
Mozdonyba fulott 
az autóbusz 

4z autó őskorából 
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1965. j a n u á r m.. v a s á r n a p 

n é v n a p : t i m o t 

ESO, HAVAS ESO 
HAVAZÁS 

Várható Időjárás ma estig: 
időnként felszakadozó felhő-
zet, többfelé havazás, havas 
cső. Keleten néhány helyen 
eső. A reggeli és a délelőtti 
órákban egy-két helyen kőd. 
Gvenge, Időnként kissé meg-
élénkülő szél. Várható leg-
magasabb nappali hőmérsék-
let ma mtnusz 1—plusz 4 
fok kőzött. (MTI) 

A Nap kél 7 őra i l perckor, 
és nyugszik 16 őra 32 perckor. 
A Hold kél 0 óra 00 perckor, 
es nyugszik 11 óra M perckor. 

v t z a l l a s 
A Tisza vízállása Szegednél 

szombaton plusz 107 centiméter. 

1965. JANUÁR 25., HÉTFŐ 
NÉVNAP: PAL 

A Nap kél 7 óra 20 perekor, 
és nyugszik H óra 34 perckor. 
A Hold kél 1 óra 00 perckor, 
es ngugszik 11 óra 22 perckor. 

HARMINC ÉVE, 
1935. Január 25-én halt meg Yato-
rian Vlagyimlrovjcs Kujblsev. ki-
ír agasió bolsevik ál lamférfi . Ti-
zenhét éves i f júként kapcsolódott 
a forradalmi tevékenységbe. A 
Nagy Októberi Szocialista Vorra-
dalom győzelme után a legnehe-
zebb harci feladatókkal bízták 
meg. Részt vett Kolesak fehér-
gárdista csapatainak felszámolá-
sában, Közép-Azsla köztársasá-
gainak megszervezésében, veze-
tésével tökéletesítették a szovjet 

államgépezetet. 
u o h z é v e , 

tMf. Január 24-én tartotta * M 
üléséit az ú jonnan megválaaetott 
Nemzetgyűlés. 

IMI . Január * . KegJeJent m 
Ideiglenes Kormány részletes 
rendelete a népbfróságokról. 

NEMZ Emi SZ INHAE 
Ka . vasárnap délután fél 3 ára-

kor: Levendula. Bérletszilneh, 
Ma, vasárnap este T órákom 

Rozsdatemető. Csokonai-bérlet. 
Kedden délután fél 3 órakort 

Rozsdatemető. H. Diók-bérlet. 
Kedden este 7 órakor: A kék-

szakállú herceg vára, A fábSl fa-
ragott királyfi , A csodálatos 
mandarin. I Opera-bérlet. 

Szerdán este T órakor: A sár-
kány Juhász Gy.-bérlet. 

Csütörtökön este 7 órakor: A 
sárkány. Katona J.-bérlet 

Pénteken este 7 órakor: M«-
dame X. Déryné-bérlet. 

Szombaton este 7 órakor: Roz»-
datemető. Hegedűs-bérlet. 

Vasárnap délután fel 3 órakor: 
Rozsdatemető. Gárdonyi-bérlet. 

Vasárnap este 7 órakor: Leven-
dula. Bérletszünet. 

k a m a r a s z í n h á z 

Ma. vasárnap délután 3 és este 
7 órakor: Jegygyűrű a mellény-
zsebben. 

Pénteken nincs előadás. 
Szombaton este 7 órakor Ai 

vasárnap délután S és este 7 óra-
kor: Jegygyűrű a mellényzseb-
ben. 

b á b s z í n h á z 
Délelőtt 11 órakor Ludas M»-

tyi-bérlet. délután 3 órakor bér-
letszünet: Bolond csütörtök. 

M O Z I K 

Szabadság: Ne hagyd magad, 
P i tk ln ! Hétfőn: Ne hagyd magad, 
F i tk ln l (Negyed 4. fél 6, három-
negyed 8.) — Vörös CslUag: A 
vádlott. (Háromnegyed 4, 6, ne-
gyed 9.) Matiné: Francia kandal-
ló mellett. (Fél 11.) Hétfőn: Ne 
hagyd magad, Pi tk ln! (6 negyed 
A) — Fáklya: Betörő. (I. negyed 
6, fél I.) Matiné: ZóJa. (Fél 11.) 
Hétfőn: A boldogság napja. (Ne-
gyed », fél I.) 

Postás Mozi: A lány és az ál-
lamügyész. (Fél 6, fél 8.) Nyugat-
Rémet f i lm. 

Móricz Zsigmond Művelődési 
Otthon, Mihálytelek: Tücsök. (4 
és 6.) Magyar f i lm . 

Nyugdí jas Szakmaközi Művelő-
dési Otthon, Kossuth Lajos sgt. 
SS.: Ml ketten meg a lé. (S és 7.) 
Francia f i lm. 

November 1. Művelődést Ott-
hon, Újszeged: Bt lakik • sze-
relem. (6) 

B9SPEKCIÖS ÁLLATORVOSI 

s z o l g a l a t 

Szeged város területére 
Január 23-tól 30-ig gste 6 őrétől 

reggel 6 óráig (vasára és ünnep-
nap nappal is) elsősegély és ne-
hézellés esetére ügyeletes dr. 
Palotás Gyula ál lami állatorvos. 
Lakása: Partizán u. 7. Telefon: 
36-94. 

Az állatorvos kiszállításáről * 
kávó léi köteles gondoskodni. 

Talált tárgyak 
Január elseje és 15-e kö-

zött a következő talált tár-

gyakat szolgáltatták be a 

szegedi járási-városi rendőr-

Kegyven évvel ezelőtt, he nem is a mai mértékben, 
de má r nagy divatban volt az autózás. Olyannyira, hogy 

Pécs közelében a hőerő- Albin Michel, a kiváló francia könyvkiadó elhatározta, 
műhöz vezető út sorompó- legjobb három szerzőjének, Dorrgelésnek, Carconak és Be-
ját szombaton reggel keze- raudnak egy-egy autót ajándékoz hálából, amiért oly so-
lője nyitva felejtette és ere kat keresett műveiken. A hír akkorban nagy port vert 
zel súlyos közlekedési sze- fel irodalmi körökben. Egy másik könyvkiadó, Artheme 
renesetlenséget okozott. A Fayard a következő indokolással utasította el: „Kollégám, 
12-es Autóközlekedési Válla- Alb in Michel helytelenül j á r el: Az írók ezentúl kocsi-
lat GA—28—23-as rendszá- kázni fognak, ahelyett, hogy írnának." 
mú, építőmunkásokat szállí-
tó Ikarus autóbusza belero — M E G G Y U L L A D T a sza-
hant a pécs—mohácsi vasút- bálytalanul épített húsfüs-
vonalon közlekedő tolató tő10 tegnap délelőtt Eck Ja-
mozdonvba. Az autóbusz tel- nos> Szeged, Avar utca 3. 
jesen összeroncsolódott. 35 szám alatti lakos házanak 
utasa közül egy személy udvarán. A füstölőben elhe-
életveszélyesen, négy súlyw- lyezett husz ki logramm sza-
san és 16 könnyebben meg- 7 o " n a é g e t * p L , A , / s z °™ s z e : 
sérül t A .szerencsétlenül d o k segitségevel oltottak el kapitánysághoz: disznóbőr es 

jártakat beszállították aa " ' 1 

l-es számú pécsi sebészeti 

J A N A K soron következő párokat, biztonsági záras 
előadását holnap, hétfőn dél- k u l c s o t s z ü r k e női esernyőt, 
utan 5 órakor tartjak a nő-

tanács Vörösmarty utcai l e v e l e t Hoffman Mihalyné-

székházában. Dr. Piukovich nak címezve, valamint több 

István nőgyógyász főorvos tankönyvet és hivatalos me-

Ü ! L z l a i ! á s t 3 r á k ° S m e g b C " nétrendét. Igazolt tulajdono-

saik a tárgyakat átvehetik a 

— AZ ISMERETTER- váro6i rendőrkapitányságon. 
JESZTÖ F I L M K L U B műso-
rában hétfőn délután 6 óra-
kor három művészi útirajz : 
filmet 'mulatnak be: Görög- I 
orazagi képek, Granada, A 
Transzilvániával a tengeren. 
Minden érdeklődőt szívesen 
látnak a TIT Kárász utca 
11. I. emeleti helyiségében. 

klinikára. A vizsgálat folyik. 
(MTI) 

a tüzet. műanyag pénztárcát, szürke 

— A NÖK AKADÉMIA- férfi kézitáskát, férfi kerék-

Szegedi 
képeskönyv 
oroszul és angolul tegedésről. 

Közel 2 mi l l ió példányban 
adott ki tavaly különféle tá-
jékoztató prospektust, lepo-
rellót, színes propaganda-
anyagot a szegedi idegenfor-
galmi hivatal. A népszerű 
Szegedi képeskönyv magyar 
nyelvű kiadása után most 
jelent meg az ízléses kiad-
vány orosz és angol nyelven 
is, 7 ezer példányban. A 
szép munka a debreceni 
nyomdát dicséin. 

• Hi t fizet a l ő t t é ? 

— A SPORTFOGADÁSI ct 
Lottó Igazgatósát tájékozta-
tása alapján a 4. játékhéten 
nem végleges megállapítás 
szeHrtt öt találatos lottószel-
vény nem érkezett. Négy ta-
lálatot 32 fogadó ért el, nye-
reményük egyenként 143430 
forint. Három találatot 5183 
fogadó ért el, a nyeremény-
összeg egyenként 442 forint. 
A kéttalálatos szelvények 
s2dma 146 495. ezekre egyen-
ként 15,60 forintot fizetnek. 
(MTI) 

Miért csak 
kannás tejet? 

A Csongrád Megyei Tej-

ipari Vállalat szegedi tele-1 

pén a több éve üzemelő tej-

palackozógép nagyjavítás 

miatt január 26-tól leálL A 

javítás ideje alatt szünetel a 

tejpalackozás s így a boltok-

ban egy ideig csak kannás 

tejet lehet majd vásárolni. 

A Csongrád Megyei Tejipari 

Vállalat szegedi telephelyé-

nek dolgozói mindent elkö-

vetnek, hogy a nagyjavítás 

minél előbb befejeződjön, s 

a gép újra munkába álljon. 

jEötvös Loránd 

— KICSINOSÍTOTT BOL-
TOK. 125 ezer forintot for-
dított a sándorfalvi földmű-
vesszövetkezet tavaly a bol-
tok, kisvendéglők felújítá-
sára. 42 ezer forintért kerti-

Tervezök felajánlása 
Éredekes felajánlást tett | 

a Szegedi Tervező Vállalat 
4-es műtermében dolgozó 
szocialista brigád. Tagjai 
elvállalták, hogy összegyűj-
tik és minden műtermi dol-

székeket és asztalokat vásá- g o z o számára hozzáférhetö-
roltak, sokat áldoztak a ho- teszik az évek óta öseze-
mokpusztai vegyesbolt kar- de csak ritkán hasz-
szerűsítésére is. " á l t mélyépítési típusterve-

ket Az „elfelejtett" típus-

Sxtoutixtíu űztMicU X £ S £ t i d ő -nak a vállalatnál. 
v á r -

Gyáaxkos lemény ek 

Fájdalomtól megtört szívvel tü-

Gedeon diák Jeligére: Beküldött 
Írása alkalma: közlésre. Küldje 
be szerkelztöségünknek nevét és 
címét. 

Kiss István: 1988. jún ius Ul-e 
előtt még nem dolgozott sehol — „. . IP 
gondoljuk leveléből. Ettől kezd- datjuk. hogy szeretett ferj, apa 
ve pedig munkaviszonya folyto- és nagyapa, SIMON SÁNDOR 77 
nos. beszámítva katonai szolga- éves korában hosszú szenvedés 
latát ls. Ezek szerint 1964-ben 14 után, f. hó 22-én elhunyt. Terme-
nap szabadság Járt és Iden is tése folyó hó 24-én. vasárnap 
ennyi jár. délután 14 órakor les/, a klskun-

H. B.-né, Bajzg n. 3.: Kéréséi dorozsmai temető ravatalozójá-
továbbítottuk az mj. városi ta- ból. A gyászoló család 11798 
nács építési és közlekedési osz-
tályához, Mély fá jdalommal tudat juk 

hogy szeretett j ó férj, édesapa, 
nagyapa testvér és rokon. VÁ-
MOS JÁNOS nyugalmazott főí'et-
ügyelő^életének 71. evében hosz-
szú szenvedés ntán elhunyt. Te-
metése folyó hő 23-én 11 őrakor 
lesz a belvárosi temető kupola-
csarnokából. A gyászoló család. 

T. 3929 

Mit estnfl ott? 
Támogatom est a i 
topot. 

S. e- Magát kellene támo-
gatni! Menjen további 

Mély fá jdalommal tudat juk, 

hogy APRÖ MATYAS, életének 

W. évében hosszú betegség után 

elhunyt. Temetése folyó hó 25-én 

W órakor lesz a Gyevi-temető ra-

vatalozójából. A gyászoló család, 

Petres u. 3a 

A D Á S V É T E L 

G j önyörfi, T darab-
: ói álló garnitúra 
e.adó. Szabadsajtó 
il 22. 11795 

Üj típusú. Jó karban 
levó személygépko-
cMt vennék. Hódme-
zővásárhely, Révai 
u 4. sz. V. 9797!) 
Bcnc/.ur- televízió, 
négyszemélyes reka-
mié. fotelok, hely-
:-uke miatt eladók. 

J, seí Attila sgt. 16.. 
udvar 3. 11799 

Bőrkabátját alakit-
tassa, Javíttassa víz-
hatlan bőrpuhító 

'éssel. Csordás 
bérruhakészítő mes-
ternél, Szent Miklós 
u. 7. sz. Felsőváros. 

x111122 

Zongora, kombinált 
szekrény. íróasztal 
eladó. Jóslka u. 31., 
is/l. 4. S. 67251 

Csehszlovák mély 
•rmekkocsi eladó. 

Érdeklődni lehet 5— 
7-ig. Faragó u. 21. 
szám. I I I . 4/a. 67192 

3 db hízott sertés 
eladó. Petőfi Sándor 
,-gt ai ly 671 '3 

1 '.0—170 kg-os hízott 
sertések eladók. — 
Röszkei u. 19. sz. 

67156 

Hagyatékból 
rok, ingóságok, 
könyvek riadók. He-
rényi. Ságvári utca 
a a. 67128 

Eladó 1 férfi bőrka-
bát 1 női irhakabát. 
Érdeklődni: Lenin 
krt. 20„ IL emelet. 
Csúrl. 67170 

Jő állapotfeaa levő 
Pobeda személygép-
kocsi eladő. Szekeres 
u 5. 67180 

Kanári madarak el-
adók. Zákány u. 35., 
T. 3. Érdeklődni va r 

sárnap. 07183 

Közelellő üsző eladó. 
Kiskundorozsma, 

Felszabadulás u. 19. 
X67184 

Eladó egy hízó. Mé-
rey u. 13/b, fszt. 1. 

07196 

Villany szemfelsze-
dő gép eladó. Kato-
na ü. 57., L emelet. 

67195 

Egv 130 kg-os sertés 
eladó. Kecskéstelep 
Adai tl. 16. 67197 

Kisebb-nagyobb fe-
hér hízott sertések 
eladók. Újszeged. 
Bel fasor 61. X67199 

1 cm vastag rácsos 
lábtörlőt sürgősen 
vennék. Szatymazl u. 
43. sz. 67198 

Személy gépkocsit 
vennék 10 000 f t 
készpénzért és havi 
ezerforintos részlet-
re. .Megbízható" jel-
igére a Sajtóházba 

X11637 

866 kg feKM hízott 
sertések eladók. — 
Tündér a. 15., eme-
let. X11676 
Hús- és zsírsertések 
eladók. Makkosházi 
ú. 18. (Ecsedi-tanya.) 

X67122 

Szervfzkűteles 880-
as Trabant igényes-
nek eladó. 3 szoba 
összkomfortos csa-
ládi ház mellékhelyi-
séggé]. garázzsalmel-
adó. Halász u. 28/a. 

Ü j női bőrbunda 
közép termetre el-
adó. Mátyás tér 23., 
emelet. 11393 

Salgótarjáni zomán-
cozott Super Kalor 
kályha eladó. Szent-
mihály n. 6. Bodónl. 

11697 

"0 basszusos tangó-
harmonika riadó. — 
Tolbuhln sgu 34.. 
emelet l . 11729 

Dzsessz dobfelszere-
lés eladó. Ilona u. 15. 

Hatnegyedes ú j bor-
pumpa, 70 méteres 
német piros gumival 
kompletten eladó. — 
Érd.: Mérey utca 
lf.'b Liorseiéknél. 

Autót vennék 19 ooo 
Ft kp a többit havi 
ezer törlesztéssel. — 
„Választ" Jeligére 
Sajtóházba. 117fyt 

Kifogástalan álla-
potban kétszemélyes 
rekamié, 4 fotel, 2 
kárpitozott szék el-
adó. Vasasszentpéter 
u 23. sz. 3-as ajtó. 

11765 

CJ típusú fekete 
Pannónia igényesnek 
eladó. 11771 

Fehér hízott disznó 
eladó 200 kg körüli , 
17 hónapos. Petőfite-
lep, x v n . a. 874. sz. 

Rekamié k, fotelok, 
asztal, sezlon eladó. 
Vidra u. 1.. L 3. Ér-
deklődni délután 4— 
6-ig. 11789 

t« db hízott sertés 
eladó. Érd : Oltványi 
Miklósnál, Doma-
szék 144. sz. Kunhal-
mi vasútállomás 
mellett. 11786 

L A K A 9 

Dolgozó nő szobatár-
sat keres Makai ut-
ca Vb. fszt. X11679 
Két dolgozó nő vagy 
férfi részére bútoro-
zott szoba kiadó. Pá-
rizsi krt. 12, b, m . 
7. 11893 

1 szoba-konyhás, ker-
tes házfelügyelői la-
kásom elcserélném 
főbérletlre. megegye-
zünk. Botthány u. 
32. sz. 11727 

i n g a t l a n 

Eladó egy szoba-
konyhás ház, mel-
léképületekkel, egy 
hold földdel, mely-
nek 50 százaléka 
.gyümölcsös és szőlő 
Ásotthalmon. Érdek-
'ődnl : Tóth András-
nál, Ásotthalom. TTl. 
306. sz. x11761 

Zoltán u. 15. számú 
ház riadó. X67172 

Ház eladó, Korda u. 
15. szám. 67189 

Ház eladó. Tapé, Ki-
kötő sor 69. özv . 
Árva Györgyné. 
Há/.at vennék Szege-
den. 36 OOO Ft kp. a 
többit „Havi részlet-
re" jeligére Sajtó-
házba. 11744 
Elhalálozás miatt 
kétszoba beköltözhe-
töséggel. ház sürgő-
sen eladó. Érd.: 
Kecskeméti u. 29. sz. 

11713 

Lebontásra alkalmas 
eseréptetós mellék-
helyiség eladó. Üj-
szeged. Für j u. 92. sz. 

11750 

A L L A S 

Tanítói képesítéssel 
főhivatású tanulő-
otthoná nevelőta-
nárt munkakörbe 
férfi felvételt nyer-
het. Jelentkezés ipa-
ritanuló intézet, Toi-
buhin sgt. 84. szám 
alatt. X U 6 6 1 

Képzőművészeti al-
kotások terjesztésére 
agilis férfiakat, nő-
ket, esetleg nyugdí-
jasokat es mellek-
foglalkozásúakat fel-
veszünk. Jelentkezés 
rövid önéletrajz mel-
lékelésével „ J ó szer-
vező 67155" jeligére a 
Magyar Hirdetőbe 
kérünk. X67155 

lakatos elhelyezked-
ne. . Szerszám laka-
tos 67159" jeligére » 
Hirdetőbo. 6715* 

Bejárónőt keresünk 
3—5 órai délelőtti 
munkára gépesített 
háztartásba. Ugyan-
ott nagyméretű jég-
szekrény eladó. Ko-
csis, Batthyány u. 
31.. I. emelet. 11796 
Belvárost büféhez 
jutalékos boltvezetőt 
keresünk. Szegedi 
e m s z . Szeged. Szent 
István tér :!. sz. 

67190 
Szegedi Vasutasok 
Sport Egyesülete 
azonnali belépéssel 
tekeállitgatókat vesz 
fel. Jelentkezés a 
sporttelepen. 

X 67191 

Szakmai gyakorlat-
tal, érettségivel, hi-
vatásos gépkocsive-
zető elhelyezkedne. 
„Sürgős 11775" jel-
igére Sajtóházba. 

11775 

Bejárónőt reggeli 
órákra felveszek. — 
Lumumba u. 12. sz.. 
emeleten. 11763 

Modern lakásodéba, 
háztartási munkára , 
délelőttre gyermek-
szerető nőt keresek. 
Bartók Béla tér 4. 
II. emelet 4. 11766 

E G Y É B 

Othónapos gyerme-
kem gondozására 
nyugdíjas nénit ke-
resek otthonomba. — 
Tolbuhln sgt. 16., I. 
3. 11710 

75. éve annak, hogy Eöt-
vös Loránd, a nagy magyar 
fizikus a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián bemutatta 
a róla elnevezett ingát. A 
kiváló magyar fizikusról szó-
ló rejtvényünk megfejtését 
vízszintes 1., függ. 13., a 
vízsz. 31 és 33, 56 és a függ. 
16 sorai a d j á k 

Vízszintes: 1. Erre hasz-
nál ják az Eötvös-ingát (foly-
tatása a függ. 13-ban). 13. A 
Föld történetének harmad-
kora. 14. Fafajta. 15. Férfi-

t . 3928 név. 17. Lusta. 18. Fafajta. 
20. Skandináv váltópénz. 
31. Égető, sürgős. 22. I tal — 
huligánéknál. 24. Sziget 
Marseillevel szemben. 25. 
Azonos mássalhangzók. 27. 
Korog a gyomra 28. Kérdő-
névmás. 29. Sír. 31. és foly-
tatása a 33. A folyadékok 
felületi feszültségére vonat-
kozó megállapítást így isme-
l ik. 35. A régi rómaiak sze-
rint a családi tűzhely vé-
delmezői. 36. Kárpát-ukraj-
nai folyó. 37. Vissza: példá-
ul a mázsa. 39. Néz, lát — 
angolul. 40. Titán vegyjele. 
41. Ildomos rövidítve. 42. A 
régi egyiptomiaknál a Nap 
istene. 43. K. M. 44. össze-
tett szavakban az élettel van 
kapcsolatban. 45. V. Ó. 46. 
Kézmosáskor is kezdődik. 47. 
Pusztíts! 48. Fülöp-szigeti 
néptörzs (maláj—negrito ke-
veredés). 51. Lovászgyerek 
Angliában. 52. Kiierjedt sík-
ság Dél-Amerikában. 54. Ki-
rály latinul. 55. Vegyi elem. 
56. Ezt az ingát mutatta be 
Eötvös. 58. Római mitoló-
giai alak. 59. K. D. 60. 
Majdnem fog!! 61. A. I. K. 
62. . . . M Á V A G . 63. Magasan 
fekvő bakonyi község. 64. 
Szovjet gépkocsimárka. 66. 
ördögéről Jókai írt elbeszé-
lést 67 Erdei állat. 68. 
Irat (—'). 70 Mén. 72. Az 
egyik legrégibb magyar 
sportegyesületi 

Függőleges. 2. Ellenség — 

angolul. 3. Fiú becenév. 4. 
Életi 5. D. N. 6. Etiópia 
császára. 7. Kutyát. 8. Az 
övé — angolul. 9. Személj es 
névmás. 10. Sporteszköz. 11. 
Izzó. 12. Szovjet város. 13. 
A vízszintes 1. folytatása. 
16. A kapilláris jelenségek 
vizsgálatára dolgozta ki Eöt-
vös. 18. Díszes. 19. Szemé-
lyes névmás. 21. A vitéz. 22. 
Nöi név. 23. A kacsa. 26. 
Ilyen például a jénai üveg. 
27. Esztendős. 23. Kézimun-
kázik. 30. Izomkötője. 32. A 
szovjet szakszervezetek lap-
ja. 33. Tantál vegyjele. 34. 
Idő — oroszul. 38. A magya-
rokhoz csatlakozott kazár 
törzs. 40. Szomszédos ország 
államelnöke. 42. Nyelvtani 
fogalom. 44. Kémiai elem. 
46. Autonóm német kereske-
dő- és kikötővárosok szövet-
sége a X I V — X V I I . század-
ban. 47. Ceruza. 48. Kopasz. 
49. Lopva figyel. 50. Ökör — 
angolul. 51. Kaukázusi nép. 
53. A gondolkodás törvényei-
nek tudománya. 55. Kisebb 
pamlag. 57. Azonos magán-
hangzók. 58. Indiai aszkéta 
és bűvész. 59. Óhajtotta. 62. 
Főnök. 63. Sor. forduló — 
franciául. 65. Hírközlő szer-
vünk. 66. Gyümölcsíz. 69. 
Tagadó részecske idegen sza-
vak elején. 70. P. K. 71. Régi 
római pénz. 

A két héttel ezelőtti rejt-
vény megfejtése: S most 
atyaian gondoskodunk azok-
ról, akik élve maradtak. — 
Egy-egy könyvet kapott sor-
solással: Csanyevác Zsuzsan-
na. Dózsa György u. 5., 
Csécsei Károlyné, Sajka u. 
11., Farkas Jánosné, Szaty-
mazi u. 15., Karnis Jánosné, 
Csongrádi sugárút 35., Nagy 
Jolán. Földműves u. 2., Pa-
kot Géza, Szőregi út 2.. 
Tandari János. Pápai u. 11.. 
Thimáry Ferenc. Tápé, Kos-
suth u 47. (Mindenkinek 
postán küld jük el a jutal-
mat.) 
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