
1965. MÁRCIUS SI. SZERDA 

NÉVNAP: ARPAP 

ATFUTO ESŐK 
Várható Időjárás szerda 

esilg: felhőátttmulásnk, egy-
U t helyin átfutó csővel. A 
nappali felmelegedés csök-
ken. Várható legmagasabb 
nappali hőmérséklet 9—14 
fok között. (MTI) 

A Nap kél Ti óra 26 perckor, 
es nyugszik ÍR ora 12 perckor. 
A Hold kel 5 óra 17 perckor, 
es nyugszik IS óra 24 perckor. 

VtZALLAS 
A Tisza vl/állasa Szegednél 

kedden p|usz 562 cerftlméter. 

NEGYVEN EVE, 
1025-ben Róbert Andrews M11U-
kan Nubel-dijus amerikai fizikus 
számos nagyjelentőségű felfede-
zéseinek sorát egy újabbal, a 
koziplkus sugarak felfedezésével 
gyarapította. Kétséget kizáróan 
megállapította: a sugarak az úr-
ból jönnek, de nem a Napból 
erednek mert a sugárzás erős-
sége mind nappal, mind éjjel 
azonos mérvű A kozmikus su-
garak bossza rendkívül kicsi, vi-
szont valamennyi Ismert sugár 
kozl a legerőteljesebb. 

HOSZ EVE, 
1045. március 31-én felszabadult 
Dunaszeg, Lehény, öttevény, 
Maglóca, Bősárkány. SUttör (ma 
Sopronhorpács). Hidegség, Kop-
ha>a. Nagycenk, Und. Vasvár. 
Körmend, Kondorta, Szentgott-
hárd. Öriszentpéter. Csurgó, Sár-
mellék. 

Az óbudai gázgyár megkezdte 
a gázszolgáltatást. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Este 7 órakor: Leányvásár. 

Somlay-bérlet. Vége kb. 10 óra-
kor. 

KAMARASZÍNHÁZ 
Ma nincs előadás. 

MOZIK 

A Szabadság Moziban nincs elő-
adás. - Fáklya: negyed 4. tél S 
es háromnegyed a orakor: Tár-
gyalás. — Vörös Csillag: délután 
2 éa 4 érakor: Caodálatoa ma-
lom. este R és negyed 0 órakor: 
Féltékenység. 

Postás Mozi: fél 6 és fél I óra-
kor: Rtgoletto. — Olasz opera-
Ilim. 

INSPEKCIÓ* ÁLLATORVOSI 
SZOLGALAT 

Szeged város területér* 
Március 27-től április 2-lg eate 

S órától reggel B óráig (vasár- és 
ünnepnap nappal Is) elsősegély 
és nehézellés esetére ügyelete*: 
dr. Rosti Ince ál lami állatorvos. 
Lakása: Gogol u S. Telefon: 
SB-48. 

Az állatorvos kiszállításáról 
á hivő fél köteles gondoskodni. 

x l elhívás: Felhívom s galamb-
tartókat, hogy a tavaszí vetések 
megvédése érdekében láss. ápri-
lis 1-től április 30-ig a galambjal-
kat zárták el. Azok ellen, akik 
felhívásomnak nem tesznek ele-
get a Szeged m. j. városi tanács 

3 1059. az. rendeletének 14. pa-
ragrafusa alapján szabálysértési 
eljaraat fogok Indítani. kt)8. 

— DÁVID ZASZI/AVSZ-
KIJ . a neves publicista el-
hunyta alkalmából a Ma-
gyar Újságírók Szövetségé-
nek Elnöksége táviratban fe-
jezte ki részvétét a Szovjet 
Üjságirók Szövetségének. 

F. A. Jagyogyin 
professzor, a nemzetközi 
atomenergia-ügynökség fő-
igazgató-helyettese néhány 
napot Magyarországon töl-
tött. Fogadta Jánossy La-
jos professzor, az Országos 
Atomenergia Bizottság el-

nöke és lúótj Péter, a kül-
ügyminiszter első helyette-

— ELUTAZOTT Budapest-
ről Miodrag Avramovics, a 
Jugoszláv Újságíró Szövetség 
főtitkára, aki a két ország 
újságíró szövetségének 
együttműködéséről folytatott 
tárgyalásokat a MUO&Z ve-
zetőivel. 

H A MAGYAR SZÓ KI-
TÜNTETÉSE. Tito jugoszláv 
köztársasági elnök a Testvé-
riség-Egység ezüstkoszorús 
érdemrenddel tüntette kí a 
20 éves Magyar Szót, a jugo-
szláviai magyarok lapját. 

— Korszerűsítik a dorozs-
mai vendéglőt. A helyi föld-
müvesszövetkezet 150 ezer 
forintot fordít az átalakítási 
munkálatokra. A cukrászda 
és a vendéglő közti tsz-iro-
dát megvásárolták es har-
monika rendszerű ajtókkal 
kapcsolják majd a két he-
lyiséghez. Ez lehetővé teszi, 
hogy nagyobb rendezvények 
alkalmával a három helyi-
séget egybenyitják. 

p á l y a z a t 
Az Építésügyi es az Egészség-

ügyi Minisztérium pályázatin 
hirdet falusi egészségügyi léte-
sítmények, azaz négy egymástól 
eltérő körzeti rendelő megterve-
zésere. A pályázati kiírás mar 
átvehető az Építésügyi Minisz-
térium tervezési főosztályán (Bu-
dapest, V., Beloiannisz utca 2.). 
s ugyanide kell elküldeni — ki-
zárólag postán — a kész pálya-
munkákat . A legjobb tervek dí-
Jazasára 180 000 forintot Irányoz-
tak elő A bíráló bizottság legké-
sőbb Július 20-ig hozza nyilvá-
nosságra a pályázat eredményét. 

::.jö csont 

— 340 darab hízó sertést 
ad át a napokban a tisza-
szigeti Búzakalász Tsz a 
felvásárló szerveknek. Ko-
rábban vállalta, hogy a le-
szerződött 850 sertés 40 szá-
zalékát április 4 tiszteletére 
nieghizlalja. 

— A szegedi járás 18 köz-

ségének határában rendel-

delték el a közmunkák ke-

retében végrehajtandó, álta-

lános mezei pocok- és egér-

irtást. a munkát terv sze-

rint április 5—15-e között 

kötelesek végrehajtani az 

érintett községek lakosak 

Előadások 
— rendezvények 

•» Ady Endre és á népköltészet 
címmel dr. Lükő Oábor tart elő-
adást március 31-én, szerdán dél-
után 6 órai kezdettel a tudo-
mányegyetem Embertani Intéze-
tenek tantermében a Magyar 
Néprajzi Társaság szegedi cso-
portjának ülésén. 

— Tanári hangversenyt rendez 
április 2-án, pénteken este 7 órai 
kezdettel a Liszt Ferenc Zeneis-
kola az intézet hangversenyter-
mében. Műsoron Bartók, Farkas. 
Glier, Kabalevszkij, Mosztrasz, 
és Pahor müvei szerepelnek. 

— A kommunista erkölcs né-
hány kérdése cimmel ma dél-
után 6 órái kezdettel a TIT Ká-
rász utcai klubhelyiségében dr. 
HoruczJ László egyetemi adjunk-
tus előadást tart. 

— Kiállitás nyíl ik hazánk fűé-
szabadulása 2<i évfordulójának 
tiszteletére április 3-án, szomba-
ton délelőtt fél 11 órakor a Sze-
gedi Orvostudományi Egyetem 
gazdasági igazgatóságának nagy-
termében. Ezt követően délelőtt 
fel 12 órakor az orvostudományi 
egyetem tanácsa ünnepi ülést 
tart a szemészeti klinika tan-
termében. 

A lottóhúzások 
áprilisi menetrendje 
A Sportfogadási és Lottó 

Igazgatóságon elkeszült a 
lottósorsolások következő 
havi menetrendje Eszerint 
áprilisban 5 lottóhúzás lesz, 
négy vidéken, egy pedig a 
fővárosban. 

Április 2-án Putnok, 9-en 
Pacsa. 16-án Devecser, 23-
an Tótkomlós lesz a lottó-
sorsolás színhelye, majd áp-
rilis 30-án Budapesten. 

A r e n d ő r s é g k é r é s e 
A rendőrség sorozatos csalas 

elkövetése miatt eljárást indí-
tott Pál ly Lajos 3B éves épület-
es műbútorasztalos kisiparos. 
Budapest, VIII. , kerület Bérko-
csis u. 24. szám alatti lakos el-
len. Palfy az ország különböző 
részéin megrendeléseket vett fel 
redőny készítésre, nagy összege-
ket vett át előlegként és a vállalt 
kötelezettséget nem teljesítette. 

A VI I I kerillel rendőrkapitány-
ság kéri a károsultakat, jelent-
kezzenek személyesen, vagy 
írásban. Budapest. VIII . . Vig u. 
36.. n i . emelet 310-es szám alatt, 
vagy telefor.on 340-380 (146-os 
mellékállomás.) 

— A legöregebb magyar 
eszperantista. Balatonsze-
pezden él a 92. éves Molnár 
Gyula, aki egészen fiatal ko-
rában tanult meg eszperantó-
ul. A múlt nyáron a Bala-
tonnál üdült külföldi turis-
ták kölcsön kérték a csónak-
ját és csónakázás közben 
kiderült, hogy talán a világ, 
de Magyarországon biztosan 
a legöregebb eszperantista 
csónakáztatta meg a turistá-
kat 

Aranyoklevelet kapott 
Csongrád megye és Szeged 
irodalmi színpadainak a Mó-
ra Ferenc Művelődési Ott-
honban tartott vetélkedőjén 
a Szegedi Fiatalok Irodalmi 
Színpada. Két szegedi járási 
együttest, a szőregieket és a 
sándorfalviakat ezüstokle-
véllel jutalmazott a zsiiri. 

«— Prágában és Pozsony-
ban magyar filmnapokat 
rendeznek hazánk felszaba-
dulásának 20. évfordulója 
alkalmából. Az ünnepi film-
napokra Kondor István ve-
zetésével delegáció utazott 
Csehszlovákiába. A küldött-
ség Szemes Mihály filmren-
dező, Dallos Szilvia színmű-
vésznő és Hegyi Barnabás 
operatőr. 

— Csővázas szín építését 
tervezi az újszentiváni Oj 
Élet Tsz. A 288 négyzetmé-
ter alapterületű szín 220 
ezer forintba kerüi. Ezzel 
megoldódik a tsz mezőgaz-
dasági gépeinek téli tárolási 
problémája. 

Rádió- és televízióműsor 
Szerda 

KOSSUTH RADIO 

4.34 Hirek. 4.35 Vldóman, fris-
sen. í.oo Hírek. 5 05 Faluradlo. 
5.00 Hirek. 6.23 Orvosi tanácsuk. 
7.00 Hírek. 7.10 ü j könyvek. 7.30 
Színház- es mozimüáor. 8.00 Hí-
rek. 8.05 Műsorismertetés. 8.15 
Operaegyüttesek. 8.08 Rádióisko-
la. 18.00 Hírek. 10.10 Napiren-
den . . 10.15 Könnyűzenei hír-
adó 11.uo Iskolaradió. 11.15 A 
várpalota! bányászok Beké kó-
rusa énekel. 11.20 A Szabó csa-
lád. 12 00 Hírek. 12.15 Nótacso-
kor. 1-2.37 A vidéki színházak mű-
sora. 13.00 Vita a korszeri! gaz-
dálkodásról. 13.20 Zenekari mu-
zsika. 14.Ml Hírek. 14.10 A Magyar 
Rádió es Televízió gyermekkóru-
sa énekel 14.25 Lányok, asszo-
rjjok. 14.35 Mozart-dalok 15.18 
Koltai Olga és Csapó Károly éne-
kel. 15.35 Mai magyar elbeszé-
lők. 16.00 Hirek. 16.10 Tánczenei 
koktél. 17.05 Megemlékezés Gel-
lért Andor Endréről. 17.20 Schu-
bert-zongoramüvek 17.56 Műsor-
ismertetés. 18.00 Mi történi a 
nagyvilágban? 18.15 Hazánk hí-
rei. 18.20 Bemutat juk új opera-
felvételeinket. 18.35 A Májusfá-
val kezdődött . . . 18.54 Jó éjsza-
kát. gyerekek: 20.00 Esti Króni-
ka. 20.25 Gondolat. 21.05 A Ma-
gyar Rádió és Televízió szimfo-
nikus zenekarának nyilvános 
hangversenye a stúdióban. Kb 
22.00 Hirek. 22.05 Időszerű nem-
zetközi kérdések. 22.15 Sporthí-
rek. 23.00 Nonamura 23.10 Köny-
nyűzene. 24.00 Hirek. o.io Eil 
zene. 

PETŐFI RADIO 

6.00 Hirek. 6 10. Torna. 7.00 Hi-
rek 8.00 Hirek. 8.00—10.58 Azonos 
a Kossuth rádió műsorával. 14.08 
Simándy József operettdalokat 
énekel. 14.18 Tdőjárásjelentés. 
14.36 Tánczene. 15.00 Hírek. 15.06 
Az Iskolarádió zenei melléklete. 

16.05 Orvosi tanácsok. 16.10 o p * 
rareszletek. 16.58 Az üzemszerve-
zésről. 17.00 Hirek 17.10 Verbun-
kosok. 17.42 Hirdetőoszlop. 17.57 
Muszorgszkij: A halál dalai es 
táncai. 18.20 A tudomány nagy 
századai. 18.45 Fúvósátiratok. 
18.00 Hirek. 18.06 Banda Ede 
hangversenye a stúdióban. 18.40 
Marx és Engels műveinek XVI . 
kötetét isim rtetl Kiss György. 
10.50 Könnyűzenei híradó. 20.33 
Előszóval — muzsikával. Kb. 21.00 
Hirek. 22.56 Ügetőverseny-ered-

mények. 23.00 Hírek. 
* 

Hazánk felszabadulásának 30 
evlordulója alkalmából a Magyar 
Televízió április 3-án ünnepi mű-
sor sugároz. Szombaton délelőtt 
9 ora 50 perces kezdettel hely-
színi közvetítést adnak a Kos-
suth Lajos térről az Ál lami 
Zászló felavatásásáról. 1Q óra 55 
perces kezdettel pedig • Parla-
mentből jelentkezik a televízió, 
ahonnan helyszint közvetítésben 
számol be az országgyűlés ün-
nepi üléséről. 

TELEVÍZIÓ 

8.40 Dr. Kildare: A kabala. 
Magyarul beszélő amerikai f i lm. 
(ism.) (14 éven felülieknek!) 10.30 
Az elsők. Riportfi lm. (Ism.) 10.30 
Flő tenger. Angol kisftlmsorozat. 
A mélység vámszedői. (Ism.) 
17.08 Hfrek. 17.15 A Magyar Hir-
dető műsora. 17.25 Bagolyvár. 
17.55 Vár a mezőgazdaság Kis-
film 18.20 Visszapillantó tükör. 
Önkéntes rendőrök a közleke-
désben. 18.30 Üzenet a nagyvi-
lágba. A bélyeg útja születésé-
től napjainkig. 18.55 Esti mese. 
18.00 Mátrai Betegh Béla színhá-
zi jegyzete. 19.16 Közvetítés s 
Nemzeti Színházból. Shakes-
peare: Macbeth. (14 éven felüliek-
nek I) A szünetben: kb. 20.10 Tv-
hiradó. napi jegyzetünk. 22.10 
Tv-híradó, n . kiadás. (MTI) 

Gyászközlemények 
Köszönetei mondunk mind-

azoknak, akik drága jó anyu-
kánk temetésén megjelentek, fáj-
dalmunkat részvétükkel s virá-
gaikkal enyhíteni igyekeztek. 
Dr. Aj lay esalád. 4811 

Mély fá jda lommal tudatjuk, 
hogv szeretett férj, NAGY IOA ! 
MIHÁLY, életének 78. évében el-
hunyt. Temetése (olyó hé 31-én 
tl órakor lesz a belvárosi teme-
tő kupolacsarnokából. A gyá-
szold csalad. T. 3832 

Szomorú szívvel tudat juk, 
hogy szerelelt sógor. BALOGH 
IÖZSKF, életének 79. évében vá-
ratlanul elhunyt. Temetése folyó 
hó 31-én 13 órakor lesz a belvá-
rost temető kupolacsarnokából. 
A gyászold család. T. :«du) 

Mély fa jdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett édesanya. özv. 
HUJBEK JÚZSEFNE. éleiének 73. 
évében hosszú szenvedés után el-
hunyt. Temetése folyó hó 31-én 
13 órakor lesz a református te-
mető ravatalozójából A gyászoló 
esalád. T. 3629 

Mindazoknak, kik felejthetet-
len halottunk. VÖRÖS MATYAS 
temetésén részi veitek, fájdal-
munkat rés»\étitkltel és virá-
gaikkal enyhíteni Igyekeztek, ez-
úton mond köszönetei a gyá-
szoló család. T. 3625 

Mély fá jdalommal tudatjuk, 
hogy drága jó edesanyánk, 
nagymama és dédmama. özv. 
\ IRAG JÖZSEFNE Szögi Etel, 
életének 68. évében hosszú szen-
vedés után elhunyt. Temetése 
folyó hő 31-én 15 órakor lesz az 
alsóvárosi temető kápolnájából . 
A gyászolo család. T. 3623 

Mély fá jdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett édesanya^ nagy-
mama és dédmama. BORCSOK 
GYORGYNÉ. életének 73. évé-
ben rövid szenvedés után el-
hunyt. Temetése április l-én 14 
órakor lesz az alsóvárosi temető 
kápolnájából . A gyászoló csa-
lád. Mihálytelek. T. >826 

Mély fá jdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett féri, apa és 
nagyapa, LEINWEBER FERENC, 
nyugdijas, életének 68. évében 
hosszú es türelmesen viselt szen-
vedés után elhunyt. Temetése áp-
rilis l-én lé órakor lesz a belvá-
rosi temetőben. A gyászoló esa-
lád. T. 3627 

Mely fá jdalommal tudatjuk, 
hogv szereteti kisleányunk. VASS 
I .ASZLÖNg Varga Anna Mária, 
életének 21 évében tragikus kö-
rülmények között elhunyt. Te-
metett folyó hó 31-én 12 órakor 
lesz a Gyevi-temetó ravauloza-
jaból. A gyászoló család. T. 3626 

Házfelügyelői laká-
som elcserélném fő-
bérletlért. Szeged, 
József A. sgt. 24. x 

3 családos házaspár 
albérleti lakást ke-
res. Földet megmű-
velésre vagy haszon-
bérbe vállalok. — 
„Tavasz 4752" Jellgé-
I!- Sajtóházba. x 
l'ogorvosnó r.-nd-lő-
nek szobát keres. -

Rqndelő 4724" jel-
igére Sajtóházba, x 

l res albérleti szobát 
keresünk három fel-
nőtt nő családtag ré-
szére. „Mielőbb 
4702" Jeligére Sajtó-
házba x 

Elcserélem 3 szobás 
komfortos lakáso-
mat 2x1 szobásra. — 

Napsütéses 4774" 
jeligére Sajtóházba. 

x 

Elcserélném 4 szo-
bás komfortos la-
kásomat 3x1 szobáa-
ra. „Azonnal 4773" 
Jtligero Sajtóházba. 

x 

Ogyesszal kétszobás. 
Összkomfortos laká-
somat elcserélném 3 
s-obásra. Gyovat, I. 
épület D. H. x 

Elcserélném 1 szoba.* 
komfortos belvárosi 
lakásom. 3 szoba, 
összkomfortos bel-
téroslra. ..Sürgős 
«84»' jeligére Sajtó-
házba. x 

Leválasztható vagy 
Üres belvárosi szo-
bát keresek, költség-
térítéssel. ..Idős asz-
szony 4688" jeligére 
a Sajtóházba. x 

Alsóvárosi 1 szoba, 
konyha, éléskamra, 
fáskamrás. udvari 
lakásom elcserélném 
kt't szeba összkom-
fortosra. .,Költségté-
rítés 4R41" jeligére 
Sgjióházba. 

Elcserélnénk buda-
pesti földszintes, 
napényee. szoba, 
konyha és mellékhe-
.yiségekbóu ailo fó-
bérlcti lakásunkat 
szegedire. Talpa 
István, Budapest, 
XL ker. Kondoros! 
ii, l • - x 
Elcserélném újsze-
gedl összkomfortos, 
központi fűtéses, I. 
emeleti, modern 2 
szobás lakásomat, 
budapesti 2 szoba, 
személyzetis össz-
komfortos lakásra. 
Megegyezés alapján. 
Cím: Hras Tlvadar-
né, Szeged, Ogyesz-
sza 17., „ A " épület, 
I. e. 4. a. 

2 férfinek albérleti 
szoba kiadó. Lázér-
né. Dánt u. 6. 

Szép nagy szoba, 
konyha, spájz, fás-
kamrából álló laká-
som elcserélném ha-
sonlóval, vagy ki-
sebbre. ösz u. 18. 

Külön bejáratú bü-
torozott szoba két 
személy részére ki-
adó. „Felsőváros 
4758" Jeligére Saj-
tóházba. 

Budapesti, Pesterzsé-
bet központ jában 
szép. egészséges fő-
bérleti nagy szobás, 
félkomfortómat sze-
gedi kis családi ház-
ra (lehet romos is), 
házrészre, fél házra 
cserélem, vagy élet-
Járadékkal átveszem. 
Lakáscsere ls érde-
kel. ..Zöldövezet 
4786" leiigére a Saj-
tóházba. 

Szép bútorozott szo-
ba április 1-ére dt-
ákleánv részére ki-
adó Kálvária tér. 
Menhely ii, sarok. 

S/abndrendelkez.ö 
főhérleti szobát, 
esetleg Felsővároson 
keresek költségtérf-
léssel. Szeged, Szil-
iért sgt. 51. 

Üzlethelyiség SZTK 
mellett elcserelhető, 
belvárosi lakásért. 
Megegyezéssel. „Üz-
lethelyiség 4857" jel-
lgáre Sajtóházba. 

Külön bejáratú bú-, 
torozott szobába fér-
fi szobatársat kere-
sünk. Tisza Lajos u. 
38. 

Külön bejáratú al-
bérleti szoba férfi 
!tikótársna|r kiadó. 
Sziliért sgt 11, 

Ogyesszal két szoba 
összkomfortos, köz-
ponti fűtéses, szö-
vetkezeti lakásom 
elcserélném két egy 
szoba összkomfortos 
szövetkezeti, eseti 
leg főbérleti lakasra. 
..Megegyezünk 68840" 
jeligére a Hirdető-
be. 

Nagyméretű szoba, 
konyha, előszoba, 
kamra, WC-ből ál-
16 magasföldszintes 
lakást cserélnék 2, 
vagy > szobás la-
kással. ,.Költéget té-
rítek 68942" jeligé-
re a Hirdetőbe. 

Külföldre utazó ér-
telmiségi dolgozó nő 
rendesen bútorozott, 
külön bejáratú szo-
bát keres. „Érték-
megőrzés 68846" jel-
lgére * Hirdetőbe. 

Egy szoba komfor-
tot cserélek kettő 
szoba komfortos la-
kásért, költségtérí-
téssel. „Megegye-
zünk 68964" jeligére 
a Hirdetőbe. 

Elcserélem szoba-
konyhás lakósom 
szobáért. Külterület 
is lehet. Veresács u. 
45. sz. 

Külön bejáratú szo-
ba kiadó rendes há-
zaspárnak. Üjszeged, 
i Bérkórt u t f a S ^ B 
Elcserélném uj ház-
ban egyszobás, nagy 
konyhás, fúrdőfül-
kés, komfortos la-
kosomat egy- vagy 
másfél szobás össz-
komfortért. „Hús-
vét 68978" jeligére a 
Hirdetőbe. 

Szuterén 2 szoba-
konyhás lakásom el-
cserélném másfél 
szoba összkomfor-
tért. Török u. 9/a. 

Elcserélném balváro-
st. nagyméretű szo-
ba-konyhás lakáso-
mat (gáz. viz. benT) 
garzon lakásért. — 
..Megegyezés 68979" 
Jeligére a Hirdetőbe. 

Djszegeden kétszo-
bás összkomfortos 
<>TP tarsasház bel-
városi lakáscserével 
átadó. „Napsugár 
68981" jeligére a 
Hirdetőbe. 

2 szoba összkomfor-
tos lakást cserelnék 
1 szoba öszkomfor-
tos és 1 szoba laká-
sért. „Belvárosi 
68890" jeligére a Hir-
detőbe. 

Szövetkezeti lakást 
azonnali fizetéssel 
átveszek. „Szeged 
68973" Jeligére a Hir-
detőbe. + x 

Hódmezővásárhelyi 
szoba, konyha, spáj-
zos lakásom elcse-
rélném megegyezés-
sel kisebb szegedi-
ért. Dunainé, Szeged, 
Felső Tisza-part 22. 
szám. x 

Két fiatal értelmisé-
gi dclgozó nő bel-
városi albérletet ke-
res. „ Sürgős 68921" 
jeligére a Hirdető-
be. x 

2 szoba összkom-
fortos udvari, föld-
szintes, tágas la-
kást cserélnék egy-
szoba összkomforto-
sért. I. emeletig. — 
„68889" Jeligére a 
Hirdetőbe. 

Belvárosi szép nagy-
méretű földszínű, 
egyszobás, komfor-
tos lakásomat elcse-
rélnem kétszobás, 
vagy egyszobás, elő-
szobás, nagyméretű 
lakásért- „Csak Bel-
városban 68922" Jel-
lgére a Hirdetőbe. 

Elcserélném három-
szobás, hallos, für-
dőszobás, főbérleti, 
kertes. vhJalakáso-
mat kétszobás össz-
komfortosért I. eme-
letig. Petöfitelep, X. 
u. 606. x 

Ház eladó ÜJ-Petófi-
it'iep. Dobogo u. 13. 
Az Algyői ut mej-
lett. x 

Budapesti lakásért 
elcserélem szegedi 
két és fél szobás, 
összkomfortos, ma-
gasföldszintes laká-
som. „Sürgős 690 14" 
jeligére a Hirdetőbe. 

Bútorozott szoba ki-
adó 2 dolgozó nő-
nek. Érd.: csak dél-
előtt. Nagy. Móra u. 
24. 

Magános dolgozó nő 
kü lön bejáratú üres, 
vagy bútorozott szo-
bát keres. ..Rendes 
68888" jeligére a Hir-
detőbe. 

Belvárosi 1 szoba, 
fáskamrát cserélnek 
1 szoba, konyha, 
élés- és fáskamrás 
lakásért. ..Mielőbb 
68916" jeligére a 
Hirdetőbe 

Két kisleánynak, 
vagy dolgozó 'nőnek 
albérletet adok. Áp>-
rilis l-re. Gólya u. 
20. Szűcs. 

Szoba, konyha, 
spájz, fáskamrás la-
kásom elcserélem 
egy szobaért. „Bútor-
ral 09003" jeligére a 
Hirdetőbe. 

Vennék egy kétszo-
bás beköltözhető há-
zat 40 000 Ft kp. a 
többit reszletre. 
esetleg tulajdonossal 
megosztva. Ajánla-
tot Csereklyei, Kecs-
kemét, Vi l lám u. 6. 

x 

Béktelepen 2 szobás 
magánház, kövesút-
nal azonali lakásáti 
adással eladó. Erd.: 
Rom u. 10'b. Felső-
városi Cipőgyárnál . 

x 

Ház eladó kettő la-
kásátadással. eset-
leg felerészben ts. 
Érd.: Homok u. 16.. 
csak 16 óra után. x 

Társasház építésére 
alkalmas telek el-
adó. Petőfi S. sgt. 
38. x 

Egyszoba hallos, I. 
emeleti, belvárosi, 
összkomfortos, gáz-
boyleros lakásomat 
elcserélném két szo-
ba. vagy ennél na-
gyobb összkomfor-
tos lakásért. „Meg-
egyezéssel 68998" jel-
igére a Hirdetőbe. 

Külön bejáratú bú-
torozott szoba kiadó 
4 leány, vagy férfi 
részére azonnal. Üj-
szeged Rózsa Ferenc 
sgt. 53. Orincsék. 

Háromszobás össz-
komfortos bázat, 
vagy öröklakást ven-
nék. Nagykörűi ig. 
„Készpénz 4850" Jel-
igére Sajtóházba, x 

Kettő házhely, Uyá-
!a községben min-
den elfogadható 
árét eladó. Algyői 
út 16. sz. 

2 szobás ház része 
eladó. 60 000 Ft kp. 
Kállay fasor 18. sz. 

Két dolgozó számára 
szép szoba kiadó.. 
„Nem dohányzó 
68918" Jeligére a Hir-
detőbe. 

Két dolgozó férfi ré-
szére bútorozott szo-
ba kiadó ágynemű 
nélkül . Szivárvány 
u. 45. 

Bútorozott szoba két 
diákleány részére 
kiadó. „Azonnalra 
69029" Jeligére a 
Hirdetőbe. 

i n g a t l a n 

Petőfitelep. 1 szoba, 
konyha-előszobás 

házrész eladó. 25 000 
Ft kp, a többit rész-
letre. Azonnal be-
költözhető. Érdek-
lődni egész nap. Pe-
tőfitelep, 2g utca 

724 » * 

Baktóban 5'5 n-öles 
csemegeszőlőa, gyü-
mölcsös ken . lakha-
tó kis házzal, mel-
léképületekkel eladő. 
villany, víz bent. — 
Hídverő u. 23. 

Eladó egy fél ház l 
szoba, konyha cse-
relakással, esetleg 
egy kis helyiség el-
foglalással. Érd.: 
Sajka u. l/a. Emele-
ten. 

Eladó magánház 1 
szoba, konyha, kam-
ra. szép gyümölcsös-
sel azonnal átadó. 
Pétőfitelep. Bank 

bán u. 72., volt 
xxrv. a. 

Kiskundorozsma, 
Pe|.ófi u. 25. sz. ház 
eladó. Erd.: levélben 
Budapest, JJ„ Szász 
Károly u 4., III. e. 
2 Komaromlne. 

Csaba u. 63. alatti 
200 n-öl telek kis 
melléképülettel el-
adó. Érd. Pető f i t-
lep. Kalász u. 4. sz. 
(XIX. u. 891.) 

Teréz u. 25/a számú 
ház 1 2 része teljes 
lakásátadással azon-
nal eladó. Érd.: du. 
Janosiék. 

Beköltözhető kétszo-
bás összkomfortos, 
üvegezett, verandás 
ház eladó. Címeket: 
„Hókusi Kórháznál 
68962" Jeligére a 
Hirdetőbe. x 

Kétszobás fél ház. 
egy szoba-konyhás 
lakáscserével eladó. 
Arvfz u. a/a. 

2 szoba összkomfor-
tos új családi ház 
eladó. Ságváritelep. 
Kénytelen sor 13. 

Kis házrészt 1 helyi-
ség beköltözéssel 
vennék. „Sürgős 
68900" jeligére a Hir-
detőbe. 

Tiszavirág u. 14. 
gyümölcsös (eléből 
kiadó. Érd : Maros 
11. 9. Kazincziné 

2 szoba összkomfor-
tos fél magánházat, 
vagy házrészt 2 Idős 
nő részére vennék. 
Telep kizárva — 
• Készpénzzel fizetek 
68931" jeligére a 
Hirdetőbe. 

Beépíthető házhely, 
270 n-öl. műú t mel-
lett. villamostól 5 
perc eladó. Algyői 
u. 10. x 

Szegeden, két, vagy 
négylakásos társas-
ház. építéséhez tel-
ket keresek. „Kö-
vesút, viz 69005" jel-
igére a Hirdetőbe. 

Eladó kétszobás 
szép. kertes családi 
báz átadással. Csal-
lóközi út » / « . 

Beköltözhető há-
romszobás, keites, 
családi haz, egyeme-
letes, Rózsa Ferenc 
sgt. 52. alatti sür-
gősen eladó. Felvi-
lágosítást ad az ár-
ról és megtekinthe-
tőségéről. Dr. Csete-
nyi. Kiskunhalas, 
Szilády Aron u. 
23. x 

Eladó lebontásra 
5x3 méteres mellék-
épület. Zákány u. 29. 

Újszegeden műútná l , 
kertes ház eladó. — 
Szegeden levő la-
káscserével. Lövölde 
u. 56. x 

á l l á s 

Tekealltlo f i úsa i 
vagy leányokat 
azonnal felveez a 
SZAK tekeszakosz-
talyu. Jelentkezni 
délután 2 órától : Vö-
rösmarty u. 5. sz. 
Közgazdasági érett-
ségivel könyvelő nő 
hatéves gyakorlattal 
Szeged területén el-
helyezkedne. „Tisza 
68977" Jeligére a 
Hirdetőbe. x 

Elsőéves gép- és 
gyorsíró iskolába já-
ró leányka elhelyez-
kedne 4 óras ad-
minisztrációs mun-
kakörbe. „Sürgős 
68974" jeligere a 
Hirdetőbe. 

Perfekt gyons- és 

tépírónőj keresünk 
zegedi Tervezd 

Szövetkezet. Mérey 
u (. x 

E G Y e b 

Fürészreszelők, rás-
polyok ujravágása, 
lapostűreszelók ké-
szítése. Pulcz u. 11. 
Beszelővágónál. x 

Nagymarosi nemesi-
tett piros ribizlitő a 
Szegedi Földmüves-
szövetkezet Szem 
István téri 24. Zöld-
ségboltban, Mik-
száth Ká lmán u„ 
Vetőfhagboltban bár-
milyen menyisegben 

kapható. x 

29-én 12 és 1 óra kö-
zött elvesztettem 

horgászfelszerelése-
met. egy gyékény-
szatyorban volt. Be-
csületes megtalálót 
kérem ö tha lm i u. 36. 
sz. alá Jutalom el-
lenében szívesked-
jen leadni. 

Bclieget legelőnyö-
sebben vásárolhat, 
értékesíthet. Falus 

bélyegkereskedés. 
.Kelemen u. 4. x 

Kovácstanulót íel-
veszek. Kovács. 
Moszkvai krt. 24. x 

JOL gépelő admi-
nisztrátor elhelyez-
kedne. Gyorsírást is 
tud. „Sürgős 4815" 
jeligére Sajtóházba. 

Cipőfrstes mindén 
színben szakszerűen 
készül Szent Miklós 
1. 7. Felsőváros x 
16 q vstőbu.-gonya 
eladó. Ábrahám Jó-
zsef. Zákányszék. 
Lázár iskola mellett. 

Ncgy- ötórás háztar-
lári munkára meg-
bízható nő jelentkez-
zék. ' „Mindennap 
477?" Jeligére Saj-
tóházba. 

Gépjárművezető el-
helyezkedne sürgő-
sen. „Tsz vagy vál-
lalat 4678" Jeligére a 
Sajtóházba. x 
Temetői segédmun-
kára. sírásónak két 
férfi munkaerőt fel-
vesz. a Dugonics-te-
mető gondnoksá-

Bokor-. futórózsák, 
ribizli, egres, málna, 
díszcserjék kapha-
tók. Tulliusz Mihály 
Újszeged, Bérkert 
u. 26. x 

Rádiót, televíziót, 
magnetofont, leme-
zeket, fenyképezőgé-
peket, villany ház-
tartási gépeket vá-
sárolunk vagy elő-
leggel átveszünk el-
adásra. Bizományi 
Áruház Vállalat. Szé-
ked. * 

Permetezők javítá-
sát. rézcsövek pót-
lását, hegesztését, 
szakszerűén rézmű-
vesnél. József A. 
Sgt. 38. x 

4 DEL-MAGYARORSZÁG Szerda, 1965, marcin* n . 


