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Z I V A T A R LEHETSÉGES 
várható időjárás ma estig: 

változó menyiségü felhőzet, 
csak néhány órás napsütés. 
Több helyen esö. Néhány 
helyen újból lehet zivatar. 
Mérsékelt, helyenként élén-
kebb szél. A nappali felme-
legedés nyugaton kissé fo-
kozódik. keleten alig válto-
zik. Várnató legmagasabb 
nappali hőmérséklet 8—13 
fok között, keleten helyen-
ként 15 fok közelében. (MTI) 

A Nap kél 4 óra 42 perckor, 
és nyugszik 18 óra 44 perekor. 
A Hold kél 1 óra 25 perckor, 
és nyugszik 9 óra 02 perckor. 

S Z Á Z T I Z E N Ö T ÉVE, 
1850. április 23-án halt meg Wi l -
liam wordswcrth, az európai ro-
mantikus irodalmi irányzat an-
gol előfutára. Fiatalon Francia-
országba került és teljes hévvel 
vetette magát a nagy francia 
forradalom mozgalmaiba. Első 
kötete 1793-ban került ki a sajtó 
alól. Coleridge-el együtt adták ki 
az új irodalmi korszak beköszön-
tését jelző „Lírai bal ladák" cí-
mű versgyűjteményt. Words-
worth fő problémája az ember 
és természet viszonya. A z egy-
szerű „természetérzést" hirdette, 
költeményeiben is ezt fejezte ki. 
További köteteiben sok versiét, 
főként szonettjeit a szabadság 
eszméje ihlette. Az ő értelmezé-
sében a szabadságszeretet nem 
a francia forradalom dicsőítésé-
ben, hanem az elnyomás megszű-
nése felett érzett örömben nyil-
vánul meg. 

N E M Z E T I S Z Í N H Á Z 
Este 7 órakor: Nyugat leánya. 

HL Puccini-bérlet. Vége kb. 10 
érakor 

K A M A R A S Z Í N H Á Z 
Bste 7 órakor: Imádok férjhez 

menni. 

M O Z I K 
A Szabadság Moziban nincs 

előadás. — Fáklya: Szemet sze-
mért. (Fél 6 és háromnegyed 8.) 
— Vörös Csillag: A tizedes meg 
a többiek. (2, 4. 6 és negyed 9 
órakor.) 

Tömörkény I. Művelődési Te-
rem, Petőfitelep, m . u. : A tör-
vény balkeze. (6.) Angol film. 

Ságváritelepi Művelődési Ott-
h o n : Kezek a város felett. (6.) 
-Olasz film. 

INSPEKCIOS A L L A T O R V O S I 
S Z O L G A L A T 

Szeged város területére 
Április 17-től 24-ig este 6 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: 28-91. 

A z állatorvos kiszállításáról 
a hívő fél köteles gondoskodni. 

Utozási könnyítés Jugoszláviába 
Utazási könnyítéseket léptettek életbe május __ 20-ig 

Jugoszláviába a Novi Sad-on megrendezésre kerülő Ste-
rija Drámafesztivál és a Nemzetközi Mezőgazdasági Vá-
sár alkalmából. A No^i Sad-i látogatásra szóló betétlap 
3 napos, tehát 72 órai ott tartózkodásra jogosít. A lebo-
nyolítást az IBUSZ végzi. Érdeklődni lehet Szegeden az 
IBUSZ Kárász utcai útlevélosztályán. 

— Jugoszláv DIT-delegá-
ció érkezett három napos 
látogatásra. Szegedre tegnap, 
csütörtökön az Élelmezésipa-
ri Tudományos Egyesület he-
lyi csoportjának vendége-
ként. A Mérnökök és Tech-
nikusok Szervezete szabad-
kai csoportjának küldöttsé-
ge tanulmányozza a megye 
pincegazdaságainak munká-
ját és megismerkedik Sze-
geddel is. 

SIKKASZTOTT, CSALT A 
RÁBÍZOTT ÜZLETBEN 
Török László, Deszk, Fel-

szabadulás utca 10. szám 
alatti lakos, mint a Szőreg 
és Vidéke Körzeti Földmű-
vesszövetkezet vas- és mű-
szaki árudájának vezetője 
sikkasztott és árdrágítást 
követett el folyamatosan. 
Bűnlajstromában szerepel a 
társadalmi tulajdon hanyag 
kezelése, valamint a társa-
dalmi tulajdont megkárosító 
csalássorozat is. A szegedi 
járásbíróság egyévi és 10 hó-
napi szabadságvesztésre 
ítélte. 

- - MEGLOPTA IVÓCIM-
BORÁJÁT. Alkalmi Ismeret-
séget kötött Szegeden egy 
férfival Tóth Géza Buda-
pest, VI. kerület, Rudas 
László utcai lakos s meg-
hívta italozni a Hági Étte-
rembe. Tóth nagyvonalúan 
rendelt, később azonban ki-
derült, hogy nincs pénze. 
Alkalmi ismerősével fizettet-
te ki a borsos összeget, akit 
ezután meghívott szegedi al-
bérleti lakására. Ott az al-
kalmi ismerőst, mikor az 
elaludt, Tóth Géza kizsebel-
te, s elemelt tőle 1700 forin-
tot. 

Országszerte megemlékez-
tek tegnap iskoláinkban V. I. 
Lenin születésének 95. év-
fordulójáról. A tanulóifjúság 
előtt a pedagógusok méltat-
ták Lenin éleiét, munkássá-
gót. 

M A G Y A R P O S T A M A U Y A R í O S I 

„VOSZHOD 2" elnevezésű bélyegsorozatot bocsátott for-
galomba a Posta április 17-én abból az alkalomból, hogy 
Pável Beljajev és Alekszej Leonov szovjet űrrepülők 
újabb tudományos eredményt értek el a világűrben. 

A Vöröskereszt budapesti 
titkársága felkéri mindazo-
kat, akik annakidején a 
Nemzeti Segély gyermekvé-
delmi munkájában és más 
akcióiban közreműködtek, 
írásban jelentkezzenek a kö-
vetkező címen: Magyar Vö-
röskereszt budapesti titkár-
sága, Budapest V. Arany 
János utca 31. 

Üzemzavar a szentesi 
tv-relében 

Szerdán este a szentesi 
adóállomás körzetében lévő 
televíziótulajdonosok hiába 
kapcsolták be tv készülékü-
ket, csak búgó hang jelent-
kezett. Értesülésünk szerint 
az adáskiesést a szentesi re-
lében bekövetkezett üzemza-
var okozta. A hibát már el-
hárították. 

— Elrántotta a mozgó vil-
lamos tegnap este a Rózsa 
utcai megállóban Mészáros 
József 76 éves Szeged, Fo-
dor telep, Bártfa utca 28. 
szám alatti lakost. Az idős 
ember a foggantyúba ka-
paszkodott, mielőtt a kocsi 
megállt volna. Az esés kö-
vetkeztében 8 napon belül 
gyógyuló sérülést szenvedeti. 

A Ruházatipari Dolgozók 
Szakszervezetének Központi 
Vezetősége megvitatta a 
felszabadulási verseny eddi-
gi eredményét. Az év első 
három hónapjában a terme-
lési értéktervét az iparág 
101.7 százalékra teljesítette, 
de a szállítási tervének nem 
minden részletében tett ele-
get. Ennek legfőbb oka, 
hogy az anyagellátás ebben 
az időszakban sem volt za-
vartalan. 

Kifizették a két héttel ez-
előtti öttalálatos lottó főnye-
reményt tegnap az OTP 
dehreceni fiókjában. Két 
debreceni gépkocsivezető, O. 
J. és P. Zs. — akik a teli-
találathoz ráadásnak még 
négyes találatot is elértek — 
a nyereményilleték levonása 
után 1 917 529 forintot vet-
tek kézhez. A szerencsés 
lottózók elmondották: két 
éve játszanak együtt, 21 szá-
mot ikszeltek át különféle cso-
portosításban. Híven szak-
májukhoz — gépkocsinyere-
ménybetétkönyvbe helyezték 
pénzüket. 

Anyagbörzét rendeztek az 
ÉM Építőipari Anyagellátó 
és Készletező Válla'at fővá-
rosi Jászberényi úti központ-
iában. ahol majdnem 35 mil-
lió forint értékű, eddigi el-
fekvő szerelvényt, gépalkat-
részt és az építkezéseknél 
használatos egyéb árukat kí-
náltak eladásra az érdeklő-
dőknek. A különböző állami, 
tanácsi és szövetkezeti válla-
latok mintegy 500 megbízott-
ja kereste fel a börzét és 
jelentős üzleteket kötöttek. 
A csütörtöki forgalmat mint-
egy 10 000 000 forintra be-
csülik. Az építőipar felesle-
ges készletei azonban ezzel 
még nem merültek ki. 

Az európai szarvasmarha-
tenyésztők szövetsége 
szokásos évi kongresszusát 
az idén — április 26. és 29. 
között — hazánkban rendezi 
meg. Külföldről eddig 9 or -
szág mintegy 50 szakembere 
jelentette be részvételét. 

A Jugoszláv Társadalmi 
Munkások Szakszervezeté-
nek küldöttsége Petar Dza-
kulin, a Jugoszláv Szakszer-
vezetek Szövetsége elnöksé-
gének tagja, a vajdasági te-
rületi szakszervezeti bizott-
ság elnöke vezetésével buda-
pesti és vidéki középiskolák-
ba látogat. 

E G Y E T E M I S T A S Z E R Í O K 
AZ EGYETEMI 

SZÍNPADON 
A tudományos diákköri 

konferencia alkalmából gz 
Eötvös Loránd, a Józsgí 
Attila, és a Kossuth Lajos 
tudományegyetem alkotókö-
reinek tagjai mutatkoztak 
be a nyilvánosság előtt köl-
teményeikkel, prózai mű-
veikkél. A fiatalok között 
több olyan szerző is van, 
akinek már több művét 
publikálták, illetőleg előké-
születben van önálló kötete. 

Szivvizsgálók 
üzemorvosoknak 

A szegedi III. kerületi ta-
nács egészségügyi csoportja a 
kerületben öt főfoglalkozású 
üzemorvost szívvizsgáló be-
rendezéssel is felszerel. Ezek 
az üzemi orvosok ugyanis a 
gépjárművezetéshez alkal-
massági vizsgálatot is végez-
nek. Egy-egy szívvizsgáló 
berendezésre 3 ezer forintét 
fordítanak. 

— Ferdinánd Ejszen ok-
tatásügyi miniszter vezeté-
sével Budapestre érkezett az 
Észt SZSZK oktatásügyi 
küldöttsége, amely a ma-
gyar oktatási rendszert ta-
nulmányozza. 

Tűz- és robbanás-veszélyes rovarirtószerek 
A Csongrád megyei Tűz-

rendészet! Parancsnokság fel-
hívja a termelőszövetkezetek, 
állami gazdaságok, kereske-
delmi szervek és az egész la-
kosság figyelmét, hogy a 
külföldről beszerzett s a kö-
zelmúltban forgalomba ke-
rült DELICIA ós PHOSTO-
XIN nevű féregirtószerek fo-
kozottan tűz- és robbanás-
veszélyes anyagok. Ezért az 
ide vonatkozó belügyminisz-
tériumi rendelet értelmében 

tűzveszélyességi szempontból 
az „ A " kategóriába tartoz-
nak. Robbanásuk heves égé-
sük víz, levegő, vegyi reak-
ció hatására bármikor bekö-
vetkezhetnek. Éppen ezért 
megkülönböztetett gondot 
kell fordítani az említett fé-
regirtószerek tárolására és 
használatára. Minden más 
éghető anyagtól elkülönítve 
kell tartanunk, az említett 
szereket, hogy az esetleges 
tűzkárokat megelőzzük. 

Közlemények 
X Tarján! gazdák felhívása! 

Április hó 25-én.' vasárnap dél-
előtt 9 órakor a csőszháznál sa-
ját érdekükben jelenjenek meg. 
Csőszfogadás és vezetőség vá-
lasztás. Vezet őség. 5536 

x Büvészest a Juhász Gyula 
Művelődési Otthonban f. hó 23-
án. pénteken délután 4 és este 
7 órai kezdettel. Közreműködik 
a Budapesten közismert Pataky 
bűvész és asszisztensei, kétórás 
műsorral. Oj bűvész számok! 

Humor ! Kacagás ! Jegyek 8,—, 
10,—, 12,— Ft-os árban elővetel-
ben is válthatók a művelődési 
otthon Irodájában, délelőtt 9—12, 
délután 1—5 óra között. Te ! . : 
10-47. A délutáni ifjúsági elő-
adásra a belépődíj 4,— Ft. x 

x Április 23-án, pénteken 6 óra-
kor a Postás Művelődési Otthon-
ban „ A vese és hólyaggyulla-
dásról" c ímmel előadást tartunk. 
Előadó: dr. Németh A n d r i s egye-
temi adjunktus. 

Rádió- és televízióműsor 
Péntek 

K O S S U T H RAPIO 
4.38 Hírek. 4.35 Vidáman-friS-

sen! 5.00 Hírek. 5.05 Falurádió. 
6.00 Hírek. 6.25 Néhány perc tu-
domány. 7.00 Hírek. 7.10 Dj 
könyvek. 7.30 Színház- és mozi -
műsor. 8.00 Hírek. 8.05 Műsor-
ismertetés. 8.15 Édes anyanyel-
vűnk. 8.20 Zenés játékokból. 9.00 
Lilla és a varázsló. Rádiójáték. 
10.00 Hirek. 10.12 Miért küldött 
az úrasszony . . . 10.32 Sárközi 
István: Júlia énekel. 10 59 Lottó-
eredmények. 11.00 Iskolarádió. 
11.30 Id. és i f j . Lakatos Géza né-
pi zenekara játszik. 12.00 Hírek. 
12.15 Pergolesi-művek. 12.57 A 
vidéki színházak műsora. 13.00 
A m i a jövő hét zenei műsorai-
ból kimarad . . , 14.00 Hírek. 
14.10 Kettősök vígoperákból. 
10.04 Tájunk címere: a paprika. 
15.00 Üzenetek . . . 15.40 Fekete-
Afrika története. 15.50 A Magvar 
Rádió és Televízió gyermekkó-
rusa énekel. 16.00 Hírek. 16.10 
Prokof jev -művek 17.06 A lenini 
fűzetek. 17.20 ötórai tea. 18.00 
Mi történt a nagyvilágban? 18.15 
Hazánk hírei. 18.20 Ü j zenei új -
ság. 18.59 Pódium 65 Halhatat-
lan kamaszok. 19.55 Jó éjszakát, 
gyerekek! 20.00 Esti Krónika. 

22.00 Hirek. 22.20 Korunk k a m a -
razenéje. 23.25 Artisták. 24.00 
Hírek. 0.10 A Kostelanetz-zene-
kar játszik. 

PETŐFI R Á D I Ö 

6.00 Hirek. 6.10 Torna. 7.00 Hí-
rek. 8.00—10.57 Azonos a Kos -
suth rádió műsorával. 14.00 Kis 
fúvósegyüttesek játszanak. 14.10 
Időjárási elentés. 14.25 Válaszo-
lunk hallgatóinknak. 14.40 Nép-
dalok, népi táncok. 15.00 Hírek. 
15.05 Magyar költök — magyar 
dalok. 15.35 Horgászok ötperce. 
15.40 Délutáni frissítő. 17.00 Hí-
rek. 17.05 Deák Ágnes és Zalán 
Krisztina hangversenye a stúdió-
ban. 17.40 Fáklya vivők. 19.1)0 Hí-
rek. 19.05 P r c k o f j e v : Három na-
rancs szerelmese. Opera. K ö z -
ben: 20.09 Tavasz érkezésekor. 
21.00 Hírek. 21.2(1 Tánczene. 21.40 
Láttuk, hallottuk. 22.00 A m i a 
jövő hét zenei műsoraiból ki -
marad . . . 23.00 Hírek. 

TELEVÍZIÓ 

8.05: IsJcola-tv: Fizika a kö -
zépiskolák II. oszt. számára. Az 
ütközések. (Ism.) 9.45 Viharos al-
konyat Magvarul beszélő szovjet 
film. (Ism.) 11.15 Telesport. (Ism.) 
11.30 A jövő hét műsora. (MTI) 

Gyászközlemények 
Köszönetet mondok mindazon 

rokonoknak, ismerősöknek, az 
Ecset- és Seprűgyár vezetőinek 
ée dolgozóinak, a ház lakóinak 
és barátainak, akik térjem, VI -
R Á G LAJOS temetésén részt vet-
t e k - é s fájdalmamat enyhíteni 
igyekeztek. Gyászoló felesége. 

2844 
Mélv fájdalommal tudatjuk, 

hogy H O R V Á T H ZSIKO JÖZSEF 
Bj'üg. városi adóügyi tisztviselő 
életének 72. évében hosszú szen-
vedés után elhunyt. Temetése fo -
lyó hó 23-án 16 órakor lesz a Du-
gonics-temető ravatalozójából. A 
gyászoló család. T. 3504 

Mélv fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett édesanyánk, nagy-
mama. BOLDIZSÁR JÖZSÉFNÉ, 
életének 71. évében hosszú szen-
vedés után elhunyt. Temetése 
folvó hó 23-án 15 órakor lesz az 
alsóvárosi temető kápolnajabol. 
A gvászoló család, Harmath u. 
10 sz T - 3 5 9 3 

Bánatos szívvel tudatjuk, hogy 
szeretett kisleánvunk. K O V Á C S 
Z S U Z S I K A , életének 17. eveben 
tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
T e m e t é s e folyó hó 23-án 16 éra-
kor lesz az alsóvárosi temető Ká-

polnájából. A gyászoló család, 
Londoni krt. 1. 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
H O R V Á T H I S T V Á N főmérnök, 
a szeretett férj, apa és rokon, 
folyó hó 21-én 62 éves korában 
elhunyt. Temetése folyó hó 24-
én fél 12 órakor lesz a belvárosi 
temető kupolacsarnokából, az 
evangélikus egyház szertartása 
szerint. A gyászoló család. 

T. 3598 
Köszönetet mondunk mindazon 

rokonoknak, barátoknak, isme-
rősöknek. a Közegészségügyi Jár-
ványügyi Ál lomás igazgatójának 
és dolgozóinak, a szakszervezeti 
bizottságnak, akik dr. J A N O S S Y 
GERGELY főorvos temetésén 
megjelenlek és mélységes fá j -
dalmunkat részvétükkel, virága-
ikkal enyhíteni igyekeztek. A 
gvászoló család. T . 3589 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett feleség, édesanya 
és leány, V A R G A L A S Z L Ö N É 
Sipter Klára, életének 32. évében 
hosszú szenvedés után elhunyt. 
Temetése folyó hó 24-én 15 óra-
kor lesz a belvárosi temető ku-
polacsarnokából. A gyászoló csa-
lád. T. 3599 

Jégszekrény eladó. 
Jósika u. 5/b. m . 1. 
Megtekinthető dél-
után 5-től. 
Zongora, angol me-
chanikus és 120-as 
Weltmeister harmo-
nika eladó. Oskola 
u. 7. emelet. 
Használt deszkák és 
oszlopok eladók. — 
Petőfi Sándor sgt. 
81 /a. sz. 
Kertészkedők figyel -
mébe ! Rózsaszemzö-
gally, kereskedelmi 
fajták, földieper-pa-
lánta. Madame Mou-
tó kapható. Újsze -
ged, Székely sor 3. 
Pappék. 
Kisipari 7 darabból 
álló hálószobabútor, 
magas fényű. igé-
nyesnek alkalmi 
áron eladó. Alföldi 
u. 47 Megtekinthető 
délután 3—6-ig. Far -
k a s é k x 
Szőlőprés, 180 lite-
res eladó. Oiszent-
iván. Jókai u. 9. 

x 
Sima festett hálószo-
ba és sezlon eladó. 
Megtekinthető szom-
baton 16 órától, va-
sárnap egész nap — 
Kossuth Lajos sgt. 
34. sz. Csehó. x 
Hálószoba- és kony-
habútor olcsón el-
adó. Bécsi krt. 5.. 
emelet Erri.: vasár-
nap Sántáéknál. x 
40 q oríma lucerna-
széna eladó. Algyő. 
Temető u. 10. sz. 
alatt. x 
Bélyeget legelőnyö-
sebben vásárolhat, 
értékesíthet. Falus 

bélyegkereskedés. 
Kelemen u. 4. x 

Cipőfestés minden 
színben szakszerűen 
készül Szent Miklós 
u. 7. Felsővárosi 
templom mögött, x 
Politúros ebédlő-
szekrénv és használt 
bútorok eladók. — 
Megtekinthető dél-
után 4-től. v á r u. 8.. 
Otott. 
Hálószoba Igényes-
nek eladó. Petőfi S. 
sgt. 64. Érd. : K o -
csisnénál x 
Süldők eladók. Bak-
tó. Hídverő u. 10, 

x 
Hat d b háromhóna-
pos fehér malacok 
eladók. Alföldi u. 40. 
sz. Megtekinth st ő 
vasárnap 9—12-ig. 

Munkácsy, nagy-
képernyős televízió 
igényesnek eladó. — 
Kölcsey u. 10.. I. 
emelet 10. x 
Chrisuntheum, 
Blanche. Poitevin 
törne fehér, gyöke-
res dugvány tűzdelt 
földből darabonként 
80 fillér. Dombi. M a -
kó. Mailát u. 9. x 
Eladó egy 3 karikás 
gázrezsó és 8 csa-
lád iméh. 40x30-alsi 
keretméret. Móra-
halom. Felszabadu-
lás út 47. Megtekint-
hfctő bármikor. 

8 db-ból álló háló-
szobabútor eladó. — 
Zákány u. 34. sz. — 
Magyaréknál. (Ró-
kus^ 

Egyfázisú, 220 Vo l -
tos 0.5 K « motor 
eladó. Tabán u. 32._ 
V nagos halószoba-
butor. szekrény, 
épületgerenda, vas-
kályha eladó. Érd.: 
vasárnap. Szeged, 
Petőfi Sándor sgt. 
4u.. 1. emelet 1. a.ito. 
Hat db kilenchetes 
választasi malac el-
adó. Szeged. Vasút 
u. 36. Temesvárlék, 
a vasút mellett 
2 db fejős tehén, 6 
hónapos bika eladó. 
Petőfitelep. II. 39. 

Jó állapotban levő 
125 cm* Csepel mo-
torkerékpár 3500-ért 
eladó. Érd. : Dugo-
nics u. 18. 
Eladó trágya. B o -
szorkánysziget utca 
37. sz. 
Méhek l .usz család, 
Hunor rakodó és 
nagyméretű konyha-
asztal eladó. Halász, 
Batthyány u. 12. 
Mázsa 50 kg-os. ki-
sebb valat ládák. 
Steyer koncert ci-
tera. bádog bödön 
eladó. Baicsy-Zs . u. 
28. ,11 17._ 
Értesítem Szeged 
környéki kedves ve-
vőimet. hetipiaco-
kon Marx téren 
árulok, festett b ú -
torokat. alakítását 
vállalom. Bori .Tá-
nosné asztalos. Len-
ével u. 7. 
Héthónapos süldők 
eladók. Közép u. 
4<b sz 

Kilenchónapos sül-
dők eladók. Tápé. 
Irinyi J. u. 4. sz. 
Jégszekrény, szép. 
egyajtós. Csempéik, 
fehér 60 db. férfi -
kerékDár. d inamó-

val. 2 db üvegezett 
ablakkeret eladó — 
Gál u. 8.. emelet-
Két gyermekágy 
és egy gyermek 
•sportkocsi eladó. — 
Zoltán u. 6. 
Kenyérhulladékot 
és csónakos varró-
gén alját veszek. — 
Juhász G v u. 22., 
Prágai. 

Modern bambusz -
állólámpa és nagy-
méretű konyhabú-
tor igényesnek el-
adó. Megtekintés de. 
Bakai N. u. S/a. 
fszt. 4. 

Egy db 138 kg-os 
•sertés eladó Kecs-
keméti n. 20. 

300-as jókarban levő 
D K W szóló motor-
kerékpár olcsón el-
adó. Újszeged. K ö -
Zépkikötő sor 24. sz. 
250 cm3 új Pannónia 
motor eladó. Algyő . 
Szent Anna u. 1. sz. 
200 kg vetőzab el-
adó. Felhő u. 6. 
Varia-heverő. 2 fo -
tel. kerek asztal, 4 
párnázott szék. hár-
masszekrény. sürgő-
sen eladó. Arany J. 
u. l . 
Eladó 1 db három-
éves és 1 db kétéves 
herélt, könnyű, sod-
rott, fekete ló. és 
egy alig használt 
kettős eke. Algyő, 
Farkirét 17. sz. 
Eladó egy férfisza-
bó varrógép. Ber-
csényi u. 12.. I. 6. 
125-ös Danuvia és 
egy kcr.szhás, kala-
pácsos daráló el-
adó. Temkó. resze-
lőváaó. Kossuth L. 
sgt. 34. 
Ü j Túra férfikerék-
Dár eladó. Szent Ist-
ván tér 11/a. Né-
meth. 
Kb. 60 q trágya el-
adó. Szeged. Szaty-
mazi u. 30 
Négyszemélyes re-
kamié. kisipari sür-
eősen eladó. Igé-
nyesnek megfelel . — 
Római krt. 16. 
Kézikocsi, motorke-
rekekkel. 2 q te-
herbírású eladó. — 
Moszkvai krt. 25,t>. 
240 kg -os 10) q trá-
gya eladó, ö s z u. 27. 
Modern 13 db-ból ál-
ló szobabútor, cpe-
dás reknmiékkal. 
asztalka, székekkel, 
jégszekrény eladó. 
Deák Ferenc u. 4. 
I. 12. 
Felosztott lakatos-
műhelvembfil , szer-
számok, haszonva-
sak eladók. Érd.: 
Bártfai u 37. Gaál. 
M o d e m úi rekamié 
eladó. József Attila 
sgt. 40.. m . í . 

Gömbfenyo . 6 méte-
res akacosziop, vas-
ágy. kisebb kreaeu-
ees aaztai, tenito. re-
kátpie eiaao. szent 
László u. 14 a. 
Jegszeareny egyaj -
tós, jo állapotban el-
adó. Vauatz u. 7.. 11. 
emelet. 2. ajtó 
is SUIÜM, 12 válasz-
tani malac eladó. — 
Erd. : mindennap, 
r a e d i Miklós, ű o m a -
szék 867. Fodor ta-
r.ya mellett. 

Nagyon olcsón el-
adó 7 égős nagy csil-
lár, 3 db különlete 
méretű szürkemár-
vány. 1 db mosó-
teknő. Erd.: minden-
nap 5 óra után, va-
sárnap egész nap. 
Hódi. Mérey u. 15., 
II, emelet. 2. ajtó. 

Generálozott Panni-
robogó eladó. Tápé, 
Kossuth u 53. 
Festett fél háló. di-
vánvmatraoos ágy. 
eiöszobafal eladó. 
Hajnal u, 3!.. 
Príma 2 ajtós jég -
szekrény. ágybeté-
tek. 182x92 rekamié, 
sodrony matracok-
kal eladó. Érd.; V a -
dász u. 4/a. fszt. 2. 
4-től, 

Nagyon 1ó állapot-
ban rekamié eladó. 
Hétvezér u. 61. 
Eladó kombinált szo-
babútor. kaukázusi 
dióból, festett szo-
babútor és konyha-
bútor. zeneszekrény, 
székek. asztalok, 
szekrény. cserép-
kályha. Megtekint-
hető: szombaton. T ö -
rök u. 4 c. fszt. 6. 

Eladó gyermekágy, 
állóka és la kulíko-
esi. Erd. : vasárnap. 
A lsónyomás sor 18/b 
130 baaszusos Welt -

l meister elektromos 
' tangóharmonika új 

állapotban, cseh le-
mezjátszó tartóval 
és lemezekkel eladó. 
Szent István tér 8. 
melletti üzlethelyi-
ség. 
Tízhónapos süldők 
eladók. Érd. : Csen-
des u. 17. 

Kombinált szekrény, 
új. nagyméretű tv* 
szekrény, kjhúzós-
asztal. kerek asztal, 
diófurnéros. politú-
rosak készen és ren-
delésre eladó Pári-
zsi krt. 6., asztalos. 

110-es nuikűléposdk, 
eladók. Szilléri sgt. 
21. sz. 
Fényképezőgép, 
világvevő rádió, ke-
reszthúros. páncéhu-
kés zongora eladó. 
Érdeklődni naponta 
délután 5-től. Tele-
fon 28-91. 
Nagyméretű barna 
irodai Íróasztal el-
adó. Tolbuhin sgt. 
83—90.. II. emelet. — 
Dr. Osváth. 
Eg.V M I B 7—9 HP 
stabilmotor. 12 kala-
pácsos daráló, egy 
hordó üzemanyag, 
egy tízhónapos bi-
kahoriú eladó. — 
Papp Mihály. Bajás -
tya. Gajgonva u 25, 

Pannónia eladó igé-
nyesnek is megfe -
lel. Petőfitelep. XT.. 
U. 664. sz. x 

4 lángú gáztűzhely. 
2 db melléképületre 
való ablak eladó. — 
Tolbuhin sqt 48 
Kékes tv eladó. T e -
leki u. 1. Érd.: szom-
bat, vasárnap. 
Nagyméretű csere-
pet, vagy palát v e n -
nék 7x4 méteres te-
tőre. Eladók: kana-
pérekamió. k i s é s 
nagy sezlon. m o s ó -
eép. komplett poli-
túros ós komplett 
festett sejtét, háló-
bútor. Szent Antal 
u. 8. Alsóvaros. 

Nagy nyúlketrec ol-
csón eladó. nagy 
nyúlt párosítani le-
het. Móra u. 10. 

H Á Z A S S Á G 

Megismerkedne ma-
gános nyugdíjas 
asszony házasság 
céljából 66 évig ma-
gánoe. becsületes, 
.iozaneletü férfivel. 
. .Szép lakásom van 
69701" i el igére a Hir-
detőbe 
• ,.u.ussagui kötnék 
32—33 éves iskolá-
zott. magas férfival, 
lehet özvegy, vagy 
elvált is. Lakasom 
van. „Nagyál lomás 
69088" leiigére a Hir-
detőbe. 
45 eves független, 
özvegyasszony há-
zasság céljából meg-
ismerkedne egy ren-
des magaviseletű, 
otthonra vágyó öz-
vegyemberrel 43— 
53 évig. . .Otthonom 
van 69705" jeligére 
a Hirdetőbe. 
Megismerkednék há-
zasság céljából 50— 
60 évesig nyugdil 
előtti, vagy nyugdí-
jas. magános asz-
szopnyal, kinek há-
za. főbérleti lakása 
van. Gyümölcsösöm, 
szólőm. házaim van-
nak. magános va-
gyok. „Virágzanak 
az őszibarackosok 
2158" jeligére Sajtó-
házba. 

38 éves önhibáján 
kívül elvált asszony, 
társaság hiányában 
ezúton keresi há-
zasság céliából 30— 
35 éves káros szen-
vedélyektől mentes, 
független, gyermek-
szerető férfi isme-
retségét. akj gyer-
mekének szerető ap-
ja lenne. Csak rész-
letes fényképes le-
vélre válaszolok. — 
Levelekkel ..Kalan-
dorok kíméljenek 
2858" jeligére Sajtó-
házba kérek 

63 éves iá szak-
munkás megismer-
kedne egy jó, víg-
kedélyű nővel há-
zasság céljából. 
„Nem bánja mos 
65583" jeligére a 
Hirdetőbe. x 

EG T EB 

Kárpátiné képkerp-
tező értesíti kedves 
megrendelőit, hogy 
üzletét Lenin krt. 
77. alá. Dugonics tér 
sarok helyezte át 

Német, angol nyelv-
tanítás. fordítás. — 
GutenberE u. 26. Ta-
nárnő. 4-től. 
Mosónőt keresek ké-
zi nagymosásra. — 
Brüsszeli krt. 18.: 
balra ^ ^ 
A Vendéglátó válla-
lat élelmiszer raktá-
rának számlákat 
tartalmazó dosszié-
ja elveszett. Kérjük 
a megtalálót szíves-
kedjen központunk-
ba. Kölcsey u. 11. 
leadni. 

Tűzhely és kályha 
javítást, átalakítást 
vállal. Gudlin túz-
helykészítö. Szeged. 
Mclnár u 28. x 

Értesítem kedves 
vendégeimet. hogy 

fodrászüzletemet 
Bajcsy-Zsil inszky g. 
18. sz. alól áthelyez-
tem a Hungáriával 
által, a Tanácsköz-
társaság u. 6 ss. 
alá, Feldmann lea x 

Rekamié, fotel ágy-
betét készfizsét. 1a-
vftását vállalom — 
Satka u. 12. Dudás 
kárpitos. X 
Kitűnő német, an-
gol. francia. olasz 
nyelvtanítást válla-
lok. . .Gyakorlatias' ' 
jeligére Sajtóházba. 

Értelmiségi házas-
Párnál gyermekgon-
dozást vállalok. — 
. Rend szerető Mit'' 
jeligére Sajtóházba. 

4 C É L - M A G Y A R O R S Z Á G Pintek, 1965. á p r i l i s K . 


