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ISM. MÁRCIUS' 2.. KIDl) 

NÉV NAP: LUJZA 

H A V A Z Á S , H A V A S E S O , ESD 

Várható időjárás kedd estig: 
felhőátvonulások, többfelé 
ha-a ás. havasaié, esö. 
Eiénk, helyenként erös dél-
kelé.I. déli áléi. Fokozatos 
inj biilés Várható legmaga-
salib nappali hómér-éklet 
-..•lusz 7—7 fok között. (MTI) 

A Nap kr] fl órn 74 perckor, 
és nyugszik 17 óra 30 perckor. 
A Hold kél ti ura 29 perckor, 
és nyugszik 16 éra 22 perckor. 

VIZ.if.LA8 
A Tisza vi. állása Szegednél 

h' lfön plusz 28 certlméter. 

NYOLCVAN ÉVE, 
lSüo. március 2-án született Ma-
rót Karoly Kossulh-dljcs kluss/i-
ka-fUulógus. A szegedi egyete-
men vóit a görög folklór és a 
vallástörténet, s utóbb, a buda-
pesti Eötvös Loránd Tudomány* 
egyetemen az ókortörténet pro-
lessz.ora. Munkásságának tő te-
rülete a görög Irodalom kezdete 
és Homérosz volt. Hat évtizedet 
megközelítő Homérosz-kutatása 
során a költö személyét ul meg-
világításba helyezte. Foglalkozott 
a latin Irodalommal is. Így töb-
bek között Ovidlus-szal. Müfor-
ditásokat ugyancsak publikált. 
Homérosz-tanulmányaival, vala-
mint a külföldön ls megjelent, 
az ókortudoméryt, költészeti 
problémákat. vallástörténetet, 
néprajzot tárgyalt! értekezésel-

— NÉGYEZER IF JÚ MÜ-
M P H H M VÉSZJELÖLT 5800 és 

vei és tudósneve-löt munkásságé- íastménye érkezett hazánk 
val európai hírnevet és a ma- minden részéből aa. Orszá-
gyar tudomány számára nrne „ „zi.-n 
zetközi elismerést szeraett. 8°» Béketanács pályázatára, 

amelyet „Bőké® életünk — 
nesz CVR, ®ermekszemnier címmel a 

t94á. március 2-.io Budapesten. Nemzeti Színház K a T a f e t a a b a d u U . 20. évfordulója szőnyeg. Régi vágószerszá-

KitOntetis 
A Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa dr. Gömöri Pál, 
Kossuth-díjas egyetemi ta-
nárnak, a budapesti 2. szá-
mú belgyógyászati kl inika 
igazgatójának az orvostudo-
mány terén kifejtett kiváló 
munkásságáért 60. születés-
napja alkalmából a Munka 
Érdemrend arany fokozata 
kitüntetést adományozta. A 
kitüntetést Dobi István, a? 
Elnöki Tanács elnöke nyúj-
totta á t Jelen volt Kiss Ká-
roly, az Elnöki Tanács tit-
kára és dr. Szabó Zoltán 
egészségügyi miniszter. 
(MTI) 

— UTAZNAK A PINGA-
L Ó ASSZONYOK . A kalo-
csai pingálóasszonyok művé-
szete egyre népszerűbb kül-
földön. Tavaly Brazíl iába is 
eljutottak, az idén pedig 
máris megérkezett számuk-
ra a meghívás Helsinkiből, 
Koppenhágából és Milánó-
ból. 

A M O S Z K V A I R Á D I Ó 
M A G Y A R PÁLYÁZATA 
A Moszkvai Rádió magyar 

osztálya március elsején tíz kér-
désből álló pályázatot hirdetett 
„Mit tud ön a Szovjetunióról és 
az országaink közötti baráti kap-
csosatokról?" címmel. A követ-
kező napokban a Mcszkvai Rá-
dió magyar adásaiban többször 
megismétlik a kérdéseket, ame-
lyekre a pályázóknak a válaszo-
kat Magyarországon március 
30-a előtt kell postára adniok. 

A nyeremények között szere-

Tápén a honismereti kör rtsztoros rt^VOT^készíiiék. tanZ 
diáktagjai összegyűjtötték a 
régi korok emlékeit. A „pad-
láskutatás" értékes eredmé-
nye egy százéves gyékény-

Értékelték a tavalyi baromfi-
és tojást el vásárlást a szegedi járásban 

A legjobbaknak jutalmakat adtak át 

A szegedi járási tanács, a 
nőtanács és a népfront járá-
si bizottsága, valamint a 
földművesszövetkezet járási 
központja rendezésében teg-
nap délelőtt baromfitenyész-
tési és tojás-termelési ankét 
volt Szegeden, a járási ta-
nácsháza nagytermében. Ko-
rom István, a járási tanács 
vb felvásárlási csoportjának 
vezetője bevezető előadásá-
ban a tavalyi eredményeket 
értékelte és ismertette az 
idei feladatokat. 

A szegedi járás 30 községe 
1964-ben 107,3 százalékra 
teljesítette felvásárlási ter-
vét, s mindössze két tized 
százalékkal maradt el a má-
sodik ötéves terv 12,8 száza-
lékos fejlődést előíró célkitű-
zésétől. 

Ezután dr. Pacs István, a 
Gödöl lői Agrártudományi 
Egyetem adjunktusa tartott 
n a ® f i®elemmel kísért 
előadást a nagyüzemi csdr-
ketenyésztós néhány kérdé-

séről, többek között a hal-
liszt-táp használat inak fon-
tosságáról. 

A két előadást követően 
több felszólalás hangzott el, 
majd Bodó Istvánné, a nő-
tanács járási titkára a ver-
senybizottság döntése alap-
j án juta lmakat és oklevele-
ket adott át azoknak, akik 
a baromfitenyésztésben és a 
tojástermelésben legjobb 
eredményt érték el. A ver-
senyben Rózsa Istvánné ül-
lési háziasszony lett az első: 
500 hízott libát, 75 kacsát, 
100 pulykát, 100 ki logramm 
csibét és 2000 tojást adott el 
az ál lamnak. Róta Ferencné 
kisteleki pedagógustól 81 
ezer tojást, Bagi Sándorné 
pusztaszeri tsz-tagtól 75 li-
bát, 100 ki logramm csibét és 
háromezer tojást vásároltak 
fel. Rózsa Istvánné hatnapos 
Szocsi-i, Róta Ferencné 14 
napos belföldi üdülést, Bagi 
Sándorné pedig háztartási 
robot-giépet kapott' jutalmul . 

BÉKÉS VISZONYOK 

Múzeum Tópén 

házában megtartották ez ostrom alkalmából hirdettek meg 
utánt első színházi elaódéi*. A pá lyamunkák az ifjúság 

NEMZETI SZÍNHÁZ és a felnőttek munkás hét-
Délután 3 órakor: Rozsdateme- köznapjairól, 

iö. L Diák-bérlet, 
urakor. 

mokat is találtak, amelyeket 
a ®ékény kitermelésénél 
használtak. Népviseleti ru-

gazdagodó hák, vőfélycsokrok, hímzett 
vége kb. « éteréről vallanak, s az ú j fejkendők kerülnek még a 

frtvevőgép. fényképezőgép, óra 
és borostyán ékszerek. 

A Moszkvai Rádió naponta 
kétszer ad fél órás magyar nyel-
vű műsort, mégpedig budapesti 
Idő szerint 18.00 órakor és 19 óra 
.10 perckor a 41. 49, 194 és 256.6 
méteres hu'lláinsávckon (18.(16 
órakor a 31 méteres hullámsá-
von ls). 

— ÜNNEPI TANÁCS-
ÜLÉSEN köszöntötték a deb-

K A M A R A SZtNTMT 
Ma nincs rlőadáa. 

nemtnedék bt<kcvá©át, haza- falumúzeumba, melyet ápri- receni Kossuth Lajos Tudo-
Hswjrelelét tükrözik. A fő-díj 
ötheteo nyaralás a Szovjet-
unióban. 

lta 4-én avatnak fe). 

— t h f i e f forint könyv-
dorozsmai 

MOZIK 
A Szabadság Moziba* 

előadás. — Fáklya: Moszkva— , , , , 
Genova, két előadás, fél « és há- vásárlásra — a 
..mnegyed 8 ómkor. — v«r»s községi tanács ennyivel se-

( -állag: délután 2 ée 4 órakor gjy „ k ö z s é g i könyvtárat, 
Körhinta. 6 é» negyed » érakor: ^ , R a b b a n megje-

Tömörkény i. művelődési ota- lent regényekkel, szakiroda-
hon. Petöfltelep: Benzinkút her- Jómmal ©.urapíLsa állomá-
rrgnője. (6.) Szovjet fiira, kor- .. . 
halár nélkül. n y d l - A 

í nspekc ios ÁLLATORVOSI 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 
Február 21-től március 6-1* fa-

it 6 órától reggel « óráig (vasár-
ra ünnepnap nappal ls) első-
segély és nehéz eltet esetére 

ve mezőgazdasági szakiroda 
tom. 

— VARSÓBAN megnyílt 
a VI I . Nemzetközi Chopin 
zongoraverseny. A né®-

ügyeletes dr. Rosti Ince állami évenként megismétlődő ver-
allatorvos. Lakása: Gogol a. «• 
Telefon: 36-46. 

Az állatorvos klazéWtásáróí 

mányegyetemen a 70 éves 
„ „ _ _ , , , dr. Jausz Béla tanszékvezető 

- D Í JAT NYERT Vecsé p i r r f e s s Z ( > r t , a neveléstedo-
« Sándor „ H u » évesek m á nyok kandidátusát, s mól-
cimu réajfestmenye. Mihálte t a t t á k a m a g y a r oktatásü® 
Pal „Bécsikapui kornyéke ^ neveléstudomány terüle-

D e e k f y J e n ? 'én mintegy öt évtizeden át 
„Új jáépülő Várpalota című tófejtett munkásságát, 
grafikája, M ad arass v Wal-
ter és Kiss Sándor „FeLsza- — ÖTSZÁZ ÉVES KARD. 
badulás" című művészi ki- A XV . századból származó, 

napokban érkezett vitelű érmei a főváros fel- arany markolatú, gazdag dí-
meg 1965 elsö könyvcsomag- szabadulása 20. évforduló- szítésű török kard került elő 
ja, 27 kötet gyermek-, illet- jára hirdetett képzőmüvé- a pannonhalmi ásatásokon. A 

szett pályázaton. 132 művész lelet értékét növeli, h o ® a 
240 beküldött alkotása kö- széles pengébe Korán-idéze-
zül válogatta ki a bíráló tet égettetett e®kor i gaz-
bizottság a Iegkivá lábba kat. dája. 

Magából még na gy k atya lesz. fiatalember. 

* hívó fél köteles gondoskodni. 

Gyárigazgató 
macska 

A nyugat-németorszá-
gi Bauer asszony ked-
venc macskája, Nikode-
mus jövőjéről gondos-
kodván kinevezte egyik 
jyára igazgatójává. 
Bauer asszony halála 
után a hosszú szőrű, do-
romboló Nikodémus te-
lepszik be egy nagy gyár 
igazgatói székébe. A tit-
kárnő bizonyára már 
most átképezi magat a 
fekete készítéséről a 

| tejberizs főzésére. 

senyen az idén 85 ország 
zongoristái vesznek részt, 
közöttük a magyar Gerő Pál, 
Körmendi K lára és Szent-
helyi J u d i t Az ismert ma-
gyar zeneszerző, Kadosa 
Pál. a asüri tágja. 

Vetélkedő — utazás a barátság jegyében 
Kedves meghívást kapott a Szegedről. Ezenkívül a két 

KISZ Szeged városi bizott- város közti baráti kapcsolat 
sága az ogyesszai Komszo- elmélyítése érdekében mind-
mol bizottságátóL Kü lön tu- két helyen Ki mit tud 
ristacsoportot várnak a ®ő- Ogyesszárol, illetve Szeged-
re lem •ünnepére, május 9-ére r ő 1 c ímmel v idám vetélke-

dőt rendeznek. Az Expressz 

Bíróság előtt az ÁFOR tolvajai " t a z á » ^ ó d á n ak a k i s z 

° Szeged városi bizottsága 
OtvamMnknak beszámol- (Szeged, Nyíl utca 4.) kocsi- mellett társadalmi munka-

iunk lapunk 1964. november kísérővel, a a tartálykocsi b a n mukodő csoportja meg-
24-i számában arról, h o ® mindenkori gépkocsivezetője- kezdte a má jus 3-tol 15-ig 
az APOR szegedi telepén le- vei. A b ű n ü ® tárgyalását a t a r t ó u t a z a s szervezését. A 
leplezett a rendőrség e ® szegedi járásbíróságon dr. 1 2 napos utón resztvevok 
bűnszövetkezetet, amely Lippay László tanácsa teg- körülbelül 1800 forintért el-
na®mennyLségű petróleu- nap kezdte meg. Az ügyben látogathatnak Moszkvaba, 
mot lopott el a telepről és j 9 vádlott szerepel, s az íté- S S S S f f í , é f i S ^ t i J i t 
adott el orgazdáknak. Az FA . . . . . utazasra meg lehet jelent-
őm* « uujdzu.iMtóiL. lethlrdetesre meg e hónap- k e z n i a v á r o s i KlSZ-bizott-

ban sor kerül. ságon. 

— SZIRTES G Y Ö R G Y , az 
Ál lami Operaház gazdaságú 
igazgatója és Fülöp Zoltán 
szcenikai vezető Moszkvába 
utazott Előzetes megbeszé-
léseket folytatnak a Magyar 
Ál lami Operaház balett-
együttesének a közeljövő-
ben sorra kerülő vendégsze-
repléséről a szovjet fővá-
rosban. 

— A szív betegségei címmel 
előadást rendez u Hazafias Nép-
front és a rúkusi nőtanács ma, 
kedden esete 6 órai kezdettel 
az Építők Művelődési Otthoná-
ban (Kossuth Lajos sgt. 53.). 
Előadó: dr. Vári Klára belgyó-
gyász. 

SZEGEDI ÚTTÖRŐK 
K A R N E V Á L J A 

Farsangzáró karnevált rendez-
tek vasárnap délután a szegedi 
Üttörőházban. Az általáncw isko-
lás úttörők négy óra hosszat 
igen Jól szórakoztak, a fakanál-
tánccal, tombolával színesített 
műsoron, majd az ezt követő 
táncon, felvonuláson. 

A Jelmezverseny első diját a 
gólyának öltözött Por István, a 
Gagarin Iskola negyedik osztá-
lyos tanulója nyerte. Börcsök 
Agi. a Gutenberg utcai lskoOa 
negyedik osztályos tanulója sze-
rezte meg a második helyet, öt-
letes pólyásbaba Jelmezével. Ra-
konczal Gabriella, a Dugonics 
Iskola ötödik osztályos tanuló-
ja robotember jelmeze harmadik 
lett. 

Gyásfcközlemények 

04—38-as rendszámú tartály-
kocsival lopta a petróleu-
mot Szorocsek Géza (Sze-
ged, Baktó, Népdal utca 14.), 
az ÁFOR volt raktárosa. 
Összejátszott Varga János 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett férj, édesapa, 
nagyapa 6a testvér, HEVESI JE-
NŐ, életének 57. évében hosszú 
szenvedés után elhunyt. Temeté-
se lolyó hó 2-án 14 órakor lesz 
a belvárosi temető kupolacsar-
nokából. A gyászoló család. 

T. 3981 
Fájdalommal megtöri szívvel 

tudatjuk, hogy szeretett nénink, 
iizv. TANÁCS PALNÉ Balogh 
Rozália, életenck 84. évében rö-
vid szenvedés után elhunyt. Te-

metése folyó hó 3-án H órakor 
lesz az alsóvárosi temető kápol-
nájából. A gyászoló család. 

T. 3988 

Mély fájdalommal 
hogy szeretett férj. 

tudatjuk, 
édesapa. 

nagyapa, dédapa, após és sógor, 
I.AZAB ISTVÁN, életének 73. 
évében hosszú szenvedés után 
elhunyt. Temetése folyó hó 3-án 
15 órakor lesz a Dugonics-teme-
tő ravatalozójábóL A gyászoló 
család. s T. 3979 

Rádió- és televizióműsor 
részletek. 16.00 Verbunkosok. 
1s.2s A hullámzás építő és pusz-
tító hatása. 16.40 Szép ez ls! 17.00 
Hírek. Időjárásjelentén. 17.00 
Goethe olvasás közben. 17.15 
Délutáni frissítő... 18.10 Andor 
Eva és Hambalkó Edit hangver-
senye a stúdióban. 18.45 Fúvós-
zene. 19.00 Mi történt a nagyvi-
lágban? 19.15 Johann Strauss: 
Bécsi vér — részletek. 20.00 Esti 
hangverseny. 21.00 Hírek. 21.05 
Edgár Lee Masters versei. 22.10 

_------ - j - 23.20 
Gondolatok filmekről. 22.36 Régi 
magyar dalok. 21.00 Hírek. 

TELEVÍZIÓ 
9.05 Iskola-tv. Orosz nyelv 

az ilt. Isk. VI. oszt. számára. 
9.00 Környezetismeret az ált. Isk. 
m . oszt. számára. 10.05 Élővilág. 
Az ált. Isk. VII. oszt. számára. 
11.00 Orosz nyelv középiskolá-
soknak. 14.00 Orosz nyelv az ált. 
Isk. VII. oszt. számára, asm.) 
14.55 Környezetismeret. (Lsm.) 
15.50 Élővttág. asm.) 15.50 Orosz 
nyelv középiskolásoknak. 17.18 
Az lskola-tv postája. Műsorkala-
uz — pedagógusoknak. 17.35 Hi-
rek. 17.40 Száz kérdés — száz 
felelet... 10.15 Csak egy kicsi-
vel Jobban . . . Közvetítés a 
Technika Házából. 18.45 Tv-bébl. 
19.00 Miért csak húsz forint? 19.20 
Esti mese. 19.30 Tv-hiradó. 19.50 
Napi Jegyzetünk. 19.55 A Tv-ga-
lérlája: Somos Miklós. 29.25 Min-
dig. ha éjszaka lesz. Magyarul 

6 00 Hírek. 6.10 Torna. 7.00 Hl- beszélő nyugatnémet film. (18 
"" éven felülleknek.) 21.95 Tv-hir-

adó. n , kiadás. 22.15 Belépés 
csak tv-nézőknek! Egy este a 
Fővárosi Autóbuszüzem FUrst-
garázsában. (MTI) 

KOSSUTH BAPIO 

4.90 Hírek. 4.3S Vidáman-fris-
-cn! 3.00 Hirek. 53)5 Falurádió. 
6.00 Hirek. 8.25 A postát bontja: 
Ifj. Gerencsér Ferenc. 7.00 Hí-
rek. 7.10 ŰJ könyvek. 7J0 Szín-
ház- és moziműsor. 8.00 Hirek. 
8.05 Műsorismertetés. 8.15 Arlák. 
9.00 Napirenden . . . 9.05 A meg-
latált mezsgye, 9.25 Magyar nó-
ták. tö.OO Hirek. 10.10 Zenekart _ m __ 
muzsika. 11.00 Iskolarádió.riUO Kőszegi Pál táncdaSalból. 
Opercttrészletek. 12.00 Hírek. 
12.15 Tánczenei koktéL 19.51 A 
vidéki színházak műsora. 13 00 
Gazdaszemmel a nagyvilág me-
zőgazdaságáról. 13.15 Báthy An-
na és Závodszky Zoltán énekel. 
13.45 Törvénykönyv. 14.00 Hírek. 
14.10 F a l u s i d « u t á n . . . 16.00 Hí-
rek. 16.10 Jean-Fierre Rampal 
tuvolázik. 16.40 Ifjúsági Magazin. 
n.05 Rádióiskola. 17.56 Műsoris-
mertetés. 18.00 Hirek. 18.10 Köny-
iiyüzenrl híradó. 18.45 Az üzem-
,/.érverésről. 19.00 A kamaraze-
ne remekelbőL 19.25 A Szabó 
család. 19.55 Jó éjszakát, gyere-
kek! 20.00 Esti Krónika. 20.20 
Kedves lemezeim. 21.25 József 
\ttila költészete. 21.45 Mells 
György magyar nótákat énekeL 
22.00 Hírek, 22.15 sporthírek. 
•2.30 Zenei panoráma. 93.00 Tánc-
zene 23.30 Operarésríetek. 24.00 
Híreit. 0.10 Csárdások. 

PETŐFI ItADIO 
6,10 Torna, 

rek 7.15 A postát bontja ifj. 
Gerencsér Ferenc. 8.00 Hirek. 
14.00 A Zsoldos-együttes Játszik. 
11.10 Időjárás Jelentós. 14.26 Kó-
rusok 15.00 Hirek. 15.05 Opera-

a d á s v é t e l 

Wartburg autórádió 
új állapotban és egy 
páncéltókés, kereszt-
húros, angolmecha-
nikás zongora eladó. 
Algyő. Szegedi u. 
55. sz. X 

407-es Moszkvics el-
adó. Klsktmdorozs-
ma. Aradi u. 5. x 

Villanj motor 3 fázi-
sú 1,3-eS 380/220 Y-
kancscdóval eladó. 
Béketelep. Marótl u. 
i. Dudásék. 

Cipófestést minden 
színben szakszerűen 
készül Szent Miklós 
u. 7. Felsőváros, x 
Egy sötét hálószoba-
bútor igényesnek ls 
megfellel, eladó. — 
Debreceni u. 15., 
emelet. x 
Műkölépcső 
ÚJ. eladó, 
sgt. 91. 

110-es, 
Sziliért 

Alma termelőtől 2,50 
Ft-tól, vörösbor 26 
literen felül 13 fo-
rinttól kapható. To-
polya sor 5. Nagy-
lomásnál. x 

Eladó 15 000 km-t fu-
tott Moszkvics. Meg-
tekinthető vasárnap 
délután és hétköz-
nap egész nap. Kiri 
József, Domaszék 
634. sz. Tanácsháza 
mellett. 

Oltott rózsa vető-
mag burgonya el-
adó. 15 n. Lekó Fe-
renc, Mórahalom, 
vn . ker. 1. ez. 

.Zsákvarrógépet ven-
nék. Nemestakács 
u. 7. 
Kitünó állapotban 
levő Duna oldalko-
csit vennék Pannó-
niához. „Fekete" 
Jeligére Sajtóházba. 
4 méter hosszú két 
méter magas vaska-
pu az alsóvárosi te-
metőben eladó. Ér-
deklődni ugyanott. 

Egy csehszlovák 
mély gyermekkocsi 
eladó. Jókai u. 11., 
fszt. 3. 
Rövid bécsi zongora 
eladó. Árboc u. 3. 

Középszőnyeg, klöp-
11 ágyterítő, nagy-
méretű képráma el-
adó. Jókai u. 6/a, T> 
emelet. Balogh. 

2 db héthónapos sül-
dő eladó. Földműves 
u. 45. sz. 

Oldalszekrényes 
konyhakredenc, sez-
lon. variógép, ágyak, 
kitogástalanok el-
adók. Szatymazi u. 
15. Gázgyárnál. 

Jókai- és Verne-so-
rozat eladó. „Antik-
vár 3709" jeligére 
Sajtóházba. 

Kékes-televízió és 
Hungária táskaíró-
gép eladó. Minden-
nap 6—7. Lenin krt. 
»., udvar jobbra. 

Kétszemélyes reka-
mié sürgősen eladó. 
Arany János u. 1. 
Sikkötőgép 10/100-as 
príma állapotban, 
teljes felszereléssel 
eladó. Mandler, Pe-
tőfi Sándor sgt, 31. 
Munkácsy-televizló 

kifogástalan állapot-
ban eladó. Erd.: Üj-
szeged, Vass u. 2/a, 
délután 6-tól. 
3 db nyolchónapos 
fehér süldők eladók. 
Szécs! u. 4. 
407-es Moszkvics el-
adó. Érdeklődni 7— 
17 óra között Sze-
ged. Petőfi S. sgt. 
70. sz. 
3 db 100 kg-os fiatal 
sertés eladó. Papri-
ka u. 21. 
Tiszta új ágybetétek 
és 2 db ajtó tokkal 
eladó. József Attila 
sgt. 82. 

407-es Moszkvics 
személygépkocsi ki-
fogástalan állapot-
ban eladó. Balota-
szállás, IV. ker. 188. 
Kombinált szoba- és 
konyhabútor, vala-
mint fehér előszoba-
szekrény eladó. Al-
földi u. 12., II. eme-
let első ajtó. Meg-
tekinthető este 6-től 

Eladó politúrozott, 
dió szinü hálószoba. 
Füredi u. 6. x 

Perzsabundát jó ál-
lapotban veszek. Cí-
meket: „Hóvirág 
68106" jeligére a Hir-
detőbe kérem. 

Mély gyermekkocsi 
eladó. Párizsi krt. 
34/b., I. emelet dél-
után. 15 után. 
Gitárt hibásat is vá-
sárol. Sági, Somogyi 
u. 19. 
Hajlított hoUand stí-
lű vitrin és kistála-
ló eladó. Dorozsmán. 
Balajthy u. 43. 
Megtételre keresek 
könnyű motoroldal-
kocsit ármegjelölés-
sel „Március 68075*' 
jeligére a Hirdetőbe. 
Írógép keveset hasz-
nált eladó. „Z. 1518" 
jeligére a Hirdetőbe. 

Kétajtós előszoba-
szekrényt vennék, 
fehér előnyben. Köl-
csey u. 9., L 3. 
Sötét, festett háló 
eladó. Szivárvány u. 
44. Dobó. Érd.: dél-
előtt. emelet. 
Takarmánycéklát 
veszek. Veresács u. 
35 sz. 
Négyszemélyes reka-
mié, 2 fotellal és 
egy kis asztallal 
3700-ért. sezlon. ka-
napérekamié. pár-
názott székek, af-
rikmatracok eladók. 
Dugonics u. 10. 

h á z a s s á g 

23 éves özvegyasz-
szony liozzáiflő Jó-
zanéletű férfit keres 
házasság céljából 
kizárólag fényképes 
levelekre válaszolok. 
„Lakás van 68076" 
•eligére a Hirdetőbe. 

60 éves dolgozó fér-
fi hozzáillő nő isme-
retségét keresi há-
zasság céljából, aki 
szerető feleség és 
hűséges gondozója 
lrtine. Sürgős. Pon-
tos címre válaszo-
lok. „Nem bánja 
meg 680?8' jeligére 
a Hirdetőbe. 
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Komoly fiatalember-
rel megismerkednék 
házasság céljából 25 
évtől 30-ig. „Szere-
tetre vágyom 68077" 
jeligére a Hirdetőbe. 

23 éves középcsinos 
fiatalember megis-
merkedne 19 éves 
leánnyal, vagy el-
vélt asszonnyal há-
zasság céljából. — 
Fényképes levelekre 
válaszolok. „Villon 
1456 68081" Jeligére a 
Hirdetőbe. 

32—38 éves fémmun-
kás megismerkedne 
házasság céljából 
hozzáillő nővel. — 
Fényképes levelikre 
válaszolok. „Kere-
sünk 68116" jeligére 
a Hirdetőbe. 

32 éves diplomás 
keresi független nő 
ismeretségét házas-
ság céljából. Leve-
leket „Diplomás 52" 
Jeligére a Hirdetőbe 
várom. x 

Orásműhelyemct át-
helyeztem Horváth 
Mihály u. ?. Fáklya 
Mozival szemben. — 
Orajavltásokat fe-
lelősséggel vállalok. 
Koltai Sándor órás. 

Gitár tanítást vál-
lalok. Lenin krt. 75., 
II. 7. 

Gyermekszcrctó in-
telligens asszony ki-
vés házimunkával 
állást vállai, bejárás-
sal. „Március 15. 
68117" jeligére a Hir-
detőbe. 

Elvesztettem Szege-
den február 2n-án 
Oláh István névre 
szóló szakszervezeti 
könyvemet. Kérem a 
megtalálót szíves-
kedjen Bocskai u. 
12. alá. a portára le-
adni. 

fotelok, 
készité-

Rckamiék, 
ágybetétek 
sét, javítását válla-
lom. Dudás kárpitos. 
Sajka u. 12. x 

Szalay István sza-
bóságát áthelyezte. 
Lenin krt. 31.. I. 
emelet. x 

Matematikából érett-
ségire való felké-
szítésre keresek tan-
erőt azonnalra. „Si-
keres 3714" jeligére 
a Sajtóházba. 
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