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FELHŐZET — 
ESETLEG H A V A Z Á S 

\ árhatrt Időjárás ma estig: 
változó mennyiségű felhőzet, 
többfelé, főként északon ha-
vazás, havas eső, ma j d eső. 
Megélénkülő déli, délnyuga-
ti, később északnyugati szél. 
Az éjszakai lehűlés főként 
keleten mérséklődik . 

Várható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet plusz I— 
plusz 6 fok között. (MTI) 

Mogi/oróhéjhan 

A Nap kél 6 óra 52 perckor, 
és nyugszik 17 óra 05 perckor. 
A Hold kél 14 óra 57 perckor, 
és nyugszik 6 óra 11 perckor, 

VÍZÁLLÁS 
A Tisza vízállása Szegednél 

szombaton plusz 295 centiméter. 
1965. FEBRUÁR 15., HÉTFŐ 

NÉVNAP: KOLOS 
A Nap kél i; óra 51 perckor, 
és nyugszik 17 óra 07 perckor. 
A Hold kél 16 óra 19 perckor, 
és nyugszik 6 óra 55 perckor. 

HCSZ ÉVE, 
1945. február 15-én megjelent az 
üzemi bizottságokról szóló ren-
delet. 

A Pravda vezércikkben emlé-
kezett meg Budapest felszabadu-
lásáról. 

NEMZETI SZ ÍNHÁZ 

Ma. vasárnap délután fél 3 
órakor. Három narancs szerel-
mese. Laborfalvy-bérlet. 

Ma. vasarnap este 7 órakor: 
Madame X . Bérletszünet. 

Kedden este 7 órakor: Tann-
háuser. I . Operr-bérlet. 

Szerdán este 7 órakor: Rozsda-
temető. Erkdl-bérlet. 

Csütörtökön este fél 7 órakor: 
Madame X . Möra iparitanuló-
bérlet. 

Pénteken este 7 órakor: Rozs-
datemető. Bérletszünet. 

Szombaton este 7 órakor: Há-
rom narancs szerelmese. Katona 
J.-bérlet. 

Vasárnap délután fél 3 órakor: 
Rozsdatemető. I I I . Diák-bérlet. 

Vasárnap este 7 órakor: Ma-
dame X. Bérletszünet. 

K A M A R A S Z Í N H Á Z 
Ma, vasárnap délután 3 óra-

kor: Jegygyűrű a mellényzseb-
ben. 

Ma, vasárnap este 7 órakor: 
Imádok férjhez menni . Bemutató 
előadás. 

Pénteken este 7 órakor: Jegy-
gyűrű a meileriyzsebben. 

Szombaton este 7 órakor: Imá-
dok férjhez menni . (A február 
12-ére megváltott jegyek érvé-
nyesek.) 

Vasárnap délután 3 órakor: 
Jegygyűrű a mellényzsebbem 

Vasárnap este 7 órakor: Imá-
dok férjhez menni . 

BÁBSZ ÍNHÁZ 
Délelőtt 11 órakor Toldi-bérlet, 

délután 3 órakor bérletszünet: 
Űz a csodák csodája. 

MOZ IK 
A Szabadság Moziban nincs 

előadás. — Vörös Csillag: M i 
olaszok és a nők. (Háromnegye i 
4, 6 negyed 9.) Mat iné : Hivat ian 
latoga.w. (Fél 11.) Hét főn : ue i . tén 
2 es 4 órakor, este 6 és negyed 
9 orakor: Mi olaszok és a nők-
— Fák lya : Bakaruhában . (Ne-
gyed 4, fél 6 és háromnegyed 8.) 
Matiné: Mese a 12 találatról. Hét-
főn : Vadu l és engedékenyen. 
(Fél 6 és háromnegyed 8.) 

Postás Mozi: A szerelem más ik 
arca. (Fél 8 és fél 8.) Olasz f i lm. 
18 éven felülieknek. 

Nyugdí jas Szakmaköz i Művelő-
dési Otthon, Kossuth L. sgt. 53.: 
Éva és Vera. (5 és 7.) Lengye4 
f i lm. 

Móricz Zs igmond Művelődési 
Otthon, Mihá lyte lek: Az utolsó 
előtti ember. (4 és 6.) Magyar 
f i lm. 14 éven felül ieknek. 

November 7. Művelődési Ott-
hon, Üjszeged: Má r nem olyan 
Időket é lünk . (6.) Magyar f i lm. 
14 éven felül ieknek. 

Vasutas Művelődési Ot thon: 
Vasszűz. (4.) Angol f i lm. 

SVÁJCI M INTA 

„Semlegességük" 'célja: a profit! 
S mivel az „Érdek" minden elvet el-vet: 
hasznuk leginkább úgy kamatozik, 
hogy nem foglalnak állást senki mel let t 

AZ IGAZSÁG CSÚCSA 

Az egyenes út mind ig meredek! 
. . . Há t járhatóbb a „gyengének" a görbe ? ! 
O l yko r . . . mert akit nem segítenek: 
bizton zuhan a völgybe összetörve. 

KR IT IKA 
Molyok vitáznak egy regény fölött 
s az egyik így szól kétségbeesetten: 
— Az előszón csak átrágtam magam, 
de már a többi — megemészthetetlen ! 

Küsz 

VENDÉGSZEREPLÉSRE 

a Közeljövőben hazánkba 

érkezik a Chilei Ál lami 

Egyetem 67 tagú „Franterni-

tas" dal- és táncegyüttese. A 

vendégek egész estét betöl-

tő műsorukban Dél-Amerika 

dalaiból és táncaiból mutat-

nak be. A budapesti szerep-

lés után vidékre is elláto-

gatnak. 

Jenő 

Gyógy sí ereszeket 
avattak 

Szombaton délben a köz-
ponti egyetemi épület aulá-
jában hatvannégy végzett 
gyógyszerész hallgatót avat-
tak fel. Az avató ünnepségen 
részt vettek az Egyetemi Ta-
nács tagjai, az orvostudomá-
nyi egyetem pártszervezeté-
nek, társadalmi és tömeg-
szervezeteinek képviselői. Az 
ú j gyógyszerészeket dr. Tóth 
Károly rektor megnyitója 
után dr. Nóvák István, a 
gyógyszerésztudományi kar 
dékánja köszöntötte. 

Ugyanennek az ünnepség-
nek a keretében avattak 
doktorrá négy gyógyszerészt, 
Antal Attilát, Mucsi Józsefet, 
Stiéber I lonát és dr. Stájer 
Gézáné Szabó Angélát. 

Lopják a bombát 
Az Egyesült Államok 

fülöp-szigeti nagyköve-
te panaszkodik, hogy 
1964-ben a fülöp-szige-
ti amerikai támaszpon-
tokról nem kevesebb, 
mint 500 bomba és 5 
tonnányi vaslánc tűnt 
el nyomtalanul. 

— Ű J ÉPÜLET A GÉP-
ÁLLOMÁSON. Impozáns 
kétszintes épület alapozását, 
fö ldmunkáit kezdték meg a 
sándorfalvi gépállomáson. 
Az emeleten az irodákat, a 
földszinten a szociális léte-
sítményeket — fürdőket, öl-
tözőket — helyezik el. Az 
épületre 1 mil l ió 400 ezer 
forintot ruháznak be. 

— A HETEDIK JÁTÉK-

HÉTRE 6 538 314 lottószel-

vény érkezett. öt találat 

nem volt. Négy találatot 29 

fogadó ért el, a nyeremény-

összeg egyenként 169 093,75 

Ft. Három találatot 3749 fo-

gadó ért el, a nyereményösz-

szeg egyenként 653,75 Ft. A 

kéttalálatos szelvények szá-

ma 118 696. Ezekre a nyere-

ményösszeg egyenként 20.65 

Ft. (MTI) 

(A "Qu i c k " kar ika túrá ja ) 

AZ ÖVATOS TELL VILMOS 

A politikai akadémia 
előadása 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Szeged városi bi-
zottsága politikai akadémiá-
ján február 19-én délután 
fél 3 órai kezdettel a Vörös 
Csillag Moziban tartják a 
következő előadást. A máso-
dik világháború utáni új 
erőviszonyok kialakulása a 
szocialista világrendszer lét-
rejötte címmel Sárközi Ist-
ván egyetemi adjunktus tart 
előadást. (A zöld igazolvá-
nyok érvényesek.) 

Az előadást filmvetítés kö-
veti. 

— G A R Á Z D Á K A T TAR-

TÓZTATTAK LE. Kókai 

Lajos 19 éves. Üjszeged, Eg-

ressy Béni utca 34. szám 

alatti lakos hatodmagával 

támadt egy haragosára az 

Oroszlán utca és a Bajza 

utca sarkán. Kókai hara-

gosát úgy megverték, hogy 

súlyos sérüléseket szenve-

dett. A garázda bandában 

szerepelt Szász Ferenc, Nagy 

Sándor 18 éves fiatalember, 

továbbá K. J. fiatalkorú, 

akiket szintén letartóztat-

tak. Sípos Béla 18 éves sze-

gedi lakos, valamint Kókai 

felesége is a garázdák között 

volt. Ellenük is eljárást in-

dítottak. 

A CSEHSZLOVÁKIA I 

TURISTA-

ÉS M A G Á N U T A Z Á S R Ó L 

A M Á V és az IBUSZ ér-
tesíti azokat, akik csoporto-
san, vagy betétlappal Cseh-
szlovákiába akarnak utazni: 
a csehszlovák illetékes szer-
vek intézkedést adtak ki, 
amellyel — a száj- és kö-
römfájás továbbterjedésének 
megakadályozása céljából — 
átmenetileg korlátozták cseh-
szlovák állampolgároknak 
magyarországi és magyar 
ál lampolgároknak csehszlo-
vákiai turista- és magán-
utazását. Ez a korlátozás 
nem vonatkozik a szolgálati 
és tranzitutakra, valamint a 
rendkívül fontos okokból 
történő magánutazásokra. 

Ajánlatos tehát, hogy a 
magyar állampolgárok Cseh-
szlovákiába tervezett eluta-
zásuk előtt feltétlenül ér-
deklődjenek a vasútállomá-
son, vagy az IBUSZ-kiren-
deltségeknél. (MTI) 

1NSPEKCIÓS ÁLLATORVOSI 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 
Február 13-tól 20-ig este 6 órá-

tól reggel 6 óráig (vasár- és ün-
nepnap nappa'l is) elsősegély és 
nehézellés esetére ügyeletes dr. 
Korríáromi János á l lami állator-
vos. Lakása : Torontál tér 3. sz. 
Telefon: 40-64. 

Az állatorvos kiszáll ításáról 
a h ívó fél köteles gondoskodni . 

— 'A BOLGÁR KERÁMIA. 
A KREML KINCSEI ÉS AZ 
ESZTERHÁZA MUZSIKU-
SA c ímű kisfilmeket vetíti 
hétfőn este hat órakor az Is-
meretterjesztő Fi lmklub, a 
TIT Kárász utcai klubhelyi-
ségében. 

Ballada az eruberrSI 

címmel irodalmi estet rendes 

a Fiatalok Irodalmi Színpa-

da, holnap este hat órai kez-

dettel a Móra Ferenc Műve-

lődési Otthonban. 

Gyászközlemények 
Mély f á j da l omma l tudat juk , 

hogy szeretett édesanyánk, özv. 
NAGYM1HÁLY ISTVÁNNÉ, éle-
tének 77. évében elhunyt . Teme-
tése folyó hó 15-én 15 órakor 
lesz a Gyevi-temető ravatalozó-
jából . A gyászoló család. T. 3385 

Mély f á j da l omma l tudat juk , 
hogy dr. KONCZWALD ENDRÉ-
NÉ, életének 86. evében elhunyt . 
Temetése folyó hó 15-én 14 óra-
kor lesz a belvárosi temető ku-
polacsarnokából . A gyászoló csa-
lád. T. 3384 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak , Ismerősöknek, az 
Ü j Élet Tsz dolgozóinak, k ik 
szeretett halot tunk, KOTOGANY 
JÁNOS temetésén megjelentek, 
részvétükkel és v irágaikkal mély 
f á j da lmunka t enyhíteni igyekez-
tek. A gyászoló család. T. 3382 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, ak ik 
szeretett halottunk, özv. OLASZ 
ISTVÁNNÉ temetésén megjelen-
tek, részvétükkel és v irágaikkal 
mély f á j da lmunka t enyhíteni 
Igyekeztek. A gyászoló család. 

T. 3377 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak , ismerősöknek, jó 
barátoknak, k ik szeretett halot-
tunk. N A G Y I JÁNOS temetésén 
megjelentek, részvétükkel és vi-
rága ikka l mély f á j da lmunka t 
enyhíteni igyekeztek. A gyászoló 
család. T. 3378 

— L E Z Á R J Á K A RÓKU-

SI TEMETŐT. Szeged I I . 

kerületi tanácsának végre-

hajtó bizottsága felhívja az 

érdekelt lakosság figyelmét, 

hogy a szegedi rókusi teme-

tőt február 15-től közegész-

ségügyi okok miatt lezárja. 

A jelzett naptól a rókusi 

temetőben temetkezni nem 

szabad. A temető a sírok 

gondozására a hozzátartozók 

előtt továbbra nyitva lesz. 

Versek — dalok 

A D Á S V É T E L 
8 darabból á l ló na-
gyon szép garni túra 
igényesnek eladó. — 
R igó U. 17. 12395 

Óriás gyümölcsű 
szentendrei egres és 
nagy gyümölcsű hol-
landi, piros, fekete 
ribiszketövek kap-
hatók darabonként 
5 — forintért. Toro-
nyi kertésznél, Bé-
késcsaba, Sztraka u. 
27. sz. V. 297J8 

125 cmá-is D. Csepel 
motorkerékpár , férfi 
teddibeer bunda, 
bőrkabát , légkomp-
resszor, tartál lyal, l 
H P vi l lanymotorral 
eladó. R igó u. 17. 

12391 

Otl iónapos bikabor-
j ú eladó, vagy hí-
zott sertésért elcse-
rélhető. József A. 
sg t . 106. SZ. 12393 

407-es Moszkvics j ó 
á l lapotban 4 5 000 Ft-
ért eladó. Szabó Já-
nos, Móraha lom. V. 
ker. 25. sz. 12386 

Négyszemélyes, két-
személyes és egy-
személyes rekamiéie, 
fotelok, egy- és két-
személyes sezlonok 
elköltözés miatt 
m inden elfogadható 
árért eladó. Dugo-
nics u. 10. 12293 

Bőrkabát já t alakit-
tassa, javíttassa víz-
hatlan bőrpuhí tó 
festéssel. Csordás 
bőrruhakészi tő mes-
ternél. Szent Miklós 
u 7. sz. Felsőváros 

Négyszemélyes re-
kamié könnyen ke-
zelhető. kettő fotel, 
kettő szék igényes-
nek sürgősen eladó. 
Róma i krt. 16. 

12391 

ÜJ kárpitozott garni-
túra Igényesnek ol-
csón eladó. Hétvezér 
u. 33. 12393 

407-es Moszkvics j ó 
á l lapotban eladó. — 
Érdeklődn i : Forrás-
kút. Felszabadulás 
út 33. szám. 67740 

5 tonnás gumiskocsi 
kifogástalan állapot-
ban eladó. Bá lvány 
u. 4. (Tisza-malom-
nál.) 67754 

Eladó tangóharmoni-
ka. Megtekinthető 
Marx tér 4., üzlet-
ben. 67783 

Zongora, kombiná l t 
szekrény és íróasz-
tal cOadó. Rakovszky, 
Jós ika U. 31. 67742 

Rövid zongora ol-
csón eladó, Lenin 
krt. 31., I . 0. 12272 

Tátrap lán személy-
gépkocsi kifogásta-
lan á l lapotban eladó. 
Veresócs u. 25. sz. 

12720 

ÜJ 6 tranzisztoros ja-
pán zsebrádió eladó. 
Dorozsmai ú t 60. 

12383 

Opel-Rekord 1956. 
t ípus eladó. Balás-
tva. Táncsics u. 10. 
Telefon: 1B. l"3:;o 

Skoda Felfciát ven-
nék. Armegjelöléss-U 
„Kp 12233" jeligére t 
Sa j tóházba. 12233 

250 cm3 kiskerekfl 
J awa , egy Berva és 
férf ikerékpár eladó. 
Ságváritelep, Zom-
b o r l u . 27. X12206 
900-as Wartburg süra 
gősen eladó. Bécsi 
krt. 39., megtekint-
hető vasárnnap 10 
órától . X12316 

1962. évi gyártású 
407-es Moszkvics el-
adó. Érdeklődn i Kis-
kundorozsma, íötd-

művesszövetkezet, 
felvásárlási osztálya. 

X12327 

Figyelem! 900-as, j ó 
karban levő Wart-
burg eladó. Érd. : 
vasárnap 10—3-ig 
Búbos előtt. X12344 

Négyszemélyes, két-
személyes és egysze-
mélyes rekamiék, 2 
fotel. 2 kárpitozott 
szék kifogástalan ál-
lapotban sürgősen 
eladók. Vasasszent-
péter u . 23. sz.. 3-as 
ajtó. X12311 

Születésnapra, név-
napra cserepes és 
szálas virág állandó-
an kapható . Ságvárl-
tclep. Csar.tavérl u. 
14. sz. x67697 

Modern pol itúros 
sötét hálószoba el-
adó. Sándor u. 47. 
Érd. : bármikor . 

L A K Á S 

Lehetőleg középis-
kolás d i ák l ányt al-
bérleti szobatársnak 
keresünk. Kossuth 
Lajos sgt. 23.. T. 
emelet. 67758 

Szövetkezeti vagy 
egyéb egyszobás la-
kást keresek térítés 
etlenében. ..Kész-
pénz 67)56" jeligéi'-
a Hirdetőbe. 67756 

Gyermektelen, Hatat 
házaspár rendes, kü-
lön bejáratú szobát 
keres. „Értelmiségi 
67755" jeligére a Hir-
detőbe. 67755 

Idós nénit , vagy bá-
csit lakásért eltarta-
na fiatal házaspár. 
„Tisztelet 67773" jel-
igére a Hirdetőbe. 

67773 

Szövetkezeti vagy 
öröklakást ogy- vagy 
másfé l szobást át-
vennék. „Azonna l fi-
zetek 67770" jeligére 
a Hirdetőbe. 67770 
Szép erkélyes szoba-
konyhás lakasom ki-
sebbért cserélem. — 
„Azonal 67794" jel-
igére a Hirdetőbe. 

67794 

Elcserélném Lenin 
krt. fö ldsz ínű kettő-
szobás összkomfor-
tos központ i fűtéses 
lakásomat Bécsi kör-
út i ú j házban vagy 
környékén levő 2 
szoba összkomfor-
tosra. „Márciusi köl-
tözködés 12339" jel-
igére Saj tóházba. 
Orvostanhal lgató 
házaspár albérleti 
szobát keres. „Azon-
nal 12303" jeliigére 
Saj tóházba, X12303 
Kü lön bejáratú" bú-
torozott szoba kiadó. 
Debreceni u. 27/c. — 
Érd. : 10-3 óráig. 
Á l lami lakást átvon-
nék. „Cserealap 
v an " jeligére a Saj-
tóházba. 12364 

I N G A T L A N 

Idős személyt vagyo-
náért. e l tartanám — 
„Modern lakásom 

m jeljgére Sajtó-
házba. 

Üjszeged, Jobb fasor 
46. számú ház e'ladó. 
Érdeklődn i : vasára 
nap 12—14, hétköz-
nap^ 67304 

Beköltozhe tőséggel 
Tápé, Róna u. 6. sz. 
kisebb ház 280 n-öíes 
telekkel eladó. Érd. : 
Tápé, Deák Ferenc 
U. 16. X12294 

Eladom fél házam 
Alsóvároson, szoba, 
konyha lakás szük-
séges, adok még 
Belvárosban szoba, 
fáskamrát . „Iegen 
sürgős" jeligére Saj-
tóházba; 12330 

Ságváritelepi kertes 
ikerház cserelaká-
sért előnyösen el-
adő. „ ü j h á z " jel-
igére Saj tóházba. 

Á L L Á S 

A szegedi járás i ta-
nács vb mezőgazda-
sági osztálya pályá-
zatot hirdet az aláb-
bi munkahe lyek be-
töltésére, azonnal i 
belépéssel: 1 gépész-
mérnök vagy tech-
nikus, 1 építéstech-
nikus. 1 jogász. 1 
főkönyvelő. 1 főállat-
tenyésztő. Fizetés a 
116/1960. Mü . M. sz. 
rendeletben megálla-
pított kulcsszám sze-
rint. Jelentkezés 
szerdán és szomba-
ton 8—12-ig Szeged, 
Széchenyi tér 9„ I. 
emelet. Mezőgazda-
sági osztáilynál. 

SZAKKEPZETT bolt-
vezetőket és eladó 
segédeket felve-
szünk. Jelentkezni 
lehet a Szeged és 
\ idéke Körzeti Föld-
müvess/ővetkezet, — 
Szent István tér 3. 

•'•ól alatt. 8 ó rá -
t o l . X67716 

Beteg asszonyhoz 
ápolót keresünk. — 
le t tes u. 32„ fszt. 
2. SZ, 12340 

' főbb éves gyakor-
lattal anya juhok 
mellé Juhászt vesz 
fel a Felszabadulás 
TÍZ. Szeged. Jelent-
kezni Sándorfalvai 
úton a 4 km. Rózsa-
tanyánál . 12332 

Géptechnikus, több 
éves gyakorlatta'l. 
va lamint hivatásos 
gépjárművezető i jo-
gosítvánnyal elhe-
lyezkedne „Március 
12::ő8" jeligére Saj-
tóházba. 12338 

E G Y E B 

Általános iskolás 
gyerekek korrepetá-
lását vá í ia lom. — 
„Egyetemista 67801" 
jeligére a Hirdetőbe. 

mu temauka , ábrázó 
10, f izika, meehanl. 
ka korrepetálás nagy 
gyakorlattal . „Ered-
menyes 07799" jeligé-
re Hirdetőbe. 67749 
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Vízszintes sorok 

1. Ilyen hiba is van. 5. 
I - K . A. 8. Elhajít. 12. A 
mélybe. '13. Gyógyfürdő "neve 
röviden. 16. Ellentétes kötő-
szó. 17. Ilyen eszköz is van. 
19. Elvégez valamilyen fel-
adatot. 20. Számjegy. 21. 
Magyar író (Péter). 23. K. D. 
Á. 24. Az amire párja. 26. 
Kerek szám. 27. Az orvos 
teszi. 29. Gárdonyi Géza 
verse, Dankó Pista nótája. 
(Folytatása a függőleges 1.) 
30. Ugyanaz, min t a vízszin-
tes 12-es. 31. Erre a helyre. 
33. Egymás tetejére helyez. 
35. Igekötő. 36. Egyesített 
Tiszti P-kola. 38. Régi orvos-
ság, erősítő-szer volt. 41. 
Két vége van. 42. Petőfi 
Sándor költeménye, Szent-
irmai Elemér csárdása. 45. 
Egyforma betűk. 46. Női 
név. 47, Betű, ahogy kiej-
tem. 48. Annyi mint. 50. Be-
tűszomszédok. 52. Végtag. 
54. Folyadék. 55. Község 
Zala megyében. 57. Motor-
kerékpár-márka. 59. A le-
vegőben változtatja helyze-
tét. 61. O l a s z György. 62. 
Gyöngysor. 65. A. A. B. 66. 
Üzem. 67. Egyforma betűk. 
68. Divatszín. 69. A bátor 
igéje. 70. Pénzt költött. 72. 
Híres szovjet sakkverseny-
ző. 

Függőleges sorok: 
1. A vízszintes 29-es folyta-

tása. 2. Megoldja a számtan-
példát. 3. Kőmíves Sándor. 
4. Jóízű. 5. A Szabó család 
ú j szereplője. 6. Arany János 
verse, Festetics nótája. 7. 
Kerti munkát végeztél. 8. 
Ritka női név. 9. Háziállat. 

10. Járművön nagyon gyor-
san odaér. 11. Elföldel. 14. 
Az olaj fele! 15. Betű, ahogy 
kiejtem. 18. Északi pénz. 20. 
Az új ságban van. 22. Erika. 
25. Mely személyek? 27. El-
intézi, hogy az iskolába fel-
vegyék. 28. Nyári viselet, 
többesszámban. 32. D. B. A. 
34. Igen, cseh és szlovák 
nyelven. 37. Izabella. 39. R. 
C. N. 40. Hízelgő szó. 41. Név 
a negyvennyolcas szabadság-
harc idejéből. 43. A folyó ré-
sze. 44 -fere. 49. Veszp- -

rém megyei község. 51. Ilyen 
az Alföld. 53. Mint, németül. 
54. Betakarítja a termést. 56. 
A SZEAC NB l-es futballis-
tája volt. 57. A helyére tesz. 
58. Az arcom része. 60. . . ,-rio-
lógus (orvosi kutató). 63. Dal-
lam, olaszul. 64. Küldött-e 
levelet? 70. K. N. 71. Tabi 
László. 

A vízszintes 29 (függőleges 
1.), vízszintes 42. és függőle-
ges 6. sorok megfejtése 
szombatig (február 20-ig) 
küldhető be levelezőlapon. 
Megfejtések — nyertesek 

A két héttel ezelőtti meg-
fejtés: Az USA-val való ba-
rátság az elnyomá9on kívül 
semmi egyebet nem jelent 
számunkra. — Könyvet ka-
pott sorsolással: Boldizsár 
Zsusza Algyő, Temesvári u. 
31„ Jármai Béla Székkutas, 
Kass József Főposta, Keresz-
tesi István Hajnóczy u 15., 
Tóth Imre Hódmezővásár-
hely. Alkotmány u. 3„ We-
ress Józsefné A]sékikötő sor 

2. (Vidékre postán már el-
küldtük a könyveket, a szege-
diek a Móra Ferenc könyves-
boltban vehetik át.) 

ldusebb személyt ha-
záért vagy lakásá-
ért eltRrlanék. Fe-
renci István, Csong-
rádi sgt. 22. 67779 

Matemat ikábó l egye-
temi fölvételre vagy 
vizsgára. előkészí-
tést vál lal „Középis-
kolai t aná r " jeligére 
Saj tóházba. 12274 

Kevés előleggel ké-
szít ágybetétet, re-
kamiét kárpitos, 
Budapest. VI I . ker. 
Wesselényi u. 21. 
Farcdönyt részletre 
ls készít. Levélre 
válaszol Szabó Sán-
domé . Budapest, 

U„ Wesselényi u 
22. sz. Bp. 6364 

A Szerencse tárgy sorsjáték 

húzását február 28-án, vasárnap délelőtt 9 órai kezdet-

tel nyilvánosan rendezik meg a Magyar Újságírók 

Országos Szövetsége Rózsa Ferenc termében. 

Meghívóigénylés február 20-ig Budapesten, a Ma-

gyar Sajtó Házában (VI., Népköztársaiság útja 101.). 

A Szerencse tárgysorsjáték főbb nyereményei: 

Korszerű családi ház garázzsal, személyautóval, 

14 napos 2 személyes fekete-tengeri utazás, 

11 napos 1 személyes franciaországi körút, 

különböző személyatók, hűtőszekrények, rádiók 

stb., stb. 
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