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Gyász-
közlemények 

Tudat juk, hogy KOVÁCS IM-
RÉNÉ hamvasztás utáni búcsúz-
tatása augusztus 23-án 12 órakor 
lesz a Belvárosi temető kupolá-
jából. A gyászoló család - Ko-
rányi fasor 5. T. 3839 

Mély fájdalommal tudat juk , 
bogy a felejthetetlen édesanya, 
anyós, nagymama és testvér, 
ÖZV. ROZSA JOZSEFNÉ Ábra-
hám Etelka Életének 79. évében, 
rövid, súlyos szenvedés után el-
hunyt . Temetése augusztus 21-én 
II órakor lesz az Alsóvárosi te-
mető kápolnájából. A gyászoló 
Csöke család - Mihálytelek. 

T. 3838 
Mély fá jdalommal tuda t juk , 

hogy a szeretett, drága jó fele-
ség, édesanya, nagymama, déd-
mama és anyós, MÉSZÁROS JA-
NOSNÉ volt kábelgyári nyugdí-
jas, hosszú, türelemmel viselt be-
tegség után, július 31-én, életé-
nek 66. évében elhunyt. Drága 
szerettünk hamvasztás utáni bú-
csúztatása augusztus 21-én 14 
órakor lesz a Belvárosi temető 
ravatalozójából. A gyászoló csa-
lád - Damjanich u. l l /B. 

T. 3836 
Mély fá jdalommal tuda t juk , 

hogy a szeretett fé r j , édesapa, 
nagyapa, após, testvér, sógor és 
rokon, FILEP JÓZSEF türelem-
mel viselt, hosszan tartó beteg-
ség után, életének 70. évében el-
hunyt . Búcsúztatása 1979. augusz-
tus 21-én 13 órakor lesz a Belvá-
rosi temető ravatalozójából. -
A gyászoló család. 4857 

Szczecini hajók 
A lengyel hajók Í6 meg-

rendelői a baráti szocialista 
országok, elsősorban a Szov-
jetunió. Szczecinben igen 
sokféle hajót gyártanak. Ké-
szül . személyszállító, konté-
nerfuvarezó, óceánkutató, 
kémiai anyagok szállítására 
alkalmas speciális hajó, és 
ki tudná mindegyik típust 
felsorolni. 

Néhány éve kezdték meg 
'a tengeri kompok építését, 
s az első tengeri személy-
szállító komp az elmúlt nyá-
ron állt munkába a Balti-
tengeren. Most szovjet meg-
rendelésre készítik az első 
„export-kompot". A 130 mé-
ter hosszú, 8000 tonnás komp 
200 tengeri csomós sebesség-
gel több ezer utast és mint-
egy 200 gépkocsit képes szál-
lítani , fedélzetén. 

Gyorsabb, olcsóbb és jobb 
hajókat gyártani — ez a 
szczecini Adolf Varszkij Ha-
jógyár kollektívájának jel-
szava. 

Az első hajót 1962-ben 
bocsátották vízre a szczecini 
sólyákról, 1976-ban már a 

300. hajó elkészültét ünne-
pelték az építők. A gyár 
munkáját mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy termelé-
sének körülbelül kétharma-
da exportra kerül. Az itt 
készült hajókon a világ szá-
mos országának zászlóit len-
geti a tengeri szél. 

A lengyelek méltán büsz-
kék hajógyártásukra, hiszen 
annak kialakulása, gyors 
fejlődés jól tükrözi a népi 
demokratikus átalakulás 
után megindult ipari-gazda-
sági gyarapodás gyors üte-
mét. 

Csomaptógép 
A Szegedi Élelmiszer-

kiskereskedelmi Vállalat 200 
ezer forintért új csomagoló-
gépet vásárolt, amelyet a 
tápéi Tiszatáj Tsz fog mű-
ködtetni. A gép segítségével 
a szegedi élelmiszerüzletek-
ben emelik a csomagolás-
technika színvonalát. 

Úi tenger 
keletkezése 
A kaliforniai öbölből las-

sanként egy, új tenger fog 
kialakulni. Áz amerikai Glo-
mar Challenger mélytengeri 
kutatóhajó által ez év ele-
jén készített 12 próbafúrás 
azt mutatja, hogy a geoló-
giailag fiatal tengeröböl, 
amely a kaliforniai öböl, va-
lamint a mexikói szárazföld 
között terül el, egyre növek-
szik. A nemzetközi mélyten-
geri kutatási programban 
résztvevő tudósok, köztük 
nyugatnémetek is, ebben is-
mét újabb bizonyítékot lát-
nak a szárazföldek eltolódá-
sának elméletére. Eszerint a 
szárazföldek, egy egyetlen 
szárazföld töredékeiként, 
egyre inkább eltávolodnak 
egymástól. Egy kb. 4 millió 
éves bazaltrétegből szárma-
zó fúrási próbából arra le-
het következtetni, hogy ezen 
a helyen a tengerfenék ezer 
évenként 65 méteres sebes-
séggel nyugati irányba toló-
dik el. 

WeltmrRter argon* é9 
páucéítőkáo xcingor* el-
adó. Doroxsma, Felszaba-
dulás u. 74. 

A D Á S V É T E L 

Húioe kani, 100 kg kö-
rüli, vemhes kocák el-
'adók. sandorfalv*. Parti-
zán U. 34. 

Bútorok eladása. Válo-
gathat darabonként ls. 
Tslskl n. 6. Kiss. X 
(l\Z 09-es, most vizsgáz-
tatott), Igdnyosnok eladó. 
Ács-Sánta Zoltán, Bor-
dány, Petófl u. 18. x 
Kltflnó állapotú S 100~ 
ss gépkocsi, sürgősen el-
adó. Megtekinthető: 
szombattól 18 órától. — 

.Várszegi. Olajbányász tér 
1. IV. 7. x 
Felújított Zsuk motor ól-
adé. Érdeklődni: Paultk 
János, Felsőváros 214. 
é„Ulet B lépcső H. emelet 
« slatt, délután 6 óré-

l ' F i Skoda eiadó. Szö-
rcg, l^agyar u. 8S. Ér-
esklődnl lebe:,: szombat 
Cflutan. vasárnap. Illetve 
hétköznap 17 óra után. 
TílefoH: 12-017. X 
C thszlovák propán-bu-
tán gáztűzhely, négylán-
gos, külön ls vagy gáz-
I sarkkal, nyomáscsök-
kfUtővel. utcai diszkerltés 
l e ég nagy kapuval, 
17 67 m eladó. Derkovlts 
í sor 66. x 

l Q 1200-as Zsiguli, 40 
szer km-rel eladó. Bor-
dány, Petötl u. 1. Érd.: 
mindennap 3 órától. x 
Egy 9 éves. közeleMós, 
botejfl tehén eladó. Érd.: 
Kikuszl János. Szatymaz, 
IV. kerület 61. Vilma-
szállási állomás. 
Color Btar televízió, au-
tomata mosógép, kazet-
tás magnó, barkácsgép, 
126-ös Polskihoz klpu-
fcgószslepek. hengerfej-
tömítés eladó. Érd.: a 
18-706 telefonon, öt órá-
tól 
Frissen vizsgáztatott 
Skoda MB 1000 megkí-
mélt állapotban eladó. 
Érdeklődni: Zákányszék, 
gyógyszertár. 
Volvo 164-05 eladó. Ér-
deklődni: Szeged, Kecs-
keméti u. 10/B. 17 órá-
tól. 
1886-os évből fémkereszt 
é'.sdó. „Gyűj tő 13 244" 
Jeligére a Hirdetőbe. 
Eladó 2 db hevoró és 2 
db fotel, garanciával és 
egy Dinnyés-kép. Mik-
szath Kálmán u. 13. 
Márki. 
Farmerbársony női nad-
rág, 44—46-os eladó. — 
„Fekete 13 260" jeligére 
a Hirdetőbe. 
36 «b boroshordó. 50Ö -
700 1-lg eladó. Érdeklőd-
ni: Mátyás tér 23. eme-
let 3. ajtő, délután 4 
éritől. 
Fuvarosok! M 20-as, bot-
váltás Warszaws csaiádl 
okok miatt sürgősen el-
adó. Megtekinthető: aug. 
J7—20-ig. Tápé, Csoko-
nai u. 26. 

Zastava 760-es eladó. — 
Földmlves u. 40. 17 óra 
után. 
Eladó egy háromajtós 
szekrény. Megtekinthető: 
délután 5—6 óra között. 
Szeg-d, Odesszai krt. 36. 
X. 70. 
Brlonl sebességváltós, te-
leszkópos campingkerék-
pár eladó. Attila u. 6. 
6-os ajtó. 
CN"eo Wartburg 1000-es, 
műszaki vizsga nélkül el-
adó. Tarján 525. ép. VI. 
emelet 36. 
Eladó: 2 heverő, 2 fotel, 
1 dohányzóasztal, 1 ebéd-
lőasztal. 4 székkel, két-
ajtós szekrény ée toalett-
szekrény. Érd.: szombat, 
vasárnap és hétfőn dél-
elótt. Sziliért sugárút 
40/A IL emelet 7. ajtó. 
M 21-es Volgára alkal-
mas Cordatlc külső gu-
mit vennék. Választ: 
„Cordatlc 5910" Jeligé-
re a Sajtóházba. 
Trabant 60I-es. Riga 12 
motorkerékpár. Grundig 
magnó eladó. Pille u. 24. 
R 4-w. OU-s. friss mű-
szakival eladó, Szeged. 
József Attila sugárút 
150/B n . emelet 9., es-
tá 
Granlone. új típusú hal-
lókészülék eladó. Székely 
sor l l /B H. 9. 
Nyolcéves Zsigulimat el-
adnám. vagy elcserélném 
újabb Trabantért. Érdek-
lődni: 5 órától. Malom 
u. 11. II. emelet 7. 
Simson Schwalbe, 6000 
km-rel, príma állapotban 
eladó. Szeged, Kelemen 
utca 3. I. emelet 3. 
Csónakmotor és Komár 
segédmotor-kerékpáT új 
állapotban, egy trafó he-
gesztéshez eladó. Meg-
tekinthető: 15—18 órá-
ig. Szeged, Hóblárt bása 
u. 33/A. 
Wartburg felújítva és 
friss műszakival, 16 000-
ért eladó. Baktó, Alkot-
mány u. 37. 
Wartburg 1000-es, érvé-
nyes műszaki vizsgával, 
egyben vagy alkatrészen-
ként eladó. Érd.: dél-
után. Északi városrész 
126 ép. III. 14. 
Olcsón eladó szép, vilá-
gos könyvszekrény, h á t -
támlás, kétszemélyes re-
kamié. négy kárpitozott 
azék, kettő fotel, kis asz-
tal, szép konyhaszekrény, 
betegnek tolókocsi, vilá-
gos Íróasztal. Juházz Gy. 
u. 38. földszint, bal. 

Bekamlé, 2 fotellal eV 
adó. Teleki u. 7/A n . 
12̂  
Pannónia oldalkocsi el-
adó. Megtekinthető: min-
dennap 17 óra 'Utián. 
Sziliért sugárút 32/A I. 
emelet 6. 

Csők-, MCP-képek, fes-
tékszóró eladó. Sándor u. 
46/A. Vasárnap 9—12 
óráig. • 
Eladó: hódfarkú cserép 
0.50 Ft/db, egyfalcoe cse-
rép 1,60 Ft. Keresek: 
100 db géptéglát, 2 db 
3 m hosszú 27 cm-és 1 
vasat, 40 mázsa köport. 
Gém u. 19. Telefon: 
15-311. 

A L B É R L E T 
Külön bejáratú, kétszo-
bás, fürdőszobás épület 
bútóéoeva vagy üresen 
hosszabb Időre bérbe adó. 
Érd.: 16 órától. Katona 
I s tván , Ságvári telep, Ú j -
vidéki u. 33. x 
Egyetemista vagy főisko-
lás lányoknak 2 szobás, 
összkomfortos, főbérlő 
nélküli lakás kiadó. Ér-
deklődni: 18 őra után. 
Szöged, Odesszai krt. 
18/C II. 10. x 
Másfél szobás, főbérlő 
nélküli albérletét keresek. 
Leveleket: „Kényelem — 
5796" Jeligére a Sajtó-
házba. 
Értelmiségi házaspár 1 
vagy másfél szobás, bú-
torozott, összkomfortos 
lakást bérelne 1—2 évre. 
„Pedagógus 5718" Jel-
igére a Sajtóházba. 
Főbérlő nélküli, bútoro-
zott szoba, konyha 2 sze-
mélynek kiadó. „Nyu-
godt környezet 13 242" 
Jeligére a Hirdetőbe. 
Külön bejáratú, bútoro-
zott azoba, konyha elbéi* 
letibe kiadó. Újszeged, 
Rózsa Ferenc sgt. ÖO/A-
Egyetemista házaspár 
csendes, nyugodt albérleti 
szobát keres, lehetőleg a 
Belvárosban. ,.összkom-
fort 5889" Jeligére a Saj-
tóházba. 
Fiatal házaspár, pici 
gyermekkel, albérleti szo-
bát keres, október 1-től. 
Eltartási szerződés ls le-
hetséges. „Fürdőszoba — 
5936" Jeligére a Sajtó-
bálba. 

L A K A S 
1,5 szobás, tanácsi laká-
som elcserélném érték-
ben megfelelő magánház-
ra. Érdeklődül: szomba-
ton és vasárnap ÍO—17 
óráig. Újszeged, Csanádi 
u. 15. 201. épUláfc X. 
emelet 96. Pataki. x 
120 000 kp.-ved egy vagy 
másfél szobás lakásmeg-
oldást keresek + részlet). 
„Lehetőleg Belvárosban 
13 236" Jeligére a Hir-
detőbb 
Belvárost, 78 m=-es, 1. 
emeleti, gázfűtéses, két-
szobás + fél szoba ki-
alakítható — tanácsi !á-
kást újszegedi vagy bel-
városi másféú-két szo-
básra cserélnék. „60 mi-
ig 13 129" Jeligére á Hir-
detőbe. 

186 000 Ft készpénz + 
OTP-átvállalással lakás-
megoldást keresek. ,.Más-
fél szobás 5940" Jeligére 
a Sajtóházba. 

300 060 Ft) készpénzzel + 
OTP-átvállal ássál vagy 
részletfizetéssel összkom-
fortos lakást vennék. — 
„Sürgős 13 239" Jeligére 
a Hirdetőbe. 
Csendes magánházban, 
egyszobás, összkomfortos, 
gázfűtéses lakást, cseré-
lek. Minden megoldás ér-
dekel. Érd.: 15 őrétől. 
Tündér u. 4/A. Kucsorá-
ék. 
Belváros központjában 
három éa fél szobás, 140 
négyzetméteres, napfé-
nyes, erkélyes, tanácsi 
összkomfortot cserélnék 
kisebb háromszobás ta-
nácsira. ,,Bélvárosl 5794" 
Jeligére s Sajtóházba. 
Egyszobás lakást vennék. 
Ajánlatot kérek: „Sze-
ged 5856" Jeligére a Saj-
tóházba. 
Eladó 1 + 2 fél szobás, 
szövetkezeti lakás. kp. + 
OTP-átvállalással. „Sür-
gős 5931" Jeligére a Saj-
téházba. 

I N G A T L A N 
Kunfehértón modgrn, 
komfortos nyaraló eladó. 
Fő n. 41. Nagy. Telefon: 
Budapest. 334-085 X 
Tanya eladó olcsón. Ér-
deklődni: lő őrátől. Clm: 
Zörgő János, Asotthalom. 
IX. ker. 1488. x 
Klssombor, Tisza u. 30. 
sz. ház Jutányos áron. 
360 n-ől telekkel eladó. 
Azonnali beköltözhető. Ér-
deklődni: délutánon-
ként. x 
Sárgán üdülő, eladó. -
„Szép helyen 13 218' 
Jeligére á Hirdetőbe. > 
újszegeden teljesen köz-
művesített, központi fek-
vésű telek, megkezdett 
angol típusú társasház-
építéssel eladó. „Áraján-
lat 13 303" Jeligére a 
Hirdetőbe. x 
Asotthalml erdő szelén 
tanya. 1 hold földdel, el-
adő. Asotthalom, Tanács-
köztársaság u. 9. x 
Szegedtől 16 km-re, 
buszmegállő mellett, 330 
n-öl szabadrendelkezésü 
szántó, 25 évre vagy '50-
re átadó. Ugyanott egy 
nagyobb tanya 1 kat. 
h-old területtől eladó. 

Cím: Farkas Ferenc, 
Csó'.yospálos, 1. számú 
Iskola. 
Háromszobás, új, családi 
ház eladó. Csokonai u. 
10. (Petőfttelep, I. utca 
végén.) 
Jó, cserepes tanya, mel-
léképülettel, egy hold 
földdel Zákányszéken, 
kövesiit mailett eladó. — 
Érdeklődni: Sándorlalva, 
Partizán u. 24. 
Asottbalmon, Körösi lé-
ke la közelében 1 hold 
bekerített, fiatal gyü-
mölcsös, kis hétvégi ház, 
villannyal, erdő szélén 
eladó. Asotthalom, V. ke-
rület 716. 
Háromszobás, kertes, 
komfortos családi ház 
sürgősen eladó. Felsővá-
ros . Bár t fa l u. 32. 

Háromszobás magánház, 
lakható melléképülettel, 
eladó. Azonnal beköltöz-
hető Clm: Szeged-Petöfl-
telep. Pápai u. 9. 
Gazdálkodásra alkalmas, 
villannyal ellátott tanya, 
1700 n-6! területtel el-
adó. Érdeklődni: Sándor 
Mihály. Pusztamérges, I . 
kerület 30. 
Szeged környéki tanyát 
hosszabb időre bérelnék, 
vagy megvennék. „Pon-
tos hely- és ármegjelölés-
sel 5890" Jeligére a 
Sajtóházba. 
Baktóba)] házhelyek, fő-
ütvonalon eladók. Magaa-
nyomású vlz beköthető, 
gázbevezetés. Dugonics u. 
1. II. 1. 
Társasház vagy magán-
ház építésére telek, kis 
házzal eladó. A háza t 
lebontani nem szüksé-
ges. Szeged. Rusztl u. 8. 
ÜJ vagy r em régi épf-
tésfl házat vennék, olyan 
helyen, ahol nem sza-
nálnak. újszeged előny-
ben. „Készpénzzel fize-
tek 5923" .Jeligére ké-
rem az a jánla tokat a 
Sajtóházba. 

H Á Z A S S Á G 
Közgazdász leány tá rsa-
ság hiányában keresi ér -
telmiségi férf i Ismeretsé-
gét, házasság céljából. 
„40 éves korig 5888" Jel-
Igére a Sajtóházba. 
185 cm magas, 27 éves. 
Igényes, csinos, főiskolát 
végzett lány megismer-
kedne házasság céljából, 
magas. Intelligens, Jó 
megjelenésű, legalább 
érettségivel rendelkező 
férfival, 27—33 éves ko-
rig. „Szimpátia 5937" 
Jeligére a Saj tóházba. 
164 cm magos férfi ke-
resi egy 50 év körüli nő 
Ismeretségét. házasság 
céljából. „Rossz egyedül 
13 330" Jeligére a Hir-
detőbe. 

Egyedülálló. diplomás 
nő. erényekkel és hibák-
kal, 45—56 év közötti, 
magas, diplomás férf i is-
meretségét keresi, házas-
ság céljából. „Bizalom, 
őrzlnteség 13 259" Jellgé-
re a Hirdetőbe. 
Csinos, 44 éves özvegy-
asszony megismerkedne 
házasság céljából becsü-
letes. Józan életű, csinos 
férfival. „Kalandorok kí-
méljenek 13 166" Jeligére 
a Hirdetőbe. 

E G Y É B 
Zsirszódával főzött szap-
pant. Illatos mosóport 
cserélek hulladék zsírért.. 
Rákóczi utca 33 X 

Közgazdasági érettségi-
vel. gyors- és gépírói 
gyakorlattal állást kere-
sek, elsősorban Újszege-
den. . .Szeptember—októ-
ber 13 249" Jeligére a 
Hirde'óbc. x 

Garázs kiadó. Érdeklőd-
ni: 18 óra után, Szeged, 
Odesszai krt. 18/C n . 
10. x 

Fogsorjavitás megvárha-
tó. Rácz fogtechnika, Le-
nin kr t . 60. I . 1. Tele-
fon: 11-718. X 
Francia nyelvtudással, 
Szegeden vagy Algyőn, 
fordítói (esetleg okú tó l ) 
munkát keresek. „Felső-
fok, külszolgálat u t án — 
13 158" Jeligére a Hir-
detőbe. X 
Angol, f rancia, olasz 
nyelvórák kezdők, ha l a -
dók részére. „Szeptem-
bertói 5798" Jeligére a 
Sajtóházba. 
Állást változtatna f iatal 
nő. admioiaetr&torl vagy 
pénztárosi munkakörben, 
10 éves gyakorlattal. — 
„Fontos, megbízható — 
13 243" Jeligére a Hirde-
tőbe. 
Április 4. ú t j án garázs 
kiadó. Érdeklődni: 17—20 
óráig. Telefon: 19-309. 
Gépíró-admlnlsstrátor, 16 
éves gyakorlattal iftásti 
változtatna. Egészségügyi 
(orvoslrnokl) vagy tudo-
mányos Intézmény előny-
ben. „Szeptember 13 302" 
Jeligére a Hirdetőbe. 
52 év i körüli, magányos 
nőt keresek, aki lakáso-
mért gondviselést vállal-
na. „Belváros 13 260" 
Jeligére a Hirdetőbe. 
Gépelést, másolást vál-
lalok. „Precíz- 13 222" 
Jeligére a Hirdetőbe. 
Kisiskolást viszek, hozok. 
Vigyázok r á , a szülök ha-
zaérkeztéig. „Zeneművé-
szetül tanulólány 13 257" 
Jeligére a Hirdetőbe. 
Egyéves gyermekem mellé 
gondozónőt keresek, 
szeptember vsgy október 
1-től. „Maros utca — 
13 258" jeligére a Hir-
detőbe. 
Kőműves elhelyezkedne 
kisiparoshoz. „15 éves 
gyakorlat 5920" Jeligére 
a Sajtóiházba. 
Meglevő üzlethez betár -
sulnék. „Füszer-élelml-
szer előnyben 5860" Jel-
igére a Saj tóházba. 
Ta r j án l bisztróban 14-én 
fél három és fél négy 
kőzött fekete táskámat! 
elvesztettem. Pénzjuta-
lomban részesül az, aki 
a benne levő ctmre vlsz-
s z a j u t t a t j a . 

Szerény, nyugdíjas nőt 
keresek, napi 6 órai el-
foglaltságra. háztar tás i 
munka besegítésére. — 
„Sürgés 6911" Jeligére a 
Sajtóházba. 

Augusztus 3-án az esti 
órákban. Széchanyt tér 
környékén elvesztettem 
karórámat . Emlék. Meg-
találót Jutalomban része-
sítem. Lant u. 13. 

Gyakorlattal rendelkező 
gépkocsivezető ál lást ke-
res. rakodójával együtt. 
„Csak együtt 5914" Jel-
igére a Sajtóházba. 

Kisiparosok! Felsőfokú 
végzettséggel oénztár-
kőnyv-vesetást, SZTK- és 

Jövedelemadó-bevallást 
gyakorlattál vállalok. — 
„Megbízható 5708" Jel-
igére a Sajtóházba. 

Fiataloki Figyelem! 
AUGUSZTUS 18.. 19.. 20-AN 
18-TOL 22 ÓRAlG, valamint 
az ezt követő MINDEN 
SZOMBATON 

Szilágyi— 
Bene 
Dl SCO 
a Pannónia 
Szőrmekikészítő Klubjában, 
Mikszáth Kálmán u. 22. 

R e n d e z ő s é g . 

A 600. sz. Móra Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet 
általános iskolát végzett fiatalok részére 

pótfelvételt hirdet 
az alábbi szakmákban: 
— HEGESZTŐ, ÖNTÖ, ESZTERGÁLYOS, VAS-

ÉS FÉMSZERKEZET-LAKATOS. 
SZERSZÁMKÉSZÍTŐ, TÁVKÖZLÉSTECHNIKAI 
HÁLÓZATSZERELŐ, ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ, 
ÉPÜLETBURKOLÓ, KŐMŰVES. 

Jelentkezni lehet: 
Szeged, Tolbuhin sgt. 84. sz. alatt. 

M a g á n o s o k , k ö z ü l e t e k , 
F I G Y E L E M ! 
A Szegedi Építőipari 
Szövetkezet 
P A R K E T T Á S R É S Z L E G E 
MELEG BURKOLÓ 
SZAKMÁBAN 

szabad 
kapacitással 
rendelkezik 
Érdeklődni: Szeged, 
Attila u. 8. 

1979. AUGUSZTUS 17., FENTEK - NÉVNAP: JÁCINT 
A Nap kel 04 óra 42 perckor, és nyugszik 18 óra 54 porckor. 
A Hold kel 00 óra 00 perckor, és nyugszik 15 óra 16 perckor. 

VlZALLAS 
A Tisza vízállása Szegednél csütörtökön + 245 cm (áradó). 

ÖTVEN ÉVE 
halt meg Benedek Elek (1859-
1929) író. meseíró, számos gyer-
mekújság szerkesztője. 

MOZIK 
Fáklya : Transzszibériai exp-

ressz (színes, m. b., szovjet ka-
landfilm. háromnegyed 3, negyed 
6 és fél 8 órákor). 

Vörös Csillag: délelőtt 10. dél-
után negyed 4 és fél 7 ó rakor : 
Csillagok háború ja I—II. rész 
(színes, amerikai, tudományos-
fantasztikus film, III. dupla hely-
árral). Éjszakai előadás 22 óra-
kor : Száguldás gyilkosságokkal 
(színes, m. b., amerikai bűnügyi, 
csak 14 éven felülleknek, n i . 
helyár). 

Szabadság: fél 4 és háromne-
gyed 6 ó rakor : Fogat fogért (szí-
nes, m. b. francia bűnügyi, II. 
helyár), 8 ó rakor : Egyszeregy 
(színes magyar). 

CJszegedl Kertmozi: Bufíalo 
Bili és az Indiánok (színes, m. b. 
amerikai, 14 éven felülleknek, n . 
helyár, este 8 órakor). 
ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR 
Klauzál tér 3. sz. (I3/57-es) este 

8 órától reggel 7 tftálg. Csak sür-
gős esetben. 

BALESETI 
ES SEBÉSZETI ÜGYELET 

Ma a balesetet szenvedett sze-
mélyeket Szegeden a Kórház 
(Tolbuhin sgt. 57.) vesz) fel, sebé-
szeti ügyeletet is a Kórház tart. 

GYERMEKORVOSI ÜGYELET 
Ma 13 órától 19 óráig a 

Lenin krt. 20. szám alatti körzeti 
gyermekorvosi rendelőben. 19 
órától 24 óráig a Gyermekklini-
ka ambulanciáján, 0 óra és reg-
gel 8 óra között a Gyermekklini-
kán (Korányi rkp. 18.) és a Vá-
rosi Gyermekkórházban (Újsze-
ged, Odesszai krt. 37.) történik a 
sürgős esetek orvosi ellátása. 

ÉJSZAKAI ORVOSI ÜGYELET 
Este 19 órától reggel 7 óráig, 

munkaszüneti napokon reggel 7 
órától este 19 óráig a felnőtt la-
kosság részére Szeged. Hunyadi 
János s g t L sz. a l a t t Telefon: 
10-109. 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET 
Augusztus 18-ig, este 6-tól reg-

gel 6 óráig elsősegély és nehéz 
ellés esetére ügyeletes: 

I. és m . kerület, Gyálarét, Kis-
kundorozsma területén: dr. Duba 
István állatorvos. Lakása: ÜJsze-
ged, Odesszai krt. 8. Telefon: 
17-639. 

n . kerület. Algyő, Tápé terü-
letén: dr. Felberr ödön állator-
vos. Lakása: ÜJszeged, Bál fasor 
32. Telefon: 19-865. 

Kübekháza, Szőreg. Tiszaszi-
get, ÜJszentiván terüle tén: dr. 
Kalmár Sándor állatorvos. La-
kása: Üjszeged, Marostői u. 12/A. 
Telefon: 18-200. 

Az állatorvos kiszállításiról • 
hivő fél köteles gondoskodni. 

DlIfi'J 

19.30 
20.00 

21.35 
21.56 
22.00 

17.40 
18.15 
18.45 
19.15 
20.00 
21.25 
22.30 

18.00 
19.00 
20.00 

21.00 
21.10 
21.55 

14.00: 
14.05 
16.35: 
16.50: 
17.00: 
17.30: 
18.00: 
18.35: 
19.05: 
19.35: 

9.00: 
9.05: 
9.35: 

9.50: 
10.40: 

j r r f i f m v k j m 

MM>i$ 
8.25: 

8.35: 
9.33: 

10.05: 
10.35: 
10.40: 

11.00: 
12.35: 
13.16: 
13.44: 

14.44: 
15.10 

15.20 

15.38: 
16.05 
17.10: 
17.30: 
17.55: 

19.15 

19.52: 
20.59 

22.16 

22.35 
22.35 
23.34 
0.10 

8.06: 
8 .20 
8.33: 
9.27; 

9.42: 
10.00: 
11.45 
12.33: 
12.38: 
13.15: 
14.00: 
17.00: 
17.30: 
18.33: 

18.41: 
19.26: 

20.00 
20.33 
21.20: 
21.47: 
22.02: 

23.15: 

KOSSUTH 
Beszélgetés Molnár Jenő 
tudományos kutatóijai 
Boccaccio - részi. 
óvodások műsora 
Hétszlnvirág 
Vajda János versei 
Régi híres énekesek 
műsorából 
Hídfők a végtelemben 
Zenekari muzsika 
Dávid Gyula műveiből 
Látogatóban Sálamon 
királynál - dr. Konrád 
Lorenz Nobel-díjas 
etológus és író portséja 
Magyarán szólva 
Lakatos Antal 
népi zenekara játszik 
Borgulya András— Possa 
Ernő kórusdalaiból 
Gyermekhősök találkozója 
Húszas stúdió 
Énekszóval, muzsikával 
Láttuk, hallottuk 
Jascha Heifetz 1917-1965 
között készült lemez-
felvételei 16. 
„Szerelmesek — szarvak — 
szépasszonyok" — három 
Maupassant-novella 
rádlóváltozata 
Bruno Walter öröksége 
A, Magyar Rádió 
szórakoztató zenei hete 
Tudósítások a ka jak-kenu 
VB-ről 
Tíz perc külpolitika 
Szabolcsi Bence t a n í t . . . 
Eben: Pragensla 
Frenrelsz Károly 
táncdalaiból 
PETŐFI 
Dzsesszfelvételekből 
Tőt perc külpolitika 
Nóták 
HoRyan dolgozik az Inpol? 
- Gellért Endre írása 
Népzene Indonéziából 
Zenedélelőtt 
Tánczened koktél 
Édes anyanyelvünk 
Népi muzsika 
Nőkről nőknek 
Kettőtől ötig 
Szóból ért az ember 
Ötödik sebesség 
A Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémia fúvószenekara 
játszik 
Magnósok, f igyelem! 
Harminc perc alatt 
a Föld körül 
Régi nóta, hires nóta J f 
A szenyorlták szigete j | 
Barangolás régi . /(wB " 
hanglemezek között 
Virágénekek 
A Magyar Rádió 
szórakoztató zened hete 
Kálmán Imre operettjeiből 

8.08: 

BUDAPEST L 
16.30: Hírek 
16.35: Lengyel rajzfi lm 
16.46: A béke zászlója - bolgár 

kisfilm 
17.10: Van képünk hozzá (ism.) 
17.50: Mindenki közlekedik . . . 
18.05: ö t perc meteorológia 
18.15: Esti mese 
19.20: Tévétorna 
IS.30: Tévéhíradó 
20.00: Delta 
20.20: Családi kör 
21.10: Katonák - tévéjáték Thury 

Zoltán drámájából 
22.20: Várhelyi Endrére 

emlékezünk 
22.46: Tévéhíradó 3. 

BUDAPEST 2. 
18.35: Még egyszer, gyerekeknek! 

(Ism.) 
: Tévéhíradó 
; Banditasirató — m. b. 

spanyol film 
: Tévéhíradó 2. 

ö t perc meteorológia (Ism.) 
Schubert : VIII. h-moll 
(Befejezetlen) szimfónia 
BELGRÁD 1. 
Magyar nyelvű tévénapló 
Gyermekeknek 
Műkedvelők 
Rajzfilm 
Adriai találkozások 
Világűr 1999 - filmsorozat 
Emberrablás - amerikai 
film 
BELGRÁD 2. 
Dokumentumfilm 
Telesport 
Feljegyzések az el nem 
kötelezett országok 
kul túrájáról 
24 óra 
A forradalom alakja i 
Zenei műterem 
BUKAREST 
Hirek 
Iskolatévé 
Autóvezetőknek 
Gyermekeknek 
Tévéhíradó 
A szocializmus építése 
Gálaest 
Van még egy kérdése? 
Irodalmi-művészeti műsor 
Tévéhíradó 
SZOMBAT 
DÉLELŐTT 
BUDAPEST I. 
Tévétorna (ism.) 
Kuckó (ism.) 
Mindenki közlekedik . . . 
(ism.) 
A tenger titkai 4. (Ism.) 
Négyszemközt 
MichelangelóVal 5. (Ism.) 
A bűvész: Tökéletes 
transzplantáció (ism.) 

8.42: 
9.40: 

11.05: 
12.31: 

13.07: 

14.00: 
15.10: 

15.20: 
17.35: 
18.05: 

19.05: 

19.55: 
20.25: 

20.59: 
22.12: 

8.27 
8.52: 

10.05 
11.03 
11.15 
12.20 

8.05 
8.30 
8.33: 
9.05: 
9.20 

10.36: 

I.1.23 
II.34 
12.33 

3. MŰSOR 
Az Oxfordi Magdalen 
Kollégium kórusának 
felvételeiből 
A Nyugat lányia — részi. 
Cllfford Curzon zongorázik 
Zenekart muzsika 

: Apokrifok - Karel Capek 
három szatírája 

: Euryanthe — részletek 
Weber operájából 

: Barokk szonáták 
: Kolozsvári Grandplerre 

Emil: Béklyók és barátok -
könyvszemle 

: Zenekari muzsika 
: Ti p-top parádé 
: Felvásároljuk Amerikát — 

Nemes Gábor műsora 
: Sárai Tibor—Karinthy 

Frigyes: Krisztus, vagy 
Barcabás 

: Iphigénla Autisban — 
részletek Gluck operájából 

: Az esszélrás mesterei 
: A Magyar Rádió 

szórakoztató zenei hete 
Romantikus kamarazene 

: A Frankfur t i Rádió 
szimfonikus zenekarának 
hangversenye 
SZOMBAT 
DÉLELŐTT 
K O S S U T H 
Lányok, asszonyok 
Gyermekhösök találkozója 
Örökzöld dallamok 
A Vándor kórus énekel 
Ókori kalandozások 1. 
Zenei anyanyelvünk 
PETŐFI 
Népdalok 
Tíz perc külpolitika 
Millöcker operettjeiből 
Válaszolunk, hallgatóinknak 
Szabad a színpad! — a váci 
búcsú Szabod Színpadán 
Mezei Mária 1969-ben 
bemutatott önálló 
előadóestje 
Vlagyimir Cibin versel 
Fia ta loknak! 
Jó ebédhez szól a nóta 

Közlemény 
1979. augusztus 23-án 6-tól 15 

óráig Felsóváros ioi„ 102., 108., 
104., 105.,'106., 107., 108., 109., 110., 
111., 110., 117., 118., 119,, 133., 134., 
135., 136.. 137., 138-as épületekben 
és a környező Intézményekben, 
a Debreceni utca, József Attila 
sgt.. Rózsa utoa. Holló utca. 
Kecskeméti utca. Sándor utca, 
Brüsszeli krt., Rómát krt.. Rom 
utca, Dankő Pista utca. Sziliért 
sgt. által határolt területen, vala-
mint Felsőváros H. ütem egész 
területén áramszünet lesz TMK-
munkák miatt. Fogyasztói szíves 
elnézését kéri a DEMASZ, Sze-
ged, Északi Kirendeltsége. x 


