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Megnyílt a Maros menti Holnap kezdődnek 
művésztelep 

Tegnap, csütörtökön meg-
nyílt a negyedik évébe lé-
pő makói művésztelep. A 
makói 
jában 

nepélyes megnyitója után a 
makói kiállítási teremben 
dr. Apró Ferenc nyitotta 

városi tanács klub- meg Kusztos Endre. Romá-
délelőtt dr. Forgó niában élő grafikus és fes-

Jstván tanácselnök köszön- tőművész szénrajzaiból ren-
tötte az idei művésztelepen dezett kiállítást. Az erőteljes 
részt vevő képzőművésze- szénrajzokat bemutató tár-
ket, majd Vén Emil festő- lat legnagyobb része makói 
művész szólt a résztvevők- ihletésű grafikákat tár a 
hoz. A z idei művésztelepen közönség elé. az elmúlt évi 
40 képzőművész vesz részt, művésztelepen született al-
köztük öt jugoszláv és «gy kotások java részét. Kusztos 
román alkotó. Az elmúlt Endre festőművész grafikai 
évekhez hasonlóan a makói lapjain nagyszerűen tükrö-
művésztelepen részt vevő al- ződik Nagy István szellemi 
kotók a Mező Imre általá- hagyatéka, és a mai alkotó 
nos iskolában és annak kol- tőmondatos fogalmazásra tö_ 
légiumában dolgozhatnak, rekvő szándéka. Képeinek 
Az augusztus 20-ig tartó legjava természeti ihletésű 
alkotótábor tagjai lehetősé- mü. 
get kapnak, hogy a festészet szándékaira 
és grafika műfaján dolgoz- tünk. 
hassanak a szobrászat kü. 

ugyanakkor általánosító 
is felfigyelhe-

A negyedik 
lönböző ágazataiban, kipró- megrendezésre 

alkalommal 
kerülő m a . 

bálhassák a kerámia és a kói művésztelep, mely Rud-
íűzzománc műfajá t is. Az nay Gyula makói művész-
ország minden részéből ér-
kezett alkotók képviselik a 

táborainak hagyományát 
igyekszik folytatni, augusz-

legkülönfélébb stílusokat, tus 20-íg tart, s befej ezté-
valamint a legidősebb és a vei kiállítást rendeznek a 

vevő legfiatalabb korosztályt is. 
. A makói művésztelep ün-

művésztelepen részt 
alkotók munkáiból. 

a Csongrádi Napok 
Szombaton reggel zenés éb- ják meg délután 4 órakor, 

resztő jelzi az események Ezt követi a hagyományos 
kezdetét. Délelőtt fél 10-kor autósparádé, a Felszabadu-
az ünnepélyes zászlóíelvo- lás úton, és a Marx téren, 
nással és a tanácsházi meg- Ugyancsak holnap, szom-
nyitóval köszöntik az ese- baton nyitják meg a kö-
ményt. Délelőtt 11 órakor lönböző kiállításokat, 
nyitják meg az Országos Vasárnap reggel 8 óra-
„ „„. kor a veterán autók tajeko-
Kubikos Muzeumot. A szom- z ódásf és túraversenyével, 
bati nap látványosságai kö- majd 9 órától az ügyességi 
zül a kubikos öttusa, amely versennyel folytatódnak az 
délután fél 3-kor kezdő- események. A vasárnapi mű-
dik. A veterán autók talál- sor este vízi felvonulással 
kozóját a Mezőgazdasági és tűzijátékkal zárul majd 
Szakmunkásképzőben nyit- a Tiszán. 

Közlemény! Értesítjük a lakosságot, hogy 
ODESSZA 206-tól 212, 216—219. és 222. 227-ig 
AZ ÉPÜLETEKET A DÉMASZ AUGUSZTUS 
12-TÖL 15-IG 

folyamatosan feszültség alá helyezi! 
Ez időtől kezdődően az elektromos berendezések érin-
tése tilos és életveszélyes. Bármilyen rongálást a tör-
vény büntet. 

DÉL-MAGYARORSZÁGI ÉPlTÖ VÁLLALAT 

Szakmát szerezhetnek 
Megjelent a munkaügyi és delet leszögezi, hogy a Ma-

a honvédelmi miniszter gyar Néphadseregben folyó 
együttes rendelete a hivatá- hivatásos tiszthelyettesképzés 
sos tiszthelyettesképzés alatt során szerzett ismereteket 
szerzett szakképzettségnek a a képzés szakmai tartalmá-
szakmunkásképesítésként, il- nak megfelelő — országos 
letőleg szakmai gyakorlat- szakmunkásképzés jegyzék 
ként történő elismeréséről. A szerinti szakmákban szak-
belkereskedelmi miniszterrel munkásképesítésként, vagy 

. , szakmai gyakorlatkent kell 
egyetertesben született ren- e l i s m e r n i . A z o k o n a k a t o n a i 

szakokon, amelyeken a tiszt-
helyettesképzés tananyaga az 
országos szakmunkásképzési 
jegyzék szerinti valamely 
szakma elméleti és gyakor-
lati ismereteit is tartalmazza, 
a tiszthelyettesi záróvizsgán 
kiállított bizonyítvány az 
adott szakmában a szak-

munkás-bizonyítvánnyal 
egyenértékű. 

Költözés miatt 

olcsó csirke-
eladás 

Kilónként 27,— forint . 

Északi körút 16. Vásárhelyi 
sgt.-nál, Gedóban. 
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A Nap kel 4 óra 31 perckor , és nyugszik 19 óra 07 perckor . 
A Hold kei 21 ó ra 16 perckor , és nyugszik 11 óra 07 perckor . 

VlZALLAS 

A Tisza vízállása Szegednél csütörtökön +387 cm (apadó). 

DEFAG Fűrészüzeme fé r f i és 
női munkavál la lókat vesz fel , 
azonnali belépéssel, segéd és be-
tanított munkakörbe . Je lentke-
zés: Szeged, Felső Tisza par t 33. 
Munkaügy. 

Felvételre keresünk gyakorlat-
tal rendelkező gyors- és gépíró 
adminisztrátort , férf i segédmun-
kásokat , tehergépkocsira veze-
tőt, valamint nyugdí jas éjjeli-
őröket. Medikémia Vegyipari 
Szövetkezet, Szeged, Cserepes 
sor 38. sz. 

A Szöreg és Vidéke ÁFÉSZ 
igazgatósága pályázatot hirdet 
Tiszasziget központ jában levő 
többszemélyes vegyes-élelmiszer-
bol t jába vezető, vezetöhelyettesi 
állásaira. Pályázati feltételek az 
5/1972. Bk. M. rendeletben fog-
laltak szerint. Pályázatokat kér-
jük levélben vagy személycsen 
az ÁFÉSZ központi i rodájába 
(Szőreg, Petőfi u . 90. sz.) el-
jut tatni . 

GöngyölegellátA Vállalat sze-
gedi telepe (volt Alsóvárosi f f . 
57.) azonnali belépéssel felvesz 
fürészgépkezelőket, leszedőket, 
segédmunkásokat és ládaszege-
zőket. Az egyhónapos betanulá-
si időre fűrészgepkezelőknek 10 
Ft, leszedőknek 8 Ft órabért f i-
zet. 

A Szegedi Szerszámkovács Alt. 
Vasipari Szövetkezet felvesz 
férf i , női segédmunkásokat , por-
tást. Jelentkezni lehet : Szeged, 
Bajai út 3. alatt. 

Az OKGT Nagyalföldi Kutató 
és Feltáró Üzem Szegedi Üzem-
egysége férfi segédmunkásokat , 
Diesel-motorok kezelésében j á r -
tas személyeket inotorkezelőnek, 
belsőelleuör, valamint takarí tó-
nőket munkásszállás és i roda 
takarí tásához (délutáni műszak-
ban is) keres felvételre, j e len t -
kezés az üzem munkaügyi cso-

Munkaalkalmak 
por t ján . Szeged, II., Dorozsmai 
út 75. sz. 

Férf i munkavál la lókat gépko-
csi rakodónak, női munkavá l la -
lókat palackfej tő üzembe két 
műszakos üzemeltetéshez fe l -
veszünk. Egészségügyi könyv-
vel rendelkezők előnyben. Kő-
bányai Sörgyár kirendeltsége, 
Szeged, Hétvezér u . 26/B. 

A Gáz- és Olajszállító Válla-
lat algyői fenntar tás i üzemegy-
sége felsőfokú végzettségű táv-
közlésben já r tas munkaerő t ke-
res műszaki vezetői beosztásba. 
Jelentkezni lehet a 15-784/3S0-es 
telefonon, 7—16 óráig. 

Az Anna-kút i Csemege egy 
megbízható k i fu tóf iú t és eladó-
ka t felvesz. 

A Halászati Tsz Szeged, Roo-
sevelt téri c sá rdá jába keres 
azonnali belépéssel szakképzett 
szakácsot, gyakorlat ta l rendel-
kező fózőnőket és konyhalányo-
kat. Jelentkezni lehet az üzlet-
vezetőnél. 

Több éves szerszámkészítő 
gyakorlat tal rendelkező techni-
kus t keresünk fémcsomagoló 
üzemi csoportvezetői munka -
körbe. Jelentkezni lehet : Sze-
gedi Konzervgyár , Rókusi f f . 6. 

Szőreg és Vidéke ÁFÉSZ 
igazgatósága pályázatot hirdet 
Ticzasziget központ jában levő 
kétszemélyes vegyesiparcikk 
bol t jába vezető és vezetőhelyet-
tesi állásaira. Pályázati feltéte-
lek az 5/1972. BK. M. sz. ren-
deletben foglaltak szerint. Pá-

lyázatot k é r j ü k levélben, vagy 
személyesen az ÁFÉSZ központi 
i rodá jába (Szóreg, Petőfi u . 90. 
sz.) el jut tatni . 

Áruforgalmi előadót keres a 
VID1A Délmagyarországi Vas-
és Műszaki Kereskedelmi Válla-
lat központi műszaki á rufor -
galmi osztályára. Lehetőleg gép-
ipari , vagy közgazdasági tech-
n ikumi érettségivel rendelkezők 
jelentkezését vá r juk . (Szeged, 
Bakay Nándor u. 52.) 

Nagy gyakorlat tal rendelkező 
gyors- és gépírőnőt keres tit-
kárnői munkakörbe a Szegedi 
Bőrdíszmű Ipari Szövetkezet 
azonnali belépéssel. Jelentkezés 
szombaton és hétfőn Kölcsey u. 
10. szám alatt. 
Közgazdasági technikumi érett-

ségivel rendelkező fér f i m u n -
kavállalót ellenőri beosztásban 
felveszünk. Gyakorlat tal ren-
delkezők előnyben. FÜSZÉRT-
fiók Szeged, Felső Tisza par t 
157 sz. 

A Csongrád megyei Allatfor-
galmi és Húsipari vál la la t fel-
vesz gépkocsivezetőket, á rukí -
sérőket, i rodatakarí tókat , üzem-
takar í tókat , fé r f i és női segéd-
munkásoka t . 

Két műszakos munkaidővel 
nappali portást felveszünk. — 
Nyugdí jas nem Icnet. Jelent-
kezés: Pannónia Szőrme Uí. 
Gyár , Szeged, Attila u . 17. sz. 

Pincegazdaság munkaügyi elő-
adót, gépírót és adminisztrátor 
dolgozókat vesz fel . Je lentkezés: 
Szeged, Tábor u. 3. sz. Személy-
zeti vezetőnél. 

Pincegazdaság változó mun-
kahelyre azonnali belépéssel 
villanyszerelő szakmunkásokat 
vesz "fel. Je lentkezés: Szeged, 
Tábor u. 3. sz., munkaügyi 
osztály. 

Felveszünk 8 általános Iskolát 
végzett segédmunkás fér f iaka t 
targoncavezetői képzésre. Tan-
folyami költséget és a tanfo-
lyam alatti munkabé r t f ize t jük. 
Képesítés megszerzése u tán 
szakmunká t biztosítunk. Pince-
gazdaság, Szeged, Tábor u . 3. 
szám. Munkaügyi osztály. 

Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalat központ ja géplrónöt al-
kalmaz. Jelentkezés a m u n k a -
ügyi osztályon, Szeged, Béke u. 
11—13. sz. 

A Tömegcikk Készítő Ipari 
Szövetkezet felvesz fér f i és női 
dolgozókat betanított , illetve 
segédmunkási munkakörbe . Je-
lentkezni lehet : Szeged, Zákány 
u. 44. 

Szegedi Patyolat Vállalat (Fo-
nógyári út 4.) kontírozó köny-
velöt, az idén érettségizett fia-
ta lokat általános adminisztráto-
ri munkakörben , gyakorlat tal 
rendelkező szállítási ügyintézőt, 
fé r f i dolgozókat szárítógép és 
csavarőgép kezeléséhez, r ak-
tári segédmunkást , mindennapos 
éjjeliőrt , csak vasá rnapra é j je-
liőrt, portást, üzemi takarí tónő-
ket vesz fel. A Szegedi Patyo-
lat V. (Fonógyári ú t 4.) gyors-
tisztító szalonjába fe lsőruha-
vasalókat és vegytisztító gép-
kezelőt vesz fel. 

31. Állami Építőipari Vállalat 
113. sz. Építésvezetősége Sze-
ged, azonnali belépéssel felvesz 
közgazdasági érettségivel rendel-
kező gépíró adminisztrátort . Je-
lentkezés személyesen: 113. sz. 
Építésvezetőség, Szeged, Fonó-
gyári út . 

HATVAN ÉVE 
született Fricsay Ferenc (1914— 
1963) zeneszerző és karmester , 
1934-től a szegedi honvéd gya-
logezred zenekarának karmeste-
re, a szegedi városi ' színház ope-
raegyüt tesének és a szegedi fil-
harmonikusok zenekarának ve-
zetője. A felszabadulás után a 
budapesti , majd a bécsi, berlini, 
müncheni operák főzeneigazga-
tója . 

MOZIK 
Szabadság: Közelharc fér f iak 

és nők között. ISzlnes amerikai, 
fél 4, há romneR/ed 6 és 8 óra-
kor.) Csak 14 éven fe lü l ieknek! 
Vörös Csillag: Közelharc férf i -
ak és nők között. (Színes ame-
rikai, délelőtt 10 órakor.) Csak 
14 éven fe lü l ieknek! Napszúrás . 
(Színes ausztrál, negyed 4 óra-
kor.) Az utolsó száguldás. (Szí-
nes csehszlovák, fél 6 és há-
romnegyed 8 órakor.) Fák lya : 
Az ezredeseket a k a r j u k . (Színes 
m. b. olasz, fél 3, háromnegyed 
5 és 7 órakor.) Csak 14 éven 
fe lü l ieknek! 

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR 
Klauzál tér 3. sz. (13/57-es) 

este 10 órától reggel 7 óráig. 
Csak sürgős esetben. 

BALESETI ÜGYELET 
Ma a balesetet szenvedett sze-

mélyeket Szegeden a Közkórház 
(Tolbuhin sgt. 57.) veszi fel . 

KISIPAROSOK ÉJSZAKAI 
INSPEKCIÖS SZOLGALATA 

Augusztus 10-ig Gábor József 
autószerelő (Hernyós u. 16.), 
Szabó Mihály lakatos (Gera S. u. 
17.), Katona Gábo r tévé-szerelő 
(Tarján 506. A. I.), Barna Lajos 
víz- és gázszerelő (Tar ján 506. 
B. II.). Alat tyán Sándor villany-
szerelő (Tar ján 411.) tar t é jszakai 
szolgálatot. 

ALLATORVOSI ÜGYELET 
Szeged város területére 

Augusztus 10-ig hétköznapokon 
este hat órától reggel hat óráig 
elsősegély és nehéz ellés esetére 
ügyeletes: 

I. és III. kerület , Szőreg, Gyá-
larét, Kiskundorozsma terü le tén: 
dr. Janóczki László állami ál-
latorvos. Lakása : Szeged, Ga-
lamb u. 10., A. íszt. 1. Tele-
fon : 13-542. 

II. kerület , Algyő, Tápé terü-
letén; dr. Felber Ödön kerületi 
állatorvos. Lakása : Szeged, Deb-
receni U. 34/A. Telefon: 17-458. 

A 7. állatorvos kiszállításáról 
a hívó köteles gondoskodni. 

rágénekeket énekel, Tar iáni 
Tóth Ida cimbalmozik. 17.00 Hí-
rek. időjárásjelentés . 17.05 Kül-
politikai figyelő. 17.20 Csajkovsz-
kij : Csipkerózsika — balettszvjf. 
17.43 Dí jnyer tes diplomasok. 18.03 
A főszerepben: Pécsi Sándor. 
Hadjá ra tok este nyolcig. 18.57 
Hallgatóink figyelmébe. 19.00 
Esti krónika. 19.30 Népdales'.. 
20.25 Mindenki könyvtára . Brod--
s á n d o r ; A nap lovagja. 20.55 
Hirek. 20.53' Ü j Mozart-lemeze-
inkből. 21.31 Lát tuk, hallottuk — 
a színházban és a moziban. 21.51 
Billy Slrange gitározik. 22.00 
Hírek, időjárásjelentés. Kb. 22.15 
Sporthírek". 22.20 Meditáció. 22.30 
Válaszút. Monteverdi vagy a 
válasz. 23.08 Bigband-felvételek-
ből. 24.00 Hírek, ldöjárásjelentés . 
0.10—0.25 Fibich operáiból. 

Petőfi 
4.25—7.59 A Petőfi rádió reg-

geli zenés műsora . 8.00 Hírek, 
időjárás. 8.05 Vavrivecz Béla: 
Balti népek táncai. 8.15 Az iz-
raelita felekezet negyedórája . 
8.30 Vörös Kálmán népi zene-
kara játszik. Lente Lajos nótá-
ka t énekel. 9.00 Hirek. 9.03 
Ezeregy délelőtt. - 10.00 Zenés 
műsor üdülőknek. 12.03 Zeneka-
ri [muzsika. 13.00 Hírek, időjárás-
jelentés. 13.03 Bolgár művészek 
operafelvételeiből. 13.45 Időjárás -
és vízállásjelentés. 14.00 Kettőtől 
h a l i g . . . A Petőfi rádió zene-
délutánja . 18.00 Hirek, időjárás-
jelentés. 18.05 Húszas stúdió. 
19.18 Muszorgszkij : Ravel: Egy 
kiállítás képei. 19.53 Jó estéi, 
gyerekek! 20.00 Esti krónika ti. 
20.23 Üj könyvek. 20.26 A Rock 
mesterei. 20.56 Üj Zrínyivár fel-
fedezése. 21.13 A Rádió dalszín-
háza. A Fruska. 23.00 Hirek. 
ldöjárásjelentés. 23.15 Szelénvt 
István kamaraműveiből . 23.52 A 
Drezdai Kreuz-kórua Schütz-
műveiből énekel. 24.W—0.10 Hí-
rek, időjárásjelentés . 

Ö T E V E 

RÁDIÓ 
Kossuth 

4.25—7.59 J ó reggelt! A Kos-
suth rádió reggeli zenés műsora. 
8.00 Hírek, időjárás jelentés. 8.05 
Műsorismertetés. 8.13 Budapest 
és a vidék kul turál is életéből. 
8.20 Zenekari muzsika. 9.30 Ta -
vaszi dal. vándordal . 9.36 Nép-
dalok. 10.00 Hírek, időjárás je-
lentés. 10.05 Édes anyanyelvünk. 
10.10 Iskolarádió. Hangjáték. 
10.30 A Weiner vonósnégyes 
játszik. 10.59 Lottóeredmények. 
11.00 Változó világtérkép. A 
Cabora-Bassa gát Mozambik-
ban. l l . lo Agay Karola és .Melis 
György énekel. 11.19 Kri t ikusok 
fóruma. 12.00 Déli krónika, 
lottó. 12.20 Ki n y e r ma? — Lilla-
füreden . 12.30 Reklám. 12.35 
Tánczenei koktél . 13.20 Zsákai 
Aladár népi zenekara játszik. 
13.48 Otthonosan a Doanusban... 
14.03 Születésnapi a jándék . 14.23 
A Magyar muzsika múlt jából , 
IV. rész. 15.00 Hírek, időjárás-
jelentés. 15.1o Magyarán szól-
va... 15.25 F r a n c k : A-dúr szoná-
ta. 15.53 Dávid Gyula—Raics 
I s tván: Égő szavakkal — kan tá -
ta. 15.59 Hallgatóink figyelmébe. 
16.00 A világgazdaság hírei. 16.05 
Vajdasági magyar írók estje. A 
tor. 16.42 Harangozó Teréz vi-

Budapest 

17.28 Hírek. 17.35 Te és az ég. 
Eduárd Hill műsora. Szovjet, ze-
nés fi lm. 18.00 Műsorainkat 
a j á n l j u k ! 18.25 Tíz perc a Szov-
je tun ióban: Minszk. Szovjet rö-
vidfilm. 18.35 ö t perq meteoroló-
gia. 18.40 Rólad van szó! Fiata-
lok önismereti műsora . 19.15 
Esti mese. 19.30 Tv-híradó. 20.00 
Kísértetkastély Spessar tban. Ma-
gyarul beszélő NSZK f i lmvígjá-
ték. 21.40 Alkohol I. Törvénv. 
22.10 Tv-híradó 3. 

Belgrád 
It>.45 Magyar nyelvű tv-hiradó. 

17.05 Albán nyelvű tv-híradó. 
17.35 Műsorismertetés. h í rek. 
17.45 Sasszeműek — sorozatadás 
gyerekeknek. 18.15 Hírek. 18.30 
Szomszédos népek zenéje — 
népzenei sorozatadás. első rész. 
19.00 Körkép — a Zágrábi Tele-
vízió művelődési szemléje. 19.40 
Rajzfilm (sz). 20.00 Híradó. 20.30 
Adriai találkozások — vetélkedő. 
21.40 Kojak. 22.30 Híradó, máso-
dik kiadás. 22.50 Válogatás a 
Szkopjei Televízió műsorából . 

Második m ű s d r : 
19.57 Műsorismertetés (sz). 20.00 

Híradó a zágrábi stúdióból. 20.30 
Kopernikusz — három részből 
álló lengyel sorozatadás, első 
rész (sz). 21.20 Minosz .utolsó 
napjai , dokumentumműsor (sz). 
22.10 Zene a Skadar l i jában (sz). 
22.40 Huszonnégy óra (sz). 

Bukarest 
15.00 Románia—Csehszlovákia 

teniszmérkőzés. 18.20 A legkis-
sebbeknek. 19.35 Román zenei 
kul túra . 19.55 Camera Obscura 
— magyar tv-f i lm. 

A D Á S V É T E L 
Skoda, bordó. kitűnő 
állapotban. 24 C00 kilo-
méterrel eladó. Merkúr, 
Fonógyári út. x 

Diófarönk, rekamié, 
nagy rádió, sötét kar-
nis eladó. Bal fasor 
50 /A. x 

1000 négyszögöl újveté-
sü lucerfiahere évi ka-
szálásra eladó. Érteksz-
nl Szegcd-Szőreg, Sza-
badság út 34. sz. alatt. 

Rekamié, sezlon, asztal, 
párnázott székek el-
adók. Szeged, Hajós u. 
13 /B. x 
Eladó cserépkályha-
csempe. hordozható cse-
répkályha, virágos le. 
ánderek, fátyol aszpa-
rágusz, filodendronok. 
Alkotmány u. 17. x 
Felfújható gumicsónak 
eladó. Mihálytelek Fel-
szabadulás út 69/A. x 

Nyúlketrec, spaletta, vas-
bak, ablak, eladó. Szi-
várvány u. ^ , 

Fajtiszta németjuhász j 
kutya — kan —, eladó. | 
Szél u. 31. x ! 
Bontott nagyméretű tég-
la és faanyag újszerű 
állapotban szállítással 
is eladó. Hóbiárt basa 
u. 31. x 
1500-as Polski FIAT, 
UB-s eladó. Brüsszeli 
krt. 15. x 
24 kaptár méh eladó és 
felszerelések. Vass Jó-
zsef, 6755 Kübekháza, 
Újtelep 531. x 
Használt tv, Favorit, el-
adó. Érd.: 19—20 óra 
között. Szeged, Zákány 
U. 25. 1. x 

Ágy toll felvásárlás, tisz-
títás, gőzölés, érte me-
gyek. Brüsszeli krt. 29. 
Telefon: 16-429. x 
407-es Moszkvics, 74-
ben műszaki vizsgázott, 
kitűnő állapotban eladó. 
Érd.: Petőfi S. sgt. 6., 
II. em. 5. x 

Olcsón eladó új álla-
potban kombinált szek. 
rény, heverők, fotelok, 
székek, asztal, kétajtós 
szekrény, sezlon, kony-
haszekrény, négyszemé-
lyes rekamié. Brüsszeli 
krt. 14., utcai garázs, 
felsővárosi benzinkútnál. 

-i— 

National orsós magneto-
fon, 30 db szalaggal el-
adó. Megtekinthető Sze-
ged, Lenin krt. 27., I. 
emelet 10. x 
Gyermek sportkocsi el-
adó Hunyadi J. sgt. A. 
épüiet, C. lépcső, I. 
emelet 3. x 
Kettő és fél köbméter 
príma sóder árában el-
adó. Madách u. 1/B 
udvarban. 
Kifogástalan állapot-
ban levő kombinált szo-
babútor eladó. Érdek-
lődni délután 5-től, 
Londoni krt. 1., II. lép-
cső, I. emelet, 5. ajtó. 
Farkas János. 
Egy nagyobb méretű, jó 
karban levő íróasztal 
eladó. Tarján, 324. ép. 
A. lépcső, ü l . emelet 
10. 

Elektromos orgonát ven-
nék. „Részletfizetés — 
7735" jeligére a Sajtó-
házba. 
Ajtók 1 és 4 szárnyúak, 
parketta, mozaiklap, 
Panni motor eladó, öt-
halmi út 10. Érd,: 8 és 
14 óra között. 

408-as karambolos 
Moszkvics eladó. Meg-
tekinthető: Csap u. 4. 
Egész napw 3ű 

Régi ágy, éjjeliszek-
rény, asztal, két szék 
minden elfogadható áron 
sürgősen eladó. Pósa, 
Kazinczy u. 2. 
IC 850-es FIAT eladó, 
vagy Zasztavára cseré-
lem. Érd.: vasárnap Du-
gonics u. 10. Gulyás. 
Eladó nagyméretű tég-
la, csapolt gerendák, 
tetőszerkezet, deszkák, 
parketta. Április 4. út-
ja 26. 
Kifogástalan Bandi író-
asztal, fehér gyermek 
sportkocsi, rókagallér 
és összekötő velúrszőnyeg 
eladó. Tarján, 326. B. 
VI. 23. 
Fekete-vörös tacskó 
kutyakölykök eladók. 
Érdeklődés délután 3-tól. 
Maros u. 34. 
Eladó redőnyös ablak új 
állapotban. Kátal köz 
20. 

Három darab 6 hóna-
pos süldő eladó. Puskás 
u. 19. sz. 

Tacslkutya kölykök, hat-
hetesek, fajtiszták, el-
adók Lomnlcl u. 81. 
Gedó. 

Kévés hereszéna eladó. 
Szöreg, Dózsa Gy, u. 
•3, sz. 

408-as Moszkvics műsza-
ki vizsgázott és 350-es 
Jawa igényesnek el-
adó. Érd.: Szeged, Ná-
das u. 11/A. 
IB-s Polski 1500-as ki-
fogástalan, első kézből 
eladó. Vásárhely, Deák 
Ferenc u. 3. 
Műgyűjtőknek eladó ré-
gi rokka, rézmozsár, va-
saló, mángorló. „Együtt 
7651" Jeligére a Sajtó-
házba. 
Hálószobabútor betéttel 
hordozható cserépkály-
ha eladó. Árviz u. 79/A. 
Gáztűzhely, zománcos, 
kétlángú, sütős, olaj-
kályha, újszerű, garan-
ciális 622-es, hordozha-
tó cserépkályha, kony-
haszekrény, asztal, szé-
kek, állványos gyermek-
fürdőkád, ládák, üve-
gek eladók. Szeged, Liszt 
u. 18., Érdeklődni dél-
után 17 órától. 
Eladó egy Mekalor 622-
es típusú olajkályha és 
egy kétlángú gázrezsó 
palackkal. Szeged, Tar-
ján 605. épület, B. lép-
csőház, III. emelet 8. 
Konyhabútor eladó. Ár-
víz u. 5. 

összecsukható gyermek-
járóka eladó, Tolbuhin 
sgt. 25̂  

Skoda Octavla felújított 
motorral, sok tartalék 
alkatrésszel, alkatré-
szenként is, 175-ös Sport 
Czetka újszerű állapot-
ban, áron alul eladó, 
újszeged, Asztalos u. 
31. sz. x 
601-es újszerű Trabant 
eladó. Érd.: 17 órától. 
Sándor u. 61. x 
Kölyök pekingi palota-
kutya eladó. Fecske u. 
15. Felső csengő. x 
Egy vontató trágya el-
adó. Sürgősen és ol-
csón. Szent Antal u. 
8. sz. 
Jó állapotban levő 
mosógép és centrifuga 
eladó. Érd.: Bajcsy-Zs. 
U. 24—26. VI. 33. 

Jó állapotban levő Raj 
Gaz 69 típusú személy-
gépkocsi elfogadható 
áron eladó. Érd.: K. 
Kovács Sándor, Sövény-
háza, Karakácstelep 
499., szombaton és va-
sárnap. 
Fehér zománcos gáztűz-
hely, fali melegítőhöz 
füstcsovek eladók. — 
„Vezetéküo gáztűzhely —-
301 848" jeligére a Hir-
detőbe. 

Menyasszonyi ruha cl-
Adó, Pálíi u, 25, 

Földgázra valő három-
lángú, jó állapotban 
levő gáztűzhely olcsón 
eladó. Nemestakács u. 
42. sz. 
Igényesnek fehér mély 
gyermekkocsi eladó. Fü-
zes u. 3. 
Heverők, • sezlonok, ágy-
betétek, négy- és két-
személyes rekamiék, fo-
telok, székek, fotel-
ágy, háromajtós, két-
ajtós szekrények, háló-
szobabútor, konyhabú-
tor, varrógép, porszí-
vó eladó. Ugyanott hasz-
náltbútor-vétel. Mik-
száth K. u. 12., üzlet-
helyiségben. 
Philips kazettás mag-
netofon N 2204 Automa-
tic, igényesnek és alig 
használt Rakéta porszí-
vó eladó. Tarján 313. 
ép. I. em. 6. 

Jó állapotban levő 250 
kem-es fekete Pannónia 
motorkerékpár eladó. 
Tápé, Damjanich u. 4. 

Hétszázas, önjarós MIA 
motor meghajtású gyári 
szalagfürész eladtf. — 
Gyálarét, Arany János 
u. 9. 

Pedálos Simson eladó. 
Dankó Pista u í l . sz., 
íszt. ^ ^ [ 

Olcsón eladó: kisméretű 
tégla, kevés oltott mész, 
Skoda Octavla gépkocsi. 
Teréz u. 49/A. 

H Á Z A S S Á G 
Keresem olyan Júzanéle-
ttt özvegy férfi Ismeret-
ségét 71—76 éves korig 
házasság céljából, aki-
nek hiányzik életéből 
egy szerény, szorgalmas 
asszony, „özvegy 7614' 
jeligére a Sajtóházba. 

32 éves, 180 cm magas, 
Jólszltuált, független 
férfi társaság hiányá-
ban, rendezett anya-
giakkal, megismerked-
ne csinos, kimondottan 
Jó alakú lánnyal, vagy 
gyermektelen, elvált asz-
szonnyal házasság cél-
jából 23—31 éves ko-
rig. Lakás szükséges. — 
Csak kézzel Írott rész-
letes, pontos címmel el-
látott levélre válaszo-
lok, Kalandorok kímél-
jenek. „örök hűség — 
7701" jeligére a Sajtó-
házba. 

Kertész, saját gazda-
sággal keresi független 
nő ismeretségét házas-
ság céljából 35 éves 
korig. „Folyópart — 
301 806" Jeligére a Hir-
detőbe. 

E G Y É B 
Ü T cm magas, karcsú 
alakra külföldi meny-
asszonyi ruha fátyollal 
kölcsön adó. Érd.: Föld-
míves u. 13.. szombat, 
vasárnap kivételével 
mindennap este 7—6 óra 
között. Szllágyléknál. x 
Nyugdíjas szabót kere-
sek kisegítőnek, „Meg-
egyezünk 301 750" Jel-
igére a Hirdetőbe. x 
Családi ház építését, 
átalakítását, tatarozá-
sát vállalom. Vidéken 
is. „Kőművesmester — 
7581" jeligére a Sajtó-
házba. 
írhabundák bór. és szór-
meruházatl cikkek tisz-
títása, festése és javí-
tása. Brüsszelt krt; 20. 
Telefon: 16-429. x 
Július 31-én este há. 
romnegyed 6—6 óra kö-
zött a 20-as buszon 
felejtettük kisméretű fe-
kete bőröndünket. Kér-
jük a becsületes megta-
lálót Szivárvány u. 
60. sz. alá visszahozni 
szíveskedjék Dunatékhoz. 
Július 27-én elvesztet-
tem fekeo pénztárcá-
mat, becsületes megta-
láló adja le a Bartók 
Béla tért Vetőmagbolt. 
ba. 


