
A pofftfktH 
akadémia előadásai 
Az MSZMP Szeged várod 

Maottságánnk politikai aka-
démiáján a következő elő-
adások lesznek. 

Kedden, március 73-án a 
Gazdaságpolitikai tanfolyam 
keretében dr. Milasin 
György a Munka Törvény-
könyve ú j rendeleteiről tart 
előadást délután fél 3 óra-
kor a Fáklya Filmszínház-

FejlődOnk 
Haladjon a korral, süssön Váneza sütőporral? — ol-

vastuk a hirdetést a régi újságokban. Harminc év óta 
azonban nagyot fordult a világ, és nemcsak a sütőpor lett 
jobb, hanem sok más nagyszerű találmány született Ezt 
bizonyítják az egyes újságok címei is. A Rádiótechnika 
elején most már ez olvasható: Rádiótechnika, televízió, 
magneto fon . . . Nemrégiben a Repülés című folyóirat is 
változtatott a fejlécen: a Repülés kövér betűiben ett sze-

m e . ma rc i v s v a s á r n a p 
H Í V N A P : BENEDEK 

& repel a nagyon időszerű szó: űrrepülés. 
ielxésű igazolványok érvé-
nyesek. 

Szerdán, március 24-én a 
Gyarmati rendszer kérdései 
tagozat keretében dr. Grábik 
Mihály, a rádió külügyi osz-
tályának főmunkatársa be-
szél Indiáról. Az előadás he-
lye a Fáklya Filmszínház. 
Kezdete fél 3 órakor. A kék 
jelzésű Igazolványok érvé-
nyesek. 

Csütörtökön, március 2S-én 
a kommunista erkölcs ki ala-
kításának problémáiról tart 
előadást Bakos László, a 
Felsőfokú Vasútforgalmi 
Technikum filozófiatanára 
a Fáklya Filmszínházban 
délután fél 3 órakor. Az elő-
adásra a piros jelzésű iga-
zolványok érvényesek. 

Ezeket az előadásokat 
filmvetítés követi. 

Pénteken, 26-án 3 órakor 
a városi pártbizottság I. 
emeleti nagytermében Szi-
geti József, a filozófiai tu-
dományok doktora A reells-
mus tárgyköréből címmel 
tart előadást 

Hiába, haladunk a korral! 
M . K-

VALÖFÉGBEN 

FELHŐÁTVONULÁSOK. 

n é h á n y o r a s n a p s ü t é s 

Várható Időjárás vasárnap 
estié: változó n ennylségü 
felhőzet, néhány órás nap-
sütéssel. Szórványosan elő-
forduló esők. Gyenge, Időn-
ként kissé élénkebb szél. A 
hőmérséklet alakulásában 
lényeges változás nem lesz. 

várhatő legmagasabb nap-
pali hőmérséklet ÍZ—16 fok 
kőzött. (MTI) 

Idd fticff 0f^9fMfx # Joéröm érkejseti! 

— A SPORTFOGADÁSI 
éa Lottó Igazgatóság tájé-
koztatása a lapján a 12. já-
tékhéten — nem végleges 
megállapítás szerint — öt-
találatoe szelvény nem volt. 
Négy találatot 85 fogadóért 
d , nyereményük egyenként 

Szerkesztői Üzenetek 59 061 forint. Három talála-
tot 5787 fogadó ért el, nye-

a G. Oroszlán a. L: Kérjük, reményük egyenként 433 fo-
káé? észrevételeivel előszűr Sor- rtnt. Két találatot 159 877 
dúl jon a Szálloda- ée Vendéglá- . 

tói pari VéEalat igazgatóságához. fotödó ért el, nyereményük 
Ifj. b. J„ Szeged: írását szép egyenként 13,70 for in t (MTI) 

érzések diktálták. Műfaj i lag 
•Donban nem eléggé k imunkál t . AZ ISKOLÁKBAN is mr-
Valahol e riport ée n novella xmn r r e r t e m e a e m J A k e m e k 
között ven, de sajnos egyik sem ' ^ V V * . J " ® ® ' " * ™ ^ 
igazán. Emiatt az iránt mindén szomoaton g magyar l ano.es-
ertnye ellenére sem tudjuk kő- köztársaság kikiáltásának 46. 

-Csorba Atzn.-, „E*yetm«. fordulójáról. A pedagógu-

hal lgató", „M. I-.". és „Húsz 
év-j Kér jük, közöl jék pontos cí-
müket , hogy levélben válaszol-
hassunk. 

sok méltatták az első 

gyár proletár hatalom, m 

1919-es forradalmi esemé-

nyek jelentőségét — A szegedi szabadtéri tör-
tenete eszperantó nyelven. 
A magyar eazpeiantisták 
lapjának legutóbbi gzámá- _ eertgország és Egyiptom 
ban. a Hungara Esperantis- tórt előadást dr. Gre-
t ó b a n e s zpe r an t ó n y e l v e n guas Pálné a Pedagógus sport-
jelent meg a Szegedi Sza-
badtéri Játékok rövid törté-
nete. A cikk részletesen 
elemzi a fejlődést, felsorolva 
a kiemelkedő előadásokat és 
azoknak hazai és külföldi - K H ®»«a<tts* rendez márei-
--,-„--:»;+ . 118 SS-an, kedden délután 5 órai 
s zerep lő i t A c i k k . befeje- k ez det te l a t i t Kárász utcai 
zésül. meghívja a hazai és a klubjában az idegenforgalmi hi-
kOlfölrfi eszperantistákat a vat»> » t i t varost szervezete. 

Í M u S Í Í " " * * Játék0k 

!de» e l ő adása i r a . gatója a szegedi egyetemk és a 

A rendőrség felhívása 
Szegeden március 12-én. 

aa esti órákban három is-

meretlen ember az Alföldi 

étterem előtt megtámadta 

H. L tíszaszigeti lakost. Ami-

kor látták, hogy áldozatuk 

eszméletlenül összeesett, a 

Vörös Csillag Filmszínház 

felé elfutottak. 

Mivel a sértett semmifé-

le felvilágosítást nem tu-

dott adni támadóiról, a Sze-

gedi városi és járási rendőr-

kapitányság arra kéri azo-

kat, akik tudnak valamit az 

ügyről, jelentkezzenek a ka-

pitányság L emelet 7-es szo-

bájában. 

Előadások, rendezvények 

kör Természetjáró Szakosztályá-
nak rendezésében március 22., 
hétfőn délután 6 éra! kezdettel a 
Pedagógus Klubban. Az előadás 
után szakosztály-értekezletet tar-
tanak. 

Gyásekőxlemények 
MMatonunal (adatjuk. Beéton 

főiskola tanárainak tudományos 
munkásságát ismerteti, illetőleg 
világvisszjiangjukról számol be. 
A második előadást Muszka Dá-
nlel, a Magyar Tudományos 
Akadémia szegedi matematikai 
intézetének tudományos munka-
társa tartja Az Intézet kiberne-
tikai kutatásairak felnasználása 
a gyakorlati életben címmel. Az 
elődásokon mii den érdeklődőt 
szívesen látnak. 

— Emlékhangversenyt rendez 
hazánk felszabadulása Só év-for-
duló jának tiszteletére ma. vasár-
nap délután őt őrsi leezdette) a 
Liszt Ferenc zeneiskola az Inté-
zet Tábor utcai nagytermében. A 
hangversenyen az Intézet legjobb 
növendékei mutat ják be ttwté-
áukav 

hogy szeretett édesanya éa nagy-
mama. özv. TÓTH KÁROLYNÉ, 
életének 7*. évében bosszú azeo-
vedéa után elhunyt. Temetése 
folyó hé Ebén « órakor lesz e 
Syevt-tenvető ravatalozójából. a 
gyászoló család. t . m»l 

mindazon rokonoknak é 
rögöknek. akik szeretett halot-
tunk. IFCOVICH SANDORNB 
temetéséit megjelentek és vjrág-
adományafkkal fá jda lmunkat 
enyhíteni igyekeztek. a gyászoló 
család. «MS 

ICflezöneáet 

azoknak a jé barátoknak. Isme-

rősöknek éa rokonoknak, akik 

felejthetetlen halottunk. BORAI 

Köszönetet mondunk 

rokonoknak femaerősöknefe, fi 
bará toknak kik szeretett ha-

lottunk. SZANKA IKNÖ tuneté 

•én megjelentek részvétükkel 

és virágaikkal máty fájdalmon- ée virágadományaflrlta! Cájdal-
kat envhftenl igyekeztek. A gyá- munká t eatyhftenl Igyekeztek A 
szoHS család. T. 1896 gyászoló család M i utcai Búb j ában . 

kflbcflútcküiév^k 
és elévülésük címmel a TIT Jo-
gi Szakosztályának rwdtsziÍB^-

ben ér. lfagy KároW egyetemi 
adjunktus tart elóadást hétfőn 
este t érád kezdette* a TTT Ké-
lést i l c t l k lubjában. 

ktneeet, pm i i h 
rajzai, Régmütt századak emlékei 

eímő kisfilmeket mutat ja be a 

SÁNDOR temetésén megjelentek TTT Ismeretterjesztő Fi lm klubja 
máre lu j 23-án, kedden délután 
a ó m kezdettel a TIT Kárász 

Vegyen részt 

tár§a§-
utazásainbon! 
Hatnapos erdélyi körót jú-
nius 19—24-ig. autóbusszal. 
Útvonal: Szeged. Nagyvá-
rad. Kolozsvár. Marosvásár-
hely. Sznvata, Tusnád. 
Brassó. Poiana. Fogaras. 
Olt völgye Nagyszeben, 
Kolozsvár. Szeged. 
Részvételi d í j : kb « » . — 
forint. 

« 
Különvonat Budaoestre, a 
VASAS—SZF.AC mérkőzés-
re. április 4-én. 
Részvéten dfj: 56. —Ft. 
A fenti utazásokra jelent-
kezni lehet: IBUSZ. Klau-
zál tér 2. sz. 

Érteoíljilk ügyfeleinket, 
hogy a Budapesti Nemzet-
közi Vásárra, a csoportos 
utazások szervezését meg-
kezdtük. 68726 

ÚJ ÍZ! ÚJ ZAMAT! 
Kóstolja meg ö n te e 

SZŐLŐBEFŐTTET! 
Körítésnek, szósznak, rétesbe remekül 

használhatói 
33/Bp. 

A Nap kél 5 óra 46 perckor, 
és nyugszik 17 óra 57 perckor. 
A Hold kél 22 óra 45 perckor, 
és nyugszik 7 óra 46 perckor. 

VÍZÁLLÁS 
A Tisza vízállása Szegednél 

szombaton plusz 506 centiméter. 
1965. MÁRCIUS 22., HÉTFŐ 

NÉVNAP: KATALIN 
A Nap kél 5 óta 44 perckor, 
ée nyugszik 17 óra 66 perckor. 
A Hold kél 29 óra 52 perckor, 
és nyugszik « óra 12 perckor. 

NEGYVEN ÉVE. 
1926. március 22-én halt meg Ju-
lián Marchlewski, a lengyel és 
a nemzetközi munkásmozgalom 
ktemelkedó egyénisége. lRKÜ-ben 
egyik alapítója a lengyel és a 
l itván szociáldemokrata pártok-
nak és egyik szervezője a IL In-
ternacionálé párizsi alakuld 
kongresszusának. 1900-ban Lenin 
mefllett társkiadója az „Iszkrá"-
nak. Ezután nagyrészt a német 
szocialista mozgalomban dolgo-
zott. Több Ízben bebörtönözték. 
1918-ban része volt a Lengyel 
Munkáspárt , és 1919-ben a Kom-
munista Internacionálé megala-
pításában. 1920-ban az Ideiglenes 
Lengyel Forradalmi Bizottság 
elnöke, ma jd a Szovjetunióba 
emigrált és a szovjet ágam dip-
lomáciai szolgálatéban tevékeny-
kedett. 1925-bün egyik alapítója 
éa első elnöke a Nemzetközi Vö-
rös Segélynek. 

HDSZ BVK, 
19*6. március 2l-én a budapesti 
szovjet katonai parancsnokság 
96 budapesti gyárat átadott a 
polgári termelésnek. 

1945. március 22—24. között Bé-
kés és Bihar megyében megala-
kultak a ftHdigénylő bizottságok. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Ma, vasárnap fél 3 órakor: Le-

ányvásár. Bérletszünet. 
Ma, vasárnap este 7 órakor: 

Leányvásár. Bérletszünet. 
Kedden este 7 orakor: Három 

narancs szerelmese. Sumlay-bér-
let. 

Szardán este 7 órakor: Leány-
vásár. Odry-bérlet. 

Csütörtökön este 7 órakor: L«-
Anyvásár. Blaháné-bérlet 

Pénteken: Nincs előadás. 
Szombaton este 7 órakor: Tan-

ner John házassága. Juhász Gy.-
bérlet. Bemutató előadás. 

Vasárnap délután fel 3 órakor: 
Leányvásár. Bérletszünet. 

Vasárnap este 7 órakor- Tan-
ner John házassága. Ady-bérlet. 

KAMARASZÍNHÁZ 
Ma. vasárnap délután 3 óra-

kor: Jegygyűrű a mellei-yzseb-
ben. 

Ma. vasarnap este 7 orakof: 
Imádok férjhez menni. 

Fenteqgn, szombaton e-?te 7 
orakor és vasárnap délután 3 és 
este 7 orakor: Imádok férjhez 
menni. 

BÁBSZÍNHÁZ 
Ddéiőtt i l orakor Ludas M.-

beriet délután 3 orakor bérlet-
szünet: Hagymácska. 

MOZIK 
A Szabadság Moziban nincs 

éiósdas. — Faklya: Kar a ben-
zinért. (Negyed 4. fél 6, há-
romnegyed 8.) Matiné: Papát vá-
sároltam. (Fél U.) Hétfőn: Kár a 
benzinért. (Fél i , háromnegyed 
5.) — Vörös Csillag: Déltől haj-
nalig. (Háromnegyed 4, 6 ós ne-
gyed 9 órakor.) Matiné: Az utol-
só tél. (Fél IL) Hétfő: délután 2 
és 4 órakor: Salem! boszorká-
nyok. K t í I és negyed 9 ónékor; 
Déltől hajnalig. 

Vasutas Művelődési Otthon: 
Kezek a város felett. 

Postás Mozi: Keresztesek. (Fél 
6.) Kétrészes lengyel film egy 
műsorban. Dupla helyárraL 

Nyugdíjas Szakmaközi Műve-
lődési Otthon. Kossuth Lajos sgt. 
53.: Az utolsó ítélet. (S és 7.) 
Olasz filmszatíra. 

Móricz Zsigmond Művelődési 
Otthon, Mihálytelek: Igen. (4 és 
6.) 

November 7. Művelődés! Ott 
hon. Ülszeged: Üj Gilgames (6.) 
Magvar film. 14 éven felüliek-
nek. 

INSPEKCIÖS ÁLLATORVOSI 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 
Március 20-tQl 27-ig este 6 órá-

tól reggel 6 óráig (' asár- és un-
nap nappal is) eisösegely es ne-
hézelles esetére ügyeletes dr. Pa-
lotás Gyula állami állatorvos. 
Lakása: Partizán u. 7. Telefon: 
26-94. 

Az állatorvos kiszállításáról 
i hívé fél köteles gondoskodni. 

SOK EZER 

f _ _ « _ « » e e f f e s Pá V P f f 

frottír torulkozobol 
VALOGATHAT A 

L A K Á S T E X T 1 I . - B O I T B A N 
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K á r á s z u . 14. sz. 

Tekintse még kirakatainkat. 68 703 

A V l I Y l f l t 

Víkendház a Sárgái 
eladó. Braaényi 
Lechner 7. 
RöTid kerenzthúrob 
zongora (pianinó) 
sürgősen eladó. Du-
gonica u. 16. 

Bélyeget legelőnyö-
sebben vásárolhat, 
értékesíthet. Falus 

bélyegkereskedés. 
Kelemen u. 4. x 

Cipőt estéa minden 
színben szakszerűen 
készül Szent Miklős 
u 7. Felsővaros, x 

Rózsaújdonságok, 
díszcserjék kapha-
tók. Tulliusz Mihály, 
Újszeged, Bérkert u. 
26. sz. 

Skoda Oktávta sze-
mélygépkocsit ven-
nék, készpénzért. — 
,.Kilométer megjelö-
lésévél 4461" Jeligé-
re a Sajtóházba. 

Festett dió hálószo-
babútor ágybetéttel 
eladó. Csongrádi sgt. 
10; m. emelet. 

Gitár tokkal együtt 
eladó. „Teljesen ú j 
4462" Jeligére Sajtó-
házba. 

Szputnyik gyermek-
kocsi eladó. Szűcs 
u. 4. sz. 

Lapos tűreszelők 
kulcsreszeléshez, 
elpészráspolyok 

kaphatók. Pulcz a. 
11. Reszelóvágonál. 
Jó állapotban levő 

személygépkocsit 
vennék 40 000 Ft 
készpénz + havi 
„iooe Ft részlet- Je4-
igére a Hirdetőbe. 
Angol menyasszonyi 
ruha, rövid, nylon, 
500 cm* 22 lóerős sta-
bil motor, favágó-
motornak ls megfe-
lelő eladó. ÜJszeged, 
Felsőkikőtő sor I7„ 
vasárnap 14-ig. 

Panni robogó el-
adó. Szel u. 78. 

közeletlus hasasüsző 
eladó. Lovászi An-
tal, SzentmlháJyte-
lele. Lenin u. 4L 
Dobó István Tsz tag-
jainál nagy mennjd-
ségű burgonya kap-
ható. Érdeklődni a ' 
tsz-irodán, Bordány. 
Kossuth u_ 26. szám 
alatt. 

Héthónapos hasas 
üsző eladó. Dorozs-
mai «L. 126. 

Zöld zománcos nik-
kelee Luna-tüzheüy, 
csővekkel együtt el-
adó. Ságvári Endre 
u. 18. Kiss. 

5iw-»s Wartburg gép-
kocsi príma állapot-
ban eladó. Kistelek, 
Kossuth u. 19- * 
Babaró/sa tövek pi-
ros „Feidenfeier" 
szép dugványról ne-
velt 300 db százan-
ként 400 ft eladó. -
Újszeged. Fürj u. 
192. 

OTP-hiteUevéire áru-
sítunk mindennemű 
butorféleségeket, rá-
diót magnetofont, 
fényképezőgépeket, 

szőnyeget. Bővebb 
felvilágosítást az üz-
letben adunk. Bizo-
mány i Áruház Vál-
lalat. Szeged. x 

szobás, kát bejáratos 
nagyméretű loká-
lunkat slcneréljtte 
szegedi hnsotáócráf 
„Napfényes toál" 
jeligére a 
be. 
Újszeged, _ 
szövetkezeli kettő-
szoba összkomfortos 
központi fűtéses 
lakásom elcserélném 
belvárosi kettősao-
ba összkomfortosért. 

„Megegyezéssel 
66602— jeligére e 
Hirdetőbe. , 

Kadiut, televíziót, 
magnetofont, leme-
zeket. fényképzeögé-
peket, vil lany ház-
tartási geprtret vá-
sárolunk vagy elő-
leggel átveszünk el-
adásra. Bizományi 
Áruház Vállalat, Sze-
ged; * 
Wartburg személy-
gépkocsi eladó. Sza-
badkai u. 49. x 

500-as Trabant Com-
bi eladó. Csanády, 
Kistelek, Petőfi u. 
27. X 
Tápé, Kossuth tt. 16. 
szám alatt hamaro-
san ellő tehén el-
adó. £ 
Burgonya, 50 q rózsa 
eladő. Csiszár Ist-
ván. Asotthalom. X. 
ker. 1661. sz. x 

Pobjeda személygép-
kocsi k i tűnő áRar 
pótban eladó. A l -
földi n. 12. x 

Eladó 126 cm* szür-
' ke tankos motorke-
rékpár, keveset hasz-
nált. Érd.: Bőr kli-
nika portáján. x 

A röszkei Aranyka-
lász TcrmelőszöveU 
kezeméi 800 db első-
osztályú őszlbarack-
fa-csemete eladó. 
Érd.: lehet a tsz-lro-
dán. vogv teáefonon. 
Röszke 16. 

Budapesti kétszoba, 
összkomfortos szö-
vetkezett lakásom el-
cserélném szegedi 2 
szoba összkomfort, 
szövetkezett vagy fő-
bérleti lakásért. Bp. 
XX . ker.. Pesterzsé-
bet. Zi lah e- tt/b. 
Kárpáti. X 

I N G A T L A N 

Fél ház, beköltözhe-
tően eladó. Remény 
u. 21. , 
Baktóban 266 n-öl 
déli fekvésű gyü-
mölcsös házhely el-
adó. Érd.: Baktó, 
Ladvánszky tt. 1. 

Pacsirta u. 17. szá-
mú ház felerészben 
eladó. 

198 és 204 n-öl Balla-
gltó föld eladó. Új-
szeged. Szövetség u. 
9. sz. 

Feketeszélen levő 
2441 n-öl szőlő fe-
lesbérbe kiadó. Ér-
deküődni: Doma-
szék 46. 

19 mázsa vetni való 
tompa róztalmion pH 
eladó. Kiskundorozs-
ma, Nádor u. 7. 

Konvhaszekrény, 
kétszemélyes reka-
mié eladó. Csemegi 
u. 13. 

Süldő malacok el-
adók. Baktó. Lad-
\ ánsziri u. 14. sz. 

somkoróvetömas 
eladó. Finn—Mags-ar 
Barátság Mg. Tsz, 
Szstymaz. 

Kiskerekfl Jawa 
p n m a áBa.potban. 

vers eny kerékpár 
biztonságos beznin-
pórkölő eladó. Os-
kola u. 14., emelet. 

Hálószobabútor só-
let, feslett, nagyon 
szép, egy ággyal, 
darabonként ts el-
adó. Jóslka u. » . , 
KeSler. 

Eladó 20 q oltott ró-
zsaburgonya. ör-
dögh János, Zákány-
szék 113. (SZ. 

Egy db fiatal lő el-
adó. Szeged, Hétve-
zér U. 63. SZ. 

Költözködés miatt 
rövid bécsi zongora 
bármilyen elfogad-
ható áron eladő. Ja-
kab Lájos tt. 16. 

Heremag. tiszta el-
adó. Makkoserdő 
meilett. Czírok-ta-
nya. 

Csehszlovák mély 
gyermekkocsi siado. 
Szabadsajté u 80. 

2 db hethonapos ar-
tány disznó eladó. 
Érdeklődni vasár-
nap. Újszeged, Gyi-
mesi u. 1. 

kettoshatári tógazda-
ság mellett 800 négy-
szögöl fóőd házzal 
együtt sürgősen el-
adó. Érdeklődni le-
het özv. Frank And-
rásnénál. Balástya 
46. sz. alatt. TrefUk-
tanya x 

Uj ház 23 000 Ft 
OTF-vel eladó, Tá-
pé, Rozsa u. 3. ÚJ 
iskolánál. x 

Kiskundorozsma Jó-
zsef Attila utca 11. 
számon kettő szoba 
konyha. előszoba, 
családi ház 200 n-ö 
kerttel, Jelenleg egy-
szoba, konyha be-
költözhető 80 ezerért 
eladó. Leveleim: Fó-
nay. Pécs, HL 115. 
épület. x 

I.omnici a. 22. sz. 
magánház, 2 »zóba. 
mellékhelyiségekkel, 
lakásátadással el-
adó. 

Félkész állapotban 
levő ház Újszege-
den eladő. ..Sürgős 
1425" Jeligére a Saj-
tóházba. 

a . 
Ház eladó vagy ffei 
telek, 284 a-ÖL Pető-
fitelep 40 u. 1221. 
Tóth Sándor. 

Mellékhelyiség le-
bontassal eladó. Pál-
fl tt. 30. 

Alba Regia tv UJ ál-
lapotban eladö. Te-
mető o. 1. 

3 db nyolchónapos 
süldő eladó. Alső-
nyomás sor 79. 

13 db héthónapos 
süldő eSadó. Rózsa 
F. sgt. 10!. 

Tanítható színes tör-
pepagájvfiókák, fé-
szekből választha-
tók, megrendelhe-
tők (Szegeden átad-
va la.) Makó. Baj-
csy-Zsilinszky U. 13. 
Tenyészetből. 

Filmfelvevő, Admi-
ra. olcsón eladó. — 
Keddtől a színház 
portáján. Szép. vit-
rin rész, festett re-
kamié eladó. Újsze-
ged, Für j u. 13. 

Danuvia Jo állapot-
ban. konyhabútor, 
evőeszköz eladó. 
Juhász Gy. tt. 31. 9z. 

Sürgősen vennék 
500-as Jő Trabantot. 
Készpénzzel fize-

tek 4417" jeligére 
Sajtóházba. 

Jó karban levő Pan-
ni robogó eladó. -
Kiskundorozsma, 
Vörösmarty u. 17. 

Jó állapotban levő 
csehszlovák fonott, 
sportkocsi eladó. — 
Zakany u. 18. 

Egy orosz magnó 
eladó. Tavasz u. 4., 
I. emelet 3. 

Úrtás gyümölcsű 
szentendrei egres 
As nagy gyümölcsű 
hollandi piros, féke-
ié ribifflitOvek kap-
hatok. darabonként 
5.— ft-ért Toronyi 
kertésznél, Békés-
csaba, Sztraka 27. 

Akkumulátortöl tő 
gépkocsihoz. 6 volt 
és 12 volt eladó. -
Hódmezővásárhely, 

Otdalkosár u. 8. 

Eladó tgasló. 26 q-ál 
bíró lapos kocsi és 80 
mázsa trágya. — 
Szatymaz: a 33 á. 

Eladó nomaszék s«3. 
szám alatt, 50 q kö-
rüli szikes )ó széna. 
20 q IL • osztályú, 
egy kazal szárizék 
kisebb tételekben ls. 
Érdeklődni Fűrész u. 
3. Biczók. 

Jugoszláv KoUbri 
kismotor Igényes-
nek eladó. Érd.: 
Ságváritelep, Udvar-
di János u. 13. Ber-
ta. 

Danuvia motorkerék-
pár kifogástalan ál-
lapotban eladó. Új-
szeged, Középklkcitő 
sor 9. 

Hatszemélyes idtor-
láscsónak. 175 em1 

motorral eladó. Dr. 
Horpácsy, Széchenyi 
tér 3. 

Jégszekrény, egy-
es kétajtós, valamint 
zongora eSadó. Szent 
Mihály u. 9.. i. 5. 
*S 8. 

• Trágya eladó. Pus-
kás u. 7, 

L A K A * 

2 dolgozó kislány-
nak bútorozott szo-
ba kiadó, Rona u. 
4. szám, emelet 1. 

Elcserélném egj-szo-
bas. nagy lakókony-
hás, I. emeiéfi "össz-
komfortos, gázboy-
leros szép. ú j laká-
somat 3 szobásra 
költségtérítéssel. — 
..Bzitos megegye-
zünk MfífíS" jeligére 
a Hirdetőbe. 

l'res albérleti szoba-
konyhát keresünk. 
Idősebb gyermekte-
len házaspárnak. — 
..Pontos fizető 68679" 
jeligére a Hirdető-
be. 

Egyszintű családi 
haz epitesere alkal-
mas telek eladő. — 
Szeged. Lajta u. 5. 
szám. Kábelgyár 
mögött. 

A L L A S 

A szőregi Egyetér-
tés Tsz községi gu-
lyája keres. Lakást 
biztosítunk. 

Perfekt gép- és 
gyorsírói keresünk. 
Jelentkezés hétfőn 
8—15 óráig. Szegedi 
Tervező Szövetkezet, 
Mérey u. 8., c l em. 

Számlázó gépírónőt 
azonnali belépésre 
felveszünk. MÉH 
Vállalat, Szeged, Tá-
bor u. 7/b. x 

Állami vállalat épí-
tészt keres gyakor-
lattal. technikusi 
végzet tséggel Posta-
f iók: 29. x 

Gumijavító ipari 
tanulót felveaz 15-
17 éves korig Fölk 
Dezső gumijavító, 
Kiskundorozsma. 

Női fodraszsegédeit. 
aki önállóan dol-
gozik. feb esz Her-
nik József fodrász-
mester. Szentes. Dó-
zsa György u. 85. 

H Á Z A S S Á G 

35 éves egyedülálló 
asszony nyugdíj jal , 
lakással megismer-
kedne háznsssg eél-
tából jobb nyugdí-
jas. egyedülálló fér-
fivel. Levelek ..Meg-
becsülés" jeUz-re 
szentesi Hirdetőbe 
kérek. 

i t ó T P B 

Kölcsönözzön; mo-

dern tazcnú és »nya-

8" női. férfi eskü-

vői, a lkalmi ruhát 
és kelléket. Jelmez-

kölcsönző Vállalat 

fiók. Szeged. Lenin 

krt. 34. 

készpénzért 
kiadó. Víz van. Ü1-
szeged. Bérkert „ 
91 sz. 
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