
IMI T R R U A K »., KF.DD 

NÉVNAP: ALEX 

HOKCVASOK 

Várható Időjárás ma estig: 
felhőátvonulások. helyenként 
hözépornkkal. Élénk, ldíin-
ként viharos északi, és/.nk-
keleti s/el. Hófúvások. Vár-
haté Irginagasahb nappali 
hőmérséklet mínusz 2—€ fok 
kö/fttt. (MTI! 

Kitüntetés 

A Nap kél 7 óra no perckor, 
e:, nt úgszik 16 óra 57 perckor. 
A Hold kel in óra 33 perckor, 
és nyugszik 0 óra 23 perckor. 

VÍZÁLLÁS 
A Tisza vt/.Hiiása Szegednél r end a r a n y f o ko z a t a k i t ű n -

hettem pUisz 524 centiméter. 
a zAZKILENCVEN ÉVE, 

1778, február 9-én szülelett Bo-
lyai Farkas, a legnagyobb ma-
gyar matematikusok egyike. 
Nyolc évesen csodagyermek. ö t J f l nök í 
nyelvet játszva tanult meg és , , / ^ . j " " " 
matematikai tehetsége ámulatot ö a n a o r JOase i . a z 

H VETŐMAGVAK RA-
DIOAKTÍV BESUGARZA-

A Népköztársaság Elnöki s
x

A v A I < kísérleteznek az Ag-
Tanácsa Faragó Józsefnek, rártudomanyi Egyetemen. Az 
az MSZMP Központi Bízott- eredmén g ^ S * " [ " g 
sóga irodája munkatársának f ,o g y 8SHinűT^ugaraK aita 
több évtizedes munkásmoz- ' ^ ^ „ í ? ^ ^ 
galmi tevékenysége és ered. 

nak a növények fejlődésére 

réséül 50. születésnapja al- rfe u v c z e t 

kalmából a Munka Érdem-
SAJAT LANYAVAL 

tetést adományozta. A kitiin- ERŐSZAKOSKODOTT. Sze-
tetést Dobi István, az Elnöki gedre jött inni egy alkalom-
Tanács elnöke nyújtotta át. mai Sztojka István, 36 éves, 
Jelen volt Kiss Károly, az Hódmezővásárhely, Zsdanov 

Tanács titkára és tér 22. szám alatti lakos, s 
MSZMP amikor hazautazott, otthon 

keltett, A göttingeni egyetemen Központi Bizottságának osz- folytatta az italozást. Köz-
egy életre szóló barátságot kh- t á l yveze t ő j e . ( M T I ) 
tött Gauss-szal, a nagy matema-
tikussal. Hazatérve csak a ma-
rosvásárhelyi kol légiumban ka-
pott. szerény tanári állást, aliol 
azután 47 évig tanított. Gépeket 
szerkesztett, korszerű kemencé-
két épített. Értekezése a füstgá-
zok melegének értékesítéséről a 
modern tüzeléstechnika előfutá-
rának tekinthető. Megírta az első 
tudományos színvonalú mugyar 
erdészeti munká t és számos ú j 
növény- és gyümtvicsfauAt te-
nyésztett ki. Irt drámát , verse-
kot fordított németbűi. angolból, 
latinból, jónéhány matematikai 
tan- és kézikönyve, etnográfiai 
tanulmánya jelent meg. 

ben találkozott anyósával, 
aki éppen az ő három kis-

ELÖADÖÜLÉST TART k o r ú gyermekét kísérte. 12 
éven aluli leánygyermekét 
Sztojka visszatartotta, s erő-
szakkal elcipelte egy erdőbe. 
Tette elkövetését az erdőhöz 
közeli földön dolgozók meg-

február 11-én, csütörtökön 
délután negyed 7 órai kez-
dettel a Gyógyszerésztudo-
mányi Kar II. tantermé-
ben a Csongrád megyei 
Gyógyszerész Szakcsoport akadályozták. Sztojkát — sa-

ját lányán elkövetett erősza-

kos nemi közösülés kísérlete 

miatt — jogerősen kétévi 

szabadságvesztésre ítélte a 

Csongrád megyei bíróság. 

Nyilvános KISZ-gyűlés 

és a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem. Az ülé-
sen dr. Vinlcler Elemér és 
dr. Lázár János, valamint 
dr. Takács Géza tart elő-
adást ' 

HÜSZ ÉVE, 
Í94V február 9-én felszabadult a 
Déli pályaudvar . 

A Nyugati pályaudvarra befu-
tott az ostrom kezdete óta az él- Unnepelyes, nyilvános KISZ-gyulest tartottak vasar-
»ő vonat. nap az Ady Kollégium lakód. A szülőket, vendégeket 
pesten mogindiCh. a levflforga- Szabó Árpád, a kollégium igazigatója köszön töt te. 

Az ünnepélyes taggyűlés után került sor a felszaha-
WEMZETI SZÍNHÁZ duláei kulturális seregszemle részeként megrendezett sza-

Este 7 órakor: Három narancs valóverseny döntőjére. A verseny első helyezettje Makra 
szerelmese. _Radnóti-bérlet, vége László lett. A vendégek a szavalóverseny után a tanulók 

munkáiból megrendezett kiállítást, majd egy kisfilmet 
néztek meg, melyekből megismerkedhettek a kollégium 
életévél. 

kt>. 9,30 órakor. 

KAMARA SZÍNHÁZ 

Mo nincs élőadáa. 

MOZIK 

Vörös Csillag: Hamlet. I„ H. 
(7.) — Fáklya: Dühöngő ifjúság. 
(Negyed 6, fél 8.) 

Karambol Rókuson 
— MASODFOKÜ BEL-

VÍZVÉDELMI készültséget 
rendeltek cl a II. kerületben. 

Tegnap, héttőn délután 5 a kerület több része mélyen 
Tömörkény l Művelődési Ott- óra tájban a rókusi állomás fekszik, ezért a nyílt csator-

^ Í S * s X ^ H e l ? t ü körforgalomban nem „ákat kitisztítják, hogy na-
adta meg a villamosnak az gyobb belvíz esetén se le-
edsőbbségi jogot Rózsa Lajos gyen fennakadás a belvíz 
gépkocsivezető, aki a buda- elvezetésében, 
pesti Földművesszövetkezeti _ ZSEBRÁDIÓ FÜRDŐ-
Szállítási Vállalat tehergép- ZÖKNEK. A Voxson gyár 

tói reggel « Óráig (vasár- és ün- kocsiját vezette. A vülamo- vízhatlan zsebrádiót muta-
ncpnnp nappal is) elsőaegéSy és son többszáz forint értékű tott be azok számára akik 
nehézéilés eaetére ügyeletes dr. kár keletkezett. Rózsa Lajost még fürdőzés közben is rá-
Doraonkos Gábor városi fő- közlekedési szabálysértésért diózni akarnak A készülék 

vonják majd felelősségre a vízben is szabályozható. 

„Zenélő fülbevaló" 
Az új szovjet szubminia-

tür kivitelű „ERA" vevőké-
szülék fülbevalóként viselhe-
tő. Konstrukciója során mik-
romodulációs technikát al-
kalmaztak. 

— SZEGEDI SIKER az 
1965. évi országos gépíróver-
senyen. A napokban meg-
tartott „bajnokságon" Tóth 
Gáspárné, a Szegedi Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Kli-
nika gépírója a tizenhatodik 
lett. 

— ANYJÁRA GYÚJTOT-
TA A HAZAT. Kotogán Sán-
dor 46 éves, Szatymaz, Pe-
tőfi utca 10. szám alatti la-
kos, idült alkoholista egy 
alkalommal részegen állított 
haza, majd petróleummal le-
öntött egy padot és meg-
gyújtotta. Az anyja eloltotta 
a tüzet, Kotogán azonban 
újabb kísérleteket tett, hogy 
anyjára gyújtsa a házat. Vé-
gül a tűzoltóság megakadá-
lyozta a gyujtogatást. A 
Csongrád megyei bíróság 
jogerősen 8 hónapi szabad-
ságvesztésre ítélte Kotogán t, 
s ezenkívül kényszerelvonó 
kezelésre kötelezték. 

Q A rúzs színe 
változatlanul égő marad. 
Nem a száját festi fekete 
Bagarollal némely diáklány, 
hanem a szempilláját. Ez 
igaz? Ezt kérdezte egyikő-
jüktől az igazgatójuk is a 
minap, amit lapunk február 
6-i számában meg is írtunk. 
A nyomdász, aki a cikket 
szedte, s a korrektor, aki a 
szedést ellenőrizte, még csak 
a nők szájfestéséről tudtak, 
ezért nézték el a szövegben 
a szempillát szájnak. 

Rendkívüli 
lottó-jutalomsorsolás 
Az Országos Takarékpénztár hétfőn délután rendezte 

meg Budapesten a lottó rendkívüli jutalomsorsolását. A 
sorsoláson az 1. hót szelvényei vettek részt. 

Az alábbiakban közöljük a szegedi totó-lottó körzeti 
iroda területén vásárolt és 
szelvények számát. 

KETTŐEZER FORINTOS 
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT 

NYERTEK: 
199 891, 211 484, 217 886, 

235 358, 237 635. 
245 109. 266 044, 
284 922, 289 680, 
295 608. 298 934, 
310 097, 311 702, 
910 249, 913 000, 

219 519, 
344 017, 
271 565, 
293 699, 
309 593, 
319 781, 
914 508. 

1 115 299 
1 164 642, 
1 190 754, 
2 115 543, 
2 132 343, 
2 153 830, 

8 603 730, 
8 616 306, 8 
8 635 071, 
8 643 939, 
8 673 731, 
8 721 016. 
8 727 047, 
8 746 413, 
8 769 318, 
8 780 374, 
8 792 253, 

8 800 974, 
8 811 106, 8 
8 829 400. 8 
8 860 825, 8 

1 130 054 
167 616, 
194 207, 
129 544, 
138 824, 
163 205, 
8 606 905 
623 723, 
635 151, 
644 643, 
679 170, 
721 889, 
732 618, 
747 715, 
770 440, 
782 058, 
797 532. 
8 805 822. 
815 172, 
844 875, 
878 209, 

1 154 559, 
1 185 785, 
1 198 079, 
2 131 984, 
2 153 200, 
2 195 492. 
8 610 452, 
8 626 196, 
8 638 403, 
8 653 887, 
8 679 566. 
8 725 530, 
8 734 979, 
8 763 198. 
8 774 312, 
8 790 509, 

8 808 396, 
8 828 356, 
8 846 072, 
8 881 603, 

jutalommal kisorsolt lottó-

8 882 212, 8 882 600, 8 899 791, 
8 945 917, 8 947 924, 8 952 668, 
8 969 649, 8 972 868, 8 977 671, 
8 978 343, 8 981 036. 

9 001 336. 9 033 982,9 021 464, 
9 039 427, 9 043 567, 9 047 916, 
9 054 498. 9 058 036, 9 070 760, 
9 074 895, 9 092 522, 9 092 991, 
9 098 703,. 9 1 07 377. 

10 000 (TÍZEZER) FT-TOS 

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT 

NYERTEK: 

1 129 313,1 172 683, 8 657 253; 
8 831 372, 9 107 971. 

A 40 db főnyereményt az 
Erkel Színházban hétfőn a 
késő esti órákban húzták ki. 
A nyereményekről szerkesz-
tett gyorslistát kedden ad-
ja ki az OTP. 

A gyorslista közvetlenül a 
húzás után készült, esetleges 
számhibákért felelősséget 
nem vállalunk. A nyertes-
nek a szelvény igazoló részét 
1965. február hó 27-ig kell 
eljuttatni a Sportfogadási és 
Lottó Igazgatóság lebonyolí-
tási osztályára. (Bp., V., Ná-
dor u. 15.) (MTI) 

Gyászközlemények 
Tudatjuk, hogy dr. KULIK 

REZSŐ nyug. ügyészségi elnök, 
hosszú szenvedés után elhunyt. 
Temetése folyó hő 10-én 11 óra-
kor lesz a belvárosi temető ku-
polacsarnokából. A gyászoló csa-
lád. T. 3369 

Mély fá jda lommal tudat juk, 
hogy szeretett édesanya, nagy-
mama, testvér és rokon, özv. 
PAPP ISTVÁNNÉ, életének 8?. 
évében hosszú szenvedés után 

elhunyt. Temetése folyó hó »-én 
15 órakor lesz az alsóvárosi te-
mető kápolnájából . A gyászoló 
család, Csendes u. 15. 

Mély fá jdalommal tudat juk, 
hogy szeretett férj, édesapa, 
após, nagyapa, BALOGH AN-
TAL, életének 81. évében el-
hunyt. Temetése folyó hó 10-én 
delelött 10 órakor lesz a balás-
tyai temető ravatalozójából. A 
gyászoló család. k. 

éven felülieknek. 

uwspekctos á l l a t o r v o s i 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 
Február 6-tól 13-ig este 6 órá-

sTtatorvos. Lakása: Lomomba a. 

4 ss. Telefon: M-1R. 

a z állatorvos ktazáfBtésárdl 

a Mvó fél köteles gondoskodni 
Közlemények 

SZÁZADUNK 

MŰVÉSZETE -

Szabad Egyetem 
léset Ferenc Zeneiskola. 

Tábor a. *. Kezdés Időpont-

ja : februér ML. szerda, este 

1 óra. K. K 

x A t l H | (érképe előtt e. ls- e lmű f i lm. Minden érdeklődőt 
maretterjesztő előadássorozat szeretettel meghív a művelődési 
második előadását rendezzük 
meg február 10-én, szerjiun este 
6 órakor a November 7. Művelő-
dési Otthonban „Japán politikai 
és gazdasági helyzete" címmel. 
Élőadó: Boross József tanárse-
géd. Bemutatásra kerül : Hat hét 
Japánban c. f i lm. Belépődíj 

otthon vezetősége. Belépődíj 
nincs. 

x Figyelem! Tánctanfolyam In-
dul folyó hó 12-én a vasutas mű-
velődési otthonban kezdők és 
haladók részére. A tanfolyam 
ideje alatt a legújabb táncokat 
tanít ja Kertész Éva tánctanárnő, 

nincs. Minden érdeklődőt meg- d iákoknak és tanulóknak ked-
hiv a művelődési otthon vezetö-

x Tfz nap Lengyelországban 
címmel előadást rendezünk a Tö-

vezmény. Jelentkezni lehet 
gondnoknál a helyszínen. 

x Időtöltés, szórnkozás, fiatal-
ság címmel komplex ismeretter-

mörkény István Művelődési Ott- Jesztő előadást rendezünk a Mó-
honban február 10-én, 
este ( órakor. Élőadó 
Zoltán, az Egyetemi Könyvtár 
igazgatója. Az előadás után be-
mutatásra kerül a Varsói 

A Csongrád megyei Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat 
Hódmezővásárhely, Erzsébeti út, felvételre keras vizs-
gával és gyakorlattal rendelkező 

férfiszakácsot 
konytiavezetó főszakács munkakörbe. Bérezés meg-
egyezés szerint Jelentkezés a vállalat személyzeti 
osztályán. H 45 132 

szerdán ra Ferenc Művelődési Otthonban 
Havasi február 11-én, csütörtökön este 

6 órakor. Előadók: Bodó Ká-
roly, a megyei KTSZ-bizottség 

VIT munkatársa, dr. Visztné Kende 
Eta táncpedagógus és Darák 
Miklós középiskolai tanár. Az 
előadáson közreműködik a mű-
velődési otthon modern tánc-
Mubja . Belépődíj nincs. Minden 
érdeklődőt szeretettel meghív a 
művelődési otthon vezetősége. 

TÉLI VÁSÁR 1965 
f e b r u á r 8-20-ig 

Sokféle ruházati 

cikk 30 40 °l()-os 

fírengedm énnyel 
a kijelölt 

szaküzletek ben 

Ezt nem lehet 
kihagyni! 

Bp. 5316/Bp. 

várpalotai SxéaMnyáma-
I 

férfi 
munka-

erőt 
vesz lel M—45 éves korig 

mélyszinti bányamunkára . 

Kedvezményes munkásszál-

lást és napi háromszori ét-

kezést biztosítunk. 

Nős és családfenntartók 

évsíite 54 mázsa ahydrál l 

szenet kaprak térítés nélkül. 

Útiköltséget felvétel esetén 

megtérttünk. 

Felvételhez szükséges: 

munkakönyv , két hétnél 

nem régibb tanácsi Igazo-

lás és katonakönyv. 

Jelentkezni lehet folyama-

tosan a Várpalotai Szén-

bányászati Tröszt Munka-

ügyi Osztályán. K. 10 

Áramszünet 
Az Áramszolgáltató Vállalat 
közű, hogy 1945. február ló-
én 7- t t óráig Ságvárttele-
pen 

áramszünet lesz 
12215 

Bélyeget legelőnyö-
sebben vásárolhat, 
értékesíthet. Falus 

bélyegkereskedés. 
Kelemen u. 4. X11344 

Az EM 41. sz. Ál lami Épí-

tőipart Vállalat budapesti 

munkahelyeire felvesz 

azonnali 
belépéssel 

kőműves, ács-állványo-

zó szakmunkásokat, fér-

fi , női segédmunkásokat, 

férfi mezőgazdasági tsz-

tagokat, brigádokat 

tsz-vezetőség által meghatá-
rozott Időre, földkitermelési 
munkára . Napi kétszeri me-
leg étkezést, szállást bizto-
sítunk. A Jelentkezőknek 
munkakönyvet , munkavál-
lalási engedélyt kell hoz-
niuk. Jelentkezni lehet: Bu-
dapest, V., József Attila u. 
18. sz. L. 4 

Sürgősen eladó, 
négyszemélyes reka-
mié, könnyen kezel-
hető, kettő foteti 4 
kárpitozott széle, 
hozzávaló kanapé-
val, kisipari készité-
süek, legnagyobb 
igényt is kielégíü és 
kétszemélyes heverő. 
Rigó u. 17. X1227 
Vásárolok: garnitú-

rákat, hármasszek-
rényeket, kombinál t 
szekrényeket, kony-
hakredenceket, ágya-
kat, asztalokat, szé-
keket, vaságyakat, 
kerekasztalokat, sez-
lont, rekamlét, rosz-
szat ls. Lenin k i t . 19. 

X12246 

Kb. 100 és 170 kg-os 
húsjel'iegü hízott ser-
tés eladó. Szabadkai 
út 29. X12232 

Fehér mély kisipari 
babakocsi, ugyanott 
lemezvillás Csepel 
olcsón eladó. — 
Ogyessza, II. ép. B.-
lépcsőh. alags. 1. 
Termelői alma 2.50 
forinttól, vörösb i r 
26 literen felül 13 
forinttól kapható. — 
Topolya sor 5. Nagy-
állomásnál . X121C4 

költözködés 
hármasszek-
Varia-szek-
négyszemé-

kétszemélyes 
rekamié, 2 fotel ,2 
szék, asztalok, spar-
herd, sezlon. tükör, 

éj j ellszekrény ek, 
ágyak, ágybetétek, 
gyalupad, ágysod-
rony. Liszt u. 1. sz. 
Felsővárosi cipő-
gyárnál. X12106 

Bécsi páncéltőkés, 
kereszthúros. rövid 
zongora eladó. Hód-
mezővásárhely, Ady 
Endre u. 78. Érdek-
lődni vasárnap. 

12203 

Rekamiék készen és 
rendelésre fizetési 
kedvezménnyel. — 
Szöllősi asztalos. 
Felső Tisza-part 23. 

X12228 

H Á Z A S S Á G 

Algyői állomással 
szemben Gajasi Gy. 
tanyában 2 ló, egy 
stráfkocsi eladó. — 
Megtekinthető va-
sárnap. X12157 

I . sz. Belgyógyászati 
Kl inika (Korányi 
rakpart 12.) kutyákat 
vesz. X12162 

Egy szép háromajtós 
szekrény, ágy ágy-
betéttel, éjjeliszek-
rény, fali vi l lanyóra, 
festmények és Ma-
donna-kép eladó. — 
Kálvária sor 8., eme-
let. 12181 

Jó állapotban aevő 3 
l ángú gáztűzhely el-
adó. Jósika u. 3. sz., 
házfelügyelő. 12191 

120—130 kg-os fiatal 
prima fehér sertés 
eladó. Cső u. 8. ösz 
u. végénél. Érdek-
lődni délután 3-től. 

12192 

Háromnegyedes 
vasutasbunda el-
adó. Megtekinthető: 
Baráth u. 12. sz. 

12199 

Nagyteljesítményű 
gyűrűs vizkihúzó el-
adó. Szeged, Széczi 
u. 28. sz. 12201 

Használt boblnos 
varrógép eladó. Ér-
deklődni vasárnap, 
hétkö"znap 15 óra 
után Bihari u. 25/b. 

12208 

Legalább 80 százalé-
kos 670—15-ös autó-
gumiabroncsot ven-
nék. Kölcsey u. 2., 
kelmefestő. 12200 
Cirokseprűkötő gép 
felszereléssel, cirok-
kal, ugyanott nylon-
harisnya kötőgép el-
adó. Tóth Gyua, 
Katymár, Május 1. 
u. 7. 12221 

UJ fűrészporos kály-
ha eladó. Petőfite-
lep, XVI . u. 862. sz. 

12226 
Kekamlé sürgősen 
eOadó, betegség mi-
att. Arany János u. 
1. sz. 12231 

Szekrény, éjjeliszek-
rények. asztal, ágy-
bebetél eladó. Attila 
u. 22.. fszt. 9. 12234 

Veszek; ágyakat, ki-
sebb mázsát, sezlont, 
rosszat is. Kleinné. 
Pacsirta u. 29. sz. 

12225 

Ágyneműtartós sez-
lon eladó. Dugonics 
tér 1., C-épület. n . 
emelet 1. 12248 

Szputnyik mélyko-
csi eladó. Kisfaludy 
u. 14. sz. 67551 

140 kg-os fehér hí-
zott sertés eladó. — 
Csongrádi sgt. 83, 

X67672 

Vasesztergát kiseb-
bet, kiégett olaj-
kályhát, kisipart 
szövetkezeti benzin-
főzőt, rosszat ven-
nék mielőbb. „Ár-
megjelöléssel 67671" 
Jeligére a Hirdetőbe. 

67671 

Eladó 170 kg-os hús-
sertés, szép anyako-
cák és 10 db négyhó-
napos süldő. Csanta-
vért u. 5. 67642 

CJ t ípusú fekete 
Pannoniát veszek 
7000 kp, többit meg-
egyezés szerint, 
előnyben részesül, 
aki beszámítana 
Csepel motort. Ság-
váritelep, UdvarUi 
János u. 21. 67647 

Sertéstrág.va szal-

máért elcserélhető. 

Szivárvány u. 10/b. 

67578 

7 darabhói álló gar-

nitúra eladó. Sza-

badsajtó u. 22. sz. 
67680 

Egy teljesen ú j poli-

túrozott Varla-szek-

rény eladó. Gogol u. 

9. sz. 67677 

32 éves, önh ibá ján 
k ívül elvált asz— 
szony társaság hiá-
nyában ezúton ke-
resi komoly, lakás-
sal rendelkező 35—40 
éves férfi ismeretsé-
gét házasság céljá-
ból. „Örök hűség 
67652" jeligére a Hir-
detőbe. ' 67652 

I G I FF 

Hosszúkás kulcskari-
ka 3 kulccsal elve-
szett hétfőn délután 
5 tájban Sthümer 
körül . Megtaláló ad-
ja lo Sthtimerbe. 

Rekamiék, fotelok, 
ágybetétek készíté-
sei, javítását fizetési 
kedvezménnyel vál-
lalom. Dudás kárpi-
tos Sajka u. 12. 

X12229 

Építőipari leehnikus 
8 éves gyakorlattal 
állást változtatna. — 
„Lakás szükséges" 
jeligére kiskunhalasi 
Hirdetőbe. xV. 96425 

Német, latin nyelv-
tanítást vállalok. — 
Pusztaszeri u. 12„ al-
só csengő. x 12051 

Vasárnap délelőtt a 
Belvárosban elvesz-
tettem Misán Jó-
zsef névre szóló Iga-
zolványaimat. . Ké-
rem a becsületes 
megtalálót, hegy Ju-
talom ellenében a 
benne levő címre ad-
ja le. 12233 

Likőr cssenciák ér-
keztek. Gyógynö-
vény Szaküzlet, Le-
nin krt. 57. 12220 

Újszegedi otthonom-
ban gyermekgondo-
zást vállalok, 3 éves-
től. „Tiszta 12250" 
jeligére a Sajtóház-
b a . 12250 

OTP-hitöllevélre is 
árusítunk minden-
nemű modern, ant ik 
és stylbútor félesé-
geket. Bővebb felvi-
lágosítást az üzlet-
ben adunk. Bizomá-
nyi Áruház Vállalat. 
Szeg, d. S67650 

Rádiót, televíziói, 
magnetofont, lemez-
Játszót, lemezeket 
vásárolunk. Bizomá-
nyi Áruház VáUalal, 
Szeged. X67661 

Orásműhelyemet át-
helyeztem Horváth/ 
Mihály u. 7. Fáklya 
Mozival szemben. — 
Orajavltásokat fe-
lelősséggel vállalok. 
Koitál Sándor órás. 

X67063 
Ágynemű- és kó-
penymosát vállalok.. 
Szent István tér 15. 
szám, az udvarban. 

X67649 

Négyhónapos kis-
gyermek mellé nénit 
kelesünk fél 8-tól 
délután 5-ig. Berta-
lan Sándor. Ogyesz-
sza, X I I I . C. I I I . 8. 

67631 

Amatőr fi lmhez 35 
körüli férfi és 30 
év körül i nőt kere-
sünk főszereplésre, 
arcjáték nem szük-
séges. „Csak fény-
képes leveleket ké-
rünk 67651" jeligére 
a Hirdetőbe. 67651 
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