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Várható időjárás mit estig: 
rcln.is, párás Idd, Kevesebb 
helyeu havazással. Mérsékelt 
izél. Várható Ircmagasabb 
nappali hőmérséklet plusz 1 

mínusz 4 fok között. (MTI) 

A Nuo kél h óra 4.1 perekor, 
i n; M's.ik 17 óra 14 [terckor. 
A Hold kél 22 óra 44 perckor, 
és nyugszik » óra 02 perckor. 

, VIZÁI.I.AK 

A i isza vízállása Szegednél 
pénteken plusz 148 centiméter. 

SZAZ ÉVE. 
1865. február 20-nn avutták fel a 
szabadságharc Idején az osztrá-
kok alta'l rommáágyúzott és le-
«'-,oti Rcdoute helyen s pesti Vi-
gadó' A második világháború-
ban riiidapest oattománál ismét 
súlyosan megrongálódott épülő-
iét napja inkban épitik ú j já . 
Tlomlok/atát eredeti tormájában 
állítják helyre. 

n ő s z EVE, 
10411. február 20-án a budapesti 
Keleti pa'lynudvarra befutott az 
ostrom után az első személyvo-
nat. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 

Esie 7 órakor: Három narancs 
szerelmese. Katona J.-bérlet. Vé-
ge kb. 9.30 órakor. 

KAMARASZ ÍNHÁZ 

Esle 7 órakor: Imádok férjhez 
menni, 

A BÁBSZÍNHÁZ 
VASARNAP I MŰSORA 

Délelőtt 11 órakor Tüde-bértet, 
délután 1 órakor bérlete zünet: 
Oz a csodák csodája. 

M O Z I K 
A Szabadság Moziban ninca 

előadás. — Fáklya: Az éjszaka 
világa. Három előadás: negyed 
4, fél 6 és háromnegyed 0 óra-
kor. Matiné vasárnap elmarad. 

Vörös Csillag: délután 2 és 4 
órakor: Riksakul i , este 6 és. ne-
a ved i) órakor: Álmodozások 
kora. Matiné vasárnap elmarad. 

Móricz Zsigmond Művelődési 
Otthon, 'Mihálytelek: A nagy ri-
port. (6.) Amerikai f i lm. Kor-
határ nélkül . 

Postás Mozi: A törvény balke-
l e (Fél 6, léi 8.) AngcA Hím. 

Nyugdíjas Szakmaköz i Műve-
lődési Otthon, Kossuth Lajos sgt. 
Roné király lánya. <5 é» 7 óra-
kor.) Szovjet film. 

INSPEKCIOS ÁLLATORVOSI 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 
Február 30-tól 27-tg este 6 órá-

tól reggól 0 óráig (vasár- és ün-
nepnap nappal is) elsősegély és 
nehézellés esetére ügyeletes dr. 
Palotás Gyula á l lami állatorvos. 
Lakása: Partizán u. t . Telefon: 

M 

Az' állatorvos kiszállításáról 
a hivó féli k ö t e l e s g o n d o s k o d n i . 

— HÁROMSZÁZ HOLD 
CSEMEGE-ÉS BORSZŐLŐT, 
va lam in t 140 hold nagyüzemi 
gyümölcsöst telepítenek az 
idén a szegedi járás tsz-ei. 

Megnyílt a zenés eszpresszó Kisteleken A lottó nyerőszómai Színészből 
Tegnap két ú j üzlet megnyitásával örvendeztette meg 

Kistelek lakosságát a körzeti földművesszövetkezet. Dél-
után az önkiszolgáló bolt újjáalakított, korszerűen beren-
dezett helyiségét adták át. Az üzletet Ocskó Imre, a föld-
művesszövetkezet elnöke öttagú társadalmi bizottság gon-
dozásába ajánlotta, mely az áruellátásban segédkezik, az 
épület és környéke szépítésére társadalmi munká t szer-
vez. 

Az igazi meglepetést a zenés eszpresszó megnyitása 
jelentette. A 200 ezer forint költséggel újjávarázsolt he-
lyiség megfelel a kultúrál t szórakozás valamennyi követel-
ményének. Érdekesen kiképzett mennyezet, hangulatos vi-
lágítás, mozaikszerű színes márványpadozat, kényelmes 
fotelszékek, modern kis asztalok szolgálják a szép, meg-
hitt szórakozást, beszélgetést. Az esti órákban zongorajá-
tékot is „mérnek" a jóízű fekete mellé. 

Az eszpresszó egyik kisebb helyiségét a gyorsfogyasz-
tók, az útközben „bekukkantók" számára rendezték be. 
Az épületben cukrászüzem is működik. 

Kettős halóleset 
gáz mérgezéstől 

Tegnap, csütörtökön reg-

gel halva találták Szeged, 

Kossuth Lajos sugárút 39. 

szám alatti otthonában Csu-

konyi Béla 72 éves nyugdí-

jast és albérlőjét, Barna Má-

ria 37 éves üzemi munkást. 

A helyszínen a rendőri bi-

zottság megállapította, hogy 

a haláleset felfedezésekor a 

lakás konyhájában három 

gázcsap nyitva volt. A kony-

hából a nyitott ajtókon ke-

resztül k iáramló gáz az 

egész lakást ellepte, s így a 

kü lön szobában lakó Barna 

Már ia is meghalt. 

A kettős haláleset körül-

ményeinek ügyében a rend-

őrség folytatja a vizsgála-

tot 

G y á s z k ö z l e m é n y e k 
Köszönetei mondunk mindazon 

rokonoknak, ismerősöknek, kik 
szeretett halottunk, MAKRA TA-
MASNI temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal mély 
fá jda lmunkat enyhíteni Igyekez-
tek. A gyászoló család. 12550 

A József Atti la Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Kara 
tudatja, hogy dr. RACZ MIK-
LÓS, a germán nyelvek és irodal-
mak tanszékvezető adjunktusa 
oktatói munká j á nak végzése köz-
ben február hó 18-án tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. Temetése 
február hó 20-.'tn déli 12 órakor 
lesz a belvárost temető ravatalo-
zójából . 

EMBERVAD ASZ 

ELEFÁNT 

Egy vadelefánt tartja ré-
mületben az indiai Bihar ál-
lam egy erdős vidékének 
falvait. Az embervadász ele-
fánt az utóbbi hetekben 26 
embert ölt meg, betört a 
falvakba és garázdálkodásai-
val súlyos anyagi károkat is 
okozott. (MTI) 

— h o l l a n d l a b a n é l ö 
HONF ITÁRSUNK , V E R M E S 

G Y Ö R G Y legutóbbi ma-

gyarországi látogatásakor 

f i lmre vette a hazai tájakat 

és a felszabadulás óta szü-

letett ú j létesítményeket 

Visszatérve Hollandiába si-

kerrel mutatta be a hazai 

életet i l lusztráló fényképki-

ál l í tást A tárlatot, amelyet 

magyaros mot ívumú kézi-

munkák és dísztárgyak egé-

szítettek ki, több ezren te-

kintették meg. 

A Ká lón megtartott lot-
tósoirsoláson. a 8. játék-
héten a következő nyerőszá-
mokat húzták ki : 

3 8 , 4 1 , 5 1 , 8 3 , 8 5 

A rendkívüli jutalomsor-
soláson egy szerencsés vá-
sárhelyi lottózó az első heti 
1 193 942. számú ikerszel-
vénnyel 403. Moszkvics sze-
mélygépkocsit nyert. 

A PORTUGÁL 
KOMMUNISTA PART 

Moszkvában tartózkodó kül-
döttsége látogatást tett az 
SZKP Központi Bizottságá-
ban. A találkozón az SZKP 
részéről Mihai l Szuszilov és 
Borisz Ponomarjov, a Por-
tugál Kommunista Párt ré-
széről pedig Alvaro Cunhal, 
a párt vezetője és a küldött-
ség másik három tagja vett 
részt. 

— H Á R O M S Z O R O S Á R A 

BŐVÜLT hazánkban az óvo-
dai hálózat. 1945-ben még 
mindössze 992 óvoda műkö-
dött, s ezekben mintegy 52 
ezer gyermek talált otthonra. 
Jelenleg pedig 3185 óvodá-
ban több mint 187 ezer apró-
ságról — az óvodáskorúak 
44,3 százalékáról — gondos-
kodnak. A művelődésügyi 
minisztérium tervei szerint 
az idén az óvodai helyek 
számát mintegy háromezerrel 
növelik. 

— Helyreigazítás. A Dél-Ma-
gyarország február 14-i. vasár-
napi számában „Üj épület a gép-
ál lomáson" c immo: rövid tudósí-
tás jelent meg a 7. oldalon, 
melyben a tudósító két helység-
nevet összecserélt. A közle-
ményben szereplő adatok nem a 
eándorfalvl, hanem a kisteleki 
gépá'ilomásra vonatkoznak. 

Előadások — rendezvények 
— KISZ-farsang. A Csongrád 

Mogyei Iparcikk Kiskereskedel-
mi Vállalat KlSZ-szervezeta 20-
án, szombaton este 7 órától éjjel 
2-ig farsangi bált rendez az új-
szegedi Liget vendéglőben. Min-
denkit szeretettel vár a rende-
zőség. 

— Fotókiállítás nyil ik az Egye-
temi Könyvtár előcsarnokában 
ma délelőtt 12 órakor. A Szegedi 
József Attila Tudományegyetem 
és a Szegedi Orvostudomáyi 
Egyetem KISZ-szervecele által 

rendezett közös kiáll ításon a két 
egydtem fiatal fotósai ál l í t juk ki 
munká jukat . 

— T á n c b e m u t a t ó t rendez a Mó-
ra Ferenc Művelődési Otthon 
modern táncklubja, hétfőn dél-
után 4 órakor a művelődést ott-
hon Festő utca 6. szám alatti he-
lyiségében. A bemutatón szere-
pelnek a kezdő és haladó tan-
folyam legszebb táncai, továbbá 
a lyuh teljes anyaga és verseny-
számai. 

a Hungáriában 
A farsangi bálszériából 

idén sem maradnak ki a 
színészek. Hagyományos 
bál jukat február 27-én, 
szombaton este rendezik 
meg a Hungár ia összes ter-
meiben. A bál v i d ám mű-
sorában fellép Szabó Miklós, 
Bókay Mária. Kovács János, 
Pagonyi Nándor, Kovács 
Zsuzsa, Décsy Györgyi. Kiss 
Gábor, Szegedi Molnár Gé-
za, Gyimesi Ká lmán , Réti 
Csaba, Marosi Károly, Bor-
dás Dezsű és a színház több 
más művésze. 

CSEMPÉSZET 

A VÍZ ALATT 

A svájci vámőrök lelep-
lezték a békaemberek háló-
zatát, amely cigarettát csem-
pészett a luganói tavon ke-
resztül Svájc és Olaszor-
szág között. 

Amerikai újságírót 
utasítottak ki 

Moszkvából 
A Szovjetunió külügyminisz-

tériuma pénteken felszólította 
Adam Clymert, u Baltimore 
Sun című amerikai lap tudó-
sítóját, hogy távozzék a 
Szovjetunióból. A kiutasítás 
oka az, hogy az újságíró 
február 9-én durván megsér-
tette a közrendet: arcul ütött 
egy szovjet rendőrt szolgá-
lati kötelességévek teljesíté-
se közben. 

A szovjet törvények mó-
dot adtak volna arra, hogy 
Clymert büntetőjogilag fele-
lősségre vonják. Az illetékes 
hatóságok azonban ettől el-
tekintettek és arra szorítkoz-
tak, hogy kiutasították az 
újságírót. (MTI) 

Rádié- és 
televízióműsor 

Szombat 
KOSSUTH K.ADLO 

4.30 Hirek. 4.35 Vldáman-fris-
senl 5.00 Hirek. 5.05 Falurádió. 
3.30 A postát bontja: Koltay 
Lajos. 6.00 Hírek. 6.20 Orvosi ta-
nácsok. 6.35 Hirdetöuszlop. 7.U0 
Hírek. 7.10 ÜJ könyvek. 7.39 
Színház- és moziműsor. 8.00 Hí-
rek. 8.05 Műsorismertetés. 8.13 
Lányok, asszonyok. 8.36 Dózsa 
György. Operarészletck. 9.10 Mű-
tét a mikroszkóp alatt. 9.20 Né-
pek zenéje 9.44 A megtalált 
mezsgye. 10.00 Hírek. 10, " l • Li.sa 
L inkó énekel. 10.41 Sámson. 
Dráma. 12.00 Hírek. 12.15 Tánc-
zenei koktél. 12.57 A vidéki 
színházak műsora. 13.00 Mai 
magyar elbeszélők. 13.15 Mu-
szorgszkij operáiból, 14.00 Hí-
rek. 14.10 Nótacsokor. 14.45 Mi 
történt a héten a nagyvilágban? 
15.00 Hét v é g e . . . 17.05 Zsilipek. 
Falusi krónika. 17.37 Magyar 
népköltészet. 17.56 Műsorismer-
tetés. 18.00 Hírek. 18.15 A Svá|-
ci Olasz Rádió szimfonikus ze-
nekarának hangversenye. 19.05 
A Föld vállain. 19.50 Jó éjszakát, 
gyerekek! 20.00 Esti Krónika. 
20.30 Szellemek órája. 2T29 
Kür thy Eva énekel. 21.45 Sport-
híradó. 22.00 Hírek. 22.15 Tán-
col junk! 24.00 Hírek. 

PFTOFI RA l l IÓ 

6.00 Hírek. 6.10 Torna. 7.00 Hí-
rek. 7.15 A postái bont ja: Kol-
tay Lajos. 8.00 Hírek. I4.no Meny-
nyegzől kantáta. 14.10 Időjárás. 
14.25 Zenekart muzsika. 15.00 
Hírek. 15.05 Csókold homlokon a 
Múzsát) 16.02 Orvosi tanácsok. 
16.07 Heti hangversenykalauz. 
16.45 Téli etttd. Versek. 17.00 Hi-
rek. 17.05 Kurtág Márta és Bar-
tha Alfonz hangversenye a stú-
dióban. 17.45 A filozófia nagy 
problémái . 18.00 Csárdásak. 18.06 
Pód ium 65. Amer ika ! Amerika: 
19.00 Hírek. 20.20 IIanglemezgyű.1-
tők húszperce. 20.40 Nemzedé-
kek egymásközt. 20.50 Rossini: 
A török I tá l iában. 23.00 Hírek. 

TELEVÍZIÓ 

16.00 Kis zenetörténet: A 
szimfonikus zenekar hangszerei, 
n . r. Fúvósok és ülősök. 17.58 
Hirek. 18.06 Házunktá ja : Háztáj i 
baromfitenyésztés Szekszárdon. 
18.10 A 125 éves Herend. A tele-
vízió kisfi lmje. (Ism.) 18.30 Van 
kedve táncőinl? 19.00 Magazin. A 
tv-híradó melléklete. 19.20 Esti 
mese. 19.30 Tv-híradó. 19.50 Hét-
ről hétre. 20.00 Nagy felfedezé-
sek. Aranymezők, gyémántbá-
nyák. 20.25 Irodalmi képeskönyv: 
Katherine Mansfield: Egy csésze 
tea. 21.00 Szilveszter 1964. Részle-
tek a tv december 31-i műsorá-
ból. Közvetítés a V idám Szín-
padról. (Képfelvétel.) 22.00 A ba-
rangolás vendégkönyve: Gal ina 
Samtsova és Róna Viktor. 22.2S 
Tv-hlradó, a . kiadás (MTI) 

A desrici Táncsics Mgtsz mg munkagépek Ismeretében jártas. 

gépcsoportvezefői 
munkakör betöltésére alkalmas szakembert keres felvételre. 

Technikumi végzettség h i ányában több éves gyakorlat is meg-

felel. Jelentkezés a tsz e lnökénél személyesen. 12551 

L A K Á S 

Belvárosi lOidsUnü 
kétszoba összkom-
fortos lakást elcse-
rélnénk háromszo-
básért „LeHSt OTP-s 
vagy szövetkezett is" 
jeligére a Sajtóház-
ba. 

Ogyesszal fszt. 2 
nagy szobás laká-
som elcserélném. — 
„Egy szoba garzon" 
jeligére Sajtóházba. 

X12535 

Két kisleánnyal al-
bérletet keresek. — 
„Sürgős 12559" Jel-
igére a Sajtóházba. 

Elcserélném megye-
tanács melletti nap-
fényes, modern, 

garzoni akásomat 
vágy Pacsirta utcai 
egyszoba, konyha, 
speizos lakást két-
szoba összkomfortra. 
„Megegyezés 12441" 
jeligére a Sajtóház-
ba X12441 

Egerben két nagy 
szobás, összkomfor-
tos kertes lakáso-
mat garázzsal elcse-
rélném hasonló sze-
gediért. Levélben ér-
deklődni Sándorné, 
Szeged, Dózsa Gy. 
u 2 jrz. XI24M 

Kétszoba összkom-
fort. szövetkezeti, 
örök, vagy emeletrá-
építést veszek. — 
„Azonnal fizetek 
12485" Jeligére Saj-
tóházba. XI2485 

Elcserélnénk debre-
ceni háromszobás és 
kétszobás összkom-
fortos lakásokat ha-
sonló szegedi laká-
sokért. F id . : az Al-
sőUs/uviduld Vízügyi 
Igazgatóság Igazga-
tást osztályánál Sze-
ged. Magyar Tanács-
köztársaság útja 4. 
szám alatt lehet. 

xK. 33 

Jó l Jövedelmező 
másfél szobás össz-
komfortos házfel-
ügyelői lakásomat 
elcserélném keltő-
szobás összkomfor-
tos főbérietlre. — 
„Megegyezünk 67764" 
jeligére a Hirdetőbe. 

X67764 

Elcserélem egy szo-
ba összkomfortos, 
gázboyleros házfel-
ügye l ő lakásomat 
btít városi szoba-
konyhás, kamrás fő-
bérlott lakásért. Ér-
deklődni : Újszeged, 
Népkert sor 11. Hét-
köznap: *— 5-ig. vá-
sárnap 9—IHg. 

X67811 

Szoba, konyha, kam-
rás házrészt cserél-
nék 2 szoba, kertes 
házért körtöltésen 
belül. Különbözetet 
téritek. „Belvárosi 
6809" jeligére a Hir-
d e t ő ^ . X67809 

Fiatal házaspár idős 
bácsi, vagy néni el-
tartását vállal ja la-
kásért, vagy életjá-
radékos házért. — 
„Megbecsülés 87791" 
jeligére a Hirdetőbe. 

X67791 

Egy férfinek albérle-
ti szoba kiadó. „Csa-
ládtag" jeligére Saj-
tóházba. 12407 

Elcserélném buda-
pesti 1 szoba, alko-
vos, konyhás, par-
kettás, cserépkály-
hás lakásomat sze-
gedi 2 szoba-kony-
hás, vagy 1 szoba 
összkomfortos la-
kásért. (Víz, gáz, 
WC van.) Érdeklőd-
ni lehet: Budapest. 
IX . ker. Ernő u. 28. 
I I em. Réti né, dél-
ti i án 5 órától. 

Nagyméretű 1 1/2 
szobás, komfortosért 
adnék kétszobás ha-
sonlót Dóm téren. 
Telefon 48-67. 

Kcttoszoba előszoba, 
parkettás, udvart, 
földszintes, különál-
ló épületben levő la-
kásom, gáz, viz bent 
van. Elcserélem egy 
szobás hasonlóra. — 
Tündér u. 1, sz. 
Szász. 12493 

Elcserélném 1 szoba 
összkomfortos laká-
som 2 szoba össz-
komfortos lakásért 
költségtérítéssel. — 
..Modern 12198" jel-
igére Sajtóházba. 

12514 

Szerény, kü lön be-
Járatú bútorozott 
szoba négy dolgozó 
nőnek kiadó fiíiés-
sel. Rókusi fekete-
följjek 221. Körtöltés 
u. végénél, délutánt 
órákban. 12507 

Albér l e t e t keresünk 
4 tagú családnak, 
városban bárhol, 
megegyezünk. „Bé-
ketelep" Jeligére 
Sajtóházba. 12599 

Kétszobás összkom-
fortos, nagyméretű, 
magasföldszintes, 

déli fekvesű, min-
den mellékhelyiség 
kényelmes, belvárosi 
lakásom elcserélném 
2 szoba összkomfor-
tos, központi fűté-
ses, második emele-
tig. „Honvéd tér-
nél 67891" jeligére 
a Hirdetőbe. 67894 

Két diákleány albér-
leti szobát keres 
fürdőszoba-haszná-

lattaL „Belváros 
67767" Jetigere a Hir-
detőbe. 67767 

Elcserélném szép kis 
magánházam 200 n-öl 
gyílmölcsöskerttel, 

kétszobás lakásért. 
„Megegyezünk 67837" 
Jeligére a Hirdetőbe. 

67837 

Elcserélném emeleti 
szoba, konyha, sped-
zos lakásomat ha-
sonlóért, vagy két-
szobásért. C lm: 
Kecskés, Hóbiárt ba-
sa u. 31. 67850 
Belvárosi nagy szo-
ba, hallos, összkom-
fortos lakást kere-
sek első emeletig 
cserébe adnék fel-
újított nagyszobás, 
komortos utcai la-
kást Bécsi kőrútnál . 
„Azonnal 67858" jel-
Igére a Hirdetőbe. 

67858 

Szép, modern kettő-
szobás, konyha, 
spelz, előszobás la-
kásunkat a nagykor-
ú iná l elcserélnénk 
kettő-, vagy másfél 
szobás összkomfor-
tosért. „Garázs le-
hetséges 67861" je'-
lgére a Hirdetőbe. 

67861 

Háromszobás szövet-
kezett emeletráépí-
tést. vagy örökla-
kást átvennék, kész-
pénzfizetéssel. Szo-
kolyné, Déltex, Ke-
lemen u. 8. 67860 

Belvárost 3 szoba 
összkomfortos. fő-
bérleti lakásomat el-
cserélem hasonló 
kertes családi há-
zért. „Csere 67867" 
jeligére a Hirdetőbe. 

67867 
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Elcserélem belvárosi 
másfél szobás össz-
komfortos emeletrá-
építésem hasonló, 
vagy kétszobás össz-
komfortos lakásért, 
lehet szövetkezeti is. 
„Kevés kölcsöntarto-
zás van 67863" jel-
igére a Hirdetöbp. 

67863 

2—3 szobás lakást, 
vagy telket építési 
engedéllyel, „Veszek 
67369" jeligére a Hir-
detőbe. 67 869 

Elcserélném 1 szoba, 
konyha, speiz, für-
dőszobás, udvari la-
kásom, 2 szoba, vagy 
másfél szoba össz-
komfortosért. Magas 
térítést fizetek. — 
„Ibolya 67874" jel-
Igére a Hirdetőbe. 

67374 

Elcserélném 1 szoba, 
konyha, spelz, mos-
dófülkés, WC, víz, 
gáz bent lakásom, 
1 szoba összkomfor-
tos, vagy nagy 
kenyhásra. Érd.: Ja-
kab Lajos u. 1., fszt. 
3. sz. 67876 

Keresek egy szoba-
konyhás lakást, 
vagy egy nagyobb 
szobát költségtérítés-
sel, lehet telepen is. 
„Megegyezünk 67889" 
jeligére a Hirdetőbe. 

67889 

Kétszobás, fürdő-
szobás fél házamat, 
nagy kerttél, elcse-
rélem kettőszobás 
összkomfortos laká-
sért megegyezéssel. 
Király, Tápéi u. 15. 

67904 

I N G A T L A N 

Lakómentes, villa-
mosmegállóhoz kö-
zeli házat keresek 
megvételre, vételár 
házátadáskor fizetve. 
Lehet alsóváros, fel-
söváros, máravárosl 
ls. Ságvártlelepl le-
hetőség még át nem 
Irt építkezést ls át-
vennék. Helyiségek 
számát a ház álla-
potát, ármegjelölést 
közölni kérem. Levá-
lasztható fél ház is 
lehet, kü lön bejárat-
tal. „Sürgős 12524" 
Jeligére a Sajtóház-
b a . X12521 

Egy fél ház lakását-
adással eladó. Sán-
dor u. 42. szám. 

12482 

Háromszobás, össz-
komfortos magánház 
Belvárosban eladó, 
cserével beköltözhe-
tő. Telefon: 44-46. 

V. 35291 

Eladó liáz kedvez-
ményes fizetéssel, 

Kiskundorozsma, 
Kun u. 23. Megte-
kinthető vasárnap. 

X12381 

Eladó Sándor u. 54. 
szám a'latt levő 86 
n-öl házhely esetleg 
építkezési cngedély-
lyel. Érd. lehet: 
Vedres u. 4. Nagy 
István. X12510 

2xi szoba-konyhás 
lakóház eladó, be-
költözhető. Veresács 
u. 41. sz. X12466 

Eladó Zákányszéken 
IL ker. 439. számú 
tanya 1 kh háztáj i 
földdel és szőlő, 
szántó és gyümöl-
csös részes müvelés-
re kiadó. Erd.: Sze-
ged, Füredi u. 8. sz. 
Bálintné. X12455 

Eladó családi ház 
Hajnal u. 8/a. Érd.: 
hétköznap délután 4 
órától, vasáru ap 
egész nap. Vargáéx-
nál. X12447 

Kossuth L. sgt., Ti-
sza-part között nagy-
körúton k ívü l be-
építhető telket ke-
vesek. „Telek" jel-
igére Sajtóházba. 

X12453 

Életjáradékos házat 
keresek 15 000 Ft kp 
a többit megegyezés 
szerint. „Nyugodt 
öregség" jeligére 
Sajtóházba. X12365 

Ház és házhely el-
adó. ' Tápé, Móricz 
Zsigmond u. 8. sz. 

67673 

Eladó Mórahalom V. 
ker. 76. számú, 950 
n-öl szőlő és gyü-
mölcsös tanya mel-
léképülettel együtt. 
A szóbanforgó ta-
nya háztáj i földön 
van. Érd.: Antal Lő-
rinc tulajdonosnál. 

B1775 

Fladó magánház Kis-
kundorozsma, Zárt 
u. 1. sz., azonna'l be-
költözhető, érdeklőd-
ni ugyanott. 12444 

Eladó házhely Pető-
fitelep. XX IV . u. 907. 
Érdeklődni szomba-
ton 3 "órától, vasára 
nap egész n<ip. 

12445 

3 szobás családi ház 
eladó. Újszeged. Ara-
nyos u. 4. Szőregi u. 
I f j ú Gárdával szem-
ben. 12472 

Két szoba konyha, 
rr.elléképü'ietes ma-
gánház lakásátadás-
sal eladó. BoETor u. 
3. sz. 12474 

Gyümölcsöskert 
Baktóban kis ház-
zal eladó. Érdeklőd-
ni Bakló, Hídverő 
u. 64. sz. 12475 

Ház eladó n . ker. 
Petőfitelep, Sirály 
u. 17. sz. 12468 

Főútvonalnál kettő-
ször egyszobás ház 
eladó. Egyszobás 
sok helyiséggel. — 
„Beköltözhető 12487" 
jeligére Sajtóházba. 

12487 

Orosházi kettőszoba, 
konyha spciz, elő-
szoba, melléképület-
tel ellátott kertes 
magánházamat el-
cserélném szegcdi 
hasonlóra. Érd.: Sze-
ged, Lúgos u. 23. 12 
óra után. / 12481 

Magánházat vennék 
kettőszeba összkom-
fortot Kossuth és 
Tolbuhin sgt: között. 
„Gádoros" Jeligére 
Sajtóházba. 12494 

Belvárosi beköltöz-
hető házrész, több 
mellékhelyiséggel 1 
lakáscsere esetén 
több lakásátadással 
eladó. Gyenesné, Jó-
sika u . 11. 12501 

Algyői ál lomásnál 
betonút mellett 500 
n-ől föld házhelynek 
eladó. Tudakozódni : 
Párizsi krt. 37/b. 

12515 

Eladó Csáktornyái 
u. C. szám alatt 2 
szoba összkomfortos 
magánház azonnali 
lakásátadással. Ér-
deklődni ugyanott 
délután 3 órától. 

67899 

Baktóban gyümöl-
csös házhely. 527 n-
öl eladó. Erd.: Ko-
rom Mátyásné. Ara-
di Vértanúk tere 5. 

67900 

Eladó fél báz szoba, 
konyha, kamra ál-
adással. Dorozsmai 
út elején. Érd.: Le-
nin krt. ti3„ I. eme-
let 1. ajtó. 67905 

Kétszobás magánház 
800 n-öl telekkel el-
adó. Erd.: Újszeged, 
Fogarasl u. 14/a. — 
Szombaton 2-től, va-
sárnap egész nap. 

67831 

Kertes magánház el-
adó. ÜJszrged, Ró-
zsa Ferenc sgt. 117. 
szám. 67832 

Kis magánház és 
házrész lakáscseré-
vel eladók. vagy 
anélkül is. Érd.: hét-
köznap délután 3-
tól, vasárnap egész 
nap. Alföldi u. 2. 

67642 

Ház eladó. Érdek-
lődni lehet Tápé, 
Arany János u. 34. 

67844 

Dereceni utca 30. 
számú háznak fele-
része eladó. 1 szoba, 
kc-hyha, speiz, elő-
szoba átadással. Érd. 
az utcai részen a 
felső lakásban. 

67868 

Két családnak al-
kalmas magánház 
telekkel eladó. Haj-
na'l u. 31. 67390 

Házhely eladó Mi-

hályteleken. Érdek-

lődni : Dózsa utca 43. 
67886 

Egy szoba-konyhás, 
házrészt vennék. — 
70 000-ig nyugdi jas 
anyám részére. Dr. 
Zsolt, Ady tér, egye-
tem. Növénytani In-
tézet. 673-14 

Eladó Kunszentmik-
lóson Budapesthez 
közel, ogJr kétszer 
kétszobás ház, fele 
azonnal beköltözhe-
tő, Erd.: Szeged, 
Baranyai Béláné, 
Bartók tér 9. sz. 

67881 

Eladó 400 n-m ház-
hely kövesút mellett, 
buszhoz 5 percre a 
Béketelepen. Békete-
lep, Rengei u. 32. 
Szécsiné. 67878 

Ház kerttel együtt 
eladó. Für j u. 89. 
szám. Újszeged. 

67883 

a l l a s 

Gyakorlott közgaz-
dász állást vaitoz-tat-
na. „Február 25 
67,"53" jeligére a Hir-
detőbe. 67633 

Felveszünk általános 
és építőipari normá-
sokat azonnali be-
lépéssel. I l letmény 
besorolás szerint. 
Jelentkezés: Vegyes-
ipari Szolgáltató V., 
Hódmezővásárhely, 

Vörös Csillag u. 6. 

XV.97966 
Középkorú nőt beteg 
mellé ellátással ós 
bontlakással felve-
szek. Szőregi út 67. 

X12427 

Motorszerelőt és gép-
lakatosokat felvesz a 
MAHART. Tápé. 

X67M7 

Adminisztrátori 
munkakörben elhe-
lyezkednék. Gépelni 
tudok „Sürgős 
67805" Jeligére-a Hir-
detőbe. X67805 

Bejárónőt felveszek. 
Fejér, Dózsa György 
u . 2.. II . 16. 12439 
Tápéi földműveiszö-
vetkezet szakképzett 
boltvezetőt keres 
vegyesbolt vezetésé-
re. Jelentkezés Tá-
pé, központi Iroda. 

X12467 

Itfühelybádogos elhe-
lyezkedne Szegeden. 
Üzemi karbantartó-
i a k . autóhű tő-javí-
tónak. város közelé-
ben, á l lami gazda-
ságban is. Vízszere-
léssel nem- foglalko-
zom. Munkásszál lás 
szükséges. Részletes 
tájékoztatást kérek. 
Somogyi József, Bu-
dapest, v m . , Baross 
U. 96. Bp. 6456 

E G Y É B 

Műhelynek való vagy 

annak kialakítható 

helyiséget keresek. 

„József A. sgt." Jel-

igére Sajtóházba. 

X12536 

Orásmübelyemet át-
helyeztem Horváth 
Mihály u. 7. Fáklya 
Mozival szemben, — 
Orajavitásokat fe-
lelősséggel vállalok. 
Koitál Sándor órás. 

náztartási villany-
gépeket, edényeket, 
porcelánkészleteket, 
egyes darabokat is 
vásárolunk. Bizomá-
nyi Áruház Vállalat. 
Szeged. X67662 

Modern bútorfélesé-
geket vásárolunk, 
hálószobákat, kom-
binált szekrényt, re-
kanilét, festett kony-
habútorokat. Hívás-
ra házhoz megyünk. 
Bizományi Áruház 
Vállalat, Szeged. 

X67660 

Bőrkabát ját alakít-
tassa, javíttassa vfz-
haálan bőrpuhító 
festéssel. Csordás 
bőrruhakészitő mes-
ternél. Szent Miklós 
u. 7. szám. Felsővá-
ros. XÍ2413 

Mórahalora 5 kh 
föld a Cslpak iskola 
körü l Sőregi-tanya 
mellett kishaszon-
bérbe kiadó. Érdek-
lődn i : Mórahalom, 
Szegedi u. 26 Kiss. 

V . 97990 

Idős személyt laká-

sáért, vagy házáért 

eltartanék. esetleg 

életjáradékot fizet-

nék.,, Kozmosz 67852" 

jeligére a Hirdetőbe. 

67852 

Megnyúlt kötött kar-

digánját , pulóverét 

megjavít ja, átalakít-

ja Müller Erzsi. ÜJ 

üzlethelyisége Lenin 
k r t . 55. X67334 

Szatyamzon levő 

szőlő és gyümölcsö-

sömet bérbe vagy 

felesbe k iadnám. — 

Érdeklőtini Szeged, 

Topcrtya sor 1 1 . sz. 

12350 

Bélyeget legelőnyö-

sebben vásárolhat, 

értékesíthet. Falus 

bélyegkereskedés. 

Kelemen n. 4. xH844 


