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Újjáalakult az ettperantő s * S v e t s é f 

elnöksége 

Magyarul tanulnak az ogyesszai diákok Kitüntetés 

A Magyar Eszperantó Szö- A MESZ munkatervében 
vétség Budapesten a Vasas jelentős szegedi vomatkozá-
Művelödési Házban megtar- sú feladatok megvalósítása 
totta küldöttközgyűlését. A is szerepel, mint például a 

Biczó György, a szegedi édesapja most Ogyesszában A Népköztársaság Elnöki régi elnökség beszámolója szegedi eszperantó múaaum 
városi tanács vb elpöke a dolgozik, s a gyerekek ott Tanácsa Salamon Béla szín- értékelte az elmúlt két év fejlesztése, prospektus ké-
jvapokban levelel kapott az járnak iskolába. A magyar művésznek, a Magyar Nép- eredményeit, s hangsúlyozta szíttetés a Szegedi Szabad-
ogyrsszai 58-a, számú közép- diákok is hozzájárultak ah- köztársaság Érdemes Művé- a dél-magyarországi sikeres t é r j játékokról és a szegedi 
iskola oktatóból. A szovjet hoz, hogy Tanya Vihreva és szének a Vidám Színpad eszperantó munkát. A kül- . ^ . . 
testvérváinéból érkezett so- Ljunya Kovalenko már jól tagjának 80. születésnapja döttközgyűlés 15 tagú új el- nemzetaoza eszperantó -a-

1985. MÁRCIUS I. . WlNTEK 
NÉVNAP: ADORJÁN 

E N l l f t 11)8 
Várható Idöjáráa péntak 

estis: változó mennyiségű 
felhőzet, néhány hetven ki-
sebb havazás. Gyenge, időn-
ként kissé élénkülő, változó 
Irányú, pénteken fokozato-
san délire lordulő szél. Az 
élszakai lehűlés kissé foko-
zódik. Várható legmagasabb 
napnaM hőmérséklet nul la-
filiis/ 5 ink (ilt. 

A Nap kél s óra 18 perckor, 
és nyugszik 17 óra 34 perckor. . . . I . 
A Ho,|d ' óra 33 perckor. r o k arról számolnak be, hogy megtanulták nyelvünket és ^ színészi működésének 50. nökséget és 65 tagú új vá- bor fejlesztése. 

nyugszik is óra 49 perckor. fl F e k e t e _ t a n g e r p a r t i város folyékonyan tudnak magya- évfordulója alkalmából a lasztmányt választott. A vá- Valamennyi eszperantó 
VÍZÁLLÁS iskolájában sokat foglalkoz- rul írrti és olvasni. Ma már Munka Érdemrend arany lasztmány tagjai sorába ke- rendezvény közül kiemelke-

esütólfkko nak hazánk lakóinak életé- ez a két szovjet fiatal fordít- fokozata kitüntetést adoma- rültek dr. Szabó Tibor, Bar- Sreoedcn 
csütörtökön tp1uxz ^centiméter. v e i , a magyar müves.-.ek mun- ja a Szegedről, elsősorban n y o z t a . A k i l ü n t e t é s t Dobi kas Ernő, Tombácz Imre és d i k a z 1 9 6 6 b a n S z e g e d e n 

1995. március 5-én a ho'dmezővá- kásságának ismertetésével. A testvériskolájukból, a Radn ti I s t v A n a z Elnöki Tanács el- " 
sarhelyi m. kir. bíróság meg- tanárok a magyar nép törté- gimnáziumból hozzájuk énke- ' 
sazdie annak a Jellegzeteséit .71 , " « J ¥ .. _t.„t noke nyújtotta at. Jelen 
osz.talybirosaai pernek tarayaia- netenek oktatásához felhas*- zett leveleket. £ * ' 
sgt, amelynek 123 vádlottja volt, nálják szemléltetésre azokat volt Kiss Karoly, az k-inoKi 
aaegeny paras/tok napszámosok, a fényképeket, művészi rep- — DEVIZABÜNCSF.LF.K- Tanácstitkára, Aczél György, 
tearoaok. k.,b,k„.,k , amelyeket a MÉNY elkövetésén a^vám- , m ű v e l ö d é s ü g y i m i n J s z t e r 

helyettese és Barcs 

S t t K S ; év óta ^ v á r t á e ' r t szakkör ró S " á ü a m ^ g á r bé- Sándor, az Elnöki Tanács 
lm. rövidebb munkaidőt, tisztes- működik az 58-as számú kö- esi lakost. A budapesti rend- tagja, 
soges bért. Az uruk bírósága 2< teniskolában. A magyar őrfőkapitányság Klein ViK 
\ ).<1 I, , I I IV. CuV.1,,1 ír. í. .. . . . . . . . 1 . . . . . X.I . . 

iparosok, kubikosok, valamint 
két nö. Élükön Szántó Kova •« r o d u k c i o o a t . , — - , „ , . 
.'anos büszkcii és öntudatosén szegediektől kaptak. A levél őrség szervei Hegyeshalom 
vállalta a szocialista szervezke- beszámol atTÓl is, hogv egv nál tetten érték Klein Vik-

Székely Imre szegedi eszpe- rendezendő eszparantista ta-
ra nt is ták is. lágifjúsági találkozó. 

ünnepség Szegeden a nemzetközi nőnap 
alkalmából 

an és György is, akiknek zás folyamatban van. 

S z í n V ó " Kovácsot W öfeszwndei nyelv t a n í t á s á b a n részt ve t t to r t e lőzetes letartóztatásba 
fegyházra ludtck a bor'.önbői ké t magyar d i á k F á b i á n Ist- he lyez te . Ü g y e b e n a nyomo-
már nem ls került kl élve. 

HUSZ EVE. 
1945. március 5-én az új magyar 
demokratikus hadsereg honvé-
déi ünnepélyes fogadalmat tet-
tek. 

Az első gyermekvonat buda-
pesti, éhesesnsk kilelt gyerme-
kekkel elindult vidékre. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Este 7 őrgkor: Három nsranas 

Szerelmese. Petéfl-bérlat. Vége 
kb. 9.30 órakor 

KAMARASZÍNHÁZ 
Esta 7 órakor: Imádok farjhas 

menni. 

MOZIK 
A Szabadság Moziban nincs 

Hiöadas. — f á k l y a : Maffia pa-
rancsára. (Fél 8, háromnegyed 
8.) — Vörös Csillag; dólután 2 és 
4 őrskor: Adua és társnői, este 
C ea negyed S arakor: Ártatlan 
tar ázsiók. 

Hágváritelepi Művelődési Ott-
hon: Tékozló szív. (8.1 

Tömörkény I. Művelődési Ta-
rám. Petöfltelep: Szerencse » 
sserelrmben. (9.) Francia—olagx 
film. Korhatár nélkül . 

nak műsort az 
nak, lányoknak. 

assz/iTvrek-

(Pippo Coco karikatúrija) 
Ojitas — bátortalan szerelmeseknek 

Március 8-a, a nemzetközi sága és a szakszervezetek 
nőnap alkalmából a nóta- núbizottsága két nap múlva, 
nács Szeged városi titkár- vasárnap délelőtt 10 órakor 

ünnepséget rendez a Vörös 

Befejezték Csillag Filmszínházban. Az 
„ . . . , Ünnepi nőgy ülésen dr. Ortu-

a fuszerpaprikatermeltetesi szerződéskötést tay Gyuláné, az Országon 
A Szegedi PaprikafeMolgo- fontos feladatát, s a tervezett s ^ f ma id^ ' szeTré iNem" 

ré Vállalat termelési osztó- területre megkössék a ter- ^ u színház m^vé t á i a ^ 
lyártak dolgozói több hétig meltetési szerződést. hzinhaz művészei ad 
járták a szövetkezeti gazd i-
kat, állami gazdaságokat TAPASZT AI. ATCS F.R K 
Csongrád és Békés megvé- A dcbieceni megyei jogú 
ben. Igyekeztek minél előbb városi tanács állandó bizott-
szerződést kötni 7100 hold ságának több képviselője 
fűsaerpaprika termelésére- szerdán és csütörtökön la-
Szegedan és kérnyékén. pasztalatcserén vett részt a 
Csongrád megye távolabbi szegedi megyei jogú várost 
községeiben ezt a munkát tanácsnál. A négytagú kül- ja összejövetel^ a Toibdhtp sgt. 

már két hete befejezlek csak d ö t t«ég, amelyet Tugyi Ist- U. szám alatti kiubheisiseHeiocn. 
_ .. , ' ván országgyűlési képviselő A z es t P">«r»mJái vita Ventiiia 
Bekes megyeben volt hátra vetáett a v^sfai lerztési í?,tv1n ^ r u á r in-én bemutatóit 

„ , , . , , , , . ... vezetet t , a varosie j iesz ie .s i fUmloirol. a pályázatra beadott 

néhány hold, ahol nemi zok- tervek végrehajtása irént forgatókönyvek mcgbeaze.ése. pz 
kenőt okozott az, hogy meg- érdeklődött, majd látogatást *Prii>»» egyetemi <Mítív»l ismer-

• , _ , , , , , . __,« tátáRP hr-navArácplrnalz mi a-

bontották a már kialakult a. Fonalfeldolgozo Val-

fűszerpaprika-termelő körzie-

Előadások 

— rendezvények 

• A Csongrád megyei Amatőr 
Fi lmklub ma este « orakor tart-

Rádió- és televizíóműsor 
Péntek 

KOS8UI H HADIO 
4.18 i l .rrk. 4.32 Vldaman-frls-

senl 5.99 Hírek. Idojai asJclanitM. 
5.45 Falunidio. t.Ot Hírek. Idő-
Járás, 6.25 Néhány perc tudJ-
mány. 7.00 Hirek. Időjárás. 7.10 
UJ könyvek. 7.30 Színház- ós mo-
ziműsor. 8.Q0 Hírek. Időjárás. 5.06 
Míjsorismerteies. 5.15 Édes ánya-
nyelvünk. 9 20 RcRgell hangver-
seny. 9.00 V idor HUHU, a költő. 
9 20 Tinn/eiie. 10.U0 Hirek. Lap-
jnenile. Időjárás, lu.10 A z óvoda-
sok műsora. 10.30 Keg lmuzsika. 
10.39 Loltóeredmenyek. 11.00 Is-
kotarudlo. 11.30 Sarkadi István 
ntpt zenekara Jaiszik 13.00 Hi-
rek. Lotlo. Időjárás. 12 15 Csaj-
km-szklj opcralbol. 12.37 A vi-
déki színhazak műsora. 13.no Artt 
a Jövő hói zenei műsoraiból ki-
marad . . . m.iki Hírek. Időjárás. 
14.10 Zongorán előadja a szar-
tő 14.33 Emlékeimből. Dr. 
Cermanus nyu l a útlélményei. 
15.23 Könnyűzene. 15 40 Fiatalok 
stúdiója, iáim Hir«k. Időjárás. 
15.10 Porcy ós Bt-ss. Operán s/.le-
»«k, 18.40 A Oyermekradtó mű-
sora. 17.M Ötórai tet. 11.58 Mti-
sorlsmartelés. 18.00 Hirek. Sport. 
Időjárás. 18.15 Hcrigónk IB.M Oj 
zenei újság. 19.15 Magyarnóia-
es nópdul-est. 19.54 Jó éjszakát, 
gyórekek! ao.oo Esti krónika. 
10.25 Gershwin: Egy amerikai 
Fárlzsban. 20.41 l ó t komédiája. 
Rádiójáték. 21.10 Sirauss-kerin-
gők. 21.00 Hirek. Időiárás. 22.28 
Sporthírek. 2f.35 A Uigoly. Ket-
felvonásos opera. 23.18 Operett-

réseletek M »o Hirak l t tó jsr i t . 
8.19—0.23 Verbunkosok. 

PETŐFI RADlO 

8.00 Hírek. Időjárás. 5.05 Reg-
geli zene. 5.U0 Hírek. Időjárás, 
a 10 Tom» . 7.00 Hírek. Időjárás 
g.oo— 8.05 Hirek. Időjárás. 14.Q0 
Sulyok Imre—Aprlly I.ajos: Már-
cius. 14.10 Időjárás- és vízállás-
jelentés. 14.25 Tánczene. 15.00 Hi-
rek. Időjárás 15.05 Bruckner: l t 
szimfónia. 18.10 Válaszolunk hall-
gatóinknak. 18.25 Népdaluk, népi 
mneok. 17.00 Hírek. Időjárás. 
17.08 Dorurnbolks barátnője Me-
sejáték. I7.se A tökéletes kar-
mester. 18.30 Távol-keleti ks|»n(J 
1141 Fóvnszene. lá.na Mi tőrtént 
a nagyvilágban? 19.13 Közvetítés 
Prágából : A Cseh Fiíharmoniíni-
Spk hangversenye. 2«.Í4 Bélveg-
gyuj iők óiperce 20.» Rehár 
Gvcrgv cperettjelből. 21 00 Hi-
rek. 21.08 Magyar kőltrfk — 
mggvar ttglog. 21.40 lAlt l lk . hal-
lottuk . . . 22.00 Ami a J ö i i béé 
zenei műsoraiból kimarad . . , 
23 08—23 18 Hirek. 

TBI.EVIZIO 

tet. Időközbem azonban avál- _ fiJ MUVKAGSOPOR-

lalat már elérte a kitúréti TOT alakított tegnap óél-

A lattá 10. játékhét! ny©- 7100 holdat. Most a paprika- "tan « Magyar Vöröskereszt 

róozámait március 5-én. petl pok segítenek a koaiz*rvftvá- Szeced városi szervezete. 

r ^ r ^ o n ^ ÍZZLu.* 1 . naknak. a teetvérüaemMk, Feladató az egészségügyi fel 

Sporttfogadaeti « 

sorsolja s 
Lottó Igaz- óogy ók is mielőbb befejez- világosító munka további 

Katóság. előkészületnek e javítása a lakosság körében, tagat 

tetésc és bene-ezéseknek meg-
beszélése, valamint technikai fél-
óra (filmvágás, ragasztás stb 1 

— Általános növény egészség-
ügyi ás gvUmölcsterrrfesziési an-
kétot rep fis 2. vasgrnap flrtVlőtt 9 
orai kezdettel a Szeged es vidé-
ké körzeti (öldművesszóvs.kezét 
MihglytolSk«n. á regi «|sn istfo-
laban tartandó pövépyegeszscg-
ügyl tanácskozásra — melye* me-
gyei központi szakslágdn tJétét 
— ezúton is meghívja , főldi«r4-
vöMzöuetkesct Mihálytelek lak»»-

8 05 Iskola-tv. Kénüá a dol-
gozok gimnáziuma I. oszt. szá-
mára. A kén oxidjai és savai. 
(Ism.) 9.00 !skola-tv. Tanulmá-
nyi kirándulás fizikához sz ált. 
iskolák VI—Vn. oszt. számára. 
Öntés. forrasztás. hegesztés. 
(Ism.) 9.40 Fllrr.mczaik. Kisílm-
összeállftás. (Ism.) 10.50 Tele-
sport. (ism ) u 06 A lövő hei 
műsora. (MTI) 

Gyászközlemények 
Mély fajdalommal tudat juk, 

hogy szeretett feleség, testvér, 
dr. HOZÓO BÉLA.VÍ Karkas f.r-
(trbet, életinek 52. étében hoss-
szú izenvedes utár Szemesen el-
hunyt. Temetezé S/egeden a bel-
városi temetőben lesz folyó hó 
6-en 3 órakor. A gyássoló csa-
lád. 3874 

Mély fa jda lommal tudat juk. 
Itogv szeretett feleség, edes-
snyánk, nagvmninank. Uédmama 
és testvérünk, CSÜC8 VINCENE 
Ka/1 Veronika, életének 71. évé-
ben elhunyt. Temetése folyá hó 
5-án 11 órakor les/ a/ alsovárosi 
temető kápolnájából . A f.vás/.olá 
család. T. 3995 

Mély fá jda lommal tudat juk, 
hogy szeretett férj. edesaps, 
nagvspa rs dédapa. DÉKÁNY 
PAl, , éleiének H7. évében hosz-
s/t) s/.envedes után elhunyt. Te-
metése folyó hó |í-án |2 orakor 
les/ z Gyeil-temstn ravatalozó-
jából. A gyászolo család. I . 3 ' " 

Mély fájdalomtól megtűrt szív-
vel tudattuk, hogy s/erelett édes-
anyánk. PIUVINSZKV ISTVÁN-
NÉ március 1-án tragikus hirte-
lenséggel elhunyt. Temetése fo-
lyó hó s-áu délelőtt I I órakor 
lesz a Dugontcs-trmrtő ravatalo-
zójából. Gyászoló leányai, veje 
ás unokái . T. *>»" 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak. Ismerősöknek és a rtzel árusoknak, kik s/eretett 

alottunk. ALTMANN SÁNDOR 
temetésen megjelentek. re»zvé-
JUkkel és virágaikkal mely faj-
dalmunkat enyhíteni Igyekeztek. 
A gvásrolé esalád. T. 3S97 

Köszönetet mondok mindazok-
nak kik drága Jo édesanyám, 
öza. T f N K MATVA1NR temeté-
sen részt vettek é» fájdalmam-
ban osztoztak. Gyászoló leánya. 

T. 3993 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak. ismerősöknek, 
munkatársaknak, kik szeretett 
halottunk, KOROM FERENCNÉ 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal mély fáj-
dalmunkat enyhíteni Igyekeztek. 
A gyászoló esalád. T. 3991 

Fá jda lommal tudat juk, hogy 
legdrágább édesanya és testvér, 
VASS GYÖRGYNE Szögi Veron-
ka 78. évében rövjd szenvedés 
után elhunyt. Temetése f-án 14 
érakor az altóvárosi temető ká-
polnájából lesz. 

a d A s v ií 1 e 

Wartburg príma al-
igpotbun eladó Erd.: 
Szabadkai üt 40. sz., 
szombaton es vasár-
n a p ^ 

leher süldők vá-
lasztási malacok el-
adok. József Attila 
sgt. 110 x 

Jo allapotban leYQ 
•lOO-as Trabant eladó. 
Vam tér 2 . azt. x 

Rekamiék kászen és 
rendeiésré fizetési 
kedvezménnyel. — 
Felső Tisza-part 28. 
Szőlőst asztalosnál. 

Lemezjátszó sgsszé 
lemezváltós 200 db 

lemezgyűjtemény-
njrel eladó. Zákány 
u. 45. 

Budapest televízió 
garanciás, négysze-
mélyes rekamié el-
adó. József Attila 
sgt. 14., udvar, 1. 
ajtó. x 

4 db silldö 
Rózsa u. 2». 

eladó 

Pannónia oldalko-
csis it otorkerekp.tr 
teljesen új állapot-
ban eladó. Loitóp 
nyert uta lvánnyal is 
átvehető. Bakay N. 
u. 29'h. Ungvári x 

Siemens zeneszek-
rény 120x90 bárral 
automatikus. min-
den igesívt kielégítő 
Köhler szekrényvar-
rógép eladó. Vlctor 
Hllgo U. 5. 9T. I. 
4 9 X 

Csongrád n-egyc4 Állatte-
nyésztési féiügyelő»eg Sze-
ged, Rákóczi tér (megyei 
lantos epületébél) 

elköltözött 
Szeged, Széchenyi tér 9.. I . 
emelet. Szeged Járási ta-
naca épületébe Telefon-
szám: Igazgató 40-99; ügy-
vitel: 51-15. K. 49 

10 db héthónapos 
fehér süldő eladó 
Újszeged, Rózsa F. 
sgt. 102. X 

407-es C-H rendszá-
mú Moszkvics sze-
mélygépkocsi pftma 
allapotban eladó. 
Érdeklődni s?opiba-
ton délután és va-
sárnap. Lakatos Jó-
zsef. Szeged, Petőfi 
Sándor sgt. 52. x 

Áranisziinci 
Az Áramszolgáltató VáUla-
lat khz.lt, hogy 1065. már-
cius 7-én 7—14 oratg Béke-
telepen valamint Dorozs-
mai itt mindkét oldalán es 
a Rókusi pu.-on 

áramszünet less 
3984-

Rádiót, televíziót, 
magnetofQpt. leme-
zeket. fényképezőgé-
peket villany ház-
tartasi gépeket vá-
sárolunk vagy elő-
lf-agel átveszünk -1-
adásra. Bt/ománvl 
Áruház Vállalat. 
Szeged. x 

Egy sötét halószoba-
bútor igenvesnek is 
megfelel, eladó. — 
Debreceni g. 15 . 
emelet. x 

tlókölépr*,/, 
uJ. eladó, 

sgt. 31. 

118-éS. 
Szülén 

Fchéy sima hálószo-
l í-buior, ki'*góéZóid 
kon) hasnk feny es 
asztál qicgo aron el-
apo. Megtekinthető 
vasarnap. Hunyadi 
Janus tgl. t. sz. 23-
"S Ojtó-
Otr&on eladó ke; 
szekrény. kárpito-
zott székek. nagy 
rekamié. Hereegne, 
Lenm krt. 30. n 
íjiggfifpjypsó. 

Egy mély gyerrpek-
kccsl eladó. Petőfi-
tclep. Ifi. 11. 110. sz. 
áleg vételre keresek 
kettő modern ágyat. 
..Sötetebb mahagóni 
i z inú f 9772" jeligére 

SaJtopazPa. 

Jó S7lafc5lbin lévő 
légpuskát keresek 
aúrgósen „Megegye-
zünk 3750" jeligére 
4 6«j !öj)áfb«. 
Zsemleszínű ke-
nieityfe haloszoba-
uútor souronnyaíi. 
matracé gl, ktoph-
esipkéterjtő, * letét-
tel. kedvező fizetést 
lehetőséggel eladó. 
Bl'Uss/.eli kii 10., 

1000-es Wartburg el-
adó. Magtekinthetó 
vasárnap 9-11 óra 
között a Búbos Et-
térefft előtt. 

l 'akarmányrépát, 
lucernát veszek — 
Nagv faite csipceil-
-i« apy'ák és bájtok 
eladók, Pálfy u. 4 b 

Zománcozott fehér 
fürdőkád éiádo. Ke-
leprien u. 11. sz.. 1. 1. 
J ó állapotban levő 
nőt kerékpár eladó. 
Ogyessza. 19. é. B. 
UI. e lt . 

Belvárosi vsgv Du-
gunies-ttmetóben le-
vp kriptát es beton-
kpesoket ..Vennek 
37% jeligére Sajtó-
ba/ ba. 

Hússertés etadó. Ti-
sza Lajos u. 93. 

Touolino olcsón el-
edo. vagy uj Ja-
wára cserélhető De-
ák Fyrenc u. 33. Hó-
di. 

Eladó szép dupla re-
kamié, fotelok, szé-
kek, matracok. Csi-
szár. Oroszlán u. 
I I I . 13. Érd.: vasár-
nap. 

Fehér választási ma-
lacok eladók. Kö-
zép u. f b 

Egy rakás trágya, 
lapos kocsi, nyolc-
hónapos hasas üszó 
eladók. Harmat u. 9. 

13 db álló hálóseo-
babutor sürgősén 
etado. Árva u. 19. 
Paiaki. Érdeklődni 
délután 2-től. 

itielrgágyl ablakok 
eladok. Újszeged., 
Töltés u. 23. 

Elacjo 
23 q b í r 
Szeged, 
u. 53 a. 

egy igasió és 
ro laposkocst. 

Szatymazi 

Gatambfik csupprt-
uan eíadpk. Reinetty 
u. 7. sz. 

Cimbalom eladó. ..Jó 
hangú 3810" Jeligére 
a Sajtóházba. 

Tragya eladó. Sze-
god. Mátyás léf Jg. 
K i t űn t állapotban 
levő sezlon elatlo. 
Megwkinthető szom-
baton, vasarnap 
egesz nap. Úsz t|. 
44. SZ. 

Szecskavágo, boro-
na fiáker eladó. — 
•Szkieri sgt. 38. 
•ló ál|»|iotl>»n levU 
U»|va eladó, l i j j v u 
pia. Sut_ ilűló 12. sz; 
Egy kétszemélyes 
se/lop eladó. Zrínyi 
u. 10. sz. 

Eladó festett szekré-
nyek, i gyak Rákó-
czi u. 54. 

Cipfistoppolagrg, 
luzőjjép, felsőrész, 
szabasz-desuca. kap-
talak. botjuboksz-
hórök, iuAI*de|f es 
sojf egyebeg olcsón 
eladók. József A 
911. P 
Használt sp^rhftH di-
csőn eladó. Lumum-

M; 
Pohftirps gyönyörű 
háiósznbabutor el-
gdq. Bctof) baifpor 
sgt. 94. 

V itiany vtiágiiHHOs 
pegyrzgrTjgfygs re-
kapitc, kgt rotój, két 
s<ek. Igényesnek ls 
megfeltl, szép kana-
perekamie. sezlon 
olcson eladó. Dug >-
pic i g. í|. 

hétszemélyes hát-
támlás rekamié ol-
cson eladó. Ady E. 
ter 2. Sportpálya. 

Használt tiszai ladi-
kot vennék. ,,9H5g" 
jeligére Sajtóházba. 
Mély szputnyik gy 
rekkocsi eladó. Ma-
ros u. 45., emelet, 
békélték. 

o/.alagt stszoló fa-
vázra eladó. Sándor 
u. 34 a. 

Becsi rövid fekete 
zongora eladó. Vá-
rttól u. 20. 

40— 50 q dtsz.totrá 
gya eladó. Tapé, Dö-
z.sa Gy. u. 61. 
l.obor lemberzsek 
eladó, érdeklődni le-
het délután 2-től és 
vásárnap Sza|fál Qé" 
za. Teréz. u. 31. sz. 

NDK hangúíatlá h-
pas bársáekrépy kl-
logástatan al',apói-
ban eladó. Erd.: 5 
oro a ián Petőfi Sán-
dor sgt. 55., dr. Kls-
péter. 

Kifogástalan gyer-
mek kulikocal eladó. 
Hajóssy, DOzsa u. 7. 

Négyszemélyes reka-
mié sürgősen elad,). 
Arany János u. 1. 
Egészséges laposkq-
csit vészek József 
Altila sgi. io«. 
Kb. isti kg-os sertés 
eladó. Erd. Sándor 
u. 83/a. • 

Nagyméretű kétszar 
nyas dupla ajtó lok- ' Dió könyvszekrény 
kai es 3 db szürke falipolc. tefievizó-
márvanpsap olcsón szekrény, as/tsl ké-
elarto. Frdeklod-u szen clado. Ka-mos 
Dc-sk Ferenc u. 13. I asztalosnál. Szent 

x Hódi. I György pH 5. 

128 bgakzutfpt hgr-
mpnika eigdp racj-
ZM kl |. I,. 

Egy 125 k'ciíi. IfétUre-
5cs t'scpci ipofqrjfé-
t tgpar clado. Eal-
sóvalíts, Rozsa u. 13. 

Jé allapotban levő 
.iispas szinkronos 
Trabant 22 ezer ki-
lometerrei tiedo. — 
Ltd.: Cssnádapaca. 
Telefon: 7. x 

5tsi-as Trabant, áu-
osltakgrp, Munká-
csy-televlzjó, ekku 
titttO, Csepel yacro-
gep, 123-Ös Csepel. 
Pc lup bsndor sug tr-
uii vámház. 

Volga príma állapot-
ban etaoo. Megte-
kinthető. vasárnapa 
Búbos Étterem előtt. 

Kakiméit nagyon 
szép 9tW-as Wart-
burg 50 Mgi Ft-ért el-
adó. Nchány havi 
resztiét lehetséges. — 
..Megéri 88218" jel-
igére a Hirrieiőbe. 

ttst-as Wartburg 
42 000 km-t rutott el-
adó. Erd,: Kistelek. 
Nagy Sándor u. 21). 
Pannónia motorke-
rékpár eladó, hét-
ifiizpap délután, va-
sarqap egész ngp. 
Újszeged, Rózsa Fe-
renc sgt. 38. 

Menyasszonyt fá-
tyolt ós fejdíszt 
kölcsönadom. Dáni 
János u. 5., j . 8. 

Nagy, erős három-
ajtós szekrény irodá-
ban is mtgrelal 2 ágy. 
két szekrény, aszta-
lok faárban olcsón 
eladd. J ' Sika u. 40 

Eladó ebédlőasztal, 
székek. szekrény, 
madonna kép. Ha-
jós u. 22. 

85x198 bejárati sitó 
2 db Itzhonanns stll-
fle eladó. Nyíl u. 35. 
fb 

Üj centrifugt elsdó. 
komgpoozott vazeió-
kes gaztüzIteíFet ve-
szek. parl izsn u. (.. 
II 5. 

Modern kombinalt 
szobabútor es zsrs-
gorpbinát eladó. — 
Mcgiekifttnetö 10 
urától. Hunyadi Já-
ppr, sgt. 39--fl Sárga 
épület. A 'lépcsőház. 
11. emelet 3. 

igényesnek elad" 
zongora. Rglószoba, 
kombinaut szoba. 
NCglckipthetó szom-
bat délután, vgey 
vasárnap délalólt. 
Dáni János u. «., I. 
emelet 5. Ká lmán . 

Csehszlovák gyer-
mek sportkocsit ven-
nék. Gogol u. 18., 
Kardos. 

Négyéves psripaló; 
fehér 10 hetes mala-
cok eladók. Németh 
Antal, qpntáá/.éjf, 
lisztcsere mel'ifcü. 

JÓ áüoPbtban Ifyő 
bkotia 4á0-es eladó. 
Vercsács u. 44. sz., 
délután. 

80 bass/físus Welt-
meister tangoharmo-
ntka UJ allapotban 
eladó. Kiskundo-
rt zsrpa, Móra Fa-
rt- nc u. 24. 

Petróleumlámpát, 
csílljjrszerút es bez-
hnerkepdöt vennék 
Telefon: 33-48. 

Hegedd, kt lpno 
Itangu, ktjátgzjtf fel-
adó. Er tek iödn i le-
ltet vasárnap. -r 
Moszkvát kft. 29. 

Nénit vagy 
IgkáStiSJ-t, 
ejuat thnouk, 
életjáradekot 
nenk. I un • t o j t . 
Victor Hugó u. á. 

539 nj. 1, * 

bgosft 

hzet-

Szentharomság u. 
n*|Heiiy«ó ottho-
nombsr. kisgyermek 
gtiildozgsat vaijatom 
. .Maganjos aá 3773" 
iligere SajtQhgzpg. 

K i lhno nemet, frgn-
ölá. gngol, (égsz 
nyelvtanítást vailg-
ldk. ..Gyakorlatias 
M9ű" Jeligere Ssj-

tpházpá-
Mggánf)« iptell ig.^s 
személy gonao/asgt 
vállalom, lakasan- — 
„Léiktisméretea gon-
dozó 3981'' jaliggta 
SajtuHa-bjt 

l adás /kM'vám el-
veszett sotetbarmt. 
htm. megtglsla Jutg-

bz.eged. faricasj.' )j. 
cipoffstes mn»<jzg 
szfqben szakszerűen 
készül Szent Miklós 
U. 7. FélSfJt'áfóS. g 
Megbíahatö asszony 

n«gy.t»k»ritá»« b«-
jórónő helyet vgg-
lal. Leveleket — 
..Megbízható 38z»" 
Jeligére a Sajtohaz-
ba. 

Oresz, latin nyelv-
böl korrepeUigU 
vállalok. Egvettt-
mista 3988" jeligéeg 

Saj(qh8»l>8. 
— — — — — — 

órásműhelyemet át-
helyeztem Horváth 
Mihály u. 7. Fáklyg 
Mozival szemben. — 
OrajavitásoKat fe-
lelősséggel vállalok. 

Zománcozott Luna-
lúzhelv eladó )Ó0 
Ft Bajcsy-Zsilinszky 
11. 26.. 11. emel"t 11). 
10 . Sándor orás. 
her ceki.t ét láncos 
szivattyús kút el-
adó. Pásztor u. 11. 
ű j kihúzós asz.tal, 
kombinált szekrény, 
tv-szekrény, politú-
ros eladó. Párizsi 
kft. 6.. asztalos, x 

Danuvia 125-ös két-
Jileses. Jó állapotban 
eladó S/.qreg, Pető-
fi u. 79. 

H A 7 A S S A G 

-0 éves özvegyasz-
szony megismerked-
ne házasság céljá-
ból, becsületes ipa-
ros férfivel, házam 
v»n. ..Nefeiejv-s 
1736" Jeljgcré sajtó-
házba. 

F r , * F n 

Precíziós órajavítás 
Tíibtas órásmester-
rel. Mérey q. S/e. 

h/alay Istv sn »za-
bosácát óthelyaate. 
Len'.ii krt. .71., I. 
emelet. x 
« » n-öl fóíri pspri- j 
kanak kiadó. Pál fi 

Aki február 27-én 
este a Sárkány Ven-
déglőből sötefszúrke 
C'rombi férfi télika-
bátomat téved-sből 
elcserélte, sajgt ki-
hatja és Jutalom el-
lenében adja le a 
Sárkány VeRdéglJ-
ben. 

Gyakorlott nét fod-
raazsegeftet falve* 
szek. Bálintné. Kos-
suth Lajos utca 9. X 

Magános nő eltartá-
sát Vállfájuk házá-
ért. Tápé, Dózsa 
Cyörgy u. 100. 

Modern butprfélese-
gcket vásárolunk, 
balogzobát, kombi-
nált szekrényt. re-
kamié, eeyer dara-
bokat is. Hívásra 
házhoz megyünk Bi-
zományi Áruház 
Vállajat. Szeg,*!. x 

g. 30. 

Altalánas iskolát tfj-
agok korregetalasaf 
' allalom ..Digk 
68199" jeiigere a Htt-

g • detóUg. 

* DtlrMÁGYARQMlA* pé»tefe LM*. b á r t a n ín 


