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SPORT 
Hit hoz az ősz? 

Bent marad-e az NB ll-ben a Sz. Postás 
kosárlabdacsapata ? 

A vívó YB előtt 

3ubileumi 
sportnap 
az IKV-nál 

A Szegedi Ingatlankezelő 
Vállalat ez év októberében 
ünnepli megalakulásának 25. 
éves évfordulóját. A jubi-
leumi év tiszteletére augusz-
tus 20. és 21-én sportnapot 
rendez az újszegedi SZAK-
pályán. A részt vevő csapa-
tok nagy- és kispályás lab-
darúgásban, asztaliteniszben 
és sakkban mérik össze tu-
dásukat. 

A jubileumi sportnap szom-
baton délelőtt 9 órakor kez-
dődik, melyen a fővárosi 
VII. ker. IKV, a pécsi IKV 
és a székesfehérvári IKV 
csapatai is részt vesznek, a 
rendező szegedi IKV csapa-
tán kívül. Este a Dáni utcai 
irodaházban vacsorával egy-
bekötött baráti találkozó 
lesz. Vasárnap délelőtt már 
a döntőkre, és az ünnepélyes 
díjkiosztásra kerül sor. 

Tenisziskola 
A SZEOL SC teniszszak-

osztálya júliusban, augusz-
tus 15-ig folytatja a tenisz-
iskolai oktatást. Jelentkezni 
lehet a SZEOL tenisztele-
pén, Pataki János edzőnél, 
minden héten kedden és 
csütörtökön, reggel 8 órakor. 
Az oktatási díj: 100 forint. 

Horgászok, 
figyelem £ 
A Sz. F. V. Spo r tho rgász 
k ö r e j ú l i u s 20-án. s z o m b a -
ton reggel 6—10 Óráié 

horgászversenyt 
rendez 

a Tápé i t é l ik ikötőben. 
K é r j ü k a h o r g á s z t á r s a k 
megé r t é sé t és a k i je lö l t 
ho rgászhe lyeke t nem fog-
la l j ák el. x 

„Megkapaszkodni az NB 
n-ben, csak ez lehet az el-
sődleges célunk!" — hajto-
gatták tavaly a Szegedi 
Postás férfikosarasai. Nos. a 
bent maradás biztosabban 
valósult meg. mint hitték. 
Ügy gondolták, ebben az év-
ben a múlt tanulságait hasz-
nosítva. nem lesznek külö-
nösebb gondjaik, sőt vala-
micskét előrébb is tudnak 
lépni. Ezt látszott igazolni 
az 1974-es bajnokság tava-
szi fordulójának első öt mér-
kőzése is, amelyeken minden 
játékosa rendelkezésére állt 
Heiszig József edzőnek. Töb-
bet nyújtottak, mint amit az 
edző tervezett, azaz három 
győzelem helyett négyet sze-
reztek. Rutinosabb, magabiz-
tosabb lett a csapat, az ide-
gekkel sem volt baj, hiszen 
két találkozójukat hosszab-
bítás után tudták a maguk 
javára fordítani. 

A kedvező rajt jó hangu-
latot teremtett, azt sugallta, 
már a tavasszal bebiztosít-
hatják jövő évi NB Il-es 
tagságukat. Ennek tudatá-
ban készültek következő so-
rozatukra, a táblázat első 
négy helyezettjével való ösz-
szecsapásokra, melyeken — 
figyelembe véve ellenfeleik 
játéktudását —, nem sok 
keresnivalójuk volt. A vere-
ségek mellett azonban más 
kellemetlenségeket is szol-
gáltattak ezek a fordulók. 
A kezdő ötösből hárman 
megsérültek: az irányító Er-
ményi, a középjátékos Hor-
váth. és az átlagban húsz 
pont felett dobó Barthal 

Olyan helyzetet hozott 
létre ez a nem várt sérülés-
széria, amely sokkal erő-
sebb, több játékossal rendel-
kező csapatot is visszavetett 
volna. A ma már egyre ke-
vésbé bizarr tény, mármint 
a megfelelő játékosok hiá-
nya, az edzésvitelt is meg-
szabta. Az erőnléti munká-
ra még csak úgy, ahogy el-
végezték, de amikor játékra, 
taktikai elemek gyakorlásá-
ra került volna sor, elfo-
gyott az edző tudománya; 
képtelen volt két csapatnyi 
embert összeszedni! Ebből 
eredően az összeállítás is 
örökös gondot okozott, lesz-
nek-e annyian a következő' 
vasárnapra, hogy ki tudja-
nak állni? Hosszabb távú 
tervezésről szó sem lehetett, 
mindig az adott héten tör-
téntek határozták meg, mit 
is várhatnak, egyáltalán vár-
hatnak-e valami jót biztatót 
a következő viadalukhoz. 
Balszerencséjükre erre az 
időszakra esett az a két 

mérkőzésük (Állatorvosi 
Egyetem és a BEAC elleni), 
amelyeknek ők voltak az 
esélyesei, mégis minimális 
vereségeket szenvedtek. Sal-
gótarjába szintén csonka 
csapattal utaztak, így nem 
csoda, ha hat ponttal is. de 
alulmaradtak. Következett 
az utolsó, itthon játszott ta-
lálkozójuk, amelyiken egyik 
legjobb játékosuk, Pásztás 
vált — a jelek szerint — 
hosszabb időre harcképte-
lenné. 

Hátráltató tényezők soka-
sága állta útját fejlődésük-
nek, előrelépésüknek. Egyet-
len biztató jel volt, mégpe-
dig az, hogy a tavaly kivál-
takat valamelyest sikerült 
pótolniuk. Ez viszont az em-
lített okok miatt kevésnek 
bizonyult a tartós, jó szerep-
léshez. Annál is inkább, 
mert a szakosztály változat-
lanul nem rendelkezik meg-
felelő utánpótlással. Nem, 
mert terem, és az edzésre 
fordítható idő hiányában 
nincs hol, és mikor foglal-
kozni az esetleg jelentkező 
gyerekekkel. Az egyesület 

vezetősége ugyan most is 
megad minden anyagi, er-
kölcsi támogatást, de ezeket, 
az említettek miatt mégsem 
tudják úgy kamatoztatni, 
mint ahogyan szeretnék. 

Nagyszerű tavaszi kezdés 
után rekedt kátyúba az 
egyébként minden mérkőzé-
sén lelkesen, becsületesen 
küzdő csapat szekere. Saj-
nos, úgy néz ki, ezt a szeke-
ret ősszel sem lesz könnyű 
meglódítani. A meglevő gon-
dokat növeli, hogy a jelen-
legi, megfogyatkozott keret-
ből is többen eltávoznak, il-
letve Sóki, T. Buzder és 
Muity máris eltávozott. 

Hogy számukra mit hoz 
az ősz, szinte lehetetlen de-
rűlátóan megjósolni. Ha nem 
sikerül erősíteniük — akár a 
régiek visszahívásával is —, 
nagyon nehéz napok várnak 
a nagy múltú szakosztályra. 
Remélhetőleg legyőzik az 
eléjük tornyosuló akadályo-
kat, s rövid két év után 
nem kell ismét búcsút mon-
daniuk az NB 'II-nek. 

Gyfirki Ernő 

INNEN - O N N A N 
Madocsán (Tolna megye) 

bonyolították le a Duna 
menti fiatalok országos, 
meghívásos modellező talál-
kozóját, a szabadonrepülő 
vitorlázó és a rádió-távirá-
nyításű vitorlázó kategóriá-
ban. Ezen a Szegedi 600. sz. 
Szakmunkásképző Intézet 
modellezői is részt vettek, és 
mindkét kategóriában győ-
zelmet arattak. A szabadon-
repülő vitorlázóknál első 
helyet szerzett Vörös Jenő, 
második lett Vörös Endre, 
harmadik helyen a kiskun-
félegyházi Szeri András 
végzett. A rádió-távlrányítá-
sú vitorlázó kategóriában: 
1. Vörös Endre (Szegedi 600. 
sz. Szakmunkásképző Int.). 
2. Hevér Lajos (Hódmezővá-
sárhely), 3. Vörös István 
(Kecskemét). 

* 
A vasutasnap alkalmából 

három sportágban üzemi 
csapatok részvételével terü-
leti döntőt rendeztek. A 
sakkozók Szegeden verse-
nyeztek, a következő ered-
ménnyel: 1. Békéscsabai ál-
lomás, 2. Szegedi vontatási 
főnökség, 3. Hódmezővásár-
helyi állomás. Férfi asztali-
teniszezők (Szentesen): 1. 
Hódmezővásárhelyi állomás, 
2. Kiskunhalasi vontatási 

főnökség, 3. Békéscsabai ál-
lomás. Teke (Kecskeméten): 
1. Szeged-rókusi gépállomás 
(Farkas Sándor, Tóth Tibor, 
Papdi József. Leinwéber 
Ernő, Simon Ferenc, Czal-
bert Mihály), 2. Szegedi 
vontatási főnökség, 3. Kecs-
keméti állomás. 

A Szegedi VSE ifjúsági 
labdarúgócsapatánál Ökrös 
Ferenc tizenöt éven át mű-
ködött, mint intéző. A vas-
utasklub egyik legrégibb 
társadalmi munkása, a 
sportköri vezetőség határo-
zata értelmében ezentúl a 
tartalék labdarúgócsapat in-
tézője lesz. 

Alighogy befejeződött a 
labdarúgó-világbajnokság, 

újabb nagy sportesemény 
kerül az érdeklődés közép-
pontjába. Grenoble-ban július 
17—27. között rendezik a 
vívók idei világbajnokságát, 
amely részvételben mindén 
eddigit felülmúl. A rendezők 
legújabb közlése szerint 42 
ország 500 versenyzőjét és 
200 kísérőjét várják az 1968. 
évi téli olimpia városába. A 
11 napos versenysorozaton — 
az eddigi hagyományokhoz 
híven — minden számban 
pástra lépnek a magyarok, 
akik tavaly ősztől készültek 
az év nagy 'találkozójára. 

— Biztató eredményekkel 
zárult vívóink idei tavaszi 
nemzetközi szereplése, csak-
nem minden jelentős viada-
lon szép helyezéseket értünk 
el — mondta dr. Bay Béla, 
a válogatott vezetője. 

Bay Béla elmondta, hogy 
váratlan sérülések és beteg-
ségek is zavarták a gondta-
lan előkészületeket Az 
olimpiai bajnok dr. Fenyvesi 
kiválása után Bóbis Ildikó 
és Osztrics István kénysze-
rült pihenőre, Gerevich Pál 
a Maróttal vívott edzésen hü-
velykujján megsérült 

— Gondjaink voltak a vá-
logatásnál, és csak a szövet-
séggel közösen alakítottuk ki 
az utazó csapatot — folytat-
ta. — Így a leglényegesebb 
változás a férfitőrben tör-
tént a Kamuti fivérek és 
Szabó Sándor helyére fiata-
lok kerültek; a kardban Ko-
vács Attila és Hammang kö-
zött kellett választani, míg 
Fenyvesi helyét az idei baj-
nok, Kolczonay Ernő kapta. 
Csak a női együttes összeál-
lításánál nem lehetett vita. 
Latolgatva az esélyeinket 
4—5 éremre feltétlenül szá-
mítunk, de hogy ezek mi-
lyen fémből lesznek, azt ne-
héz lenne megjósolni. ... 

A tavalyi v^ágbajnok női 
csapat most is esélyes, ki-

válóan együtt van a 
ság, egyéniben is ott lehet-
nek az elsők között. A pár-
bajtőr-válogatott, amely 
olimpiai, győzelme után 
1973-ban a második helyet 
szerezte meg, Fenyvesi nél-
kül nagyon hátrányos hely-
zetbe került. 

Tábor István, a szövetség 
főtitkára elmondta, hogy a 
férfitőrözőkből és -kardo-
zókból álló első csoport va-
sárnap utazott a VB színhe-
lyére, és ugyanekkor egy 
mikrobusz is elindult ver-
senybírókkal, technikai sze-
mélyzettel, fegyvermesterrel. 
A második csoport a női 
tőrözőkkei és párbajtőrözők-
kel 18-án utazik, míg a visz-
szautazás napja július 25., 
illetve 29. 

A világbajnokság idén lesz 
utoljára tizenegy napos, mert 
a nemzetközi szövetség dön-
tése értelmében 1975-től tíz 
nap alatt kell lebonyolítani, 
akárcsak az olimpián — kö-
zölte a főtitkár. 

A 20 versenyzőből álló 
magyar küldöttséget Tábor 
István vezeti, a szakmai irá-
nyító dr. Bay Béla; Somodi 
Lajos a férfitőr, dr. Mende-
lényi Tamás a kard, Szőts 
Bertalan a női tőr és Vas 
Imre a párbajtőrözők kapi-
tánya. 

Csapó első és harmadik 
Duisburgban (NSZK), a 

Nemzetközi Ka jak-Kenu 
Szövetség megalakulásának 
ötvenedik évfordulója al-
kalmából nagyszabású ver-
senyt rendeztek. Ezen Sze-
gedről részt vett Csapó Gé-
za, háromszoros világbajno-
kunk, aki a kajakosok 500 
méteres futamában az első 

napon harmadik lett. Más-
nap, vasárnap azonban visz-
szavágott a vereségért, óriá-
si küzdelemben megszerezve 
az elsőséget. A vasárnapi 
500 méteres verseny ered-
ménye a következő: 1. Csa-
pó (Magyarország, SZEOL 
SC), 2. Diba (Románia), 3. 
Truskin (Szovjetunió). 

Graz—Salzburg 
—Bécs 

8 n a p o s k ö r u t a z á s 
a u t ó b u s s z a l 
az AUSZTRIA— 
MAGYARORSZÁG 
l a b d a r ú g ó - m é r k ő z é s r e ^ 
1974. s z e p t e m b e r 23—38. 
3300,— F t -f kö l tőpénz . 

Krakkó— 

Zakopáne 
6 n a p au tóbus sza l . 
Jú l ius 26—31. 
1450,— F t + k ö l t ő p é n z . 

Magas-Tátra 

körutazás 
5 n a p a u t ó b u s s z a l 
VIII . 3—7-ig, 
1300,— F t + kö l tőpénz . 

Berlin—Binz 
(Rügen sziget) 12 n a p . 
vona t t a l és repü lőve l , 
V f f l . 17—28-ig, 
2600,— F t -f kö l tőpénz . 

E x p r e s s U t a z á s i ' i r o d a , 
Szeged, Kígyó u. 3. 

T e l e f o n : 11-792, n-095. 

L A K A S 
Leválasztható 2 szobás 
lakás nagy melléképület-
tel cserelakással eladó. 
Rákóczi u. 16. x 

Összkomfortos belvárosi 
3 szobás lakásomat al-
bérletbe bütorozottan 
kiadom. „Augusztus 1-
töl 6657" jeligére a Saj-
tóházba. x 
Budapesti luxuslakáso-
mat Szeged belvárosira 
cserélem. P.-né, Buda-
pest, IX., Désl Huber 
u. 26., II. 9. X 

Belvárosban, vagy a 
Radnóti gimnázium kör-
nyékén. külön bejáratú 
albérleti szobát. fürdő-
szoba-használattal ke-
resek érettségiző lá-
nyomnak. ..Igényes — 
6836" Jeligére a Sajtó-
házba. x 
Három és fél szobás, 
IV. emeleti társaslakást 
elcserélném 1 szobásra, 
vagy eladnám. ..Azonnal 
beköltözhető 6879" Jel-
igére a Sajtóházba. 

Budapesti összkomfortos, 
gázfűtéses kisebb taná-
csi lakásért adok bel-
városi, Kázosltott 50 
négyzetméter tanácsi, el-
ső emeleti minőségi la-
kást. „Dugonics tér 
8844" Jeligére a Sajtó-
házba. x 

2-f-2-ej» szövetkezeti la-
kás eladó Érd hétköz-
nap 18 20 óráig. va-
sárnap 9—13-ig. Tar-
ján 607. A. lépcső. ísst. 
3. sz. 

Fiatal házaspár búto-
rozatlan albérleti szobát 
keres, vagy lakást bérel- • 
r>f ..Jövő nyárig 8943" | 
leflgere Sajtóbavba-z 

újszeged, Közép fasor-
ban levő 2 szoba, össz-
komfortos, gázfűtéses, 
loggiás. n . emeleti 
OTP-s lakásom egy és 
fél szobás szövetkezeti, 
vagy tanácsira cseré-
lem. ,,Újszeged előny-
ben 6764" Jeligére a 
Sajtóházba. x 

Székesfehérvári 2 szoba, 
összkomfortos, városköz-
pontban levő mlndösz-
sze 1 éves OTP-örökla-
kásomat hasonló szegedi-
re cserélném. Levélcím: 
Kecskés, Székesfehér-
vár, Esze u. 1/93. x 

Dolgozó nő külön bejá-
ratú rendes albérleti 
szobát keres. „Sürgős 
6777" Jeligérc a Sajtó-
házba. x 
Fiatal mérnök házaspár 
keres albérletbe egy-
vagy másfél szobás, 
összkomfortos lakást le-
hetőleg belterületen 
egy-, másfél évre. — 
„Sürgős 6061" Jeligére 
a Sajtóházba. x 

Fiatal értelmiségi gyer-
mektelen házaspár ke-
res albérletet vagy üres 
szobát. „Tanársegéd — 
6969" Jeligére a Sajtó-
házba. x 

2 snoha, összkomfortos, 
gázfűtéses. OTP-lakás 
sürgősen eladó. Dr. 
Szabó. Újszeged, Kö-
zép fasor 7/*. m t !. 
Megtekinthető nstitór. 
tök este ~7itől, v»(wm»t\ 

dellg. 

Egri belvárosi, TV. eme-
leti 2 szobás, loggiás, 
komfortos. gázfűtéses, 
tanácsi lakást hasonló 
szegedire cserélek. Ta-
más Ferenc, 3300, Eger, 
Kodály Zoltán u. 11. x 
Eladó Bécsi krt. 37—39. 
L emelet 110-es két 
szoba. összkomfortos 
öröklakás. Érd.: az es-
ti órákban. x 
Elcserélném nagyállomás 
közelében levő 2x fél 
szoba, konyha, éléskam-
rás komfort nélküli ala-
csonybérü lakásomat na-
gyobbra. „Idősebb ma-
gános személy 6926" Jel-
igére a Sajtóházba. x 
Turjánban külön bejá-
ratú bútorozott szoba 
két dolgozó vagy tanuló 
lánynak kiadó. „Au-
gusztus 1. — 6868" Jel-
igére a Sajtóházba. 
Eladó belvárosi OTP-át-
vállalásos egyszoba, mel-
lékhelyisegek közös hasz-
nálatával. „összkomfort 
0878" jeligére a Sajtó-
házba. 
Egy- vagy másfél szo-
bás lakást vennék. — 
40 000 kp. plusz OTP 
plusz 1000,— forint ha-
vi részlet. , .Megegye-
zünk 6881" Jeligére a 
Sajtóházba. 

Szegeden szobát vennék 
20 000 Ft van. „Minden 
megoldás érdekel 6890" 
jeligére a Sajtóházba. 
Udvari szoba. konyha, 
spájzos lakásom elcse-
rélném hasonlóért, eset-
leg emeletiért, ahol ku-
tyatartás lehetséges vagy 
idős személyt lakásért 
becsületesen eltartanánk. 
„Feteövarív, «9ftT" jeL 
tgere-- a öoBehazba. 

Kettöszobás, összkom-
fortos szövetkezeti laká-
som másfél szobás szö-
vetkezeti vagy tanácsi 
lakásra cserélném. „IV. 
emelet 6836" jeligére a 
Sajtóházba. 
Elcserelem Petőfi S. 
sgt. I. emeleti nagymé-
retű '2 szobás lakásom. 
„Házfelügyelőire 0823" 
Jeligére a Sajtóházba. 
Elcserélnem I. emeleti 
2 nagy szoba lakókony-
hás, előszoba, éléskam-
ra, olcsóbérű lakásom. 
„Házfelügyelőire 3953" 
jeligére a Sajtóházba. 
3 szobás, garázsos most 
épülő társasházban la-
kás eladó. Lengyel u. 
24. sz. alatt. Érdeklőd-
ni: Kiskundorozsma, 
Damjanich u. 14. 
Három lánynak, vagy 
házaspárnak albérleti 
szoba kiadó. Tarján 203. 
ép. VI. em. 28. 
Egyetemista házaspár 
lakást bérelne Szegeden. 
Dr. Gál János elmén, 
Tiszakécske. x 

Elcserélném 2+2 fél 
szobás tarjánl, szövetke-
zeti lakásomat 2 db 
másfél vagy kétszobás 
lakásra. „Megegyezünk 
301 134" Jeligére a Hir-
detőbe. x 
Kettöszobás, tarjáni új 
tanácsi I. em. lakáso-
mat elcserélném tarjá-
nl vagy belterületén le-
vő 2—3 szobás tanácsi 
lakásért. „Lehet nagy-
méretű lakás 301 !63" 
jeligére a Hirdetőbe, x 
Kútorozott szoba kiadó 
augusztus végéig' nyara-
lónak vagy diákoknak 
újsaeeed. Ptllkrh Kai. 
nren u C . 

Elcserélném tarjánl két 
és fél szobás, liftes, el-
ső emeleti, egyéves ta-
nácsi lakásomat hasonló 
odesszai ú j lakásra. — 
„VI. emeletig 301 162" 
Jeligére a Hirdetőbe, x 
Egy- és háromszobás la-
kásokból álló, 1975-ben 
kezdődő társasház épí-
téséhez társakat kere-
sek. Jelentkezéseket: — 
„Belváros 301 091" Jel-
igére a Hirdetőbe. x 
Autóbuszvégállomásnál 
rendes két tanulólány. 
nak vagy fiatal házas-
párnak utcai szoba ki-
adó. Szőreg, Gőzmalom 
u. 8. x 
Külön bejáratú kisebb 
szobát, fürdőszoba-
használattal Belváros-
ban keresek albérletbe. 
„Sürgős 301 125" Jel-
igére a Hirdetőbe. 
Gyermektelen házaspár 
csak kertes házban, üres 
szoba-konyhás albérle-
tet keres. újszeged 
előnyben. Csak hétköz-
nap 9—12-ig, 17-259 te-
lefonon. 
t)rcs szobát vagy la-
kást bérelne lakást vá-
ró házaspár meghatáro-
zott időre. Telefon: 
15-937, reggeli órákban. 

Külön bejáratú albérlet-
be szobatársnőt kere-
sünk. Hunyadi J. sgt. 
29. 17 óra után. 
Szekszárdi 2 szoba, össz-
komfortos, tanácsi laká-
somat. elcserélném sze-
gedi kisebbre. Cím: 
újszeged. Bérkert u. 29. 
Külön bejáratú albérle-
ti ,-izoha fiatal, gyer-
mektelen házasparnak 
kiadó. Tarján A., 
rn. PL. 

Régi I. em. udvari egy 
szoba, komfortos, ta-
nácsi lakást garzonra 
cserélnék. „Belvárosit 
— belvárosira 301 170 
jeligére a Hirdetőbe. 
Egy szoba-konyhás al-
bérleíet keresek magán-
házban. külön bejárat-
u l . Titkárnő 6701. Pf 
49. 

Újszeged legszebb he. 
lyén 2 szobás, összkom-
fortos társas, öröklakás, 
garázslehetőséggel, azon. 
nall átadással eladó, 
vagy belvárosi 1 szoba, 
hallosra vagy másfél 
szobásra elcserélhető. — 
„Sürgős 301 079" Jel-
igére a Hirdetőbe. 

Szoba-konyhás, komfor-
tos lakásom elcserélném 
szegedire. Bánvölgyl, Ta-
tabánya, Előd vezér u. 
13/3. 

Főiskolás fiú albérleti 
szobát keres Szegeden. 
Koltay Imre 1192. Bu-
dapest, Cukrász u. 9. 

I N G A T L A N 

Kiskundorozsma, Pető-
fi u. 18. sz. 2 szobás, 
hideg-meleg Tízes für-
dőszobás, parkettás, alá. 
pincézett családi ház 
autóbusz-, villamosmeg-
állónál bekóltözhctöen 
eladó. Ugyanott bon-
tásból ajtók, ablakok 
eladók. x 

Azonnal beköltözhető 
kétlakásos magánház el. 
fogadható áron eladó. 
Prtdfitelrr, Majuz 1 
n no rrd Csap u., 
fW. sz. r 

Rószke, Táncsics Ml 
hály u. 18 sz. ház 
azonnali beköltözéssel 
szabadkézből eladó. x 
Házat vennér Szegeden, 
vagy környékén életjá-
radékért vagy havi tör. 
lesztésre, „Villány. Tlz 
szükséges 6840" jeligére 
a Sajtóházba 
Ház eladó, egyszoba, 
komfort. Szeged, Csöng, 
rádl sgt. 73. (A páros 
oldalon.) x 

Utcai szoba, konyha, 
klskertes házrész eladó. 
Megtekinthető minden-
nap. Hattyas sor 21. 
szám. x 

Sxrged központjában 
épülő 2 szobás társas-
házrészemet eladnám. 
Érd.: Tarján, 819. B. 
ép. m . u . x 

Lakásótadással eladó 
emeleti sarokházrész. 2 
családnak is megfelelő 
2x2 szobs, komfortos. 
. . N a p f é n y e s 0 8 9 8 " j e l -
Igére a Sajtóházba. x 

Dorozsmán két és Üí 
szobás. összkomfortos 
magánház, mellékhelyi-
ségekkel eladó. Gazdál-
kodásra ls alkalmas. Ér-
deklődni: Kiskundo-
rozsma, Szabadság tér 
22. 75 Y buszvégállo-
más, 17 óra után. x 

Ház eladó. Petőfitelep. 
Bokányi Dezső u. 37. x 

Kisméretű magánházat, 
vagy teljesen elkülönít-
hető házrészt venuék. 
Csak körtöltésen belül. 
Későbbi beköltóaesfl ls 
érdekel .Minden meg-
oldas erdekei 8772" jel-
igére a Szfltóhstba 

Azonnal beköltözhető 
kertes ház eladó. Sző-
reg. Petőfi u 72 

Kii magánházat vennék 
30 000 kp, többi részlet-
re. „Megegyezés sserfnt 
8833" jeligére s Sajtó-
házba 

Szoba, konyha, előszo-
bás, éléskamra, ház. 
rész eladó. 90 000 Ft. 
Szeged, Petőfi 8. sgt. 
8S/A. % 

Hunyadi J. sgt. 29. sz. 
ház eladó. Érd.: 17 óra 
után. Wessel. x 

Szeged, Alkony n. 0, 
szám alatti magánház-
rész kisebb csslád ré-
szére eladó. Érd.: 16— 
20 óráig. Pózsárné. x 

S szobás, komfortos fél 
ház beköltözhetően el-
adó Rákóczi u. 32/A. X 
Kétszobás, kertes tár-
sasházrész eladó. „Azon-
nal beköltözhető 301 182" 
jeligém a Hirdetőbe. x 

Tündér u. 4/A sz. ház 
emeleti része kettő. és 
egyszobás összkomfort-
tal eladó. Érd.: Czégély 
István szerelőmester, 
Tábor u. 8. z 

Kertes magánház beköl-
tözhetően eladó Újsze-
ged, Asztalos u. 13. 

Eladó 141 n-ölec ház. 
hely. őseged, Hattyas-
telep. Paorsovat «. 32. 

Olcsó kis tanyát von. 
nék Ajánlatokat: — 
„Megközelíthető 144 715" 
jeligére a vásárhelyi 
Hirdetőbe. 

PetöfItelep, Lőwy Sán-
dor u. 59 sz. ház el-
adó Érd: Szeged. Re. 
tek a. 8. 

Az Idén kisajátítás alá 
kerülő 2 szobás le-
választott fél házam 
sürgősen eladó. „Tarlá-

, nl lakás 301 083" jel-
igére a Hirdetőbe. 

Hétvégi telkem 276 C-ö! 
Szatymaz területén el-
adó. Érd.: mindennap 
10-től délután 1-lg. Cím: 
Kulácska László. Szaty-
maz, József A. u. 5. 

E G Y É B 
Kertet keresek felesbe 
Felsőyároson. „Magán-
háznál 8813" jeligére a 
Sajtóházba. 

Kétszintez, kétlakásos 
ház építéséhez társat 
keresünk. Szeged, Hu-
nyadi J. sgt 29 Wes-
sel. x 

Garázs kiadó. Pnlz a. 
* / * • 

Soproni Góllát. legko. 
rábbl, folytontermő föld. 
labdáz szamócatövek ti-
zenként. palántája har-
mincanként 100,— Pt. 
Földlabdás fügefák ta-
vaszra elörendelhetök 
80—100—180 Ft. költ-
ségekkel utanvetelesee 
SzaM. Sopron, Lövess. 

I 


