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19*4. DECEMBER 17., 
CSÜTÖRTÖK 

NÉVNAP: LAZAR 

FELHŐS, PARAS 1DO 
Várhat* időjárás rsütllrtük 

estig: felhős, párás Idö. ki 
sebb csökkel. Mérsékelt dél-
keleti, déli szél. A hőmér-

séklet alakulásában lényeges 
változás nem lesz. 

Várható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet plusz :< — 
plusz 7 fok kőzött. (MTI) 

A Nap kél 7 óra 26 perel-.-i. 
és nyugszik 15 óra 64 perekor. 
A Hold kél 14 órH 46 perekor, 
és nyugszik 5 jra <w perckor. 

VÍZÁLLÁS 
A Tisza vízállása Szegednél: 

szerdán plusz 351 centiméter. 

SZÁZÖTVEN EVE, 
lai4 december 17-én születeti 
Tóth L ő r i n c író és költő, kiváló 
Jogtudós. A korabeli lapoknak 
munkatársa és Kossuth Pesti 
H.. lapjának országgyűlési tudó-
sítója. A szabadságharc igazság-
ügy minisztériuméban magasi-an-
gu beosztást kapott, ezért buj-
dosnia kellett. Elfogták és ha-
laira Ítéltek, de kegyelmet ka-
pott. Irodalmi munkássága sok-
rétű. Több drámájával nyert 
akadémiai pályndijat, de Iga/i 
színpadi sikert elérni nem tu-
dott. 

unsz eve, 
1044. december 17-én felszabadult 
l'utnok, Vámoaúilalu, Tolcsva, 
t'ndóhorvátl F.rdöbénve. Boldog-
kőváralja. Novajtdrány. Perkupa, 
Kelemér, Snjónémetl. Sáta Mát-
raszöllős, Kisbárkany. Pásztó, 
Pót, Mogyoród. 

NEMZETI 8ZINHAZ 
Este 7 órakor: Madame X. Pe-

tófi-bérlet. Vége körülbelül 10 
órakor. 

K A M A R A S Z I N H A Z 
Ma nincs előadás. 

MOZIK 
Szabadság: Limonádé Joe 

(\4, '.j«. 3,6). Vörös Csillag: 
Vnsszüz (6, ",»). Fáklya: Némo 
kapliány (';«, </,8). 

Postás Mozi: Nagv manőver. 
( .6, ' .6). Angol film. 

November 7. Művelődési Ott-
non, Újszeged: René király lá-
nya (8). Szovjet film. Korhatár 
nélkül. 

INSPEKCIOS á L L A T O R V O S I 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 
December 12-től 19-ig este 6 

órától reggel 6 óráig (vasár- és 
ünnepnap nappal is) elsősegély 
és nehézellés esetére ügyeletes 
dr. Domonkos Gábor vezető 
föállatorvos. Lakása: Lumum-
ba u. 4. Telefon: 84-18. 

Az állatorvos kiszállításáról a 
htvó fél köteles gondoskodni. 

Ma: 

po>i likai a /. a (lé m ia 

Ma. csütörtökön délután 
tol 3 órai kezdettel a Sza-
badsúg Filmszínházban az 
MSZMP Szeged város' bi-
zottságának időszerű kérdé-
sekkel foglalkozó politikai 
akadémiája tart foglalkozást. 
A nemzetközi helyzet ak-
tuális kérdéseiről Darvas i 
István elvi u-s. az MSZMP 
KÖ7Dinli Bizottsága propa-
ganda és művelődési osztá-
lyának helyettes vezetőie 
tart előadást fa piros igazol-
ványok érvényesek). Az elő-
adást filmvetítés követi. 

— Lengyelországi útjáról 
zenés élménybeszámolót tart 
pénteken este 7 órai kezdet-
tel a szegedi újságíró klub-
ban (Saltóház. Tanácsköztár-
saság útia 10.) Vaszy Viktor, 
a Szegedi Nemzeti Színház 
Igazgatóin. Érdeklődőket szí-
vesen lat a rendezőség. 

— A barlangok gyógy ha-
tása címmel dr. Jakucs 

László tanszékvezető docens 

ma. csütörtök délután fi órai 

kezdettel előadást tart a 

TIT Kárász utcai klubjában 

Az előadást filmvetítés kí-

Holnap ülést tart a városi 

és az I. kerületi tanács 

Holnap, pénteken reggel 8 órai kezdettel ülést tart 
a szegedi megyei jogú városi tanács a városi pártbizottság 
Kálvin léii székházának nagytermében. A napirenden 
szerepel a művelődésügy helyzete Szegeden, továbbá a 
városi tanács jövő évi munkaterve. 

Ugyancsak holnap ülésezik délelőtt 9 órától a nép-
front Vörösmarty utcai székházában az I. kerületi tanács. 
Napirendként foglalkoznak a kerületi tanács idei intéz-
kedési tervének végrehajtásával. 

A tanácsülések nyilvánosak. 

BOGARAS MILLIOMOS 
Hollandia területéről ki-

utasították Floyd Jefferson 
amerikai milliomost, akinek 
az volt a bogara, hogy egy 
amsterdami luxusszálloda 
halljában kizárólag Moped-
dal volt hajlandó közlekedni 
a süppedő szőnyegeken. Ami-
kor a szálloda igazgatója 
kifogást emelt ez ellen, tett-
legesen védte álláspontját 

Rádió- és felevízióműsor 
Csü tö r tök 

KOSSUTH RADIO 
4.38 Hlrek. 4.35 Vidáman, fris-

sem 5.00 Hírek 5.U5 Falurádió. 
6 na Hlrek. 7.00 Hlrek. 7.10 ÜJ 
könyvek. 7.30 Színház- és mozi-
műsor. 8.00 Hírek. 8.09 Műsor-
ismertetés. 8.15 Időszerű nemzet-
közt kérdések. 8.25 Szlmfortikus 
zene. 9.01 Rádióegyetem. 3.31 Ebe 
Stlgnant és Gluseppe de Luca 
enékel. 10.oo Hírek. 10.10 Harsan 
» kürtszó! 10.50 Zenes színjáté-
kokból. 11.3.3 Munkásakadémia. 
12.00 Hlrek. 12.13 Tánczenei kok-
tél. 15.52 A vidéki színházak mű-
sora. 12.55 Vita a korszerű gaz-
dálkodásról. 13.15 Zenekari mu-
zsika. 14.00 Hlrek. 14.10 Tiszán 
innen — Dunán tül. 14.25 Dallal 
— tánccal a világ körül. 15.05 
Mái magyar elbeszélők. 15.30 
Könnyűzene. 16.00 Hirek. 16.10 
Hunyadi Lászlő. Operarészletek. 
16.45 Van ÚJ a nap alatti 17.00 
Zenés posta. 17.50 Műsorismérte-
tés. 18.00 Hírek. 18.10 Villanófény-
ben. 18.15 Népi muzsika. 18.40 
Ifjü F igyelő . 19.00 A Rádió le-
mezalbuma. 19.48 Jó éjszakát, 
gyerekek! 20.00 Esti Krónika. 21.26 
Szerelmes vers. 21.31 Made In 
Hungary . . . 22.00 Hírek. 22.15 
Sporthírek. 22.20 Szabolcsi Ben-
ce tanít . . . 23.20 Könnyűzene. 
24.00 Hí rek . 

la előadóestje. 20.00 Margót Gull-
leaume és Gafnl Miklós énekel. 
20.25 Vannak-e élő cáfolatai a 
darwinizmusnak? 20.40 F.lőszóval, 
muzsikával. Közben 21.00 Hirek. 
23.00 Hírek. 

TELEVÍZIÓ 
17.10 Iskola-tv: Fizika, a 

dolgozók gimnáziumának II.. 
oszt. számára. Hogyan mozog 
az elejtett test? (ism.) 17.43 Hí-
rek. 17.50 Paletta. 18.25 Mező-
gazdasági szakfilmgorozat: Gé-
pek az állattenyésztésben. 18.5.S 
Telesport. 10.20 Esti mese. 19.30 
Tv-hiradó. 19.45 Napi jegyze-
tünk. 19.50 Holnap már késd . . . 
Olasz. film. (14 even felüliek-
nek.) Kb. a.30 A Jövő hét mű-
sora. 21.40 Minden negyedik fo-
rint . . . Ipari műsor. 22.00 Tv-
híradó, 2. kiadás. 22.20 Szüle-
tésnapi beszélgetés. Ladomer-
szky Margittal. (MTI) 

Százezer szarj 
A tudósok kiszámították, 

hogy százezer különféle szag 
létezik. A nőknek sokkal fi-
nomabb a szaglásuk, mint. a 
férfiaknak és mindenki job-
ban érzi a szagot a bal-orr-
lyukávaí, mint a jobbal. 
Ami a szaglás mechanikáját 
illeti, erre nézve nem keve-
sebb, mint húsz elmélet is-
meretes. 

A B O L D O G A P A 

Arthur Jeepson angol tüzérőre 
mestert kéthavi laktanyafogság-
ra ítélték, mert „túl hangosan 
adott kifejezést atyai örömé-
nek". Ügy történt, nogy amikor 
az őrmestert értesítették róla. 
hogy fia született, a boldog apa 
elvágtatott az üteghez és az. ör-
vendetes családi eseményt tíz 
össztűzzel ünnepelte jjpg. 

A R E N D Ő R S É G 

F E L H Í V Á S A 

A Szeged városi és járási 
rendőrkapitányság kéri mind-
azokat, akik idén október 
15-én a délelőtti órákban a 
Hági Étteremben tartózkod-
tak és látták, hogy egy fej-
sérüléses ember az egyik it, 
tas vendég zsebéből pénzt 
vett ki. jelentkezzenek tele-
fonon a 42-50-en, a 241-es 
melléken, vagy személyesen 
a kapitányságon (Párizsi krt. 
42. I. em. 7.J. 

„Tojásgyár" 
Mohács közelében 

Mohács közelében, a Bólyi 
Állami Gazdaság területén 
megkezdte működését 
az óriás „tojásgyár". A 
huszonötmillió forintos költ-
séggel épült „gyár" évente 
8 millió tojást termei. 

Az országban még 3 Ilyen 
nagyüzem épül, amelyeket a 
jövő évben adnak át rendel-
tetésüknek. 

( d l Egészségügyi 
Ki mit tud? döntő 

A napokban Szegeden ke-
rült sor az egészségügyi 
Ki mit tud? középdöntőre. 
A verseny három város; 
Szolnok, Kecskemét és Sze-
ged, fiataljai között folyik. 
A szegedi döntőn a Radnóti 
Gimnázium három tanulója 
Mucsi Péter, Zalányi Sámu-
el és Sípos Attila szerezte 
meg az első, második, illetve 
a harmadik helyet. 

A Medicina Könyvkiadó 
és a Somogyi Könyvtár ál-
tal rendezett középdöntő 
után a legjobbak most mái-
januárban a Magyar Televí-
zió nézői előtt mérik össze 
tudásukat. 

A D Á S V É T E L 

Bélyeget legelőuyö-
ebben vásárolhat, 

értékesíthet. Falus 
bélyegkereskedés, 

Kelemen u. 4. x93í>8 
Szép fenyők 1—2 
méterig olcsón kap-
hatók csak délután, 
újszeged, Fürj u. 
132. 10750 

Alma: Delien.-sz. Jo-
nathán, Törökbálint, 
dió, téliretek, szá-
raz szőlővenyige ki-
sebb tételekben Is 
kapható. Naponta 8 
—16 óráig termelő-
nél. C'tóza György. 
Lumumba u. 13. sz. 
(volt Apáca u.) 

XUI564 
Legmodernebb két-
személyes rekamié 

| megbízásból ked-
vezményes áron el-
adó. Zrínyi u. 11. 

X10747 

Igényesnek megfele-
lő kétszemélyes re-
kamié. egyszemélyes 
sezlon. 4 fotel, 2 
kárpitozott szék 
sürgősen eladók. Vn-
sfsszentpéter u. 23. 
szám, 3-as ajtó. 

niostrt 
| UJ teatűzhely. zo-

máncozott csövekkel 
eladó. Francia utca 
4. szám. y 10713 
23(1 kg-os fehér fia-
tal hússertés eladó. 
Újszeged, Fürj utca 
t!Í2. X107.il 
Drapp alánon barna 
mintás női bunda, 
köz.éplermetré el-
adó. Széehenvi tér 
17. Házfelügyelőnél. 

x.33441 
Hízott sertések el-
adók. rásztor u. U 
szám. x3332i 

Székek) asztalok) 
kredenc , pad , szek-
rény , g y a l u p a d , ágy , 
akáeoszlopok, kü-
lönféle Ingóságok el-
adó. József A. sgt. 
81 10777 
Eladó kis Singer 
varrógép, j ó karban, 
400 Ft-ért. Arviz u. 
63. szám, emeleten. 

10786 

Hízott sertés fele el-
adó. Holló u. 2. 

10787 

2 db 200 kg körüli 
fehér hízók eladók. 
Paprika u. 52. 10795 

Príma noi varrógép, 
rézhengeres fürdő-
szoba-kályha. bun-
dabélé-es férfi téli-
kabát, közép termet-
re eladó. Szt. László 
u. 12/b. 10811 

flomm 
ls alkalmas, eb 
eladó. Csöng 
sgt. 85. : 
c j kombinált szek-
rény, festett, elad*. 
Dankó Pista u. 2L 

33555 
Egy nagyképernyős 
Orion „Duna" tv eá= 
adó. Megtekinthet* 
du. 3-tól. Szilágyi o. 
1„ I/b. Két csenge-
tés. 33562 

Cseh sarokrekaniiéj 
2 fotel, dohányzó-
asztal, 4 szék e l adó . 
Erd.: délelőtt 8—15-
lg, 18—20-ig Ú j s z e -
ged, Közép fasor aj. 
fidsz. 1. Molnárét. 

335*1 

210 kg-os sertés fele 
vagy egészben el-
adó. Csongrádi sgt. 
101. 10812 
8—9 éves gyermek-
nek kifogástalan ir-
habunda eladó. Bá-
nyai szűcsnél. Orosz-
lán utca. 10829 

Elfogták a boltok foszforaiéit 

PETŐFI RADIO 

6.30 Hlrek. 8.15 Torna. 7.35 Hl-
rek. 8.00 Hlrek. 14.00 Nyitány. 
14.13 Időjárásjelentés. 14 25 Ope-
rarészletek. 13.00 Hlrek. 15.05 
Olasz kamarazene. 16.10 Szívbl 
lett igazság. 18.22 Magyar nóták. 
17.00 Hírek. 17.05 Az éllaok „mun-
kaeszközei". 17.15 Rádlóegyete-
tcm. 18.08 A dzsessz kedvelőinek. 
18.26 Két szimfonikus költemény. 
19.00 Ml történt a nagyvilágban? 
16.15 Avar István és Szabó Gyu-

A szegedi TÜZEP Vállalat 
ezúton ls felhívja 

(é^larásárlói 
figyelmét, hogy a téglát a 
Téglagyártól sürgősen szál-
lítsák el, mert az utalvá-
n y o k fo lyó évben lejárnak 

S. 33401 

Órajavításokat 
felelősséggel vállalnak a 
Szegedi Órás Ktsz részlegei. 

X 

A Szeged városi és járási 
rendőrkapitányság betöré-
ses lopás miatt indított bün-
tető eljárást Nagy Zoltán 
esztergályos, büntetett elő-
életű, Ilona utca 7, Rácz Já-
nos 20 éves, Ilona utca 17., 
és Kerekes András 21 éves 
Felsőkikötősor 14. szám alat-
ti lakos ellen. A három 
fiatal ember idén október 
25-én az Újszegedi Liget 
Vendéglőben ivott. Záróra 
után Nagy Zoltán javasla-
tára, aki betörő felszerelést 
vitt magával, a középfasori 
földművesszövetkezeti bolt-
hoz mentek. Az üzlet lakatát 
lefeszítették, s a boltból 2 
ezer forint értékű italt, sza-
lámit és csokoládét loptak 
el. 

Innen a Tisza Állami Áru-
házhoz mentek, a műszaki 
áruk kirakatának lakatát fe-
szítették le, s egy tranzisz-
toros rádiót emeltek ki. Si-
kereiken felbuzdulva vísz-
szamentek a Liget vendéglő-
höz, a kőfalon keresztül 

másztak, s az étterem iro-
dájában az egyik íróasztalt 
felfeszítették, s 35C0 forin-
tot vettek magukhoz. Rácz 
János és Nagy Zoltán Buda-
pestre utaztak, s a rendőr-
ség ott fogta el őket. 

Köziem fai) eh 
„A kibernetikáról" címmel is-

meretterjesztő előadást tart 
Muszka Dánlel tudományos 
munkatárs ma este jel 8 
órakor a Móra Ferenc Műve-
lődési Otthonban (Festő utca 6. 
szám.) Belépődíj nincs. Minden 
érdeklődőt szívesen vár a műve-
lődést otthon vezetősége. 

Borszükségletét az ünnepekre 
szerezze be a Vendéglátó Válla-
lat Körúti, Veresács. Arany Bá-
rány, Kertész, Hajnal, Remény 
és Csongrádi borozóiból. Bor-
érak: 13 forinttól. Demizsonköl-
csönzés a helyszínen. -̂ 33527 
Svédországi útiélményplkröl tar-

tanak színes vetflettképes elő-
adást dr. Piukovleh István ad-
junktus és dr. Kőhalmi József 
főmérnök a Juhász Gyula Műve-
lődést Otthonban (Vörösmarty u. 
6„ I. em.) 18-án, pénteken este 
6 órai kezdettel. Az előadás ér-
dekesen foglalkozik a svédorszá-
gi építkezésekkel, a nép éleié-
vei. A belépés díjtalan. Minden 
érdeklődőt szívesen látunk. 

A Csongrád—Báes megyei FÜSZÉRT Vállalat szegedi 
fiókja 1964. december hő 28., 29 , 30. és 31-én 

leltározást 
tart. 
Az árukiadas, élesztő kivételével szünetel! 

x S 33 539 

É R T E S Í T É S 

Az Üveg- és Porcelánnagykereskedelmi Vállalat szegedi 
lerakata (Szeged, Gutenberg utca 12. — 27-08.) 
1964. december 28-tól 1965. január 25-ig 

l e l t á r o z 
A leltározás időszaka alatt az árukiszállítással és gön-
gyöleg visszavétellel kapcsolatos mindennemű tevé-
kenység szünetel. K 725 

ELŐFIZETŐINK ÉS HIRDETŐ FELÉINK FIGYELMÉBE! 
É r t e s í t j ü k e lőf ize tő inké i , hogv hog) a j anuá r i kézbes í t é sben 

n/ ünnepek miatt, a torlódások fennakadás legyen. 
elkerülése végett, az 1965. ja- t 

nuár havi előfizetési nyugtát a . . . . . 
szokottnál korábban küld, kl a . „^ fé lenú 

posta. Kérjük, hogy a .ielentkc- hirdetéseiket legkésőbb 1964. de-
ző kézbesítőnél még karácsony cember 23-án déli i» óráig ad-
elfitt szfveskedlenek a nvucta J á k f<"'- m e r t Lésrtbbt idöpont-szíveskedjenek a nyugta , i a n „ hirdetéseket oem tud-
beváltásáról gondoskodni, ne- Juk elfogadni. 

ÜNMPI 
MEGLEPETÉS! 
Pamut és műrost sál 

29 00— 45.00 Ft-ig 
G y e r m e k divat s á l a k 

18.50— 50.00 Ft- ig 
S p o r t t á s k á k 88.00—126.00 Ft- ig 
Mat lassé á g y k a b á t 170.00 Ft 

L á n y k a Kr isz t ina p y j a m a 
79.00—180.00 Ft- ig 

Nylon női g a r n i t ú r a 318.50 F t 

Bécsi hosszú zongo-
ra áron alul eladó. 
Szőreg. Petőfi utca 
6. t q l e f q n í j . 
Karácsony fa külön-
böző nagyságban ol-
csón kapható. Üj-
steged, Székelv sor 
3., templom mellett, 
felsoeseneő, 10692 

2 db 170—180 kg-os 
hízott sertés eladó. 
Váradi u. 30. 107.19 

140—20(1 kg-os klhi-
zott sertés eladó. 
Tapé, Tolbuhin u. 
13- 10714 

Szekrények, kettő 
keményfa kétajtós, 
rii.v éjjeliszekrény, 
egy vasagy matra-
cokkal. egy samot-
tos kályhn eladó. 
Kombinált köz 1. 

16741 
i l . /ou em-sek út-
adók. Földműves o. 
14 szám. 19746 

Fgy db 250 kg korii-
11 prima disznó el-
adó. Felsőváros. 
Gyártelep u. 4. sz. 

10743 
Fehér zománcos ve-
zetékes . gáztűzhely 
eladó. Erd.: 42—30 
telefonon. 10741 

Egy gyönyörű női 
télikabát és 37-es 
női cipők eladók. 
Hunyadi János sgt. 
11., fldsz. 1. 10732 

Politúrozott kétsze-
mélyes rekamié igé-
nyesnek megfelelő, 
eladó. Pille u. 35. 

19825 
V ilágos festett kom-
binalt szobabútor 
2500 Ft-ért eladó. 
Dugonics tér 7. Ház-
felügyelő; 33601 

Prima nagyméretű 
zománc fürdőkád, 
spájzpolcok, költö-
zés miatt eladók. 

I Este 6—8-ig. Kárász 
utca 6.. 1 2. 33691 
a 1 6UJ-US televízió, 
Terta 922-es magnó, 
629 A. tip. Orion-rá-
dió, Supraphon le-
mezjátszó. zeneszek-
riny eladd. Both 
Akos, Hunyadi sgt. 
39—41. Sárga épület. 

.33003 
l.Hi kg körüli sert.ís' 
- la dó. Haladás tér 
42. Erd, délután. 

33544 

no fiataroüsTkg-on 
L-liili hízott sertes 
tiadó. Erd.: Szem-
klinika, porta. Tel.: 
ri-80, v. 20-36. 33565 

kg körüli hi-
u t t sertés, katlan 
a.á váló kévés ro-
zsé és egy felesi he-
gedű eladó. Mora 
u 5y., 2 ora után. 

33377 
f db hízott seSéiT 
120-180 kg-ig, el-
t m. Petőfi telep, IV. 
"f- 3333.1 
i db fehér hízott 
sütések, 190 kg. el-
adok. Sárkány „. 
M szám. 33588 

I I -szekrény, könyv-
s-zekrénynek Is al-
kalmas, vitrines, 
politúros, eladó, ös/ 
» " ' " -t-l 83539 
Vadonatúj kecske-
bőr kabát, „Falu", 
fürdőkályha eladó. 
Rozsa Ferenc xg» 
"6- .13592 

| UJ áliapotbhn levő 
: legmodernebb „Pn-
; cs.rtá" radló, Sup-
i nplton csehszlovák 
Imiezjütszó, vala-

' mint fürdőszobabe-
I rendezés, nagy zo-
máncozott kád, vö-
rösréz-hengerrel ju-
tányos áron sürgő-
sen eladó. Uisze-
ged. Felső kikötő sor 
-őt 33534 

Hízott disznók, 200 
kg-osak. eladók. Al-
súnyomás sor 72. 

10755 

Eladó kovácsolt vas-
barokk asztalka és 
feles gyermekkerák-
pár. Balázs, Lenin 
krt. 20.. III. em. 21., 
este öttől hétig. 

19786 

Kei-szivattyú csövek-
kel és méhkaptárak-
hoz való szalmapáre 
na-prés eladó. Ma-
ros u. 28. 10756 

160 kg körüli fehér 
fiatul hízó eladó. 
Sziliért sgt. 11. 

10760 

Tranzisztoros Japán 
zsebrádió eladó. Ró-
mai krt. 34. 10762 

Fotelágy és kis asz-
ta! eladó. „Tiszta 
19764" Jeligére Saj-
tóházba. 

Két rekamié és egy 
asztal eladó. Ju-
hász Gyula u. 5/a. 
Erd.: házfelügyeló-
nél. 10767 

Eg.v cseh mélv gyer-
mekkocsi eladó. Jó-
kai utca 11., fldsz. 
3 1677? 

Hízott disznó eladó. 
Sziliért sgt. 15. 

10783 

lövés fenyő 100—149 
emrig kapható, va-
sárnap. Ujszeged, 
Hargitai u. 10. 

Nagyképernyős 
Orion Duna-televízió 
igényesnek eladó. 
Bartók Béla tér 13., 
1/6; 33534 
fenyő, gyökeres, 
t mmelőtől kapható. 
Április 4. útja 30. 

x.33536 

Csővázas garnitúra, 
szputnyik mély 
gyermekkocsi eladó, 
ó ényesnek megfelel. 
Tisza Lfjos u. 34*b. 

33.60 
Szép politúros háló 
olcsón eladó. Köl-
csey u. 4., II/7. 

33575 

Négykerekű kéziko-
< i, faanyag eladó. 

'•Gutenberg u. lő.. 
Kovács. 33558 
Üj kombinált szek-
rény. kihúz.ós asz-
tal, kerek asztal, tv-
szekreny, uiófuroé-
ros, politúros, e-l-t 
adó. Párizsi krt. 6., 
asztalos. 33569 

Kanapérekamlé és 
2 fotel eladó. Erd. 
özv. Andrussyné, 
Kölcsey u. 4., 117. 

33574 
Wartburg, oou-us, tú-

ladd, Erd.: Bakai N. 
| U. 3., Bali. 33598 
IEladó rekamié, kály-
ha, tűzhely, h jr-

| masszekréiiy, kony-
Ihakredenc. sezlon, 
kombinált szekrény. 
Veresács u. 12/a. 

33567 
Eladó Budapest rá-
dió. női begombol-
ható bárány bélés es 

jegy csehszlovák por-
szívó. HőflvéU téF 

|5„ II/99. 33585 

j Alig használt kis-
! ipari hordozható 
'cserépkályha es egy 
' pr:ma férfi karúra 
eladő. Damjanich u. 
29- 33587 

H Á Z A S S Á G 
54 éves dolgozó férfi 
vagyok. Elvált maga-
nyos. Keresek egy 
hozzám Illó egysze-
rű nőt, házassag cél-
jából, magányost, 
aki szintén dolgo-
zik. szerény lakás-

jsal rendelkezik. Vi-
, űékl is lehet. „Csa-

lódtam" jeligévé 
{Sajtóházba. 19751 
B egismeifcednc szén, 

, csinos, jő mi-gjeiprte-
sü 28 éves. barna, 

1173 cm magas férfi 
házasság céljából 
korban hozzáillő nö-
vel akinek a nyu-
godt, családi élei j--> 
lenti a boldogságot. 

- Szépen berendezett 
kétszobás lakásom 
van a Belvárosban, 
vügy szeretnék br,i-
dog lenni 31581" jel-
igére a Hirdetőbe. 

11-531 
Harmincas. helyes,' 
rendes nő élettársat 
keres, Jól szituált, 
finom, művelt em-
ber személyében. 
•Jó legyen 33575" 
j -ligára a Hirdető-
be. 33573 

e g y é b 

Nagyméretű kony-
hakredenc, lemosha-
tó konyhaszékek, 
eqyajtós kisszekrény 
költözködés miatt 
eladók. Esie 6—8-ig. 
Kárász u. 6„ 1/2. 

Eladó külföldi alvós 
baba. Doxa ezüst 
zsebóra. Pulcz utca 
31. 33539 
Üzembiztos 350-es 
IZS 3000 Ft-t eladó. 
Újszeged. Zsombo-
lyai u. 3na. 33549 

Terta mikrofon, új, 
olcsón eladó. Neu-
manné. Gogol u. 23. 

Kárpitosmunkát el-
sőrendűen készít 
Szedrest kárpitos. 
Kossuth U. 9/a. X9242 
Kisgyermek gorldo-
ását lakásomon vál-

lalom, éjszakéra ls. 
Nyíl u. 8„ Alsóvá-
ros. X33494 

Lakásomon gyer-
mekgondozást válla-
lok. Mérey u. 13'b, 
fldsz. 2. 10794 

Patkányfogó kutvát 
veszek. Hunyadi sgt. 
16., alsó csengő. 

10743 

Putaráspolyok, sza-
lagfürészreszelók és 
íűrészreszelők új-
ravágását vállalom. 
Temkó Ignác resze-
lővágó mester, Kos-
Súlil L. sgt. 34. 

Uj világos, kihúzha-
tós. 12 személves 
asztal eladó. Délután 
3-tól. Pille u. 11. 

Kombinált garnitú-
ra eladó. Trenka, 
Gal utca 2. Kste. 

Kötött kabátok, pu-
li tverek össz.eá Utasát 

.vállalom. „Pontos 
munka" Jeligére Saj-

I toházba. 10730 

ildős nénit, vagy bá-
csit lakásáért eltar-
tanék. Magános nő. 
..Nyugodt otthon 
.13493" Jeligére a 
lúr-lrf be. X2V93 

Tv-szekrény. lemc- Rádióját iavíttnssa 
láts/ós. rádiótart 7- 'az. ünnepekre mőe 
val kapható. Mik- Űrjében szsksrei-ű-
K'-áth Kálmán u. |en gyorsan. Rádle-
7„ asztalosnál. le-erelő, Petőfi sg% 

X3335L ül. x335!8 

Gyásshöslemények 
Mély fájdalommal tudatjuk, 

hogy szeretett férj, édesapa, 
VASS ANDR.4S, életének 39. 
éveben hosszú szenvedés utan 
elhunyt. Temetése folyó bó 17-
én II órakor lesz a rókusi te-
mető ravatalozójából. A gyá-
szoló család. T. 3840 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett édesanyánk, 
ZSAR JOZSLFNE, életének .77. 
éveben rövid szenvedes után 
elhunyt. Tcraetcsc folyó ho 

17-én 12 órakor lesz az a lsóvá-
rosi temető kápolnájából. A 
gyászoló család. Minden külön 
értesítés helyett. T. 3842 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett férj, édesapa, 
nagyapa, dédapa. SZARÓ IST-
VÁN. eletének 77. éveben rövid 
szenvedés után elhunyt. Terae-
tese folyó hó I7-én 15 Arakor 
lesz. a belvárosi temető kupola-
csarnokából. A gyászoló esalád, 

T. » ! • 
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