
Vegyipari tanácskozót 
Budapesten tartja XVI. 

ülésszakét a Szakszervezeti 
Világszövetségben tömörült 
vegyipari és rokonszakma-
be! 1 dolgozók szakszervezetei 
nemzetközi szövetségének 
vezetősége. Az ülésszak szer-
ei a délelőtti megnyitásán 
több mint 15 ország képvi-
selőiből álló vezetőség tag-
jain kívül részt vett a ta-
nácskozáson Raul Silvestrl, 
a Szakszervezeti Világszö-
vetség titkára és Gál László, 
a SZOT titkára is. 

Poznani előkészületek 

Poznanban nagy erővel 
folynak a június 12-én meg-
nyíló nemzetközi vásár elő-
készületei. A millennium je-
gyeben rendezett idei vásárt 
a lengyel ipar és kereskede-
lem eddig legnagyobb arányú 
demonstrációjává akarják 
tenni. 

Újraélesztő készülék 
Tatabányai szakemberek 

újítása alapján gyártja a ta-
tabányai Ipari Mellékter-
mékfeldolgozó Vállalat az 
újraélesztő készülékeket, 
amelyeket olyan eszméletét 
vesztett sérülteknél hasz-
nálhatnak sikerrel, akiknél 
csonttörés miatt nem lehet 
mesterséges légzést alkal-
mazni. Bemutatták a SZOT 
Munkavédelmi Tudományos 
Kutató Intézetében is, hogy 
széleskörű alkalmazását el-
terjesszék. 

Előadások, 

rendezvények 
*• J ó u f t Att i la-kommentárok 

eimmel Török Gábor tart elő-
adást a Magyar Nyelvtudományi 
Társasán szegedi csobort lának 
lúnlus 3-án pénteken délután 6 
é r ako r kezdődő felolvasó Illé-
sén sz Ady téri egyetem n . szá-
mú tat-termében 

— A/p l rofóros ólom (elhaszná-
lása és a tiszta fémporok éa 
fémp'xidok élőá'llitása oorlasztá-
soa módszerekkel címmel Mé-
sWSros Lalos egyetemi a d j u n k -
t u s tart előadást a Magyar Ké-
mikusok Egyesülete Gumi . és 
Műanyagipari Szakosztálya ren-
dezésében ma, csütörtökön dél-
után 17 órai kezdettel a METESZ 
Széchenyi tér 3. szám alatti he-
lvt iéaében. 

— A Hagymácska című 
zenés mesejátékot, amelynek 
Iskolai előadásáról nemrég 
írtunk, a gyermeknap alkal-
mából a Postás Művelődési 
Otthonban Is bemutatta a 
tanárképző főiskola Mozart 
gyermekkórusa. Az előadás 
nagy sikert aratott 

— t)J kemping. Győr vá-
ros határában, a Rába, a 
Rábca és a Kis-Duna talál-
kozásánál. nz 1. sz. főútvo-
nal mellett, 3 millió forin-
tos költséggel ezer nzemélyt 
befogadó kemping épült, 
amelyet saerdán adtak át 
rendeltetésének. 

Szegediek az országos középiskolai 
tanulmányi versenybon 

s o m o s *., c s m o m ü s 

NÉVNAP: ANNA 

A m ű v e l ő d é s ü g y i rnmiaa-
ter odaítélte az 1965—66-os 
oktatási év országos közép-
iskolai tanulmányi versenyé-
nek díjait, s az illetékes 
bizottságok javaslata alap-
ján egyidejűleg megállapí-
totta a helyezettek sorrend-
jét. A szegedi középiskolák 
tanulói a versenyben a kö-
vetkező helyezéseket érték 
el. 

M a g y a r Iroda lomból Bóka 
Róbert , a Radnót i M i k l ó s 
gimnázium IV. osztályos ta-

— Tanácstag-beszámolók. 
Ma. csütörtökön délután 6 
órakor a tanítóképző inté-
zetben Novotny János vá-
rosi, Cetics Mihály és Pál-
völgyi Ferenc kerületi ta-
nácstagok, a DAV művelő-
dési otthonában Tari János 
városi. Kedves Andrásné és 
Nagy Jánosné kerületi ta-
nácstagok tartanak beszámo-
lót választóiknak. 

— Szerencsés lottózók. A 
lottó április havi jutalom-
sorsolásán a megyében har-
minchaton jutottak értékes 
nyereményekhez. A szegedi 
nyertesek között van a 29 
ezer forintos Hangulat bú-
torsarok, a tízezer forintos 
vásárlási utalvánv. a Favo-
rit televíziókészülék, egy da-
rab egyszemélyes és három 
darab kétszemélyes jaltai 
utazásra szóló részvételi jegy 
tulajdonosa. 

— A k i „ le fúj ta" az e l sö 
világháborút Hartley Ben-
sőn Edwards, John J. Per-
shing amerikai tábornok kür-
töse, az első világháborúban 
1918. november 11-én dél-
előtt 11 órakor „lefújta" az 
első világháborút a francia-
országi Tóul környékén. A 
történelmi nevezetességű 
kürtöt a jelenleg 71 éves 
Edwards most fújta meg 
utoljára. Takarodót fájt raj-
ta, majd átadta a hangszert 
a washingtoni Smithsonian 
intézetnek megőrzésre. 

— Jobb ingek. A lakos-
ságnak régi panasza, hogy 
az ingek a korábbi túlzott 
anyagtakarékooság miatt rö-
videk, sőt az első mosás után 
néha ügy öaszemennek. hogy 
nem lehet hordani. Más a 
helyzet az egy Idő óta for-
galomban levő ..osztályon fe-
lüli" fehérneművel. Ennek 
mérete megfelelő, avatott 
anyagból varrják, s így a 
mosás után nem megy ösz-
sze. Most új szabványt dol-
goztak ki. amely valameny-
nyi ingnél az osztályon fe-
lüli méreteket vezeti be 
anélkül, hogy az árak vál-
toznának. 

r t u ló j a a fl. h e l y r e , o r o s z 
nyelvből Megyeri István, a 
Ságvári Endre gimnázium 
III. osztályos tanulója a 8. 
helyre, biológiából Zalányi 
Sámuel, a Radnóti gimnázi-
um III. osztályos tanulója a 
4. helyre, gazdasági szám-
tanból Torma Rozália, a sta-
tisztikai technikum ül . osz-
tályos tanulója a 6. helyre 
került 

A verseny többi ágában a 
szegedi diákok nem kap-
tak helyezést. 

— A szegedi futaárugyár-
ban befejeződött a szovjet 
gyártmányú előkártoló fel-
szerelése. amely a jutaáru-
gyár eddigi szűk kártolóka-
pacitását megszünteti. A gép 
üzembe helyezésével lehető-
ség nyílik arra, hogy a II— 
III-as előkártoló berendezé-
süket felújítsák. Az üzembe 
helyezett szovjet előkártoló-
gép jó minőségű anyagot 
gyárt 

— Természetvédelmi zár-
lat A fehértói rezerváciő-
ban a Koromszigeten több 
mint háromezer sirálypár 
rakott fészket. A korábbi 
években kirándulók, turis-
ták, műkedvelő ornitológu-
sok előszeretettel keresték 
fel a slrályszigetet, és ezek 
a látogatások felbolygatták a 
lakók életét. Az idén a Ter-
mészetvédelmi Hivatal zár-
latot rendelt el a költés ide-
jére. 

— Kőomlás. A észak-ma-
gyarországi némahegyi kő-
bányában munka közben egy 
négy mázsa súlyú kő mint-
egy 13 méter magasból rá-
esett Nóvák János 34 éves 
csillés, végardói lakosra, aki 
olyan súlyosain megsérült, 
hogy a helyszínen meghalt. 
A baleset okának és a fele-
lősség megállapítására meg-
indult a vizsgálat 

— K é s z ü l a z Ú t t ö r ő m o z g a -
lom Krónikáskönyve. Sze-
mélyes élményeket feldolgo-
zó írások, visszaemlékezések 
sokasága érkezett a Móra 
Ferenc ifjúsági könyvkiadó-
ba ahhoz az albumhoz, ame-
lyet a hazai úttörőmozgalom 
történetéről állítanak össze a 
Magyar Úttörők Szövetségé-
vel közösen. 

KKIJVIKLKGKDta VAKSLATO 
Várható Időjárás ma es t is : 

főként nappal i felhőképző-
dés. legfeljebb szórványosan 
előforduló á t fu tó esöveL 
Gyenge, napközben élén-
kebb, változó i rányú széL 
A nappali felmelegedés kis-
sé t o t á b b emelkedik. Vár-
ható legmagasabb nappal i 
hőmérséklet esütőrtőkön 
19—33 fok között. (MTI) 

A Nap kél 3 óra 50 
és nyugszik 19 óra 34 perdoor. 
A Hold kél 18 óra 57 perdror . 
és nyugszik 3 óra M 

VÍZÁLLÁS 
A Tisza vízállása 

szerdán 361 cm. (Áradó.) 

KILENCVEN EVB-
esetl el. 2(1 éves korában, 
szabadságának elttprói. a törö-
kök ellen vívott harcban Hrisz-
to Botev (1848-1876). a bolgár 
Petőfi . I f j a n csatlakozott a nem-
zeti for radalom zászlajához és 
harcosa, maid lángletkű vezére 
és költője lett. Romániai emig-
rációjában egyik vezetője lett a 
hazája felszabadítására Irányuld 
mozgalomnak. Maroknyi csapa-
ta élén halt hőéi halált . 

HÁROMSZÁZ EVE 
halt rr.ee Lippay János (W86-
1886) botanikus, nagybá ty jának . 
Lippay György esztergomi ér-
seknek kertésze, az első m a g y a r 
kertészeti szakkönyv (Posonl 
kert. 1684—87) írója. Művének, 
melyben a virágos, a vetemé-
nyes és a gyümölcsös ker tek 
gondozásával foglalkozik. két 
évszázadon á t számos kiadása 
jelent meg. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Este 7 órakor: Tdomeneo. Pe-

tőfi-bérlet. Vége kb. 11 órakor. 
RULTÜRPARK 

Nyitva 13 órától 21 óráig. 
MOZIK 

Vörös Csillag: Fehér asszony. 
Előadások kezdése: negyed 8 és 
fél 8 órakor. — Fáklya : délután 
1 és 4 órakor : Pardai l lan .lovag, 
és este 6 és 8 ó rakor : Az eJső 
esztendő. 

Postás Mozi: M'gszajrf tot t re-
pülés. (Fél 6 és fé! 8 órakor.) 

A DÉL-MAGYARORSZÁG 
FÉNYÜJSAGJA 

18 órától 32 óráig sugároz M-
reket a Klauzál téren. 

INSPEKCIOS ÁLLATORVOSI 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 
Május 28-tól lúnlus 4-lg este « 

órától reggel 8 óráig (vasár- és 
ünnepnap nappal ls) elsősegély 
és nehézel l ís esetére ügyeletes 
dr. Komáromi J ános állami 
á ' latorvos. Lakása : Üjszeged. 
Torontál tér 3. Telefon: 40-64. 

Az áltatorvcs kiszállításáról 
a htvó fél köteles gondoskodni. 

Közlemény 
s A máj betegségét címmel 

dr . Horoácsi Géza tanársegéd 
ta r t előadást a Juhász Gyula 
Művelődési Otthonban lúnlus 3-
án. pénteken 18 órai kezdettel 
Az előadás után a Végveszélyben 
című fi lmet mu ta t tuk be. Be-
lépés dí j ta lan. 

Van városunkban néhány 
kamarazene együttes: a 
Szeged i Fúvósö tös , a S z e g e -
di ÉnektrM, a Szegedi Jazz 
Qulntett, melyeknek létezé-
séről csak kevesen tudnak, 
s melyek Szegeden egyedüli 
képviselői a „szakmának". 
Méltányos tehát, ha fokozot-
tabb figyelem kíséri egy-egy 
fellépésüket 

Kedd este a Szegedi Jazz 
Quiirtett adott hangversenyt 
az újságfróklubban. az a 
dzsesszzenekar, mely némi-
leg módosított összeállítás-
ban a közelmlútban arany-
érmet nyert a salgótarjáni 
országos fesztiválon. Műso-
ruk összeválogatása igényes-
ségről, ízlésről tanúskodik. 
Világhírű amerikai dzsessx-

az űfságíráklatfban 

muzsikusok, Colé Portex, 
Shorty Rogers. Gerry Mul-
llgan, Dlzzy Gillespie és ma-
sok szerzeményei mellett sa-
ját termésükből is mutat-
tak be néhányat: Hulin Ist-
ván, Szaniszló János és Ács 
György — ez utóbbi kettő 
a zenekar tagja — számait. 
Érdekes volt, nagysikert ara-
tott, a Kis kece lányom cí-
mű népdal dzsesszes feldol-
gozása is. 

A zenekar tagjai: Nyitrai 
Endre (bőgő), Szalai János 
(trombita), Acs György (alt 
szaxofon), Szaniszló János 
(zongora) és Bodó József 
(dob) — ősszel Pécsett és 
Debrecenben is bemutatko-
zik. 

H. I. 

R Á D I Ó M Ű S O R 
CSÜTÖRTÖK 

Kossuth Rádió 
U l Hfrek. 4.31 Hajnaltól reg-

gelig . . . 5.00 Hirek. 5.38 ReggeM 
Krónika. S.45 Falurádió. 6.00 Hí-
rek. 6+8 Hirek 7.08 Reggeli 
Krónika EL 7.15 Körzeti Időjárás. 
7.30 ÜJ könyvek. 8.00 Hírek. 8.08 
Műsorismertetés. 8+0 Reggeli 
hangverseny. 8.50 Időszerű nem-
zetközi kérdések. 9.00 Népek 
zenéjéből. 9+0 Kozmosz. 9.45 A 
Szófiai Kával Kórus műsorából . 
10.00 Hírek. 18.10 Hangverseny 
Kálmán Imre operet t jelből 11.00 
Leonardo da Vinci világképe. 
11.16 Orgonamuzsika. 11.57 Hall-
gatóink f igyelmébe! 12.00 Hfrek. 
12.18 Tánczenei koktél. 12.57 A 
budapest i színházak műsora . 
13.00 Rosanna Carteri és Gluseo-
ne dl Stefano énekel. 13.45 Szé-
like királykisasszony. 14.00 Hí-
rek 14.06 Könnyűzene. 14.48 
Törvénykönyv. 15.00 I rmgard 
Seefrled és Dietrlch Ftscher-
Dleskau énekel 15.40 Isten ve-
led. a tomkor! Folytatásos re-
gény. IX. rész. 16.00 Hirek. 16.15 
Csak f i a t a loknak ' 16.55 Ü1 fel-
vételeinkből 17.05 Ünnepi 
könyvhét 1988. 17.18 Zenekari 
muzsika 17.57 Hallgatóink fi-
gyelmébe! 18.00 Ml tör tént a 
nagyvilágban 7 18.15 Hazánk hí-

rei. 18.80 Kubai koktél. 19.18 Van 
úl a n a p alatt! 19.33 Néoi mu-
zsika. 19.54 Jó éjszakát, gyere-
kek! 20.00 Esti Krónika. 20.31 A 
Wahnfr ied villa rabja . Hangjá-
ték Közben: »2.0o Hirek. 22.19 
—32+0 Sporthírek. 33.06 My fa i r 
Lady. Részletek. 33.30 Kamara-
zene. 24.00 Hírek. Időjárás . 9.18 
-0.25 Verbunkosok. 

Petőfi Rádió 
4+0—10.58 Azonos a Kossuth 

Rádió műsorával . Közben: 6.20-
6.3C Torna. 10.00—12.15 Zenés 
műsor üdülőknek. 13.45 Időlárás-
és vízállásjelentés. 14.00 Masse-
net operáiból. 14.45 Polkák, ke-
rlngők. 15.00 Hírek 15.05 Ipá-
aoacs I. rész. 15.47 Népdalok. 
16.10 Rádióé gy etem. 17.00 Hirek. 
17.05 Deák Tamás táncdalalbóL 
17.15 Galdenko: Az egzisztencia-
lizmus és a kul túra . 17+5 végig 
a Váci úton 18.30 Doktor Murke 
összegyűjtött csendjei 18.43 
Schumann: Pillangók. 19.00 Hi-
rek. 19.10 Richárd Strauss szim-
fonikus költeményei — IT. rész. 
20.06 A dzsessz kedvelőinek. 
20.25 Színházi élet Győrött. 20.49 
Kiss Károly magyar nótákat 
énekel. 27.00 Hírek. 21.05 Előszó-
val - muzsikával. 22.96 Gaiopo-
verseny-eredmények. 28 00—23.19 
Hírek. Időjárás . 

T E L E V Í Z I Ó M Ű S O R 
Magyar televízió 

8.05 Iskola-tv: Környezetisme-
ret. Olvasás, az ált. isk. IV. oszt. 
részére. E w é g i ismétlés a me-
zőgazdasági témákból . 9.30 
Amíg mellet tem v a g y . . . Ma-
gyarul beszélő nyugatnémet 
film (Ism.) (16 éven felüliek-
nek!) 11.05 Kisfilmek. 13.35 Kör-
nyezetismeret . (Ism.) 17.35 Hí-
rek. 17.40 Hétmérföldes kamera . 
17.55 Sorsok, emberek : A fonó-
ban szól a nóta . . . Riportf i lm 
egy tanít ó-háza spárról . 18.15 Te-
lesport. 18.40 Ipar a homokon. 
Riportfi lm Szabolcs-Szatmár me-
gyéről. 19.00 A világ té rképe 
e l ő t t . . . 19.15 Esti lese. 19.30 
Tv-híradó 19.50 Kék expressz: 
A csapda. Magvarul beszélő 
f rancia rövidfi lm 30.15 Forog 

Gyászközlemények 
Mély fá jda lommal tuda t juk . 

hogy szeretett fér j , édesapa, 
nagyapa testvér és rokon. MIK-
LÓS JÓZSEF, életének 55. évé-
ben t ragikus hirtelenséggel el-
hunyt . Temetése folyó hó 2-án 
13 órakor lesz a alsóvárosi te-
mető kápolnájából . A gyászoló 
család. Tápé, Dózsa Gy. u. 86. 

T. 1574. 

Minden rokonnak, jó barát-
nak, szomszédoknak, akik fá j -
dalmamat részvétnyilvánitással 
enyhíteni Igyekeztek, köszönete-
met fejezem kl. Külön megkö-
szönöm a kezelő orvosnőnek és 
nővérnek odaadó, fáradhata t lan 
munká já t . Hajdú Dezsó. 

k. 8717. 

Szovjet emelővlHás Beta 
Diesel vagy bolgár t ípusra 

targonca-
vezetőket 

(elveszünk a szegedi t ran-
zlttelepUnkre Jelentkezés a 
MEK szegedi kirendeltség 
munkaügyi részlegénél. 
Szeged Kossuth La jos sgt. 
111. sz alatt . K. 105 

a* Idegem A döntőbe jutot t 
csapatok vetélkedőié. 22.05 Tv-
híradó, n . kiadás. 22.25 Szülők, 
nevelők egymásközt. Ha a szü-
lők eflvélnak . . . TT. rész. 

Jugoszláv televízió 
11.80 Angol nyelvoktatód. 

17.10 Ébresztőtől — takarodótg. 
17.40 Ezer miért . 18.30 Tv-ú ldon . 
ságok 18.45 Előtérben. 19.10 Ki-
csit komolyaan. kicsit t ré fásan . 
19.40 Hirdetések. 19.54 Jó éjsza-
kát. gyerekek! 20.00 Tv-hiradó. 
20.20 Időszerű beszélgetések. 21.10 
Népi muzsika. 27.20 Prága) Ta-
vasz 1988. 92.00 Szó. Idő 22.10 
Hírek. 

Román televízió 
18.00 Hírek. 18.15 Rajzoló evea 

rekek 18.S5 Iskolások és ha-
gyományok 19.00 I f júsági ív-
klub. 20.00 Lemezktrakat . 20.19 
Hetenként három kép. 20 30 Já -
tékfi lm. 22.20 Tv-hiradó. 

Nagyobb mennyiségű 

fűszerpaprika, 
palánta 
eladó. 

Mgtsz. 

Táncsics 

xK. >42. 

Bélyeget legelőnyö-
sebben vásárolhat 
értékesíthet . Falus, 

bélyegkereakedés. 
Kelemen u. 4. x 
Fekete Skoda kifo-
gástalan állapotban 
eladó. Kiskunhalas, 
Márt írok u. 81. Erdé-
lvlné 
Kétszemélyes műbőr 
aljú Úl sátor eladó. 
Telefon: 24-93. 8-16-
ig. 
Jugoszláv kombinált 
szoba eladó. Balog. 
Somogy! u. s 
Hajat veszek, diva-
tos kontyot, parókát 
készítek Ha 1 festés 
minden színben. — 
Dudás. Szeged. X 
Nagyon s z é p kismé-
retű konyhabútor 
riadó. Hétvezér u 
37 'a x 
Cserépkályha eladó. 
Üjszeged. Vedres u. 
8. C-léoesőház 5, x 
Varrógép eladó. At-
tila u. 18. Oze, fszt. 
bal 

1000-es Wartburg ki-
fogástalan állapot-
ban eladó. Hódme-
zővásárhely Kinizsi 
u 18(a. 
Asztalok szén hár 
mos tükürszekróny. 
sezlon stelflzsl. 
centrifuga égy szál 
mázsákkal . kerti 
garni túra olcsón el-
adó Fecske u. 8. 

Fapr lkapalánta és 
t rágya eladó. Sce-
ged. Barát u. 18. 
Egy piros Danuvia 
eladó. Tápé. Kossuth 
La jos u. 65. sz. 

A D Á S V É T E L Eladó négyszemé-
lyes rekamié, fote-
lek. szekrény ágy. 
kis kerek asztak kü-
lön ls Par t izán u. 
17.. n . emelet 00. 
110 kg-os fehér hús-
sertés eladó. Köztár-
saság tér 11. Tar ián . 
Szépen stltú három-
lángú fehér-pi ros 
gáztűzhely eladó. — 
Kazinczy u. 12.. n . 
6 

Piros Pannónia el-
adó. Gogol u. 20. X 
500-as Trabant Jó 
állapotban, sürgősen 
eladó. Megtekinthe-
tő: egész nap. — 
Szntymaz. Petőfi u. 
3. X 

OTP-n nyert Tra-
bant -Llm. átvehető 
azonnal, érd . : Sző-
reg. Petőfi u. 79. X 

0 km-es vagy keve-
set futot t Wartburg 
gépkocsit vennék, 
Illetve a közel Jövő-
ben átadásra kerü lő 
Wartburg-utalványt 
átveszek. „Vass 
78 408" jeligére a 
Hirdetőbe. x 

Eladó söté* kemény-
fa háló, Oudlln-féle 
lűzhely jó állapot-
ban hallltott vázas 
rflt kerékpár , akvá-
rlumáltvány. szép 
fikusz. Tündér u. 
29.. emelet. 

Háromaj tós szek-
rénv. úl vasdrót 4-8 
m-ig eladó. Francia 
u. 157) Hegedűs. 

Riadó 9—0 m hosszú 
10—15 átmérő fenyő 
gömbfa. Klskundo-
rozsma. Toldi utca 
1 l 

1 Hassnált aj tók, ab-
lak eladó. Tápéi u. 
12 Felsőváros, dél-
ntán 1-9-iB. 

Kisipart azép négy-
személyes garni túra 
darabonként ls. sez-
lon. hát támlás re 
kamlé. gyermek-
ágy eladó. Lengyel 
u. n . 
Eladó ilatház üsttel, 
Pannónia süllyesztös 
varrógép, hárómre-
keszes láda. Révai 
u. 3. mfszt 6. 
Skoda Oktávia Su-
per eladó. Megte-
kinthető mindennap 
délután 16 órától. -
Kistelek, Tanya 530. 
Tóth. 
Bécsi rövid páncél-
tőkés zongora, asz-
talsparhelt eladó. 
Tárogató u. 23/a. 
Délután 5-0 óra kö-
zött. -
150-es Pannónia el-
adó Csongrádi sgt. 
69 
Egy dunyha, nagy-
méretű. eladó. De-
ákné. Szeged. — 
Gyöngytyúk u. 23. 

Nagyobb méretű 
ponyva, kocsira ls 
a lka lmss és perme-
tező eladó. Erd. : 
Arvlz u. 12. SS., fszt. 
2 a j tó . 
1000 Wartburg 2900 
kilométerrel k i tűnő 
állapotban és j a w a 
Ideál eladó. Zoltán 
ti 10 4 órától. 
Cseh fonott mély 
gyermekkocsi el-
adó. Párizsi krt . 15. 
Erd. : 8—16-le, 

Eladó kétkerekű fé-
deres kocsi. Szivár-
vány u. 54. 

Fürdőszobák i lyha , 
rézhengerrel . csa-
pokkal. zuhanyozó-
val. kifogástalan ál-
lapotban eladó. — 
Sziliért sgt. 9/b. 
Dió kombinál t szek-
rény. vitrin, könyv-
szekrény. asztal. 6 
kárpitozott székkel, 
állólámpa, egyaj tós 
jégszekrény, samot-
tos príma kályha 
eladó 16 óra után. 
Szűcs. Pusztaszeri 
U. 25 . fSZt. 
Pa j tás kerékpár . 1 
a j tó 2 kisablak, két-
szárnyas vasaj tó és 
5.4 m vassín (bontás-
ból) eladó. Algyői 
út 30. 

Eladó hármasszek 
rény. kék kombinál t 
szekrény. szekré-
nyek. ágyak, tükör , 
Íróasztal. könyv-
szekrény kétszemé-
lyes rekamié, sez-
lon. nagy Singére 
szabóvarrófiép, — 

konyhaszekrény. 
Hunyadi tér 5/a. 
Argaman szőnyeg, 
használt, jó 3x4 m 
nagy, kisebb Jég-
szekrény eladó. -
„Olcsó 78 543" jel-
igére a Hirdetőbe. 

Tölgvfamázsa 100 ég 
200 kg. 3 részes pult 
tölgyfatetővel. ter-
mény tárolására al-
kaltnas, eladó. Ve-
resács u. 1. 

Eladó kinyiiható 
asztal, hajlí tott szé-
kek. asztalka, éjje-
liszekrény. kerti 
törpék. Makkoserdő 
sor 30. 

Zeneszekrény ol-
csón. velúr és gépi-
perzsa szőnyegek el-
adók. 6-tól vasárnap 
egész nap. Tolbuhln 
sat. 92-94.. F. ép., 
m 13. 

Szekrény, tükör, kis 
Jégszekrény. fér f i -
felöltö. eladók. Du-
gonics tér 4.. I. em. 

ÖREG 
NAPJAIRA 

I f l á M Ő f V 

ÉLET-
BIZTOSÍTÁST 

Törzskönyvezett ta-
esl anyakutya , kül-
földi, tenyésztésre 
kiváló (pockos). foxi 
puli keresztezésből, 
szuka kölyökkutya 
eladók Mura utca 
7/b. Kábelgyár mö-
gött. 

Kétszemélyes túra-
kajak, sötétkék öl-
töny olcsón eladók. 
Tápéi u. 16/a. 

Egy olasz orkán, 
férf i 53 vagy 54-es 
eladó. Hattyas sor 

Bőrkabát já t most 
javíttassa, alakít tas-
sa vízhatlan festés-
sel. Csordás börru-
hakészltőnél. Szent 
Miklós u. 7. x 
Eladó 3 db 80—130 
kg körüli húsdlsznó, 
Tisza Lajos u. 65. 
Megtekinthető dél-
után 5 órától. va-
s á r n a p e g é s z n a f h _ 
Kifogástalan álla-
potban kétszemélyea 
és egyszemélyes re-
kamié, 2 fotel, 4 
kárpitozott szék 
sürgősen eladó. — 
Bakay Nándor u. 
21. 
l ö n o t t sportkocsi 
és egv gyermekélló-
ka eladó. Hóbiárt 
basa u. 32. 
Eladó világos háló-
szobabűtor Igényes-
nek. Alföldi u. L. 
Csurai, 6 óra után. 
Üj férf iöl töny ter-
liszter 48-as. eladó. 
Erd. : délután 4-töl. 
Csorba u. Sólyom 
u t c á v a l s z e m b e n , ú j 
f 'áz. ( T a r t á n t p l e o - j 
Fekete Pannónia és 
175 cm'-es eredeti 
Budai esónakmotor . 
eladó Lenin kr t . 12.. 
Bihari délután 5-től. 
a l z a s g á n 

Kis járáshibával 29 
éves leány megis-
merkedne korban 
hozzáillő 170 cm-nél 
nem magasabb ren-
des férfivel házas-
ság céljából. ..Bol-
dog szeretnék lénnl 
78 327" jeligére a 
Hirdetőbe. 

R O Y B B 

Per fek t olasz nyelv-
tanár t keresek. „Pa-
lermo 78 459" jeligé-
i é a Hirdetőbe. 

Az EM 44. SZ. Ali. 
Építőipari Vállalat 
azonnal felvesz bu-
dapesti munkahe-
lyekre fémcsö-áll-
ványozókat. burkoló-
kat. épület-vlllany-
szerelőket kubikoso-
kat és férf i segéd-
munkásokat Csa-
ládfenntar tóknak 

havi 360,— forint 
(napi 14,- Ft), nem 
családfenntar tóknak 
havi 240.— Ft (na-
pi 10.- Ft) különélé-
st di jat f izetünk, 
amennyiben vidéki 
lakásbejelentéssel 

rendelkeznek és ál-
landó lakóhelyükre 
naponta nem térnek 
haza. Munkásszál-
lást és napj kétsze-
ri étkezést - térí-
tés ellenében — biz-
tosítunk. Tanácsi 
Igazolás és munka-
ruha. szakmunká-
soknak szerszám 
szükséges. Cfm: Bu-
dapest V.. Kossuth 

fi Ü S M I 

Slrgondozást mun-
kára segédmunkás-
nőt felvesz a róku-
•i te-netó 
Német fordítást , 
gépírást vállalok. — 
Badltz Pál. Miskolc 
Augusztus u. 3. x 
GYAKORLOTT lyuk. 
kár tya gépkezelőket 
és technikusokat 
azonnali belépésre 
keresünk. Jelentke-
zés az Oroshl^i MG 
Oépjavftő Állom á-

FUggönytisztltás rá-
mára feszítve. Du-
gász vegytlsztítónál 
Tápéi utca 7. Tele-
fon: 36-35 x 

Értesítem kedves 
vevőimet, hogy az 
állványozási munká-
latok ideién a ki-
szolgálás zavartala-
nul folyik. Czlner 
bőrdíszműves. Sze-
ged Dózsa Oyörgv 
u 4. x 

Lajos tér 13-15. m 
Munkaerógazdálko-

dás. _ 
Német, angol taní-
tás, fordítás Guten-
berg utca 26. Tanár-
nő. 4-től. 
Apolónót felveszek 
azonnal. Gutenberg 
u. 20., fszt. négyes 
szoba. 
Kisgyermek gondo-
zását lakásomon 
vállalom egész nap-
ra. Hétvezér u 46. 
fszt. í attó. Gáz-
gyárnál. 
Minden héten 28 
óra háztartási mun-
kát vállalok Gogol 
u_ 18.. a j tó 14. 

• i li -

Négerbarna férf i or-
kánkabátomat má-
ius 31-én a Vidám 
Parkban Elvesztet-
tem Kérem a be-
csületes megtalálót 
Jutalom ellenében 
adja le a Jogi Kar 
portá ján .. ösztön-
díjból élek". 

j.-s.vs v-.ív-ív • • 

NE FELEDJE EL KIFIZETNI! 
Ha délelőtt nincs otthon, adja át a házfelügyelőnek 

xBp. 3734 

4 DAl-/V\AGYARORSZAC Csütörtök. 1946. j u r t a * »-


