
Házasság-
törés 

Malaysiában törvényt hoztak, 
amely a házastársi hűség meg-
szegését bünteti . Az első eset-
ben elkövetett hazasságtőrésért 
az asszony kedvesét büntetik 
meg. A másodikért — a felrsé-

Rct. A harmadízben elkövetett 
ázasságtörésért a megcsalt fér-

jet büntetik. (Hlr a világsajtó-
ban. ) 

A képviselő feszült érdeklődés kö 
zepette emelkedett szólásra: 

Tisztelt Ház! 
Az előttünk fekvő törvényjavasla-

tot — ellenzem! Azt megszavazni 
hajlandó nem vagyok. Éspedig a 
kővetkezőkért: 

Előszöris azért mert ha törvény-
erőre emelkednék, hazánk felnőtt 
lakosságának túlnyomó többségét 
büntetett előéletűvé tenné. Végered-
ményben, amit itt büntetni akarnak, 
nálunk — népszokás. 

Ellenzem, továbbá, a javaslatot 
általában, mert gyakorlati szem-
pontból megbénítaná bíróságaink 
tevékenységét, sót az ország egész 
termelőmunkáját. Hány bíróra, 
hány társadalmi ülnökre volna 
szükség? — kérdem én. Hány ügy-

védre? Társadalmunk csupa vád-
lottra és tanúra oszlana és ismerve 
bizonyítási eljárásaink bonyolult 
körülményességét, a sok eljárás kö-
zepette ki dolgozna? Nem is szólva 
arról, hogy a tanúk ellentmondó 
vallomásai miatt mennyi hamista-
núzási eljárás indulna, még tovább 
növelve a büntetett előéletűek szá-
mát. 

Mindezekből következően építési 
kapacitásunk jórészét is kénytele-
nek lennénk fegyintézetek építésé-
re fordítani. 

De, továbbmenőem, részleteiben is 
illogikusnak tartom a javaslatot Ha 
már egyáltalán büntetnek, első íz-
ben a férjet kellene elítélni. Nyil-
vánvaló ugyanis, hogy az ó hibája, 
ha a fiatal asszonyka elégedetlen, és 
másfelé keresi az élet örömeit. 

Második alkalommal viszont a 
csábítót kellene sújtani. Mert, tisz-
telt Ház, miféle elvetemült ember 
az, aki nem tiszteli más szeretőjét? 
És ezekután természetes, hogy har-
mad- és további ízben az asszony 
érdemelné leginkább a bírósági re-
torziókat, hiszen saját kielégíthetet-
lenségéről tesz tanúbizonyságot, és 
arról, hogy sem férjét, sem első, 
sem második barátját nem szánta 
meg, börtönbe juttatta — ha eme 
tevékenységét mások rovására foly-
tathatná tovább, korlát nélkül nö-
velhetné az állam költségén ellá-
tottak számát 

Ámde, ismétlem, mindezek má-
sodlagos megfontolások. A javaslat 
egésze elvetendő. A kifejtett érve-

ken túl — és gondolom, ez döntő 
szempont — azért, mert ellentmond 
gazdasági ösztönző rendszerünknek, 
megváltoztatná az egész társadalmi 
tudatot. Hiszen ismeretes, hogy pél-
dául az autó nálunk nem annyira 
közlekedési eszköz, mint inkább esz-
köz a nők elkápráztatás útján tör-
ténő csábításához. A törvényjavas-
lat elfogadása esetén tehát az autó-
vásárlások katasztrofális csökkené-
sével kellene számolni, ami magá-
ba véve is jelentős kihatással lenne 
gazdasági egyensúlyunkra. 

De ez még nem minden. Ismere-
tes a magasabb, döntésképes állá-
sokban levő személyek kiváltképpen 
vonzó szerepe a női nemre. Ezt a 
vonzást a törvényjavaslat nem szün-
tetné meg, ellenben — és éppen ez-
által! — a vezetői és értelmiségi 
tisztségeket veszélyessé tenné, elri-
asztaná tőlük legkiválóbb káderein-
ket, ilymódon egész társadalmunk 
fejlődését gátolná. 

Utolsó érvként említem meg, hogy 
a javaslat a hajadoni állapotot oly 
vonzóvá tenné, mind a nők, mind a 
kapcsolatra éhes férfiak számára, 
hogy a házasságok az előttünk fek-
vő javaslat elfogadása esetében va-
lóban csak az égben köttetnének, a 
földön nem. 

. . . Így beszélt a szónok, és meg-
győzvén a hallgatóságot, népünk — 
örömmel közölhetem — megszaba-
dult egy átkos hatású idegen intéz-
mény meghonosítása veszélyei-
től. 

Gombó Pál 
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ENYHE IDO 

Várható Időjárás csütörtök es t ig : változóan felhős, párás, he-
lyenként ködös idő. Néhány he lyen, főképp a nyugati me-
gyékben ködszitálás, eső. Mérsékelt , időnként megélénkülő dé-
il szél. Az enyhe idő tovább tart. 

Várható legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 1—plusz 6 
fok között. (MTI) 

Bosszú ö l v l í l c l l e l n 
— GYOGYSZERESZAVATAS SZEGEDEN. Tegnap 

délben az egyetem központi épületének aulájában ünne-
pélyes keretek között avatták fel a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetemen most végző 79 gyógyszerészhallgatot, 
7 korábban végzett gyógyszerészt pedig doktorrá avat-
tak. Dr. Kedvessy György egyetemi tanár, a Gyógysze-
résztudományi Kar dékánja mondott beszédet, a végző-
sök nevében pedig Tóth Klára vörösdiplomás gyógysze-
rész beszélt. 

— A Szovjetunió ma — 
címmel tartja Polányi Imre 
tanszékvezető főiskolai do-
cens az Ahol a szabadság 
született sorozat befejező 
előadását holnap, pénteken 
este 6 órakor az Ujszegedi 
November 7 Művelődési Ott-
honban. Ebből az alkalom-
ból levetítik az Egy év ki-
lenc napja című Romm-fil-
met. 

— Az ember és az erkölcs 
címmel etikai szabadegyete-
met indít a TIT Filozófiai 
Szakosztálya. Az első elő-
adást Az erkölcs értelmezé-
st-, keletkezése és fejlődése 
címmel dr. Horuczi László 
egyetemi adjunktus tartja 
ma, csütörtökön délután 6 
órakor a TIT Kárász utcai 
klubjában. 

— Jcanne-Maric Darré 
koncertje. Zenei életünk ki-
emelkedő eseményének ígér-
kezik márciusban a világhí-
rű francia zongoraművésznő, 
Jeanne-Marie Darré újabb, 
immár 17. magyarországi 
turnéja. Budapesti koncert-
jein kívül további hét fel-
lépést vállalt a vidéki vá-
rosokban: Szeged, Veszprém. 
Nagykanizsa, Sopron, Pécs, 
Miskolc és Debrecen közön-
sége ls hallhatja játékát. 

— A Bethlen-éra frankha-
misítás! peréről dr. Serfőző 
Lajos egyetemi docens tart 
előadást holnap, pénteken 
délután 5 órakor a Hazafias 
Népfront Vörösmarty uteai 
helyiségében. 

— A szervezet alkalmaz-
kodása a fizikai megterhe-
léshez címmel dr. Jász Tiva-
dar, a Sportorvosi Intézet 
igazgatója tart előadást hol-
nap, pénteken délután 6 óra-
kor a Radnóti Miklós gim-
názium fizikai előadójában. 

— Bezárt egyetem. Ahmed 
Taleb művelődésügyi mi-
niszter kedden bejelentette, 
hogy átmenetileg bezárják 
az algíri egyetemet Az egye-
tem bezárására a diákság 
tüntetései adtak okot. 

— Fekete-fehér öltözők. 
Idén tovább javul a Szegedi 
Ecset- és Seprűgyár dolgo-
zóinak szociális ellátottsága. 
A Kossuth Lajos utcai régi 
központi irodaépület telje-
sen átalakul, megszépül. Az 
emeleten a férfiak, a föld-
szinten pedig a női dolgozók 
részére alakítanak ki fürdő-
helyiségeket s úgynevezett 
fekete-fehér öltözőket. 

— Meghalt Ivan Pirjev. 
Szerdán Moszkvában 67 éves 
korában elhunyt Ivan Pir-
jev szovjet filmrendező. Leg-
nagyobb munkája az 50-es 
években Dosztojevszkij: Fél-
kegyelműjének íilmrevitele 
volt. 

Divat 

Biltsik János ra jza 

— Miller-dráma Szegeden. 
Szombaton este a Szegedi 
Nemzeti Színház prózai 
együttese bemutatja a világ-
hírű amerikai drámaíró, Ar-
thur Miller Édes fiaim cí-
mű háromfelvonásos szín-
művét. Az előadást Komor 
István rendezi. A főbb sze-
repeket Kátay Endre, Mik-
lós Klára, Horesnyi László, 
Demjén Gyöngyvér, Szabó 
Kálmán, Pagonyi Nándor, 
Simon Erika, Szabó István 
és Falvay Klára játssza. Dísz-
lettervező Székely László. 1 

— Lavina. Törökország 
déli részén kedden lavina 
zúdult egy kis vidéki házra 
Heten meghaltak. Kelet-Tö-
rökországban a lavina négy 
személyt ölt meg. A kelet-
'örökországi Agri tartomány-
ban bénító hideg van, a hő-
mérő mínusz 43 fokot mu-
tatott. 

— Húszévi börtönbünte-
tésre ítélték Earl T. Coolk 
37 éves üzletembert, aki po-
kolgépet helyezett el egy 
utasszállító repülőgépen, 
mert meg akarta gyilkolni 
feleségét, majd 117 900 dollá-
ros életbiztosítási díjat akart 
felvenni. A pokolgép fel is 
robbant, de csak kisebb kárt 
okozott. 

Közlemény 
x Spanyol tá jak , spanyol vá-

rosok cimmel dr. Moholi Ká-
roly főiskolai tanár tar t útibe-
számolót február 9-én fél hét 
órakor a Juhász Gyula Műve-
lődési Otthonban (Vörösmarty u 
5. sz. alatt.). Az előadást ú j szí-
nes diasorozat szemlélteti. 

A Nap kél 1 óra 03 perekor, 
és nyugszik 16 ura 54 perckor. 
A Hold kél 10 óra 57 perckor, 
és nyugszik 3 óra 44 perckor. 

V Í Z Á L L Á S 
A Tisza vízállása Szegednél 

szerdán plusz 43 cm. (Áradó.) 
SZAZHARMINCOT EVE 

született Lechner Lajos (1833— 
1897) az egykori budapesti su-
gárút (ma Népköztársaság útja) 
és a Nagykörút tervezője. az 
1879-es árviz u tán Szeged új já-
épitője. 

SZÁZNEGYVEN ÉVE 
született Verne Gyula (1828— 
19H5) francia író. Rendkívüli 
képzelőerejével megteremtet te a 
tudományos-kalandos regény 
műfa já t . Népszerűségének nem 
ártot tak a múló évtizedek, 
könyveinek olvasottsága nap ja -
inkban sem csökken. 
SZEGEDI NEMZETI SZlNHAZ 

Este 7 órakor : Torreádor ke-
ringő. Ady-. József Attila-bér-
let. 

KAMARASZÍNHÁZ 
Szünnap. 

MOZIK 
Szabadság: Olasz furcsaságok. 

Előadások: fél 4. háromnegyed 
6, és 8. Vörös Csillag: Rablók 
között. Előadások: negyed 6 és 
fél 8. Fáklya: Szólítson ügyvéd-
nek. Előadások: íél 6 és három-
negyed 8. 

Postás Mozi: Tolvaj . Előadá-
sok : fét 6, fél 8. 
INSPEKCIOS ÁLLATORVOSI 

SZOLGALAT 
Szeged varos területére 

Február 3-tól 10-ig este 6 órá-
tól reggel 6 óráig (vasárnap 
nappal ls) elsősegély és nehéz-
ellés esetére ügyeletes dr. Palo-
tás Gyula állami állatorvos. La-
kása : Szeged, Partizán u. 7. Te-
le fon : 13-694. 

Az állatorvos kiszállításáról 
a hívó köteles gondoskodni. 

dapesti hírmondó. 16.16 Népmű-
vészek a mikrofon előtt. 16.30 
Az Aiekszandrov-együttes ÚJ iel-
vételelből. 16.43 A kabinos. Je-
lenet. 16.58 Hallgatóink figyel-
mébe! 17.00 Hirek. 17.05 Idősze-
rű nemzetközi kérdések. 17.15 
Schumann: IV. szimfónia. 17.45 
Mlkrofórum. 18.00 Liszt: Há-
rom rapszódia zongorára. 18.23 
A Pannónia-együttes nyilvános 
hangversenye. 19.00 Esti krónika. 
19.29 Hallgatóink f igyelmébe! 
19.30 Nótacsokor. 20.20 A húszas 
stúdió farsangi klubest je . 21.25 
Könnyűzene. 21.39 A régi Met-
ropolitan nagy énekesei. 22.00 
Hirek. 22.20 Részletek az 1967 
évi Ljubljanai Táncdalfesztlvul 
gálaestjéről. 22.50 Fejezetek a 
közgazdasági gondolkodás törté-
netébőt. 23.00 Bach-triószonáták 
orgonára. 23.35—0.25 Operettrész-
letek. Közben: 24.00—0.10-Hírek. 

Petőfi Rádió 
4.30—7.57 Azonos a Kossuth 

Rádió műsorával . Közben: 6.20— 
6.30 Torna. 10.00 Egy téma — 
két szerző. Pergolesi: Az úrhat-
nám szolgáló. Egyfelvonásos vig-
opera. Paislello: Az úrhatnám 
szolgáló. Egyfelvonásos vigopera. 
11.40 Arcok munka közben. Ri-
port. 11.50 Szórakoztató muzsi-
ka. 13.00 A galamb. Albán nép-
mese. 13.14 Muzsikáló képes-
könyv. 13.32 Pályaválasztás. 13.47 
Vízállásjelentés. 14.00 Kettőtől 
ha t ig . . . 18.00 Hírek. 18.10 A 
fehér ló. Operettrészletek. 18.25 
Magyar Parnasszus. „Erősebb a 
lélek, mint a vas". Kis Ferenc 
költészetéről. 18.55 Bihari emlé-
kezete. Előadás. 19.25 Jó éjsza-
kát. gyerekek! 19.35 A Magyar 
Állami Hangversenyzenekar 
hangversenye. Közben: 20.00— 
20.20 Esti krónika II. 21.40 Ho-
gyan fejleszthető a gondolko-
dás? 21.50 Verbunkosok. 22.24 
Magyar muzsika. 23.00—23.20 Hi-
rek. 

[ | R Á D I Ö 
Kossuth Rádió 

4.30 Hírek. 4.32 Hajnaltól reg-
g e l i g . . . Közben: 5.00 Hírek. 5.30 
Reggeli krónika. 5.45 Falurádió. 
6.00 Hírek. 6.30 Hírek. 6.45 Hall-
gatóink f igyelmébe! 7 00 Reggeli 
krónika II. 7.15 Körzeti Időjá-
rás. 7.30 Üt könyvek. 8.00 Hirek. 
8.05 Műsorismertetés. 8.22 Ked-
velt régi melódiák. 9.10 Opera-
részletek. 10.00 Hirek. 10.10 A 
zene varázsa. 11.10 Tánczene. 
11.29 Pil lantás a mai világiro-
dalomra. 12.00 Hírek. 12.15 Ze-
nekari muzsika. 13.00 A világ-
gazdaság hírei. 13.05 A buda-
pesti színházak műsora. 13.08 
Népdalfeldolgozásokból. 13.30 
Gazdaszemmel a nagyvilág me-
zőgazdaságáról. 13.45 Operettek-
ből. 14.05 Törvénykönyv. 14.20 
Ezio Plnza és Claudia Muzio 
énekel. 15.00 Hírek. 15.15 Bu-

C t T É V E "1 
Magyar televízió 

17.58 Hirek. 18.05 A Téli Olin-
piáról je lent jük. Hírek. 18.10 
Magyar Hirdető műsora. 181 
Dzsessz-iskola. Gonda János m 
sora. 18.30 A Téli Olimpiáról Je 
lent jük. Férf i lesiklás. Közvetí-
tés orenoble-ból , felvételre. 
19.00 Kapcsoljuk . . . Budapest 
tavaszi divat — 1968. 19.30 Es"1 

mese. 19.40 Ebédszünet. Riport-
film. 20.00 Tv-híradó. 20.20 Hall 
f iúk! Halló, lányok! Vendégséi 
ben a Húszas stúdióban. 21.'5 
Teenager party. Magyar doku-
mentumfi lm. 22.20 A Téli Olim-
piáról je lent jük, összefoglaló a 
nap eseményeiről. 22.40 Tv-hli* 
adó. — 2. kiadás. 

Jugoszláv televízió 
15.45 Felvétel a Grenoble-i 

olimpiai Játékokról. 17.15 Tik-
tak. 17.30 Adás gyermekeknek. 
18.20 Népi muzsika 18.45 Riport. 
19.05 „Pereskedők". 20.20 Az 
olimpiai Játékok filmszemléje. 
20.40 Aktuális beszélgetések. 
21.40 Népszerű dráma. 23.00 Fel-
vétel Grenoble-ból. 

Gyászközlemények 
Drága feleségem, édesanyánk, 

testvérünk, nagymamánk. SZI-
GETI JÁNOSNÉ. életének 68. 
évében hosszú szenvedés után, 
február 6-án elhunyt. Felejthe-
tetlen emlékű halottunk ham-
vasztás előtti búcsúztatása feb-
ruár 9-én, pénteken délután 3 
órakor lesz a Dugonics-temető 
ravatalozójában. A gyászoló csa-
lád, Alsókikötő sor 9/b. 

Elhunyt felejthetetlen jó fér-
jem, KOSA ISTVAN, életének 
65. évében, rövid szenvedés 
után. Hamvasztás utáni búcsúz-
tatása folvó hó 8-án 15 órakor 
lesz az alsóvárosi temetőben. 
Gvászoló felesége, Mérev u. 
20/b. T. 154. 

Tudat juk , hogy szeretett édes-
anya, IGAZ ANNA, életének 60. 
évében elhunyt. Temetése folyó 
hó 8-án 15 órakor lesz a Dugo-
nics-temető ravatalozójából. A 
gyászoló család. Bécsi krt. 8—16. 

T. 152. 

Köszönetet mondunk mind-
azon rokonoknak, ismerősöknek, 
a Vendéglátó Vállalat vezetősé-
gének és dolgozóinak, akik sze-
retett halot tunk, SZEPE SZABÓ 
IMRÉNÉ temetésen megjelentek 
részvétükkel és virágaikkal mélv 
fá jda lmunka t enyhíteni igvekez-
tek. Köszönetet mondunk továb-
bá a Sebészeti és az I. Belgyó-
gyászati Klinika orvosainak és 
ápolóinak áldozatos munká ju -
kért. A gyászoló család, I lámán 
Kató u. 3. T. 149. 

Köszönetet mondunk mind-
azon rokonoknak, szomszédok-
nak, Ismerősöknek, munkatár -
saknak, akik szeretett halot tunk. 
KARSAI GERGELY temetésén 
megjelentek, részvétükkel és vi-
rágaikkal mély fá jda lmunkat 
enyhíteni igyekeztek. A gyá-
szoló család, Gép u. 10. T. 153. 

Á D A S - V E T E L 
Bútorokat vásárolok 
és nagy választék-
ban eladok. Teleki 
u. 8. 

Eladó modern, alig 
használt konyha-
szekrény. kétaj tós 
ruhaszekrény, 220 V-
os ú j szivattyú (ba-
jai) motor. Szeged. 
Kállay fasor 69. 

apró-
hirdetések 

A SZEGEDI TEXTILMÜVEK 

fonó-szSvö 
ipari tanulónak 

szerződtet 0 általános iskolát végzett fiúkat á> lányo-
kat Jelentkezés a gyár szakoktatási előadójánál (Sze-
ged, Tolbuhin sug. 87.), minden napon, 7 órától 11 
óráig. 
levélben érdeklődőknek válaszolunk. Jelentkezhetnek 
más megyében lakó fiatalok ls. 

HK. 35. 

Lucernamag eladó. 
Mártélyon. a szél-
malom melletti Gaá-
léknál. 
10/100 és 12/100 sik-
kőtőgépet megvétel-
re keresek, spectál 
lakattal. „Február" 
3459. Jeligére a Sa j -
tóházba^ x 

Orion k isképernyős 
tv eladó. Petőfitelep, 
Pápai u. 68. x 

Modern, mély baba-
kocsi paplannal, 
szőrmezsák eladó. 
Zákány u. 35.. I. 5. 
Érdeklődni délután. 

Terta rádió eladó. 
Petőfi Sándor sgt. 

75. Tóth. 

Eladó zománcos f ü r -
dőkád. Bartók Béla 
tér 3., fszt. Jobb. 

Műszaki vizsgán 
megfelelt Skoda Ok-
tavla ki tűnő állapot-
ban részletre is el-
adó, mindennap. 
Horváth János. Bor-
dány, Dudás u. 47. 

Nagyobb mennyisé-
gű trágya eladó. Ér-
deklődni: délután. 
Gyergyói u. 2. 

Mekalor olajkályha 
eladó, petöfltelepen, 
XI. u. 664. 

Kifogástalan rövid, 
kereszthúros Stlngl-
zongora eladó. Érd.: 
Liliom u. 13. 14—17 
óráig. 

Kevés km-rel 601-es 
Trabantot vennék. 
„Trabant" 132 942 jel-
igére a Hirdetőbe. 
Szép kombinált 
szekrény és hármas-
szekrény UJ állapot-
ban Igényesnek el-
adó. Mikszáth K. 
u. 4.. I. emelet 5. 

Garazsirozott Wart-
burg íooo-es igé-
nyesnek eladó. Ér-
deklődni : délután. 
Bat thyány u. 9. 

Betta garnitúra. Fel-
szabadulás háló ú j 
állapotban eladó. 
Részletfizetés lehet-
séges. Kátay köz 
4/a. 

2 db 90 kg körüli 
fiatal sertés eladő. 
Tisza Lajos u. 65. 

Szép kombinált 6zo 
babútor elfogadható 
árér t eladó. Bécsi 
krt. 8—16., C-ép„ D. 
III. 13. 
NDK mély gyermek-
kocsi eladó. Cim: 
Megy esi László. Ba j -
csy-Zsilinszky u. 28.. 
I. emelet 1. 
Megvételre keresünk 
Bizományin keresz-
tül történő kifizetés-
sel Jó karban levő 
nagykocsis írógépet, 
tanácsi szerv részé-
re. Részletes választ 
436. számú postafi-
ókra. 

H Á Z A S S Á G 

Házasság céljából 
keresem azt a 40 év 
körüli nőt. aki csi-
nos. Jómegjelenésű. 

parasztcsaládból 
származik, Jó Jöve-
delmezésű ker tem-
nek és nagyon ren-
dezett o t thonomnak 
gazdasszonya tudna 
lenni. Vagyon nem 
szükséges, csupán Jó 
szív. Csak pontos 
címre válaszolok. — 
„Tavasz" 3260. jel-
igére a Saj tóházba. 

E G Y É B 

Garázs kiadó. József 
Attila sgt. 161. 

7—9 hónapos gyer-
mek gondozását la-
kásomon elvállalom. 
„Gyermekgondozó" 

3417. Jeligére a Sa j -
tóházba. 

Egy- vagy két kis-
gyermek felügyele-
tét lakásomon vál-
lalom. Alföldi u. 22., 
III. ép., B-Iépcső, II. 
emelet 11. 

Matematikát és fizl-
kát korrepetál kö-
zépiskolai tanár . — 
„Belváros" 3480. Jel-
igére a Saj tóházba. 

Elvesztettem balke-
zes bőrkesztyűmet, 
benne egy fekete 
vékony kesztyűvel a 
Marx tér. Londoni 
krt. körül. A meg-
találó szíveskedjen 
leadni Londoni krt . 
22. szám alatt. Szűcs 
Etelka. 

» 

Matematika tanárt 
keresek harmadik 
gimnazista lányom 
mellé. „Komoly" 
132 954 Jeligére a 
Hirdetőbe. x 

Garázs kiadó Csong-
rádi sgt. 21. Erd. 
3—5-ig. x 

Heti egy napi t aka-
rítást vállalok. — 
..Megegyezés" 132 971 
Jeligére a Hirdető-
be. 

Matematikából, fizi-
kából korrepetálok 
„Precíz" 132 947 Jel-
igére a Hirdetőbe. 
Kőművest keresek, 
aki konyha. spájz 
kivitelezését vállal-
ná. „Tavaszi építke-
zés" 132 950 Jeligére 
a Hirdetőbe. 

Német, angol nyelv-
tanítás. fordítás. Gu-
tenberg u. 26. Ta-
nárnő. 4-től. 

Idős asszony mellé 
55—60 év között 
nyugdí jas nőt ház-
tartási munkára 
bentlakással kere-
sünk. Csuka u. 36. 
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