
A D A S V E T E I , 
SeíyT?éir™Téseíőnyö^ 
sebben vásárolhat 
értekeslthet Falus 

belyeRkereskedes. 
Kelemen u. 4. x 
Vásárolok használt 
bútorokat . sezlont. 
hármaszekrén.veket 
IV Teleki II l'i X 
Igenyesnek modern 
haiószoba ágybeté-
tekkel és Slnger 
centráí bobinos var-
rógép eladó. Kál-
mánv Lajos u. 16.. 
fszt. 1. 
Parkettszegélylée 
keskeny és széles 
kivitelben kapható. 
Faesztereályos. Bal 
fssoi 47. x 
Terta 922 kétscbes-
séges magnó újszerű 
állapotban jutányos 
áron kOlfrtldi szivacs 
mübórböl. fekete 
motoros ruha. fehér 
báránybéléses pilóta 
lemherlnek eladók. 

Fényképezőgépet 
vagv kézt villany-
fúrót beszámítok, 
í r d , : du. 3-tól. va-
sárnap egész nap. 
Április 4. ú t ja 24 
fszt. 17. x 

Készpénzért ts vásá-
rolunk modern há-
lószobákat. kombi-
nált szekrényt. re-
kamlét. egyes dara-
bokat ls. Hívásra 
házhoz kimegyünk 
•Rlzománvt Áruház 
Váll. Szeged. x 

OTP-hltellevelre is 
árusí tunk mindenne-
mű bútorokat. rá-
diót. televíziót, 
fényképezőgépeket , 

szőnyegeket. Bóvebh 
felvilágosítást az 
Üzletben adunk. B1-
zománvt Áruház V.. 
Szeged. x 

Duna tv eladó olesó 
áron. Erd. : 17 óra 
után. Szabó Béla. 
Kískundorozstna. 
Kun tt. 19. X 

Hízók eladók Hóbt-
árt basa tt. IBfb. x 
Kévés hereszértá el-
adó Szőreg. Árpád 
u. 145. X 

VeKelltnl fehér hor 
kaoható. Hegedűs 
•Mátyásnál. Dózsa 
Gv. u 10. x 

Eladó sezlon, kony-
bakredenc. kombi-
nált sre4crénv. reka-
miéW! asztal, párná-
zott székek, ruhás-
szekrény. kerek asz-
tal. esphszlovák var-
róéért hálószobabú-
tor. étlellszekrények. 
áffvak. tükör. vas-
ágyak ágvbetétek. 
ágvsodronv matra-
cok Tel akt tt. * x 

Férfi rövid mílbőr-
knbát. 11 évesnek 
bőrkahát . ló állapot-
ban eladó. Hunvadl 
János sgt. 17.. fszt. 
4 attó. 
M 72 HMIV 730 em' 
Úlszerü állapotban 
sürgőse* etadó. — 
Szeged. Rigó tt. 17. 

Jó állapotban levő 
Terta magnetofon 
eladó. Fraknói u. 
S 99. 

Háromnegyedes per-
zsa lábbunda eladó. 
Mérev u. 31.. TT. t. 

x 
Külföldi táróhaba el-
adó, Cserépkályhát, 
altót veszek. Baba-
javító, Lenin krt. 
40. sz. 

Hízónak való eladó. 
Petöfitelep. Slrálv 
u. 19 sz. X 

Nagyképernyős Du-
na tv garanciával, 
virágok sürgősen el-
adók. Molnár, Va-
dász u. 4'a. 
.Masszív ebédlőasztal 
12 személyre, kihúz-
ható. modern csil-
l á r eladó. Ságvftri u. 
9 'a sz. j 
Panoramas Opel !!•>-
cord ki tűnő álla-
potban sürgősen el-
adó. Longvel u. 12. 
Veszek ágyakat , 
konyhakradenceket . 

sezlont. Parslr ta u. 
29. Klelnné. 
Zcngora, zsebrádió, 
könyvek. szobrok, 
evőeszköz. bödön, 
zománeozott üst el-
adó. József Attila 
sct. 17. / 
407-es Moszkvics ki-
tűnő állapotban el-
adó. Szeged. Tímár 
u. 3/b. 
Fehér teakályha és 
kis Parázs tűzhely 
eladó. Gém u. l / a . 
(Fe.lsőváros.l 
2 dh hízott sertés 
100 kg-os eladó Tá-
pé. Felszabadulás u. 
7. sz. 
í dh fehér hízott 
sertés 200 kg-os el-
adó Felszabadulás 
u. 10. 
Bundabélés, nanofix 
és gyermekágy el-
adó. Dr. Süveges, 
Kazinczy u. 2. sz. 
Négyszemélyes re-
kamié sürgősen el-
adó. Arany János 
u \ 1. 
Mélv gveirsekknesl 
eladó. Tavasz u. 7. 
Japán tranzisztoros 
zsebrádió eladó. Pa-
esirta u. 27. Megte-
kinthető délután 6— 
8-ig. Budainé. 

A 
Kifogástalan állapot-
ban levő perzsabun-
da eladó. Petőfi sgt. 
0. Ludánviné. 

Mubúrkabat. szövet-
kabát kisebb alakra, 
női eladó. Remény 
u. 34. Vaskapu. 

Szép pézsmahát nöi 
bunda eladó. Hámán 
Kaló u. 28.. a j tó 
1 óbbra. 
Jó állapotban levő 
használt gumis 1o-
vaskocst eladó. Ér-
deklődni lehet Ság-
várttelepen a Ko-
váesnál. 

Kárpitozol halvánv-
zöld. s darabból áfló 
garnitúra olcsón el-
adó. niszegedt temp-
lomnál. S/ékelv sor 
3.. felső csengő. 

na rna külföldi fér-
fi teddvbeerbunda 
közép termetre el-
adó. Rákóczi u. 3. 
R úzsáék. 

Hordozható cserép-
kályha. ágyneműtar -
tós gyermekágy etl-
adó. Körtöltés u. 
8. Forgács. 
Keményfa fél háló. 
asztal, tonet székek. 
Hattyú mosógép, 
márkás festmények, 
rekamié, konyhabú-
tor, stelázsi eladó. 
Alsó Tisza-part 10. 
Kovács. Telefon: 
32-81. 
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NÉVNAP: ANDRÁS 

MI.A-motor, 12 kala-
pácsos daráló, kifo-
eástalan állapotban 
eladó. Gyuris Imre. 
Ottömös 257. 
Kékes tv eladó. — 
Cserzv Mihály u. 30.. 
délután. 
Eladö úl nérúet 

konyha garnitúra, 
csehszlovák sarokre-
kamié. gyermekágy. 
matraccal, Gvoval. 
Odessza. T. ép. D. 
lépcsőház. II. eme-
let, 
Eladó négyszemé-
lyes rekamié, fote-
lok. sezlon. kombi-
nált szekrénv. poli-
túros háló Igényes-
nek Is. festett hálók, 
páros ágyak, könyv-
szekrény. varrógép, 
vezetékes gáztűz-
hely. Hunyadi t é r 
5/a sz. 
M.lrklln villany-vasút 
eladó. Tömörkény 
tt. 2/c. TTT. 11. 

GI cserépkályha el-
adó. Olszeged. Dé-
rvné u. 4/b. Érd.: 
délután. 

t l A Z A S S A G 

Csinosnak mondha-
tó 31 éves. 178 cm 
karcsú. önhibáién 
kívül elvált asszony. 
11 éves gyerekkel 
házassá l céljából 
megismerkedne , Jó-
zan életű, lelkiekben 
gazdag. független 
férfivel, ki gyerme-
kének szeretetet 
tudna nyúitani . La-
kással rendelkezők 
előnybpn. Csak tel-
íes címmel ellátott 
levélre válaszolok. 
Kalandorok kímélje-
nek. ..Ogv szeretnék 
boldog lenni" 3106 
tellgére a Saj tóház-
ba. 

Megismerkednék há-
zasság cébából, 
nyugdí jas asszonv-
nval fél házzal, szép 
otthonnal rendelke-
ző. nyugdí jas férfi . 

Rossz egvedül" 
sean Íeligére a Saj-
tóházba. 

E G Y E B 

Matematikából kor-
repetáló tanár t ke-
resek. Szegedi tanu-
lással. Kiss Sándor. 
Szőreg. Petőfi u. 1. 

NÖVEKVŐ FELHŐZET 
Várható időjárás kedd es-

tig: nyugatról fokozatosan 
növekvő felhőzet. Élénk, he-
lyenként viharos déli. dél-
nyugati . majd nyugati , 
északnyugati szél. Várható 
legmagasabb nappali hőmér-
séklet 7—12 fok között. ÍMTI) 

Kárpátiné képkere-
tező ú j üzlete Lenin 
krt. 77. (Volt tra-
fik.) x 

AZ ÉM 44. sz. Ali. 
Építőipari Vállalat 
azonnal felvesz — 
hudapestl munka-
helyre. könnyűgép-
kezelőket (ÉM. vizs-
gával), vasbetonsze-
relőket, kubikosokat 
és (érfl segédmun-
kásokat. Munkás-
szállást és napi két-
szeri étkezést — té-
títés ellenéhpn — 
biztosítunk. Tanács-
igazolás és munka-
ruha szükséges. Je-
lentkezés: Budapest 
V., Kossuth . Lajos 
tér 13—13.. (szt. x 

Orajavitásnkat fele-
lősséggel vállalok. 
Koitál Sándor órás. 
Horváth Mthálv u. 
7 Fáklva Mozival 
szemben x 
Rádióját lavítassa az 
ünnepekre még Ide-
iében torlódás előtt. 
Szakszerűen, olcsón, 
gvorsan rádiószere-
lő. Petőn Sándor 
sgt. 31. x 

A Nap kél 7 óra 09 perckor, 
és nyugszik 15 óra 5« perckor. 
A Hold kél 12 óra 39 perckor, 
és nyugszik 22 óra 34 perckor. 

VlZALLAx 
A Tisza vízállasa Szegednél 

hétfőn plusz 208 centiméter. 
(Apadó.) 

SZÁZHARMINC ÉVE. 
1835. huvember 30-án született 
Mark Twain. valódi nevén Sá-
muel Langhorne Olemens ameri-
kai iró. Fiatalkorában nyomdász, 
révkalauz, bányász, majd újság-
író volt — ismerte a dolgozók 
életét. Humoristának indult, de 
ahogy egyre inkább kitárult 
előtte a közélet mohó korrup-
ciója, a polgári erkölcs képmu-
tatása. korábbi szelíd humora 
ostorozó szatírába csapott át. 
Nemcsak kiváló (rónak bizo-
nyult, hanem emberi bátorságá-
ról is tanúságot tett. trásaiban 
az emberi szabadságjogokért 
szállt síkra. Sok regényt írt. 
Ktemelkedőek mulatságos-kalan-
dos gyermekíOrténetei. melye-
ket egy ízig-vérig szellemes em-
ber humora és talán még hu-
moránál is mélyebb emberi ér* 
zése hat át. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Este 7 ó rakor : Varázsfuvola. 

IV. Opera-bérlet. Vége kb. 10 
órakor. 

KAMARASZÍNHÁZ 
Ma nincs előadás. 

M O Z I K 
Szabadság: Jelszó: ..Keresek 

egy utcát". (Nceved 4. fél fi. há-
romnegyed 8 órakor.) — Vörös 
Csillag: Egy kis csibész viszon-
tagságai. (fi és negyed 9 órakor.) 
— Fáklya: Gyávák bandája . (Há-
romnegyed fi és 8 órakor.) 

Tömörkénv István Művelődési 
Otthon, Petöfi telep: Többgyer-
mekes agglegény. (6.) Olasz fűm. 
Korhatár néíkül. 

INSPEKCIOs AT.LATORVOSI 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 
November 27-íől december 4-

ig. este 6 órától reggel 6 óráig 
(vasár- és ünnepnan nappal ts) 
elsősegély A és nehézellés esetére 
ügyeletps dr. Domonkos Gábor 
főállatorvos. Lakása: l u m u m b a 
u. 4. Telefon: 34-18. 

Az állatorvos kiszállításáról: 
a hívó fél köteles gondoskodni. 

— KFLZVESZÉLYES MUN-
KAKERÜLŐ. Se bejelentet t 
lakása, se állása hosszabb 
idő - óta nem volt Gancsa 
György 30 éves szegedi la-
kosnak. Családjával nem tö-
rődik, gyermektar tást sem 
tizet hosszabb idő óta. s 
egyáltalán nem törekedett 
arra . hogy munkába álljon. 
Közveszélyes munkakeri i lés 
miatt 30 napi elzárást ka-
pott. 

ÜTONALLÖ 
SÖVÉNYHÁZÁN 

Sövénvházán a késő esti járó-
kelők messze kerülték Kismar-
ton István. Sövényháza. Pltr i-
esom 573. szám alatti lakos há-
zát. Féltek tőle. mert mindenki-
be belekötött, aztán verekedett . 
Ggv látszik, nem talált még em-
berére. mert B7 Árpád emlékmű-
nél 1 s súlyosan bántalmazott 
egy általa ismeretlen embert, s 
nyitott zsebkéssel kergette. A 
hantházi erdőnél is megtámadott 
egy járókelőt. A Szeged városi 
és lá iás j r en lő rkap i tánvság a 
sövényházi útonállót 30 napi el-
zárásra büntette. 

— Mezőgazdasági gépbon-
tótelep létesült Sándorfalván 
a gépállomás területén. 

H Mai tanácstag-
beszámolók 

Ma, kedden ú j abb tanács-
tag-beszámolókat tar tanak 
Szegeden. Délután 5 órakor 
a Vám téri öregek napközi 
ot thonában Pántya Józset 
városi, Vincze Antal és Maj-
zik István kerületi tanácsta-
gok találkoznak választóik-
kal. Este 6 órakor az újsze-
gcdi pár tházban Hegedűs 
Gyuláné városi. Ötott Béla 
és Hörömpő József kerületi 
tanácstagok tar tanak beszá-
molót. 

Jugoszlávia fejleszti 
gépkocsiiparát 

Jugoszlávia előirányozta, 
hogy 1964—1970 között 
324,6 milliárd dinár t ru-
ház be a gépkocsiiparba, s 
ez az iparág 1970-ben 25 000 
autóbuszt és teherautót , 
95 000 személygépkocsit. 
132 000 motorkerékpár t és 
robogót fog kibocsátani. Az 
országúti gépjárműál lomány 
a jelenlegi 281 000 darabról 
812 000 darabra növekszik 
(több mint 380 000 személy-
gépkocsi, 130 000 autóbusz 
ás tehergépkocsi stb.). 

0 Almanach 
az Októberi 
Forradalomról 

Nemzetközi a lmanach ké-
szül a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom 50. év-
fordulója alkalmából. Az 
a lmanach szerkesztő bizott-
sága Prágában december 
elején kétnapos tanácskozás t 
tar t , amelyen magyar rész-
ről Pándi Pál ás Héra Zol-
tán vesz részt. 

ITTASAN 
GARÁZDÁLKODOTT 

Zsigmond Sándor Szeged, 
Dobó utca 41. szám alatti 
lakos egy alkalommal alapo-
san felöntött a garatra , s 
e lment a Gogol utca 1. szám 
alatti sütőüzembe, hogy kü-
lönváltan élő feleségét fel-
keresse. A látogatás azzal 
végződött, hogy Zsigmond 
kést rántot t és meg akar ta 
szúrni az asszonyt. A sütő-
munkások lefogták a dü-
höngő embert , akit a rend-
őrség őrizetbe vett. Garáz-
daságért 30 napi elzárást ka-
pott. 

KISORSOLTAK 
A 103 NYEREMÉNYT 

A fogászati hét a lkalmá-
ból meghirdetet t re j tvény-
verseny kitűzött 103 d í já ra 
hétfőn tartot ták meg a sor-
solást Szegeden, a Vöröske-
reszt megyei szervezeténél. 
Több ezer helyes megfej tés 
érkezett a diákoktól. A nye-
reményeket az illetékes já-
rási, városi Vöröskereszt 
szervezeten keresztül ju t ta t -
ják el. 

írók utaztak külföldre 
A csehszlovák—magyar 

kul turál is csereegyezmény 
a lap ján Szakonyi Károly és 
Bertha Bulcsú írók két-
hetes tanulmányút ra hétfőn 
Csehszlovákiába utaztak. 

A szovjet költészet nap-
ja alkalmából a Szovjet 
írók Szövetsége meghívá-
sára Moszkvába utazott 
Benjámin László és Váczi 
Mihály. ' 

Magyar irodalmi est 
Párizsban 

November 30-án Párizs 
egyik legjelentősebb színhá-
zában, az Alliance Fran-
caise-ban irodalmi estet 
rendeznek a XX. századi 
magyar költészet alkotásai-
ból. Az előadásra vasárnap 
Párizsba utazott Surányi 
Ibolya előadóművész, az 
Egyetemi Színpad művésze-
ti vezetője, a párizsi est mű-
sorának szerkesztője, Garai 
Gábor és Juhász Ferenc 
költők, valamint Kadosa 
Pál zeneszerző. A műsort 
december 5-én Caen egyete-
mi városban megismétlik. 

HELYREIGAZÍTÁS 
Lapunk november 28-i, 

vasárnapi számában az „Év 
végi beszélgetés a text i lmű-
vekben" című írásunkba é r -
telemzavaró hibák kerültek. 
A gyár rekonstrukciójának 
összege nem félmillió, ha-
nem félmilliárd forint, a ré-
gi fonoda rekonstrukciója az 
ú j fonoda építésével készült 
egy időben és a fonoda ter-
melésének teljes kapacitása 
nem 9.5. hanem 9,5 ezer 
tonna lesz. 

Éjféli jubileum 
Az é j fél szokatlan időpont 

az ünneplésre. De nem itt, 
a nyomdában, ahol ilyenkor 
még javában zümmögnek a 
szedőgépek, indulásra készü-
lődik a friss újságot ontó ro-
tációsmasina. Szombaton ép-
pen összeért az óra két mu-
tatója, amikor a Szegedi 
Nyomdavállalat tanácskozó-
termének terített asztalainál 
összejöttek a laprészleg dol-
gozói a szerkesztőség, a ki-
adóhivatal képviselőivel, a 
vállalat pár t t i tkárával , szak-
szervezeti t i tkárával . Egy 

dolgozótársukat ünnepelték, 
aki aznap is, mint annyi 
más éjjelen, i lyenkor még 
javában dolgozik. Most vi-
szont jólesően fogadta kollé-
gái szívből jövő köszöntését, 
a jándéka i t két és fél mun-
kás évtized múltán. 

Hernádi Gyula 25 éva 
nyomdász. Annak idején Hód-
mezővásárhelyen kezdte a 
szakmát, s 1949 óta dolgozik 
itt, mostani munkahelyén. 
Az elsők között lett é lmun-
kás és többször megkapta 
már a „Szakma kiváló dol-
gozója" jelvényt. Közvetve 
naponta lá tha t ják munká já t 
a Dél-Magyarország olvasói 
is. ó ugyanis — szaknyelven 
szólva — a lap met tőr je . aki 
a lapszedőrészleg i rányí tója-
ként gondoskodik róla. hogy 
a szerkesztői elgondolások 
ízléses testet öltsenek az ú j -
ságoldalakon. 

Ebben a munkában volt 
szép és erőt adó állomás ax 
éjféli jubileum. 

ELÉGETTE 
ÚJSZÜLÖTTJÉT 

Emberölés alapos gyanúja ml . 
att büntető el járást indított a 
Csongtád megyei rendőr-fóka pi-
tányság Szalai Sándorné 27 éves, 
Kiskundorozsma, Árpád u. 32. sz. 
alatti lakos ellen. Szalainé idén 
szeptember 27-én gyermeket 
szült és akit másnap egy kat-
l a rban elégetett. Szalainénak 
előző házasságiból két kiskorú 
gyermeke van. 

Rádió- és tv-műsor 
KOSSUTH RADIO 

Kedd 
4.38 Hirek. 4.32 Hajnaltól reg-

gelig . . . 4.45 Faluradio. 5.00 Hi-
rek. 5.30 Reggeli Krónika. S.ot 
Hírek. 6.30 Hírek. 7.00 Reggel) 
Krónika II. 7.30 ÚJ könyvek. 8.00 
Hírek. 8.05 Muserismertetes. 8.20 
Az Állami Nepi Együttes nepi 
zenekar i játszik. 8.55 Kér jük, 
jegyezze lel! Ipari információk. 
8.00 Harsan a kürtszó! A Gyer-
mekrádio műsora. 9.40 A Román 
Raaió es Televízió énekkara 
enekel. 10.09 Hírek. 10.10 A he-
lyettes. Szergej Zaligin elbeszé-
lése. 10.30 A csárdáskirálynő. 
Részletek Kálmán—Gábor ope-
rettjéből. 11.00 Iskolarádió. 11.35 
Rudolf Kerer zongorázik. 12.09 
Hírek. 12.15 Tánczenei koktél. 
12.57 A budapest i színházak mil-
í c i a . 13.00 Lapozgatás az ú j 
könyvekben. 1.1.15 Zenekari mu-
zsika. 14.00 Hírek. 14 05 Falu-
rádió. Falusi délután. 14.20 Leg-
kedvesebb műsoraimból. ifi.90 
Hírek. 18.15 Történelmi operák-
ból. Ifi.50 Népdalklubok Skóciá-
ban. Varga Bálint összeállítása. 
17.22 Rádióiskola. A csillagászat. 
17.5« Műsorismertetés, ifi.00 Ml 
történt a nagyvilágban? 18.15 
Hazánk hírei. 18.29 Esti pihenő 
— muzsikával. 19.25 A Szabó 
család. 19.55 Jó éjszakát, gyere-
kek! 20.99 Esti krónika. 29.25 
Hrbán Katalin népdalokat éne-
kel. Béres János kamaraegyüt -
tese játszik. 29 45 Miért szén- Jó-
zsef Attila: Mikor az utcán ál-
ment a kedves cimű verse. 21.00 
Magvar Rádió és Televízió szim-
fonikus zenekarának hangverse-
nye s stúdióban. Kh.~ 22.00 Hí-
rek. Kb. 22.15 Snortbírek. Kb. 
22.20 Könnyűzene, 23.15 Mai 
szemmel. 22.25 Gounod operái-
ból 24.00 Hírek. 0.10—9.25 Csár-
dások. 

_ PFTOFI RAnio 
4.39—19.39 Azonos a Kossuth 

rádió műsorával. Közben: fi.20— 

6.30 Torna. 10.09—10.10 Híre*. 
10.10—11.39 Zenés múser . 12.00— 
12.15 Hírek. 13.45 Időjárás- és 
vízállásjelentés. 14.90 Kamara-
zene. 14.45 A Mádai—iíj. Nagy-
együttes játszik. Lukácsi Margit 
énekel. 15.00 Hirek. 15.05 Opera-
tészletek. 15.45 A folyóvíz mun-
ká ja . J ámbor András előadása. 
16.00 Szórakoztató zene nyugdí-
jasoknak. 17 00 Hírek. 17.05 
Gluck-müvek. 17.22 Tánczene. 
18.20 Rádióegyelem. 18.50 Indu-
lók. 19.00 Hirek. 19.05 Nótacso-
kor. 19.25 Hingversenvnaptár . 
19 40 Keltűié álma. Antal Gábor 
frása. 19.50 Az Antweroenl Fil-
harmonikusok hangversenye. 
Eszakl-ter.gerl Fesztivál. 1985. 
21.(10 Hírek. 21.05 trói arcképcsar-
nok Látogatás a Petőfi Irodal-
mi Múzeumban. Adv-klállításon. 
21.40 Szép Heléna. Részletek Of-
fenbaoh operet t jéből . .2.20 Ka-
marazene 23.00—23.15 Hírek. 

TELEVÍZIÓ 
Magyar televízió 

8.05 Iskola-tv. Környezetisme-
ret — olvasás. (Alt. Isk III. 
oszt.) Villannyal hajtott háztar-
tási gépek. 9.00 Orosz nyelv. 
(Alt. isk. VI. oszt.) A levél. 9 53 
Fizika. (Alt. Isk. VI. oszt.) Hő-
okozta méretváltozások a gya-
korlatban 13.35 Környezetisme-
ret. (Olvasás.) (Ism.) 14.30 Orosz 
nyelv. (Ism.) 13.25 Fizika. (Ism.) 
17.4B Hírek. 17.55 Tapasztalatok, 
tanulságok. Elérkezet a téli gép-
javítás időszaka. 18.15 Fények 
Albániában. (Albánia nemzeti 
tinnepén.) 18.25 Sorsok, emberek. 
Az • Igazgatónő. Riportfilm. 18.55 
Fstl mese. 19.05 Közvetítés a 
Magyar Állami Operaházból. 
Puccini : Manón Leseaut. Opera 
4 felvonásban. Az I. --zünetben: 
Tv-híradó. A TI. szünetben: na-
pi Jegyzetünk, Zenés képeslap 
(A tv-híradó klsfi lmle Varsóról.) 
A TJT szünetben: Alkotóműhely; 
Mexikó őst művészetp. Kb. 22.13 
Tv-híradó, n . kiadás. 

Előnyös vásárlás! 

Ériékes ajándék az egész családnak! 
HORIZONT televízió 1000,— Ft előleggel , 

FAVORIT televízió 1000,— Ft előleggel, 

18 havi részletre, 

70 ltteres LEHEL hűtőszekrény 500,— Ft előleggel, 

102 típusú mosógép 200,— Ft előleggel , . 

12 havi törlesztésre, 

VÉNUSZ pórszívó 140,— Ft előleg gel — a centrifuga, padlókefélő, 

villanytűzhely és elektromos forróv rztároló szintén kedvező OTP-hitel-

f el tételekkel! 618/Bp. MH. 

Idejében szerezze be 
karácsonyi ajándékait 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

SZŐNYEG, FÜGGÖNY, TAKARÓ, KÉSZ ÁGYNEMŰ VASÁR A 

LAKÁSTEXTIL BOLTBAN 
Kárász u. 14. sz. MÁR MOST MEGVÁSÁROLHATOK: 

Ágyelő szőnyeg 
Összekötő szőnyeg " / 
Középszőnyeg 
Gyapjú futószőnyeg 90 cm széles 
Velúr futószőnyeg NDK 90 cm széles 
Kínai mintás g. perzsa 140x200 
Nylon függöny 290 cm magas, métere 
Klöpli függöny 
Párnahuzat színes, hímzett 
Dunnahuzat színes 
Paplanlepedő színes, hímzett 
Műszál takarók 

A z o n k í v ü l b ú t o r s z ö v e t e k , b ú t o r v á s z n a k, 

50,— Ft-tól 160,— Ft-ig 
97.50 Ft-tól 518,— Ft-ig 

423,— Ft-tól 1500,— Ft-ig 
64— Ft-tól 71,— Ft-ig 

342,— Ft 
940,— Ft 
220.— Ft 
150.— Ft-tól 250,— Ft-ig 

95.— Ft 
260— Ft 
230— Ft 
352,— Ft-tól 535,— Ft-ig 

paplanok nagy választékban. 

6 OÉL-ltlAGYARORSZAO Kedd, 1965. november 3« 
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