
MR ÁPRILIS «., VASÁRNAP 
HÚSVÉT 

HÜYÖS IDÖ 
Várható időjárás ma estig: 

felhőátvonulások, átfutó 
esőkkel, záporokkal. Időn-
ként megélénkülő, a Dunán-
túlon helyenként átmeneti-
leg erős északi, északkeleti 
szél. A hőmérséklet alaku-
lásában lényeges változás 
nem lesz. Várható legma-
gasabb nappali hőmérséklet 

í 11—16 fon között. (MTI) 

A Nap kél 4 óra 51 perckor, 
és nyugszik ÍR nra 37 perckor. 
A Hold kél 21 óra 36 perckor. 
*s nyugszik 6 óra 11 , perekor. 

VÍZÁLLÁS 
A Tisza vízállasa • Szegednél 

szombaton plusz 364 centiméter. 
1965, ÁPRILIS 19.. HÉTFŐ 

HÜSVÉT 
A Nap kél 4 óra 49 perckor, 
és nj'ugszik 19 óra 38 perckor. 
A Hold kél 22 óra 43 perckor, 
éo nyugszik 6 óra 40 perckor. 

1965. ÁPRILIS 20., KEDD 
NÉVNAP: TIVADAR 

A Nap kél 4 óra 47 perckor, 
é« nyugszik 18 óra 40 perckor. 
A Hold kél 23 óra 45 perckor, 
és nyugszik 7 óra 14 perckor. 

ÖTVEN ÉVE, 
1915. április 19-én halt meg Lö-
vik Károly író és hírlapíró. Or-
szágos hírnevet „A Hét"-ben 
közölt novellái szereztek szá-
mára. Számos regénye gondos 
stihsztának. a szó kitűnő művé-
szének muta t ja . Utolsó éveinek 
regénytermése menekülését tük-
rözi kora valóságától. Ezekben 
a regényeiben stlizált társadal-
mat. álomvilágot, teremtett, ma-
gának. Egy ideig sportlapokat 
is szerkesztett. Szépirodalmi mü-
veiben a különböző sportok je-
lentős szerephez jutnak. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Ma. vasárnap délután fél 3 óra-

kor: Leányvósáry Bérletszünet. 
Ma. vasárnap este 7 órakor: 

Százszor i s szeretlek. Bérletszü-
net. 

Hétfőn délután fél 3 órakor : 
Leány-vásár. Bérletszünet. 

Hétfőn este 7 órakor: Százszor 
is szeretlek. Bérletszünetü 

Kedden este 7 órakor : A Sza-
badkai Színház vendégjátéka. 
Bérletszünet. 

Szerdán délután 3 órakor : Tan-
ner John házassága. TI. Diák-
bérlet. 

Csütörtökön este 7 órakor: 
Százszor is szeretlek. Déryné-
bérlet. 

Pénteken este 7 órakor : Nyu-
gat leánya, n Puccini-bérlet'. 

Szombaton délután fél 3 óra-
kor : Tanner John házassága r n 
Diák-bérlet, 

Szombaton este fél 8 órakor : 
Százszor ls szeretlek Hegedűs-
bérlet. 

Vasárnap délután fél 3 órakor : 
Százszor ls szeretlek. Gárdonyi-
bérlet. 

Vasárnap este 7 órakor: Tan-
ner John házassága. Tömörkény-
bérlet. 

KAMARASZÍNHÁZ 
Ma .vasárnap délután 3 óra-

kor: Jegygyűrű a mellényzseb-
ben. 

Ma. vasárnap este 7 órakor: 
Dnáriok férihez menni. 

Hétfőn délután 3 órakor : Jegy-
gyűrű a mellényzsebben. 

Hétfőn este 7 órakor: Tmádok 
féribez menni. 

Pénteken, szombaton este 7 
és vasárnap délután 3 és e- te 7 
é rakor : Imádok fér jhez menni. 

BÁBSZÍNHÁZ 
Ma, vasárnap délután 3 óra-

kor : Hagymácska. B4rletszünet. 
Hétfőn délután S órakor: Óz, 

a csodák csodája. Bérletszünet. 

MOZIK 

Vasárnap 
A Szabadság Moziban nincs 

előadás. — Fáklya: A nagy ér-
deklődésre való tekintettel a 
Fáklya Filmszínház két előadás-
ban játssza A kőszívű ember 
fiai című filmet, fél 2 és fél 6 
órai kezdetlel. I.. n . rész. Mati-
né: Kétéltű ember. (Fél 11.) — 
Vörös Csillag: A kőszívű ember 
fiai. I.. II. (2 és 6 órakor ) Ma-
tiné: Egy ember, aki nincs. ,Fél 
11.) 

Postás Mozi: Vasszűz. (Fél í . 
fél 8.) Angol film. 

Móricz Zsigmond Művelődési 
ot thon, Mihályiotek: Üj Gilga-
mes. (5 és 7.) Magyar film. 14 
éven felülieknek. 

November 7. Művelődési Ott-
hon, Újszeged: Sodrásban. (6.1 
Magyar film. 

Vasutas Művelődési Otthon: 
Tengeri macska (4.) Román 
film. 10 éven felülieknek. 

Hétfő 
Fáklya: A kőszívű ember fial. 

(Fél 2 és fél 6.) I.. II. rész. — 
Vörös Csillag: A köszivü ember 
fial. I.. II. rész. (2 és 6 órakor.) 

Kedd 
Fáklya: A kőszivű ember fiai. 

(Fél 2 ős fél 6.) I.. Tt. rész. — 
Vörös Csillag: A kőszívű ember 
fiai. I.. TT. rész. (2 és fi órakor. 

Tömörkény I. Müvelőlésl Te-
rem. Peiőfitelop ÜT. u.: Talpa-
latnyi föld. Magyar film. 14 
éven felülieknek. 

INSPEKCIOS ALLATORVOSI 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 
Április 17-től 24-ig este fi órától 

reggel 6 óráig (vasár- és ünnep-
nap nappal is) elsősegély és ne-
hézellés esetére ügyeletes dr. Pa-
lotás Gyula állatorvos. Lakása: 
Partizán u. 7. Telefon: 26-94. 

Az állatorvos kiszállításáról 
n hívó fél köteles gondoskodni, 
felülieknek. 

r 
M o g y o r ó l t é j b a M 

SZEMESZET EN 
Egy éjjeliőr siránkozva kerté 
az orvost: 
— Segítsen, az Ég-sf ereimére! 
— S mi a panasz?... 
— A munkahelyemen. 
esténként majd leragad a tzemem! 

ÜDVÖZLŐLAP 
Egy Törzs-igénylő" ekképp rebegett 
lakásadójának jókívánságot: 
— Kellemes húsvéti ü n n e p e k e t 
és 2-ssoba összkomfortot kívánok! 

SZESZÉLYES ÁPRILIS 
Ilyen tavaszt... 
Nem bolond egy idő? 
Csak esik, esik, esik az eső! 
Tavaly legalább „stílszerűen" kivárta 
a Húsvéthétfőt — a locsolkodásra. 

Küsz Jenő 

A politikai akadémia 
előadása 

Az MSZMP Szeged városi 
bizottsága politikai akadé-
miá jának soron következő 
előadása április 23-án, pén-
teken (él 3 órai kezdettel 
lesz a Fáklya Filmszínház-
ban. Dr. Fehér Istyán egye-
temi ad junk tus „A békés 
egymás mellett élés és a 
háború elkerülhetősége" 
curunel tar t előadást. (A 
zöld színű igazolványok ér-
vényesek.) 

— HALÁLOS KIMENE-
TELŰ AUTÓSZERENCSÉT-
LENSÉG ér te dr. Jánossy 
Gergelyt, a szegedi K Ö J Á L 
főorvosát pénteken Örkény 
mellett, Táborfa lva ha té rá -
ban. Családjával Lengyelor-
szágból jött hazafelé, s egy 
Útszéli fának szaladt autó-
jával. Dr. Jánossy Gergely 
a szerencsétlenség következ-
tében a helyszínen meghalt , 
felesége combcsonttörést, két 
gyermeke kisebb sérülést 
szenvedett. 

Gyászközlemények 

Az üzletek húsvéti 
ny itvatartása 

Április 18-án, vasárnap az utal-
ványos és szabad tejet árusító 
élelmiszer- és tejboltok reggel 
7-től 10 óráig tar tanak nyitva. 
Árusítanak a vasárnap rendsze-
resen nyitvatartó élelmiszer-, 
édesség- es dohányboltok. A pi-
acokon reggel 6-tól 10 óráig le-
het vásárolni. A szórakozóhelye-
ken szombati záróra lesz. Ezen 
a napon az iparcikkboltok és 
áruházak zárva maradnak. 

Április 19-én. bétfőn a vasár-
nap nyitvatartó édesség és do-
hányboltok a megszokott rend 
szerint üzemelnek. Az illatszer-
boltokban reggel 8-tól délelőtt 
Il-ig lehet vásárolni. A piaco-
kon 6-tól 10 óráig árusítanak. A 
vendéglátóipart üzletek vasárna-
pi zárórával tar tanak nyitva. 

Az élelmiszer-, iparcikkboltok 
és áruházak zárva maradnak. 

Szabad kabaci tásunk van 
f. év II.. n i . , IV. negyed-
évében kctrógéppel és do-
serrel történő 

földmunka 
végzésére 
Budapesten és vidéken 
egyaránt. Megrendeléseket 
kér jük Fővárosi Csatorná-
zási Művek. Budapest, V., 
Belolanrisz utca 12. sz. 
megküldeni. 783 MH. 

9 A MAGYAR SZOCIA-
LISTA MUNKÁSPÁRT Köz-
ponti Bizottságának irányel-
vei az időszerű ideológiai 
feladatokról, valamint Szir-
mai István előadói beszéde 
a Központi Bizottság már-
cius 11-i ülésén, füzet alak-
ban is megjelent a Kossuth 
Könyvkiadónál. 

— FOGADÓÓRÁT TART 
a városi nőtanács jogi és 
családvédelmi bizottsága 
kedden délután 5 órai kez-
dettel a Hazafias Népfront 
Vörösmarty utca 7. szóm 
alatti helyiségében. A nők 
kérdéseire dr. Szíjártó Éva 
és Móczó István válaszolnak. 

— A 16. JÁTÉKHÉTRE 
beérkezett 6 396 342 darab 
lottószelvény, ö t találatot 
egy fogadó ért el, a r ra a 
nyereményil leték levonása 
után 1 918 903 forintot fizet-
nek. Négy találatot 117 fo-
gadó ér t el, a nyeremény-
összeg egyenként 20 501,25 
forint. Három találatot 9033 
fogadó ért el, a nyeremény-
összeg egyenként 265 f o r i n t 
A kéttalálatos szelvények 
száma 201 912 darab, ezekre 
a nyereményösszeg egyen-
ként 11,90 forint. 

— Űrhajós bélyegsorozat. A 
posta vezérigazgatóság közli: áp-
rilis 17-én, abból az alkalomból, 
hogy Pavel Beljajev és Alekszej 
I.eonov szovjet űrrepülők ú jabb 
tudományos eredményt értek el 
a világűrben. 1 és 2 forintos 
cimletekbö álló bélyegsorozatot 
bocsát forgalomba. 

Közlemények 
x Büvészcst a Juhász Gyula 

Művelődést Otthonban f. hó 23-
án, pénteken délután 4 és este 
7 urai kezdettel. Közreműködik 
a Budapesten közismert Pataky 
bűvész és asszisztensei, kétórás 
műsorral, ü j bűvész számok! 
Humor! Kacagás! Jegyek 8,—, 
10,—, 12,— Ft-os arban elővétel-
ben is válthatók a művelődési 
otthon i rodá já tan , delelőtt 9—12, 
délután 1—5 óra között. Tel.: 
18-47. A délutáni i f júsági elő-
adásra a belépődíj 4,— Ft. x 

X Értesítjük a lakossagot, hogy 
a kűbekházi lőtéren 1965. április 
22-én, 23-án 8—18 óráig éles lő-
gyakorlatot ha j tunk végre. 4 lő-
térre és a lezárt területre belép-
ni tilos és életveszélyes. Lőtér-
parancsnokság. 

x Húsvéti bá j a Juhász Gyula 
Művelődési Otthonban f. hó 18-
án. vasárnap este 8 órától reg-
gelig. Közreműködik a Sárga-
ingesek gitárzent kara. Táncda-
lokat énekel: Mari Zsuzsanna. 
Tombola. Büfé. Presszó. Belépő-
díj 10,— Ft. 

x Pajtáséit , figyelem! Húsvété 
bábmüsor a Juhász Gyula Mű-
velődési Otthonban 18-án. va-
sárnap délelőtt 10 órai kezdetteL 
Belépés díjtalan. Mindenkit szí-
vesen látunk. 

A Szeged Vároci Közegészség-
ügyi Járvunyügyi Állomás igaz-
gatója, dolgozói es szakszerveze-
ti bizottsága mély fá jdalommal 
tudatjak, hogy dr. JANUSSY 
GERGELY epidemiológia). az 
Egészségügy Kiváló dolgozója, 
á Magyar Népköztársaság Kiváló 
orvosa, a szakszervezeti bizott-
ság elnöke április hó 16-án tra-
gikus körülmények között el-
hunyt. Benne az állomás dolgo-
zói hűséges munkatársukat és 
igaz bará t jukat gyászolják. 

5521 
Mély fá jdalommal tudat juk , 

hogy szeretett fér j . testvér és 
rokon, VIRÁG LAJOS, életének 
37. evében hosszú szenvedés után 
elhunyt. Temetése folyó hó 20-
án 12 órakor lesz a belvárosi te-
mető kupolaesarnokábol. A gyá-
szoló család. T. 3582 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonojciak, Jó barátoknak és 
Ismerősöknek, valamint a Csong-
rád megyei Lapkiadó Vállalat 
munkatársainak, kik szeretett 
édesapánk, nagyapánk. BOZOKI 
FERENC temetésén részt vettek, 
koszorúikkal, vlragaikkal fá j -
dalmunkat. enyhíteni igyekeztek. 
A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak. ismerősöknek, 
munkatarsaknak. kik szeretett 
halottunk, id. APÁNYI JÓZSEF 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal mély fá j -
dalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
A gyászoló család. T. 3579 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak. ismerősöknek, 
sporttársa Írnak. kik szeretett 
fér jem. KOVÁCS ISTVÁN te-
metésén megjelentek, részvétük-
kel és virágaikkal mély fájdal-
mamat enyhíteni igyekeaiek 
Gvásznló felesége. T. 3-576 

Köszönetet mondunk mind-
azon rokonoknak. Ismerősök-
nek, kik szeretett halattunk, 
özv. IRITZ MORTCNÉ temeté-

sén megjelentek, részvétükkel 
és virágaikkal mély fá jdal-
munkat enyhíteni igyekeztek. 
A gyászoló család. T. 3573 

Köszönetnyilvánítás! Mind-
azon rokonoknak, Jó bará tok-
nak, ismerősöknek, kik felejt-
hetetlen fér jem, édesapa, nagy-
apa, dédapa, id. BAKACSI FE-
RENC temetésén megjelentek, 
koszprű- és virágadományaik-
kal fá jda lmunkon enyhíteni 
igyekeztek ezúton mondunk 
hálás köszönetet. A gyászoló 
család. T. 3574 

Köszönetet mondunk mind-
azon rokopoknak, ismerősök-
nek. a Szerszámkovács Ktsz ve-
zetőségének, dolgozóinak, kik 
drága férjem, JAKAB JÁNOS 
temetésén megjelentek, s rész-
vétükkel. s vlrágadományaik-
kal fá jda lmunka t enyhíteni 
igyekeztek. Külön köszönetün-
ket fejezzük ki az I. ker. kör-
zeti ápolónőnek odaadó, fá rad-
ságot nem ismerő munká jáé r t , 
mellyel fá jda lmát enyhiteni 
igyekezett. A gyászoló csalad. 

5484 
Ezúton mondok köszönetet 

mindazoknak, ak ik szeretett; 
drága fér jemet , dr. KALLÓS 
KÁROLYT utolsó út jára elkí-
sérték. Részvétükkel fá jda lma-
mat enyhíteni igyekeztek. 5594 

Mély fájdalommal tuda t juk , 
hogy szeretett fé r j és édesapa, 
BOGÁR LASZLO életének 48. 
évében hirtelen elhunyt. Kíván-
sága szerint a Debreceni Kre-
mntóriumban elhamvasztjuk. A 
gyászoló család. T 3581 

Mély fá jdalommal tuda t juk , 
hogy szeretett feleség. édes-
anya, PATAKI PALNÉ életé-
nek 39. évében hosszú szenve-
dés után elhunyt. Temetése fo-
lyó hó 20-án 11 órakor lesz az 
alsóvárosi temető kápolnájából . 
A gyászoló család. T 3580 

A D A S V E T É L 
Kétszeméíyes""KAJAÍR 
elfogadható árér t el-
adó. Érdeklődni 
„If júsági csónak-
ház' ' gondnokánál, 
Cimbalom eladó, 
pedálos jó hangú. 
Tápé, Tisza sor 24. 

Töltőtollak — golyóstollak 
szakszerű javítása, töltése. Leszállított javí-
tási áraik. 
Iridiumos töltőtoll hegy 20,— Ft helyett 8,50. 
Töltőtoll dugattyú javítás 12,80 Ft helyett 6,20. 
Golyóstoll töltés négyszínűén 3,— Ft helyett 2,70. 
Megrendelésre ú j töltőtollat készítünk ! 
Finommechanikai Javító Vállalatnál, Kígyó u. 2. 
Munkánkér t hathavi garanciát vállalunk ! 

K 93 

Kisflas tehén eladó. 
Tápé Dózsa utca 
35. 
Szekrények (dió-
gyökér) fehér csem-
pés. Jó tűzhely sez-
lon va való gyönyö-
rű kézimunka ke-
lim eladó. Sziliért 
Sgt. 57. 
Bontásból kikerült 
ablak, pinceajtó el-
adó. Ságváritelep 
Vak Bottyán u. 17. 
Eladó ebedlőkre-
denc, ingaóra, má-
zsa. Mórahalom 
Domb u. 18. Tóthék. 
Hordozható táska 

villany varrógép 
Igényesnek eladó. 
Érdeklődni: vasár-
nap és hétfőn egész 
nap Ságváritelep. 
Udvardi J. u. 1.3. 
Bertáék. 
Akkumulátortöl tő 

motorkerékpárhoz, 
gépkocsihoz eladó. 

Hódmezővásárhely. 
Oldalkosár u. 8. 
szám. 

Újonnan generáto-
ron Mercedes 1807 
cm' sürgősen eladó. 
Tapé. Kossuth u. 23. 
Érd.: szombaton 
egész nap. vasárnap 
délelőtt. x 
Egy jó karban levő 
Pcbjeda személy-
gépkocsi eladó. — 
Csongrádi sgt. 86., 
Kovács. x 
407-es Moszkvics 
meggyszínű igényes-
nek eladó. Cím: Hot-
tinger Árpád. Szele-

vény. x 
125 cm' Danuvia 
motorkerékpár el-
adó. Tóth Zoltán. 
Szeged, Deák Ferenc 
U. 6. mfszt. Érd.: 
délután 4-től. x 
Vadonatúj Calypso 
gyártmányú magne-
tofon eladó Bálazs 
Pál. Kossuth Lalos 
sgt. 19. x 
Eladó Skoda 1100-as. 
Jó gumikkal. Ber-
csényi u. 12. Heré-
d t x 

Eladó 908-as Wart-
burg személygépko-
csi 250-es kiskerekű 
Jawa motor, 58-es 
kis Jawa (Pionér) jó 
állapotban. P e ő f i -
telep, II. u. 21. 
Közelellős tehén el-
arió. Csaba u. 56. az. 
8 mázsa füszéna el-
adó. Felsővárosi 
szérüsben. Érdek-
lődni az őrnél. 
Nagyvirágú francia 
Chabaud szegfűpa-
lánta minden szín-
ben kapható, dara-
bonként 50 fillérért, 
Toronyi kertésznél 
Békéscsaba Sztraka 
27. 
Vitorláshajó 8 sze-
mélyes 175 cm3-es 
farmotorral , vagy 
anélkül eladó. Érd.: 
telefon: 11—93. 
Ü j motorcsónak-
test Igényesnek el-
adó. Petőfi S sgt. 
18. 

Szobatárs nőt kere-
sek bútorozq tt szo-
bába má jus l-re. 
Mátyás tér 24. föld-
szint 1. Pappné 
2 1/2—3 szobás szö-
vetkezeti lakást 
azonnali beköltözhe-
tő:,éggel keresek. 
„60 600 Ft. kp. Jel-
igére Sajtóházba 
5526.'' x 
Szép kétszobás és 
egyszobás lakását-
adássaL magánház 
ejadó. belterületi 
kertvárosban. Gedó, 
Gladics József ü. 30. 
sz. Telefon: 37—00. 
Megvételre keresek 
150—200 n-öl telket 
villamoshoz közel, 
féjjg kész házat is 
átveszek. . Azonnal 
fizetek 5408" Jeligé-
re a Sajtóházba. 

x 

Politúros hálószoba 
igényesnek eladó. 

Barát u. 5. x 
102-es Moszkvics k ü 
tűnő állapotban el-
adó. Szóreg Petőfi 
u. 152. Varga. 
Szép sötét politúros 
hálószoba eladó. — 
Érd.: Papp. Petőfi 
Sándor sgt. 51., II. 
p melet. 

Fuvarozásra alkal-
mas ló eladó. Szö-
reg, Vágóhid u. 3. 
CECEI paprikapa-
lanta esipment.es 
kétszer tűzdelt, vi-
rágzó, szuperelit 
nemesítésű 5000 tő 
eladó. „Felszabadu-
lás Tsz Kertészete 
Algyői úti primőr 
telepén. 
250 q. tarlórózsa-
burgonya eladó. Ér-
deklődni: Zákány-
szék ' 'Papr ikavirág" 
Tsz Irodáján. 

Finom fehérnemű, gyapjú, 
vagy műanyag ruhanemű 
mosására kiválóan alkalmas 

xBp. 742 

12 család méh kis-
boeonádi kaptarak-
ban eladó. Hattyú 
u. 29. 
Küllőtől négysávos 
magnetofon ftiereo 
mikrofonnal eladó. 
Régvári u. 9/a 
bélyeget legelőnyö-
sebben vásárolhat, 
értékesíthet. Falus 

bélyegkereskedés. 
Kelemen u. 4. x 
Lipöíestés minden 
színben szakszerűen 
készül Szent Miklós 
u. 7. Felső varos, x 

Hallókészülék elem-
nélküli. Több ezren 
használják. Sokan 
jobbnak tar t ják ele-
mes készüléknél. 
Minden hétfőn-
szerdán kipróbálha-
tó. Tamai József 
krt. 75. 
Bejáratás alatt le-
vő fekete Pannónia 
eladó. Részletfize-
tésre is lehetséges. 
Petőfitelep. Irinyi J. 
u. 5. (I. u.) 
700-as üzemképes 
szalagfürész, 200 1-
es benzineshordó, 
fehér ágy, szekrény 
200 ems motorke-
rékpár DKV. virág-
állvány eladó. Fees-
ke u. 5'a 
Fekete Pannónia el-
adó. Mtbalytelek. 
Szabadság u. 7. 
FdiTTiT sárgán Nagy-
kőrösy mögött el-
adó. Tápéi u. 22 
Jung 
Trágya eladó. Pap-
rjka u. i i . 
125 cm' Danuvia 
motorkerékpár ki-
fogástalan »llapot-

I ben elads. Újsze-
ged . Kézépktksti 

1 sor 5. 

csempézett takarék-
Jó karban levő 
tűzhely eladó. Csák-
tornyai u. 17. 
8 hónapos üsző bor-
jú eladó. Pakai 
Sándor Mihálytelek. 
Felszabadulás u. 16. 
I-lsznált bútorok, 
asztal, ágy, szekré-
nyek stb. eladók. 
Kolozsvári tér 11. 

Megvételre keresek 
t vagy 3 szoba össz-
komfortos, OTP-köl-
csönnel épített há-

I zat. Társasház épí-
; téséhez is betársul-

nék. ICO 000 FI kész-
pénz. ..Villamoshoz 
közel 5407" jeligére 
a Sajtóházba. x 

1181 Skoda eladó. 
Érdeklődni v a s a m s p 
16 óráig Márei u. 
7. sz. Hódi. 
Kévés lucerna, gaz-
dasági felszerelés és 
szőlővenyige eladó. 
Peták, Lemezgyár-
nál. 

Emeleti szoba-kony-
hás lakást cserélek, 

12 szobás lakásért. — 
j ..Költségtérítéssel.., 
• Kormányos u. 26. 

Bozóék x 
| „Szép hélv" jell'gf? 

re levelekre rövid 
időn belül felkere 
sem személyesen. 

' N G A I L A N 

3 hónapos malacok 
eladok. Érd.: Sán-
dorfalvl műút 2-es 
útőrház mellett. Do-
monkos tanya. 

L A K A S 
Alsóvárosi parkettás 
szép. szoba, kony-
ha, kamrás laká-
som elcserélném 
nagykörúton belüli 
másfél vagy 2 szo-
bás összkomfortos 
lakásért. ..Térítéssel 
69553" jeligére a 
hirdetőbe. 
Külön bejáratú al-
bérleti szoba 3 
dolgozó fiatal lány-
nak vagy fiúnak, 
esetleg szerény ér-
telmiségi fiatal, 
gyermektelen há-
zaspárnak kiadó. 
Cím: Szeged. Szél 
u^ 58. 
ü r e s alberleö szo-
bát Veres egyegul-
aüS delgező né. 

Sürgés IM92- lei-
igére * hirdetőbe. 

Beköltözhető 3 
szobás, egyemeletes, 
kertes családi ház 
Újszeged, Rózsa Fe-
renc sgt. 52. szám 
alatt sürgősen eladó. 
Felvilágosítás az ár-
ról és megtekinthe-
tőségről: dr. Csete-
nyi Kiskunhalas. 
Bzilády Aron u. 23. 

Balástyán, köves út 
mellett, 400 n-öl 
házhely, termő gyü-
mölcsfákkal hatezer 
tő korai eperrel, 
norton kúttal el-
adó. Érdeklődni 
Kistelek, Petőfi u. 
25. 
Magárház lakását-
adással eladó. Gla-
dics József u. 32. — 
Fodortelep. x 

3 szobás felfala-
zott, tető nélküli 
ház eladó. Újszeged, 
busz 2 perere. „Fa-
anyag megvan 5358" 
jeligére a Sajtó-
házba. 

Kétszoba-konyhás 
magánház mellék-
épülettel, 244 n.-öl 
leiekkel, beköltözés-
sel eladó. Kjskun-
dorozsma, Toldi u. 
19. x 

Á L L A S 

Nyolc általánost 
végzett f iúkat ipari 
tanulónak felve-
szünk. Cserépkály-
ha Ktsz. Guten-
berg u. 10. 
A Nagyfai Célgaz-
daság keres azon-
nali belépéssel 
technikusi végzett-
ségű és legalább 2 
éves gyakorlattal 
rendelkező állatte-
nyésztési brigádve-
zetőt. Jelerukezni 
lehet a fenti címen 
személyesen vagy 
levélben. Bérezés 
kollektív szerint ter-
mészetbeni jut tatá-
sokkal. x 

Eladó Béketelepen 
kis csaladi ház. 
Csallóközi utca 10,'a 
Zsombo Ménesjárás 

I dűlő 22. sz. tanya. 
! eladó. Érdeklődni 
! a zsombói postahi-

vatalnál. — Balogh 
I kézbesítőnél. 

Kétszobás magán-
ház 220 n-öl gyü-
mölcsössel beköltöz-
hetően eladó. 65 
ezerért. „Tisza 
69617" jeligére a 
hirdetőbe. 
Beköltözhető ma-
gánház. tégla épü-
let 800 n.-öl gyü-
mölcsössel eladó. 
Újszeged, Kender-
gyári u. 19. Érdek-
lődni H-én ll-től 

l-ig. 

Délalföldi Kísérleti 
Gazdaság felvételre 
keres mezőgazdasá-
gi mérlegképes vizs-
gával és mezőgaz-
dasági ismeretekkel 
rendelkező férfi 
munkaerőt belső re-
vizori munkakörbe. 
Jelentkezés a gaz-
daság Központjában 
Szeged, ö thatom 20. 
21-én 7-10 óra kö-

zött. 

Kőműveseket, ku-
bikosokat, férfi és 
női segédmunká-
sokat. ónálló bri-
gádé kat is. buda-
pesti munkára 
felveszünk Szál-
lást biztosítunk. 
Jelentkezés sze-
mélyesen az EM 
43. sz. Állami Vál-
lalat központjá-
ban. Budapest 
XI.. Dombovári u. 
19. sgám algtt. 
(Megközelíthető: 
4-es 47-es villa-
mossal ) E. 

Asztalosipari tanu-
lót felveszek. Hege-
dűs asztalos Sze-
ged, Somogyi Ű- 11. 
Leinformálható kö-
zépkorú bejárénőt 
keresek egész nap-
ra. Szent György 
tér 1., fdsz. 4. 

H Á Z A S S Á G 
51 eves iparos meg-
ismerkedne házasság 
céljából 46—48-ig 
magányos csinos, 
vonzó nővel. Rész-
letes levélre vála-
szolok. „Érdek nél-
küli 69616" a Hir-
detőbe 

H G T E B 
É p ít o í p a u í ^ ^ v e l o m ^ 
ségem megkezdtem 
Szeged és já rás te-
rületén. Gártnep 
Vilmos képesített 
kő művesmester — 
mindennemű kőmű-
ves munkát válla-
lok. Szeged, Zá-
kány u. 8. 
Szifonja vitás és li-
teres szódásüvegek, 
valamint 5 m. 
ólomcső eladó. Baj -
ír sy-Zs!__m_l5. 
Parkettszegély léc 

kaphaió. Minőségi 
parkettái gyümölcs 
és egyéb fából bér-
munkában készítek. 
Faanyagot veszek. 
Faesztergályos Bal ' 
fasor 47. 

Értesítem kedves 
vendégeimet. hogy 

fodrászüzletemet 
Bajcsy-Zsilinszky u-
13. sz. alól áthelyez-
tem a Hungáriával 
által, a Tanácsköz-
társaság u. 6. sz. 
alá. Feldmann Ica x 
Fűrészreszelők ű j r a -
vágása. lapos, tü-
reszelők. elpészrás-
polyok kaphatók. -
Pulcz u. 11. Resze-
lövagónál. x 
Kárpitosmunkát, 
bútor. autóvédőhu-
zat és függönyvar-
rást. szerelést vál-
lalok. Klement kár-
pitos. Lenin krt. 20. 
Gröf-nalnta. x 
Elszakadt, rnolyos 
ruhák müszövése. 
Hajnóczy u. 5. 
Idős házaspár eltar-
tását vállalom a 
házáért. „Jé leszek 
hozzátok" jeligére a 
Sajtóházba. 4248 
Elszakadt orkán, 
nylon javítását, 

nyakkendötlsztitást, 
javítást a müstop-
polónál. Hajnóczy u. 

Asztalosipari tanu-
lót felvesz Kocsis 
műasztalos, Juhász 
Gy. u. 23. 

Vasárnap, 1965. április 18. Dltl-MAGYAIIORSZAG ^ 

l \ 


