
Enyhe lelet jósolnak 
a madarak 

Még mindig őszles képet 
nyújt a fehértói madárpara-
dicsom. A védett területen 
nehezen akar beállni a tél. 
Megjöttek ugyan az Északi-
tenger partjaitól Szibériáig 
honos kékes dolmányú vi-
harsirályok, amelyek utoljá-
ra költöznek délnek, de több 
jel arra mutat, hogy a ma-
darak rövid telet várnak. 
Bíznak az enyheségben a 
a pajzsos vagy más néven 
borzas cankók. A mocsaras 
réteken csapatosan járkálva 
kutatnak táplálék után. Ko-
rábbi években ilyenkor már 
régen Afrikában vannak s 
gyakran egészen a Fokföldig 
lehatolnak. Február végén 
pedig Indulnak haza, de 
most úgy látszik, tartós ked-
vező időt remélnek. 

Ugyancsak a rezervátum-
ban tanyázik még egy né-
hány szürke gém. Tisztogat-
ják a tavakat, a be nem fa-
gyott vizekből szedegetik az 
ottmaradt, értéktelen hala-
lakat. 

Még nem tudni, milyen 
meteorológusoknak" bizo-

nyulnak a veszteglő vándor-
madarak, de annyi bizonyos, 
hogy decembert és január 
első felét figyelembe véve, 
bevált a számításuk. 

T. B. 

FARSANGNYITÖ BAL 
Szinte már hagyományossá 

vált, hogy Szegeden a far-
sangot a fiatalok báljával 
nyitják meg. A több éves ha-
gyomány szerint idén ts a 
KISZ Szeged városi bizott-
sága rendez először farsangi 
mulatságot. Január 30-án a 
fiataloké a Hungária összes 
helyisége! Este nyolc órakor 
táncolják majd el a farsan-
got és a JClSiZ-bált megnyitó 
első táncot. A műsorban fel-
lép Záray Márta és Vámosi 
János. 

— VITAESTET RENDEZ 
a Magyar Írók Szövetsége 
dél-magyarországi csoportja 
január 19-én, kedden este 7 
órai kezdettel a Sajtóház-
ban, az írócsoport helyiségé-
ben. Papp Lajosnak a közel-
múltban megjelent Áramlá-
sok című verseskötetét vi-
tatják meg. Bevezető elő-
adást tart Csetri Lajos iro-
dalomtörténész. 

— Iskolai napkőzi otthon-
ná alakították át OUéscn a 
volt szülőotthon épületét. Az 
összkomfortos diák-napközi-
ben főzőkonyha, étkezőhelyi-
ség és tanulószoba is van. 

TIZENEGY JUGOSZLÁV 

BÁNYÁSZ HOLTTESTÉT 

MEGTALALTAK 

Az ibari szénbányában va-
sárnap este történt szeren-
csétlenség következtében a 
tárnában rekedt 14 bányász 
életét vesztett*. A mentőosz-
tagoknak szerdán délelőtt si-
került megtalálniok és ki-
emelniök hé t délután pedig 
négy bányász bolttestét. Há-
rom bányász holttestét még 
nem találták meg. 

Új mánia Hollywoodban 
Hollywoodi fiatalok ú j bolondságot eszeltek ki: pont-

ban éjfélkor leveszik cipőjüket, nyakukba akasztják, és 
mezitláb közlekednek az utcákon s a mulatóhelveken is. 
Felháborodott vendéglátóipari vezetők ígv adtak kifeje-
zést tehetetlenségüknek: „Mi haszna, hogy nyakkent'ő 
nélkül 6enkit sem engedünk be a bárba, amikor vendé-
geink mezitláb érkeznek!" 

1965. JANUÁR 14., CSÜTÖRTÖK 

NÉVNAP: BÓDOG 

• Filin 

az olimpiáról 
Csöke József, a Híradó 

Filmstúdió sportszerkesztője, 
aki magyar forgatócsoport 
élén kint volt Tokióban a 
XVI I I . nyári olimpiai játé-
kokon, elmondta, hogy hete-
ken belül vetítésre kerül az 
olimpiáról készített másfél-
órás riportfilm. A kamerá-
val főleg a magyar vonatko-
zású eseményeket örökítet-
ték meg, de láthatják majd 
a nézők a világ leghíresebb 
sportolóinak küzdelmeit is. 

A Híradó Filmstúdió 1965. 
évi terveivel kapcsolatban 
Csöke József közölte, hogy 
idén ls 12 sporthíradót ké-
szítenek a legfontosabb ha-
zai és külföldi események-
ről. 

— Ujabb 19 televíziós ké-
szüléket rendelt a szegedi 
járási tanács vb művelődési 
osztálya a falusi iskolák szá-
mára. Ezek is elsősegítik 
majd az iskola-tv adásainak 
hasznosítását 1964-ben taná-
csi keretből 150 ezer forin-
tot fordítottak a járásban a 
különféle szemléltető okta-
tási eszközök vásárlására. 

— TOLATAs KÖZBEN a 
gyalogjárda melletti villany-
oszlopnak hajtott Gajdács 
István, Asotthalom, Zalka 
Máté utca 15. szám alatti la-
kos a 10-es A K Ö V tehergép-
kocsijával tegnap délután a 
Roosevelt téren. Személyi 
sérülés nem történt, a kelet-
kezett kár 4 eaer forint. 

TAKARÉKOS G A Z D Á K 

Több mint 1300 algyői szö-
vetkezeti gazda rendelkezik 
Jelenleg nagyobb pénzösz-
szegről szóló takarékbetét-
könyvvel. Az algyőiek taka-
rékban őrzött pénze megha-
ladja a 3 mill ió forintot. Sö-
vényházán decemberben 130 
ezer forinttal nőtt a helybeli 
lakosság takarékszövetkezeti 
betétállománya. 

LENGYEI. H A J Ó 

TRAGÉDIÁJA 

Kedden a Lengyel Rádió 
és Televízió állomásai hírt 
adtak arról, hogy „M. S. 
Nysa" 660 brt-s teherhajó, 
18 tagú legénységével együtt 
a norvég partok közelében 
eltűnt. A hajó Angliából árut 
szállított Norvégiába, a nor-
vég partok közelében tofn-
boló viharba került és való-
színűleg léket kapott: a hajó 
S. O. S. jelzéseit egy norvég 
ós egy lengyel hajó vette. A 
jelzett helyre érve azonban 
csak egy mentőcsónak da-
rabjait találták meg. A PAP 
lengyel hírügynökség jelen-
tése szerint szerdán beszün-
tették a kutatást az eltűnt 
660 tonnás Nysa teherhajó 
után. (MTI) 

Érdekes hanglemez 
Victor Borge dán színész 

és zongoraművész érdekes 
hanglemezfelvételt készített, 
amelyet darabonként 100 dol-
lárért szándékozik forgalom-
ba hozni, hogy pénzt gyűjt-
sön dán egyetemi hallgatók 
ösztöndíj-alapjára. 

A mikrobarázdás lemeaen 

Borge saját szavaival „A le-

genda" címmel elmondja, 

miként mentettek meg a 

második világháború alatt a 

dánok közel 8 ezer zsádót 

a náci üldözőktől. 

— TÜZ ÜTÖTT KI teg-

nap este Nyerges János 

Asotthalom, II . kerület 73. 

számú tanyájában. Mint ké-

sőbb kiderült, építési hiba 

okozta a tüzet, s a mellék-

épület teteje égett le. A köz-

ségi önkéntes és az állami 

tűzoltók — Szikora Dezső-

nek, az ál lami gazdaság ön-

kéntes tűzoltóparancsnoká-

nak vezetésével — gyorsan 

megakadályozták a tűz to-

vaterjedését, s így nagyobb 

kár nem keletkezett. 

A HŐMÉRSÉKLET 
NEM VÁLTOZIK 

Várható időjárás ma estig: 
felhős, párás, többfelé ködös 
Idő. Valószínűleg csapadék 
nélkül. Gvenge, helyenként 
kissé élénkebb délkeleti, déli 
szél. A hőmérséklet alakulá-
sában lényeges változás nem 
lesz. Várható legmagasabb 
nappali hőmérséklet általá-
ban plusz I—mínusz 2, észak-
keleten mínusz 3—6 fok kö-
zött. (MTI) 

Rádió- és televizióműsor 

Csőkmérd a plébánia klubjában 
az angliai 

Trowbridgeban 
Colbourn nagy-
tiszteletű úr meg-
döbbenéssel álla-
pította meg, hogy 
a plébánia veze-
tése alatt álló if-
júsági klubban a 
fiatalok „elektro-
mos csókmérővel" 
szórakoznak. A 

„snogometer"-

nek nevezett be-
rendezés azt álla-
pítja meg, hogy a 
csókolózó „felek" 
mennyi szenve-
délyt visznek a 
dologba. 

Minthogy egye-

bet nem igen te-

hetett, a plébános 

a következőkép-

pen nyilatkozott: 

„A fiatalok sze-

rencsére igazán 
normálisan visel-
kedtek és csak 
egy kicsit elszóra-
koztak a masiná-
val. Ennek ellené-
re mégsem lát-
nám szívesen az 
Ilyesfajta szórako-
zások túltengését, 
minthogy a szere-
emről vallott fel-
'ogás elsekélyese-
léséhez vezethet". 

A Nap kál 7 óra 20 perckor, 
és nyugszik 16 óra 19 perekor. 
A Hold kél 13 óra 33 perckor, 
es nyugszik s ór» 38 perckor. 

VÍZÁLLÁS 

A Tisza vízállása Szegednél 
szerdán plusz 188 centiméter. 

MA KILENCVEN ÉVES 
Albert Schweitzer, korunk nagy-
rabecsült humanistá ja , Nobel-
békedíjas. Polihisztor, egysze-
mélyben zenetudós, zeneteoreti-
Vus, életigenlő kultúrfUozófus. 
teológus, orgonaművész, Író. or-
vos, hat doktori oklevél hirtoko-
sa. (Megemlékezésünk a I . -olda-
lon.) 

unsz ÉVE, 
1945. Január L4-én felszabadult a 
Keleti-pályaudvar. A Parasztpárt 
nyilvánosságra hozta (oldreíorm-
javaslatát, melyben Javasolta a 
180 holfton felüli földbirtokok fel-
osztását. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 

Este fél 7 órakor: Rozsdateme-1 
lő. Móra ipari tanuló-bérlet. Vé- 1 

ge kb. s.30 órakor. 

KAMARASZÍNHÁZ 

Ma nincs előadás. 

MOZIK 

Szabadság: így jöttem. (Negyed 
4, fél 6, háromnegyed 8.) — A'őrös 
Csillag: Egy nő a hajón. (I, ne-
gyed 9.) — Fáklya: A Ko lombus í 
hajú inasa. (Negyed 6. fél 8.) 

Pustás Mozi: 2x2 néha I . (Fél 
8, fél 8.) Magyar f i lm. 

November 7. Művelődési Ott-
hon, Üjszeged: Három kívánság. 
(6) Csehszlovák f i lm. Korhatár | 
nélkül . I 

INSPEKCIOR ÁLLATORVOSI 
S Z O L G A L A T 

Szeged város területére 

Január »-től 16-ig este 6 órától 

reggel 6 éráig (vasár- és ünnep-

nap nappal ls) elsősegély éa na-

hézellés esetére ügyeletes dr 

Komáromi János államt állator-

vos. Lakása: Üjszeged. Torontál 

tér 3. Telefon: 40-44. 

Az állatorvos kiszállításáról a 

hivő fél köteles gondoskodni. 

A RENDŐRSÉG KÉRÉSE 

A rendőrség Kéri annak a 

személygépkocsinak vezető-

jét és utasát, amely január 

8-án 18 óra 30 perckor Kecs-

kemét felől Budapest felé 

haladt és Sári község hatá-

rában a 32—33 kilométer 

közötti útszakaszon találko-

zott egy szemben haladó két-

fogatú lovas kocsival és a 

lovas kocsit pár méter tá-

volságra követő autóbusszal, 

hogy tanúkénti kihallgatásra 

személyesen jelentkezzenek a 

Pest Megyei Rendőrfőkapi-

tányság közlekedésrendészeti 

osztályán (Budapest VI., 

Aradi utca 20., földszint I „ 

telefon: 124-278, 197 mellék). 

Csütörtök 

KOSSUTH RADIO 

4.38 Hírek. 4.35 Vldáman-fris-
sen. 5.00 Hírek. 5.05 Falurádió. 
6.011 Hírek. 7.00 Hírek. 7.10 ü j 
könyvek. 7.30 Színház- és mozi-
műsor. 8.00 Hírek. 8.05 Műsoris-
mertetés. 8.15 Időszerű nemzetkö-
zi kérdések. 8.25 Schumann : Hl . 
szimfónia. 9.00 Rádióegyetem. 
9.30 Fehér Sándor népi zenekara 
játszik. 10.00 ll írek. 10.10 Harsan 
a kürtszó. 10.50 Kamarazene. 
11.33 Rád ió szabadegyelem. 12.00 
Hírek. 12.15 Tánczenie koktél. 
12.57 A vidéki színházak műsora. 
13.00 Vita a korszerű gazdálko-
dásról. 13.20 Zenekari muzsika. 
14.00 Hírek. 14.10 Tiszán Innen, 
Dunán túl. 14.25 A könnyűzene 
barátainak. 15,40 A magyar ja-
kobinusok. 10.00 Hírek. Ili.10 Ope-
rarészletek. 17.04 Magyar nép-
költészet, Magyar népdalok. 17.24 
Generátor Generális ú j éve . . . 
18.00 Hírek. 18.15 Csókolj meg, 
Katám! 18.40 Századokon át. 19.00 
Könnyűzenei híradó. 19.50 J ó éj-
szakái. gyerekek: 20.00 Esti Kró-
nika. 20.25 A Rádió lemezalbuma. 
22.00 Hírek. 22 15 Sjorthirek. 22.20 
Könnyűzene. 23.12 Pásztori szere-
lem. 23.23 Üt keresés. 24.08 Hirek. 
8.10 Csárdások. 

PETŐFI RAD IO 

Magyar rapszódia. 14.1* Időjárás-
jelentés. 14.25 Huydn-hanverseny. 
13.00 Hírek. 15.55 Téncmelódiák. 
17 00 Hirek. 17.05 Európai pilla-
natok. 17.13 A zenetörténet bú-
csúzó hősei. 18.15 Örökké nyugta-
lanul. 18.40 Járóka Sándor nepi 
zenekara játszik, lfl.tkl Mi történt 
a nagyvilágban? 19.15 Asconal 
Zenei Hetek 1964. Beethoven-mű-
vek. 20.25 Miról Ír a Társadalmi 
S/emle legújabb száma? 30.35 
Előszóval — muzsikával. 21.00 
Hírek. 23.00 Hírek. 

TELEVÍZIÓ 

8.88 Hirek. 610 Torna. 7.00 Hí-
rek. 8.Oc Hírek. 14.80 Reindel: 

17.08 Iskola-tv: Fizika » 
dolgozók g imnáz iuma II. oszt. 
számára. A dinamika alaptörvé-
nyé. (Ism.) 17.43 Hírek. 17 50 Egy 
különös hangjegy. NDK kisfilm 
18.10 A Jövő hét műsora. 18.25 
Mezőgazdasági szakfilmsorozat 
Gépek a kertészetben. 18.1 Tele 
sport. 19.20 Esti mese. 19.30 Tv 
híradó. 19.50 Napi jegyzetünk 
19.55 Albert Schweitzer 90 éves 
20.28 Bakfis. Magyarul beszélő 
lengyel f i lm. (14 éven felüliek 
nek.) 21.30 Beszélgetés dr. Valkó 
Endrével, a METESZ főtitkárá-
val. 21.45 A barangolás vendég-
könyve: Galtna Samtsova és Ró-
na Viktor. Kb : 22.06 Tv-híradó. 
1. kiadás. (MTI) 

Gynssköslemények 
Mély fáJdnlopimal tudal juk, 

hogv CSERTŐ FI RENCNE Már-
ton Júl ia 60 éves korában hosszú 
szenvedés u l án elhunyt. Temeté-
se f. hó 14-én délután t árakor 
a református temetőben. A gyá-
szoló család. 11483 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, kik 
szerelelt édesanyánk, özv. K l g s 
MIHALYNÉ temetésén megje-
lentek, részvétükkel és virágaik-
kal mély fá jda lmunkat enyhíte-
ni Igyekeztek. A gyászoló család. 

T. 3095 

Mély fá jda lommal közöl jük , 
hocy szeretett apánk , RÖDIN 
GUBÁN, II éves, 1965. Január 13-
án elhunyt. Temetése: 1965. Ja-
nuár 14-én a deszki görögkeleri 
temetőben. 67805 

Mély fá jda lommal tudat juk, 

hogy szeretett feleség, anyuka 

és nagymama, M A G Y A R FE-

BENCNÉ Márki Ju l ianna, életé-

nek 76. évében hosszú betegség 

után elhunyt. Temetése folyó bó 

14-én 13 órakor lesz az alsóvá-

rost temető kápolná jábó l . A gyá-

szoló család, Dobd n. » . T. 3091 

Mély fá jda lommal tudat juk, 

hogy szeretett édesanya, nagy-

mama, özv. HERETIK JÖZSEF-

NE Györgyi Etelka, életének W. 

évében hosszú szenvedés után el-

hunyt. Temetése folyó hó t5-én 
13 órakor lesz a belvárosi temet" 
kupolacsarnokából. A gvászoló 
család. T. 3991 

Mély fá jda lommal tudat juk, 
hogy szeretelt édesanya, nagy-
mama. Htt l . IK MAKTONNÉ. éle-
tének 83. évében hosszú szenve-
dés u l án elhunyt. Temetése folyó 
hó 14-éú I I órakor lesz az újsze-
ged! temető ravatalozójából. A 
gyászoló család. T. 3993 

Fá jda lommal tudat juk, hogy 
CESKA JOZSFFNÉ 78 éves kora 
ban elhunyt. Temetése falvó hó 
14-én 15 óra 3<i perckor lesz a 
belvárosi temető ravatalozóiéba) 
A gyászoló család. T. 3905 

Közlemények 
g Ha Jól akar szórakozni jöj-

jön el a vasutas művelődési ott-
honba. folyó hó 16-án este 28 órá-
tól reggel 4 óráig tartó nagysza-
bású bálba. Fellép Kiss Gyula 
táncdalenekes, közreműködik 
Molnár Gyula tánczenekara. 

x Alkohol és bűnözés címmel 

komplex ismeretterjesgtö elő-

adást tari a Móra Ferene Művelő-

dési Otthonban (Festő u 6. szóm) 

ma délután 6 órakor dr. Szabó 

Dezső megyei bíró és dr. Kovács 

Béla ideggyógyász, főorvos. Be-

lépődíj nincs l 

A Szegedi Konzervgyár nyugdíjad 

f é r f i m u n k a e r ő t 
vagyonőri beosztásba felvesz. Jelentkezni lehet * gyár 

munkaügyi osztályán reggel fél 7 órától délután 16 

óráig. x M 992 

Szakképzett rádió-
és villamossági eladót 

felveszünk. Jelen tkeani lehet az Ezermester és Üttoré 

Bolt-ban Szeged, Kígyó utca 5. K I I 525 

A D Á S V É T E L 

Rézhenger tűzhellyel 
es felszereléssel el-
adó. AlfOldl u. 21. 

Plston B+C. eladó. 
Petőfitelep, XI . ú. 
670. sz. X11446 

Rckamlék készen és 
rendelésre fizetési 
kedvezménnyel. Szöl-
lősl asztalosnál. Fel-
ső Tisza-part 23. 

X11429 

208 kg-on felüli prí-
ma fiatal fehér hí-
zott sertések eladók. 
Tündér ú. 15., eme-
let. xl 1493 

Alma, jonatán, tö-
rökbál lnl . kévés szá-
raz szőlővessző ki-
sebb tételekben is 
kopható termelőnél. 
Féderes hnmokfutó-
kocsi eladó. Oróza 
György. Lumumba 
u. 13. (volt Apáca). 

Xl 1291 

Bőrkabát ját alakít-
tassa. Javíttassa víz-
hatlan bőrpuhító 
festéssel Csordás 
bőtTuhakészltő mes-
ternél, Szent Miklós 
u. 7. sz. Felsővéros. 

xl 1313 

Vásárolok konyha-
kredenceket, hármas-
szekrényeket. ágya-
kut, asztalokat, szé-
keket, garnitúrákat, 
vasagyakat, sezlont. 
rekamlét, rosszat is. 
Lenin krt. 19. sz. 

xl 1380 

Tátra négyszemé-
lyes kis személygép-
kocsi eladó. Szent 
László u. 5. 11463 

Erős házőrző kulyát 
keresek, lehet far-
kos vagy farkaskö-
lyök is. „Farkas" 
jeligére a Sajtóház-
ba. 11470 

isii—226 kg-os serté-
sek eladók. Slhaköz 
8 b. Rókus i tónál. 

x11382 

Haromlángú bulán-
gáz tűzhely olcsón 
eladó. Pá l fy u. 51. 

X11396 

200 kg-os hízott ser-
tés és szánzék el-
adó. Szatymazl utca 
36. sz. xlttoo 

Hízott sertés eladó. 
Szpbadsnjtó u. 30. 

11413 

Férfi bőrkabát , ben-
zlnfőző. rádió. mo-
dern á l ló lámpa, női 
té'ikabát. nagy asz-
tal. zongoraszék. 
ágoprés eladó. Párl-
7sl körút 3111). x66062 
407-es levélzöld 
Moszkvics eladó. — 
Vám tér 2. X33997 

198—208 kg súlyú prí-
ma zsírnertés eladó. 
Csaba u. 58. Érdek-
lődni : délután 4 óra-
kor. X33M) 

2iM kg-on leiüli fe-
hér hízott sertések 
eladók. Bene, Kos-
suth Lajos sgt. ai. 

X66972 

Hálószobabútor, 
konyhabútor. ruha-
nemű, ágynemű, 
gyakorló zongora, 
festmények. hasz-
nálati cikkek, elha-
lálozás miatt eladók. 
Gutenberg u 26. sz., 
fszt. balra, délelőtt 
9-1 óráig, szombat 
kivételével. 11348 

Hízott disznó sima 
szőrű eladó, kb. 178 
—180 kg-cs. Petőfite-
lep, VII . u. 18. sz. 

X11306 

Két darab 250 kg kö-
rüli fehér hússertés 
eladó. Paprika u 52. 

XU439 
150 kg-os hízott ser-
tés eladó. Földmives 
u. 45. sz. 11411 

13» kg körül i zslr-
sertés eladó. Sándor 
u. 37. 11435 

2 db ino—135 kg-os 
sertések eladók. Ve-
resács u. 49. 11436 

1 db 178 kg-os hízott 
sertés eladó. Hold u. 
4. sz. Alsóváros. 

11393 

Egy db hízott sertés 
eladó. Tisza Lajos 
u. 91. 11431 

Hízott fehér sertés 
eladó. Ságvárltelep, 
Moholl sor 7. sz. 

11440 

Tűzhely lehér, nik-
keles eladó. Gogol u. 
5. sz. 11441 

Eladó: kombiná l t 
szekrény, rekamié, 
asztal 4 székkel 5808 
Ft-ért. Konyhakre-
denc, sparherd, hár-
masszekrény, sezlon, 
ágyak, asztal, szé-
kek, ágybetétek, re-
kamié, ágysodro-
nyok, ruhaszekrény, 
hálószobabútor, stu-
knuírdeszkák. 680 
cm gerendák, abla-
kok. Liszt u. J. Fel-
sővárosi cipőgyár-
nál . E 11373 

110 kg körül i fiatal 
hízó eladó. Teréz u. 
48. sz. 11464 

Jó állapotban levő 
fehér, mély gyer-
mekkocsi eladó. Ká-
rász u. 6. szabó. 
960-as Wartburg eü 
adó. Petőfitelep, 14. 

U. 820. 11150 
148 kg-os d ' S z n ó fele-
része eladó. Hattyú 
u. 84. 11453 

Cselló, gyönyörű 
hanggal. hangver-
senvre alkalmas, ieö-
nvesnek eladő. Al-
kony u. 5. 11445 

208 kg-os hizó, 9 he-
tes malacok eladók. 
Osz U. 27. 11454 

Pr íma fehér zsírser-
lések eladók. Bihari 
u. 22. 11443 

Hízott sertés eladó. 
Üjszeged, Kik indai 
u. 5. 11448 

Eladó négyszemélyes 
rekamié, 2 fotel és 
egy Tura női kerék-
pár. Arany János u. 
1. sz. 11483 

Hízott sertések el-
adók. Földműves u. 
34. SZ. 11491 
Hármon tumot ven-
nék. hibásat ls. Pál 
u. 6. 11496 
Egyszemélyes reka-
mié, sezlon, 4 fotel, 
2 kárpitozott szék el-
adó. Vasasszentpé-
ter u. 23. sz., 3-as aj-
tó. 11501 

Kisebb súlyú hízott 
disznó eladő. Kis-
faludy n. 51. 11382 

Kltúnü hangú, már-
kás és gyakorló 
egész hegedű beteg-
ség miali minden el-
fogadható áron el-
adó. Oavody, Len-
gve! u. 26. 11588 

Kétkerekű kézikocsi, 
j ó állapotban eladó. 
Holló u 5. 11511 
Kisipari, (í jonnan át-
rakott. hordozható 
cserépkályha eladó. 
Damjanich u. 29 . 

Csővázat g a r n i t ú r a . 
háromajtós szek-
rény, szputnyik mély 
gyermekkocsi Ige-
nyesnek eladó. — 
Ogyessza 19. épület, 
D. lépcsőház. I . 4. 

67009 

Hízott sertés és hat-
hónapos süldők el-
adók. Érd.: szombat 
délután és vasárnap. 
Szabadsajtó u. 16. 

67008 

3 gyermekágy, gáz-
rezsó, nagy festett 
láda. kal itka stb. 
eladók. Dugonics tér 
11.. II. emelet 7. 

Üj kárpitozott garni-
túra és modern háló, 
darabenként is el-
adó. Üjszeged, To-
rontál tér 3., C., m . 
emelet 8. 67002 

Jó ál lapotban levő 
móly gyermekkocsi 
eladó. Petőfi S. sgt. 
35., fszt. 1. 66998 

Két db lehér hízott 
sertés eladó. Szatv-
ni.azt utca 45. 66997 

Jókárban levő szput-
nyik gyermekkocsi 
eladó. Üjszeged. 
Ogyesszal lakótelep, 
14. épület, D. lépcső— 
1T'7. fszt. 3. 66995 

200—250 kg hízott ser-
tések eladék Pásztor 
u'ca 11. sz 6698" 

2 db 120 kg-os hízott 
sertés eladó. Rákóczi 
U. 58. 11521 

OJ t ípusú fekete 
Pannónia Igényesnek 
eladó. Erd.: 4 óra 
után Retek u. 26/b. 

Becsi jo hangú zon-
gora eladó. Árboc u. 
3. sz. 11516 

Príma zongora, szép 
ebédlő részletre is 
eladó. Lenin krt. 7. 
Szép, négyszemélyes 
és háttámlás rekamié, 
fotelok, sezlon, mo-
dern fotelágy, vaa-
utusbunda. férfi bor-
júbőrkabát olcsón el-
adók. Dugonics u. 
16. sz. 11534 
Eladó Ifoh ne [-har-
monika, Orion rádió, 
női kabátok és kony-
hakredenc. Földmű-
ves utca 1. 66980 

Skoda Oktávia Super 
személygépkocsi, 3.3 
ezer km-rel 48 eze-
rért eladó, vagy kls-
kundorozsjnai házért 
elcserélhető. Mind-
dennap. Gyuris Já-
nos, Zsombo. Bába 
u. 14. XC7017 

Fehér panof ix lel 
ányka bunda B0 cm-
es eladó. Kisteleki u. 
4.. Kósa. T. 3100 

H Á Z A S S Á G 

Lakással rendelkező. 
Jobb iparos, megis-
merkedne házasság 
eél iából középkorú, 
csinos nő személvé-
ben. „ÚJ elet jel-
igére a Sajtóházba. 

28 éves barna, 1*6 
cm magas tisztvise-
lőnő, megismerked-
ne tarsasug hiányá-
ból 29— 36 éves férfi-
vel házasság céljá-
ból, kizárólag fény-
képes levélre vála-
szolok. .M i t susog 
a fehér akác " Jeligé-
re S f t ' oh " ' ba . 11409 
62 eves, egyedülálló 
dolgozó nő megis-
merkedne házasság 
céljából, józan gon-
dolkodású. értelmi-
ségi özvegy emberrel. 
„Farsang 86993" jel-
igére a Hirdetőbe. 

e g y é b 

Értesítem kedves 
megrendelőimet, 

hogy szabómühelye-
rriet Juhász Gyula u. 
36. szóm alá helyez-
tem. Fekete Jenő 
szabómester. X11091 

Német tanítást vál-
lalok. kezdőknek és 
haladóknak, néniét 
anyanyelvű tanárnő. 
Erd.: délután fél 4— 
tél 6-ig. Deák Fe-
renc u. 31,. I. eme-
let. Csanádi. 

X11248 

Orásműheiyemet át-
helyeztem Horváth 
Mihály u. 7. Fáklya 
Mozival szemben. — 
Orajavitásokat fe-
lelősséggel vállalok. 
Koltai Sándor órás. 

X33856 

Központi fűtéses la-
kásomon gyermíx-
gondo/.ast vállalok 3 
evestől. Kercsz'.e.y-
ne, Karolyi u. 2/4, 
111. e. 4. X35973 

l askairugup Lonti-
nemal, kölcsönadó, 
Jósika u. 14., fszt. 2. 

11483 
táskairogep bérbe-
adó. Ajánlatokat 
„Continental" jel-
igére Sajtóházba xé-
rem. 11336 

idősebb nő gyermek 
mellé bentlakassal 
elmenne. Böjti l iona, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 
13. SZ. 66991 
Idos személy melle 
ál landó ápelúnak el-
mennék. ..Szakszerű 
ápolás 66986" jeligé-
re a Hirdetőbe. 

66986 
Nemet, angol nyelv-
tanítás, fordítás. — 
Gutenberg u. 26., ta-
carnö 4-től. 66982 

Készpénzért vásáro-
lunk porci lánkészle-
tekei, egyes darabo-
kat, háztartási cikke-
ket, bútorfélesége-
ket. B i i omány l Áru-
ház Vállalat, Szeged. 

X66970 

Gyümölcsöst bérbe 
vennek, 808 n-Slet, 
3680-ig. Vegyes le-
gyen. „őszibarack 
67814" Jeligére a Hir-
detőbe. 67014 
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