SZVSE—Szegedi Építők 

barátságos labdarúgó-mcrkő-
zés lesz a SZAK-pályán, fél 
5 órai kezdettel. 

* 

A Lendület Kupa teke-
mérkőzések a most megkez-
dődött megyei bajnokság mi-
att nem folytatódnak. A 
résztvevő kilenc csapat közül 
a kupamérkőzéseket jelenleg 
a Szegedi Kender az első 31 
ponttal, második a S Z A K 27, 
harmadik a Vörös Meteor 26 
és fél ponttal. Az utóbbi for-
dulóban a legtöbb fát ütöt-
ték: Sötét (Kender) 443, Csi-
szár (Kender) 442, Fenyvesi 
(Kender) 431, Hladek (SZAK) 
429 fa. 

* 

Ma, szerdán SZVSE—Sz. 
Helyiipar megyei tekemérkő-
zcst rendeznek a Vasutas-sta-
dionban, 5 órai kezdettel. 

Testvérvárosaink életéből 
A szegedi fotókiállítás két képe 

A R A N Y P A R T . 
Boriszlav Mincsev felvétele (Plovdiv). 

FRISS SZÉI. A TENGEREN . 
A. M. Koltjarevszkij (elvétele (Ogyessza) 
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A^ó-UUdeté&ek 
A D Á S V É T E L 

Egypárevezős csó-
nak jutányosán el-
adó. Megtekinthető 
az újszeged! strand-
fürdő csónakházá-
ban. Csonakszám: 
887. Bővebbet 40-20-
ss telefonon. 

3 m vaskapu két-
r észben, tengeri el-
adó. Érd.: 18 óra 
után. Újszeged, Töl-
tés út 54. 82177 

io 000 km-t futott 
zöld 350 cm3 izs-mo-
tor oldalkocsdval, 1 
db Orion vllágvevö 
rádió es egy hor-
dozható ké-taknás 
cserépkályha eladó. 
Petőfi Sándor sgt. 
82. 82178 

HAlőszobabútor Igé-
nyesnek eladó. Zá-
kány utca 49.. fldsz. 
3.. du. 5—7-lg. 

Mambó magnó el-
adó. Érd.: virágüz-
letben. Mikszáth K. 
I I . X8I185 

Jókarban levő cseh 
mély gyermekkocsi 
eladó. Dugonics u. 
8.. n . 7. Érd. 4—8. 
Horgolt teritők és 
dongó, kerékpárral 
eladó. Szenthárom-
ság utca 5. Vérségi. 

X6218S 

Moszkvics 4(»2-es. 3 
éves. Jó állapotban 
olcsón eladó. Meg-
tekinthető bármikor. 
Rákóczi u. 53. 
_ _ _ _ X82188 

Opel-Olimpia Jé ál-
lapotban levő régi 
típusú személyautó 
aron alul eladó. — 
Brüsszeli krt. 21/b. 

x62193 

Kifogástalan Ben-
czúr-televízió eladó. 
Marosi, Bercsényi u. 
13. Erd.: 6 után. 

k W I W M f t ' C ' W t . 

Festett garnitúra — 
(harmasszekreny, — 
rekamié, asztal, szé-
kek) eladó. Ságvari 
U. 4., I. 5. 62200 

Trafik-bódé a Hu-
nyadi János su-
garút végén, strand-
kabinnak is alkal-
mas, eladó. Erd.: 
Kossuth Lajos sgt. 
6. kárpitosnál. 

Jokarbau levő sport-
kocsi és jaróka el-
adó. Korányi S. rak-
part 5„ rV. 3. X62207 

Trafik-bódé a Hu-
nyadi János su-
garút végén, strand-
kabinnak is alkal-
mas, eladó. Erd.: 
Kossuth Lajos sgt. 
6. kárpitosnál. 

Jokarbau levő sport-
kocsi és jaróka el-
adó. Korányi S. rak-
part 5„ rV. 3. X62207 

Kisipari, 12 darabos 
festett háló eladó. 
Újszeged, Közép fa-
sor 37.. II. 3. (Bor-
dó bérház) du. 4-
től. X62089 

Politúros kerekasz-
tal és rekamléáll-
vány eladó. Kovács 
asztalosnál, Guten-
berg u. 18. X62160 

Kisipari, 12 darabos 
festett háló eladó. 
Újszeged, Közép fa-
sor 37.. II. 3. (Bor-
dó bérház) du. 4-
től. X62089 

Politúros kerekasz-
tal és rekamléáll-
vány eladó. Kovács 
asztalosnál, Guten-
berg u. 18. X62160 Fehér, lakkcslszolt, 

2 szárnyas ajtó tok-
kal együtt eladó. 
Rigó U. 27/a. 22645 

Jókarban levő piros 
Pannónia eladó. — 
Kisteleki u. 17. 

62157 

Fehér, lakkcslszolt, 
2 szárnyas ajtó tok-
kal együtt eladó. 
Rigó U. 27/a. 22645 

Jókarban levő piros 
Pannónia eladó. — 
Kisteleki u. 17. 

62157 Cseh gyermek sport-
kocsi kifogástalan 
állapotban eladó, — 
Bajcsy-Zs. u. 22., 
házfelügyelő. 62651 

Eladók: különböző 
lezárható tiszta lá-
dák, székek, festmé-
nyek, edények. Kos-
suth u. 6., Czlbula. 

22697 

Cseh gyermek sport-
kocsi kifogástalan 
állapotban eladó, — 
Bajcsy-Zs. u. 22., 
házfelügyelő. 62651 

Eladók: különböző 
lezárható tiszta lá-
dák, székek, festmé-
nyek, edények. Kos-
suth u. 6., Czlbula. 

22697 
Bélyeget legelőnyö-
sebben vásárolhat, 
értékesíthet Falus 
bélyegkereskedés-
ben. Kelemen utca 
4. szám. X24180 

5 db sin, 6 méteres, 
eladó. Hajnal u. 60. 
Tóth. X22693 

Bélyeget legelőnyö-
sebben vásárolhat, 
értékesíthet Falus 
bélyegkereskedés-
ben. Kelemen utca 
4. szám. X24180 

150-es Zettka príma 
állapotban eladó. 
Rákóczi tér. Megye 
TánAcs műhely. 

B M W 340 személy-
gépkocsi eladó. Tö-
rök u. 3„ Hmv.-hely. 

H 16147 Príma állapotban le-
vő Wartburg eladó. 
Szeged. Tisza Lajos 
utca 19. X62086 

B M W 340 személy-
gépkocsi eladó. Tö-
rök u. 3„ Hmv.-hely. 

H 16147 Príma állapotban le-
vő Wartburg eladó. 
Szeged. Tisza Lajos 
utca 19. X62086 

Lottón nyert „Du-
na" gyártmányú uj 
oldalkocsi sürgősen 
eladó. Erd. Nagymá-
gocs. Móricz Zsig-
mond u. 27., du. 6-
tól. H 16148 

Bécsi Luner rövid 
koncertzongora el-
adó. Érd.: Hunyadi 
János sgL 43., dél-
előtt. X22681 

Lottón nyert „Du-
na" gyártmányú uj 
oldalkocsi sürgősen 
eladó. Erd. Nagymá-
gocs. Móricz Zsig-
mond u. 27., du. 6-
tól. H 16148 

Bécsi Luner rövid 
koncertzongora el-
adó. Érd.: Hunyadi 
János sgL 43., dél-
előtt. X22681 Eladó ház. bútorok, 

süldők, kétszemély-
nek albérletet adok. 
Veresács 12/a. 22728 

Gőzkazán, engedély-
mentes, eladó. Dóm 
tér 4.. ruhafestő. 

Eladó ház. bútorok, 
süldők, kétszemély-
nek albérletet adok. 
Veresács 12/a. 22728 

Gőzkazán, engedély-
mentes, eladó. Dóm 
tér 4.. ruhafestő. Eladó politúros — 

könyvállvány. Osko-
la utca 18 . 22725 

Nyárfát, fűzfát, — 
rönköt, hasábot ve-
szek. Újszeged, Bal 
fasor 47 . 22674 

Eladó politúros — 
könyvállvány. Osko-
la utca 18 . 22725 

Nyárfát, fűzfát, — 
rönköt, hasábot ve-
szek. Újszeged, Bal 
fasor 47 . 22674 

UJ Munkácsy-tele-
vizló antennával el-
adó. Tündér u. 15. Nagyméretű cserép, 

270 db, eladó. Ilona 
utca 13. 22670 
Melegágy! rámát 
megvételre keresek. 
Ajánlatot „Rámák" 
Jeligére szentesi hir-
detőbe. S 4409 

UJ Munkácsy-tele-
vizló antennával el-
adó. Tündér u. 15. Nagyméretű cserép, 

270 db, eladó. Ilona 
utca 13. 22670 
Melegágy! rámát 
megvételre keresek. 
Ajánlatot „Rámák" 
Jeligére szentesi hir-
detőbe. S 4409 

Bőrkabátját már 
most alakíttassa. Ja-
víttassa vízhatlan 
bőrpuhító festéssel 
40 éve fennálló mű-
helyemben. Csordás 
bőrruhakészftő mes-
ternél, Szent Mik-
lós u. 7. Felsővárosi 
templom mögött 

Cseh gyermek sport-
kocsi eladó. Török 
utca 7., fldsz. 8. 

Bőrkabátját már 
most alakíttassa. Ja-
víttassa vízhatlan 
bőrpuhító festéssel 
40 éve fennálló mű-
helyemben. Csordás 
bőrruhakészftő mes-
ternél, Szent Mik-
lós u. 7. Felsővárosi 
templom mögött 

Eladó használt kom-
binált szobabútor, 
9 darabos, konyha-
bútor 5 darabos, — 
vesszőheverő, hosz-
szu asztal, tarhonya-
készítő teknő, gyú-
rótábla, befőttes 
üvegek l litertől 
5 literig. Szalma-
zsákok. „Titán'' zo-
máncozott tűzhely, 
kukoricamorzsoló, -
kővályú, zsákok, ól-
ajtó, fogas, füg-
gönytartók, rudas 
mérleg 10 kg-ig. Te-
lefunken rádió. — 
Érd.: Újszeged, Mű-
hely u . 3. SZ. 22763 

Drótháló-kötőgép — 
sürgősen eladó. Saj-
k a utca 8. 22748 

Táskalrógép eladó. 
Farkas. Ságvári E. 
u. 6. szám. Telefon: 
28-21. 22723 

Kar-, zseb- és éb-
resztő órákat vásá-
rolok. Örák javítása 
felelősséggel. Lacz-
kó órás, Mikszáth 
Kálmán u. 9. 

Eladó kadett gép-
kocsi elfogadható 
árért. Rókusi ff. 
245.. kápolna mö-
gött. X22716 

125-ös Danúvla mo-
tor új állapotban 
sürgősen eladó. Erd. 
du. 5 után. Párizsi 
krt. 12/b. m . em. 
Körmendi. 22712 

1 db 2 hengeres. — 
négyütemű motor, 
2 colos szivattyúval 
eladó. Ugyanott 350-
es oldalkocsis D K W . 
Bárkányi Ferenc. — 
Balástya, öszeszék 
111. X22764 

Elcserélném Róku-
son föld&zlnU nagy-
méretű szoba, kony-
ha, speiz, víz, gáz, 
bent lakasom, hason-
ló kisméretű vagy 
garsonért sürgősen. 
„Augusztus" Jel-
igére hirdetőbe. 

X62170 

Gyermektelen házas-
párnak konyhát ke-
resünk bárhol a vá-
rosban. Dávidnó, — 
Jakab Lajos utca 
16/1 a. 62175 

Elcserélném kettő-
szobás. összkom-
fortos lakásomat, — 
másfélszobásra, vagy 
modern egyszobásat 
másfélszobas, össz-
komfortosra. „Szep-
tember 62 204" Jel-
igére hirdetőbe. 

62204 

Gyermektelen há-
zaspár kis bútoro-
zott konyhahelyisé-
get keres. „Róku-
son" Jeligére hir-
detőbe. 62206 

Kétszoba. beköltöz-
hető összkomfortos 
házat veszek kerttel. 
00 000 Ft készpénz, 
havi ezer „Törlesz-
tés" jeligére kiadó-
b a . 22676 

L A K A S 

I N G A T L A N 

Külünbejáratú szoba 
fürdőszobahasználat-
tal, hét végén vi-
dékre hazatérő dol-
gozóknak, vagy 2 
diáknak kiadó. Fa-
ragó u. 22. 

Keresek portát kis 
melléképülettel vagy 
anélkül, megvételre 
részletre, lehet Bé-
ketelep is. Pontosan 
fizetek. Kisfaludy 
u. 12. Alsóváros. 

62109 

3 szoba, fürdőszo-
bás magánház el-
adó, ugyanott egy 
Pannónia 258-es el-
adó. József Attila 
sgt. 125. X62168 

Kettőszobás, ker-
tes magánház nagy 
beépíthető, aszfaltos 
utcafronttal. lakás-
cserével eladó. Re-
tek u. 7/B. X62166 

Révai u. 6/to. szá-
mú ház fele része 
eladó lakottan. Élet-
járadékra, részletre, 
vagy készpénzért. — 
Szabó István festő-
nél, Szent István 
tér 15. 62183 

Petőfitelep, 56. utca 
1303/a számú ház 
cserelakással eladó. 
Töltés u. 61. 22655 

Töltés utca 61. szá-
mú ház eladó. Érd. 
Töltés utca 50. 

X22655 

Fiatal, gyermekte-
len házaspár keres 
üres vagy bútoro-
zott külön bejáratú 
szobát, lehetőleg a 
Marx térhez közel. 
Ha szükséges, előre 
is fizetünk. Ajánla-
tokat a kiadóba ké-
rem „Egy évre szük-
séges" jeligére. 

Marx téri új bér-
házban keleti fekvé-
sű, nagy erkélyes 
utcai II. emeleti 
másfél szoba, össz-
komfortos, főbérletl, 
gázboyleros. vagv 
Korányi rakparti új 
házban másfél szo-
ba. összkomfortps. 
nagy fürdőszobás, 
központi fűtéses 1--
kást cserélek belvá-
rost kettőszoba, — 
összkomfortosra — 
„Vagy kettőszoba, 
összkomfortos sze-
mélyzetisre" Jeligére 
kiadóba. 22683 

Belvárosi 2 szoba, 
összkomfortos laká-
som elcserélném 
belvárosi egyszoba, 
összkomfortos és 
egy garzoniakésért, 
vagy olyan 2 szoba, 
összkomfortosért, 
ami megosztható, il-
letve .egyszoba, kü-
lönbejáratú. „Folyó 
hó" Jeligére a ki-
a d ó b a . X22685 

Másodéves vidéki 
gyógyszerészhallgató 
leány bútorozott 
szobát keres, lehe-
tőleg az egyetem 
közelében. Levélcím: 
Gombos János, — 
Nagykamarás. Rá-
kóczi út 55. 22658 

Eladó 188 n-öl ház-
hely, kevés építő-
anyaggal. Érd.: ifi. 
Szabó, Teréz u. 19. 

62058 

Fiatal házaspár bú-
torozott vagy üres 
szobát keres. „Sür-
gős, dolgozó" jel-
lRére a hirdetőbe. 

Kaszás utca 9. szá-
mú ház 3/4 része 
egész ház beköltö-
zéssel, esetleg la-
káscserével eladó. 

X22750 I 

Újszeged, Közép fa-
sor 38. alatti ház 
lakáscserével eladó. 
Érd.: Újszeged, Tú-
zok u. 15. x22747 

E G Y É B 

Liget utca szoba, 
konyhás lakásomat 
elcserélném na-
gyobb egyszoba. — 
komfbrtósért, költ-
ségmegtéritéssel. — 
Érd.: Lajta utca 15., 
délelőtt. 22738 

Elcserélném házfel-
ügyelői lakásom fő-
bérletiért. Cim: Zá-
kány u. 52. 22735 

A SZEAC—FERENC-
V Á R O S labdarugó-
mérkőzésen Kószó 
András névre szóló 
igazolványok el-
vesztek. A megtala-
ló jutalom ellené-
ben a benne levő 
címre juttassa el. 

Kétszoba, összkom-
fortos magánház la-
kásátadással eladó. 
Ságvérltelep. Sza-
badkai út 50. sz. 

X22729 

Elcserélném szoba, 
konyhás. terraszos. 
I. emeleti lakásom 
Felsővároson bárhol. 
Újszeged. Kőzépkl-
kötő sor 13. Erd. 
egész héten. 22759 

Ház eladó. Arviz u. 
39. és 40. sz. Érd.: 
ugyanott. X22713 
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Gedóban OTP-hitel-
re épített beköltöz-
hető készobás ház 
szép kerttel eladó. 
Az OTT>-hltel kivé-
telével készpénzért. 
Erd. lehet: naponta 
10 óra után. Gedú, 
Stéll István u. 13. 
T n m n t á s . X2685 

Magános fiatalember I 
üres szobát keres . 
külvárosban. vagy 
Tápén. „Megegye-
zéssel" Jeligére hir-
detőbe . X62159 ' 

Kettőszobás, köz-
pont i-fűtéses szö-
vetkezeti lakasom 
elcserélném belvá-
rosi kettőszoba, — 
esetleg egyszoba, — 
összkomfortosért. — 
„Modern" jeligére 
hirdetőbe. 62208 

Alsóvároson udvari 
kis magánház szo-
ba, konyha. spelz 
azonnal beköltözhe-
tő, eladó. Paprika 
utca 36. 22755 

Eladó Újszegeden, 
Busz-megállónál vil-
laszerű kétszobás 
magánház. Egyszo-
bás, összkomfortos 
cserelakás kell. „Al-
kalmi áron" Jeligére 
k i a d ó b a . X22745 

Bútorozott szoba ki-
fogástalan (folyóvíz-
zel) kiadó azon 
h'ölgy vagy diák-
leénykaknak. akik 
családi házunk fe-
lének megvételéhez 
hozzásegítene. „Bel-
város 50" Jeligére 
kérek sürgős választ 
kiadóba. 22741 

A L L A S 

Hosszú gyakorlattal 
rendelkező szij-
gyártómester állást 
keres. Levelet fize-
tés megjelöléssel 
„Szíjgyártó" jeligé-
re szentesi hirdető-
be. 09680 

Szobafestést, mázo-
lást vállal Szabó 
István festőmester. 
Szent István tér 15. 

Széchenyi tértől Fo-
dortelepig elvesztet-
tem egy kabátot 
(zöldes) kettő er-
szénnyel és igazol-
ványokkal. Igazol-
ványokat kérem a 
címre. a pénz a 
megtalálóé. 62164 

H Á Z A S S Á G 

27 éves elvált férfi 
megismerkedne hoz-
záillő asszonnyal, — 
vagy leánnyal. „Egy 
gyermek nem aka-
dály" jeligére ki-
adóba. 22644 

Asztalosnak ipari ta-
nuló felvétetik. Je-
lentkezni: Katona u. 
45. szám alatt. 22744 

Középkorú asszony 
takarítást vállal, na-
pi 4—5 órára. Egyik 
héten délelőtt, másik 
héten délután. „Meg-
bízható dolgozó" jel-
igére kiadóba. X22730 

A Rózsa Ferenc Gim-
názium felvesz kerté-
szethez értő hivatal-
segédet. Jelentkezni 
lehet az iskola gond-
n o k á n á L X22749 

Középkorú, jómeg-
jelenésü özvegyasz-
szony testi hibával 
férjhez menne dol-
gozó. független fér-
fihez, kinek életéből 
hiányzik a megértő 
jó feleség. .,Hűség'! 
jeligére kiadóba. 

Egy barna fiatal dol-
gozó ember megis-
merkedne hozzáillő 
dolgozó nővel. Fény-
képes levélre vála-
szolok. Albérleti szo-
bám van. „Fiatal" 
leiigére a hirdető-
bé. 62176 

Lakással rendelkező 
56 éves. kissé bete-
ges iparos, szerény, 
tiszta házastársat is-
meretség hiányában 
ezúton keres. 1—2 
gyermek nem aka-
dály. „Nyugodt" Jel-
igére a hirdetőbe. 


