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ENYHE IDO 
Várható időjárás szombat estig: nyugat felól lassan felsza-

kadozó relliőzet, már kevesebb esővel, időnként élénk délkeleti 
fZei"i Párásság, helyenként köd. Az évszakhoz képest enyhe idő 
tovább lart. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 
2—Plusz 7 fok között. 
A Nap kel 6 óra 39 perckor, és nyugszik 17 óra 17 perckor. 
A. Hold kel 8 óra 46 perckor, és nyugszik 0 óra 00 perckor. 

VÍZÁLLÁS 
A Tisza vízállása Szegednél pénteken plusz 347 cm. (Áradó.) 

HARMINC EVE 
halt meg Antonio Machado (1875 
—1939), a modern spanyol költé-
szet legnagyobb alakja. Hazafl-
sága hozta közel a szocializmus-
hoz. felháborodással eltelten 
szállt szembe Francóék lázadá-
sával. Önkéntesnek Jelentkezett 
a köztársasági hadseregbe, idős 
kora azonban csak tollal enged-
te meg számára a harcot. A 
köztársasági csapatokkal vo-
nult vissza francia területre, 
amikor a német és az olasz fa-
siszták túlerejével szemben el-
bukott a spanyol szabadság 
ügye. Hazája elhagyását csak 
néhány héttel élte túl. 

SZÍNHÁZ 

Nemzeti: Nebáncsvirág. 
Bérletszünet. (7). Játékszín: 
Lulu. Bérletszünet. (7). 

MOZIK 
Szabadság: Kleopátra. I.. n.i 

R. Strauss: A rózsalovag. 14.45 
Hétvégi külpolitikai figyelő. 15.00 
Hirek. 15.10 Csak fiataloknak! 
15.55 Rádióreklám. 16.00 Hétvé-
ge. . . 16.05—16.15 Közvetítés baj-
noki labdarúgó-mérkőzésekről. 
17.00—17.05 Hirek 17.45 Legked-
vesebb verseim: Váradl Hédi. 
18 05 OJ lemezeinkből. 18.58 Hall-
gatóink figyelmébe! 19.00 Esti 
krónika. 10 30 Nótacsokor. 19.50 
Közvetítés a kaposvári Csiky 
Gergely Színházból: Handabasa. 
avagy A fátyol titkai . . . 20.51 
Hírek. 20.56—21.06 Színházi be-
szélgetés. 22.00 Hirek. 22.15 A ki-
nai külpolitika fordulói 22.25— 
0.23 Táncoljunk! . . . 24.00—0.10 
Hirek. 

Petőfi 
4.30—8.05 Azonos a Kossuth 

Rádió műsorával. 9.54 idegen 
nyelvű vizjelzőszolgálat. 10.00 Rá-
dióreklám. 10.05 Made In Hun-
gary . . . 12.05 Magyar művé-
szek felvételei. 13.47 Vízállásje-
lentés. 14.00 Hirek. 14.03 A kor-

rész. (Színes. 70 mm-es amerikai s7-eru kalandregény es olvasói. 
3.) A veréb is madár. (Színes, ma- 14-38 Nepek zenéje. 15.10 Kózve-
gyar. csak 18 éven felülieknek. 8). tites bajnoki labdarugó-mérkőzé. 
Fáklya délután: Barátnőm. Sy-
bille (Színes NDK. 2 és 4.) Fák-
lya este: Tragédia az őserdőben. 
(Brazil, csak 16 éven felüliek-
nek. 6 és 8.). 

Ságváritelep: Az aranycsem-
pész. (6). Nyugdíjas Szakmaközi 
Művelődési Otthon, Kossuth L. 
sgt. 53.: Egri csillagok. (3 és 7.) 
Postás Mozi: Edgár és Krisztina. 
(5 és 7). 

A BARSZtNHAZ . 
VASÁRNAPI MŰSORA 

Délelőtt 11 órakor Toldi-bér-
letben. délután 3 órakor bérlet-
nzüneth»n: Toldi. 

BALESETI ÜGYELET 
Ma a balesetet szenvedett sze-

mélyeket az I. sz. Sebészett Kli-
nika (Pécsi u. 4.) veszi fel. 

INSPEKClOS 
Á L L A T O R V O S I S Z O L G A L A T 

Szeged város területére 
Március l-lg este 6 órától reg-

gel 6 óráig (vasárnap nappal 
is) elsősegély és nehézellés ese-
tere ügyeletes dr. 
•János állatorvos. Lakása: Üjsze-
ged. Torontál tér 3. Telefon: 
14-064. 

Az állatorvos kiszállításáról 
a hívó köteles gondoskodni. 

sekről. 15.25 Egy hír a mikrosz-
kóp alatt. 15.40 Magyar szerzők 
kórusai. 15.55 Orvosok a mikro-
fon előtt. 16.00 Hírek. 16.05 A 
költő felel. Részletek az Egyete-
mi Színpad műsorából. 17.05 
Hangverseny a stúdióban. 17.40 
Hlde GUden operettdalokat éne-
kel. 18.00 Hírek. 18.05 Kíváncsiak 
klubja. 18.55 Rómeó és Júla — 
operarészletek. 19.50 Jó étszakát. 
gyerekek! 20.00 Esti krónika II. 
20.30 ÜJ könyvek. 20.33 Flodor 
Saljapin énekel. 20 49 Színes né-
pi muzsika. 21.12 Mesterek — 
mestermüvek. 21.27 Kamarazene-
kari hangverseny. 23.00—23.15 Hí-
rek. 

T É V É " 

RÁDIÓ 
Kossuth 

4.30 Hírek. 4.32 Hajnaltól reg-
gelig . . . 5.00 Hírek. 5.30 Reggel! 
srónlka 5.45 Falurádió. 6.00 Hí-
rek. 6.45 Hallgatóink llgyelmébe! 
7.00 Reggel krónka II. 7.15 Kör-
zeti Időjárás. 7.30 ÜJ könyvek. 
3.00 Hirek. 8.05 Műsorismertetés, 
n 20 Lányok, asszonyok. 8.40 
Történelmi operákból. 9.20 orvo-
sok a mikrofon előtt. 9.25 Ver-
bunkosok. nóták. 10.00 Hirek. 
10.10 Grieg: IV. norvég tánc. 
10.18 A schönbrunni merénylet — 
hangjáték. 10.43 Ü1 lemezeinkből. 
12.00 Hírek. 12.15 Zeller: A ma-
darász — operettrészl. 13.00 A 
világgazdaság hfrel. 13.06 Héra 
Zoltán irodalmi levele. 13.21 La-
katos Sándor népi zenekara lát-
szik. 13.43 Néhány perc tudo-

Budapest 
9.00 Nótaszó. (Ism.) 9.20 IV. 

Komáromi Henrik. Tv-fllm változata. (Ism.) 
10.50 Táncmelódiák Magdeburg-
ból. 11.20 Tv-Mlntabolt. (Ismét-
lés.) 15.08 Húsz év legjobb 12 
magyar játékfilmje. A tizedes 
meg a többiek. Főszerepben Sin-
kovits Imre. 16.55 Reklámmtl-
sor. 17.00 Kukkantó. 17.45 Rek-
lámműsor. 17.55 Hírek. 18.00 A 
Mlustól az Eufráteszig. 6. rész 
Vlz. víz, vlz . . . 18.15 Kompozí-
ció 69. — Képzőművészeti maga-
zin. 18.35 A Tv-jelenti . . . 19.25 
Cicavízió. 19.35 Hangverseny a 
stúdlóbap,.20,00 Tv-híradó 20.20 
Reggelire*Vét férfi. Tv-játék 
(II éven felülleknek!) 21.25 En-
gelbert-show. 21.50 Tv-hlradó. — 
2. kiadás. 22.10 Éjszakai előadás: 
Cleo öttől hétig. Francia film. 
(14 éven felülleknek!). 

Bukarest 

mány. 13.48 Hirdetőmüsor. 13.58 előzetes. 

15.00 Vardar—Velez labdarúgó-
mérkőzés. 17.45 Népi muzsika. 
18.15 Ifjúsági tv-1áték. 19.15 Ka-
raván. 20.35 Közvetítés a párizs' 
Moulin Rouge-ból: Revüműsor 
21.35 Egy Játékfilm. 

Belgrád 
16.50 Gyermekek világa. 18.30 

Nemzetközt útdonságok. 19.00 
Teleenciklopédia. 20.20 Angyal 
kalandlai. 21.10 Brassói fesztivál-

tA legjobb 
megoldás 

Ezen az esős őszi reggelen a köz-
ség feje igen erős, lüktető fájdalom-
ra ébredt. Így aztán Busi Bódog el-
nök homloka nem kevésbé volt fel-
hős az égboltnál, miközben hivata-
lába cuppogott, sűrűn kerülgetve a 
pocsolyákat. A makacs fájdalom 
minden kétséget kizáróan az előző, 
vasárnap esti, hosszúra nyúlt és erő-
teljes borfogyasztás rovására volt 
írható. Az ugyanis elképzelhetetlen 
volt az itteni etiket szerint, hogy a 
helység labdarúgó csapata évadzáró 
bankettjén, a tanács elnöke ne tisz-
telje meg jelenlétével, s a játéko-
sok egészségére elmondott pohár-
köszöntővel az ünnepélyes összejö-
vetelt. 

A ktsz elnöke, Mócsi Döme, mint 
a csapat kiöregedett játékosa, s mint 
jelenlegi lelkes pártoló tagja magá-
tól értetődően ugyancsak másnapos 
állapotban várta már szobájában. 
Először szükségét érezték, hogy még 
néhány szóra visszatérjenek a szép-
emlékű est részletezésre, s meg is 
egyeztek abban, ha a csapat felényi 
vehemenciával vetette volna magát 
a bajnoki küzdelembe, mint este a 
kadarka élvezetébe, akkor nem 
kellett volna ilyen kínkeservesen 
erőlködni a bentmaradásért. 

— Szóval szerintem nem megfele-
lő az öreg Kapás hozzáállása a do-
loghoz — kezdett a szócsavaráshoz 
Bódog kolléga, S Döme erre buzgón 
bólintott, mivel éppen ezt szerette 

volna hallani, saját jó l felfogott ér-
dekében. Rögtön meg is toldta az el-
nöki megállapítást: 

— Te nem tudpm, észrevetted-e, 
hogy Guszti bácsi már nem a régi? 
Tegnap is alig bírta meginni az ötö-
dik litert, pedig máskor csak a nyol-
cadik után ment az asztal alá. Hiá-
ba, na, öregszik! Az olyan apróságo-
kat meg már nem ls említem, hogy 
ná lunk is nehezen bírja a munkát . 
A főkönyvelőm azt mondja, a múl t 
héten könnyezve bevallotta neki 
emberi gyöngeségét, nevezetesen, 
hogy a tizedes számokkal nem tud 
osztani. 

— Elképesztő! Ezek szerint tényleg 
nyugdíjazni kellene már — ismerte 
be Busi, s nem látta, miként ragyog 
fel Mócsi Döme szeme, akinek mái-
régen csak nyűg volt a nyakán a 
vén Kapás Guszti, aki — mint a 
futballcsapat Intézője, edzője és el-
ső számú szurkolója — kivételes 
tekintélynek örvendett a faluban. 
Amíg a csapat jól szerepelt, egysze-
rűen képtelenség volt a nyugdíjazá-
sára még gondolni is. Mert az öreg 
erről hallani sem akart, s kl mert 
volna vele uj jat húzni, mikor min-
denki tudta, hogy nem áll befolyá-
sos pártfogók nélkül. De lám, a ra-
vasz Mócsi most addig ütötte a va-
sat, amíg megszületett a bizonyta-
lan döntés: az öreget valóban nyug-
állományba kellene helyezni, s ak-
kor majd lényegesen több időt tud 
fordítani a község labdarúgásának 
felvirágoztatására. Igenám, csakhogy 
az öreg inkább Itthagy csapot-papot, 
ha megtudja, hogy nem lesz többet 
havi 1500 fix a zsebében! Mert igen 
szereti a társaságot. 

Töprengtek, gondterhelten, milyen 
félállással toldhatnák meg az öreg 
Guszti nyugdíját. Akármilyen mun-
kára nem foghatták, hiszen Kapás 
Guszti nemcsak a futballcsapatnál 

szerzett elévülhetetlen érdemeket, 
de az önkéntes tűzoltóparancsnoki 
tisztet is ő töltötte be. Nem beszél-
ve arról, hogy a fúvószenekarban a 
nagydobot kezelte, amit ünnepélyes 
alkalmakkor egy kivénült öszvér 
vontatott a trombitások után. Ért-
hető hát, milyen óriási feladat állt 
a kétségkívül derék jóakarók előtt, 
amikor az öregnek megfelelő állás 
után kutattak. Mert ugye, hogy néz-
ne az ki, amikor a tsz-raktárban 
ugyan az parancsolgatna neki, aki 
amúgy a tűzoltó csapatban csak 
csővezető. Egyetlen ilyen tapintat-
lanság évtizedekre tönkre tehetné 
a tűzoltótestület és vezetője tekinté-
lyét. / 

Az elnök és vendége már végig la-
tolgatták az összes lehetőséget, ered-
ménytelenül Busi szórakozottan ra-
kosgatott az íróasztalán, amikor egy 
papírdarabon akadt meg a szeme. 

— Megvan! — rikkantotta. — 
Hát a kultúrotthonban úgyis kelle-
ne egy igazgató, az jó állas, szép ál-
lás, meg tiszteletdíj is jár vele. 

— De az öreg még életében nem 
olvasott el egy regényt — aggályos-
kodott Mócsi. 

— Az lehet, de a zenei műveltsége, 
az megvan — célzott Busi az öreg 
fúvószenekari szereplésére —, min-
den művészetben meg ő sem lehet 
otthon. 

— Ez igaz. Alkalmassága tehát 
vitathatatlan, nem beszélve arról, 
hogy akkor a csapattal is több ideje 
lesz foglalkozni. Nem igaz? 

— Igaz! 
Ebben aztán mindketten meg-

egyeztek, s azzal a megnyugtató 
tudattal mentek át a szemközti 
kocsmába nagyfröccsözni, hogy a 
falu testi és szellemi kul túrá jának 
irányítása immáron a legjobb ke-
zekbe került. 

Vass I. Zoltán 

Papp Lajos szerzői estje 
Budapesten 

Csütörtökön este szegedi mondta el a költő Tisza cí-
szót hallgatott Budapest, m ű írását, ma jd Papp Lajos 
Méghozzá szép és tiszta sze- is a közönség elé állt. Sorsok 
gedi szót, hiszen a Művésze- című munká jáva l . Szót ka-
ti KISZ-szervezetek Népköz- pott még a szerzői esten 
társaság úti k lubjában Papp Szendrö Iván, a másik Sze-
Lajos, otthont adó városunk gedről felutazott színész is, 
jeles költőjének szerzői est- aki — Molnár Piroskával fél-
jé l rendezték meg, a szokott váltva — a költő számos ver-
igyekezettel. sét adta elő. Az esten közre-

A szép és tiszta szavak pa- működött még Bikfalvy Ár-
pírravetőjét dr. Ilia Mihály pád zongoraművész — szín-
kritikus, a Tiszatáj versrova- tén sikerrel 

D 

tának vezetője mutatta be a 
hallgatóságnak. Beszélt a köl-
tő indulásáról, elmondta, 
hogy már a Szegedi Fiatalok 
emlékezetes antológiájában 
az ő költészete volt a 
„hangadó". A mondóka-
versekre való rátalálás, a 
költőpéldák tudatos és jó 
megválasztása, a versbeszéd 
sajátos művelése és az ora-
tór ium műfa jának egyéni al-
kalmazása — ez a négy fő 
jellemjegy figyelhető meg 
különösen Papp Lajos költé-
szetében. A legutóbb meg-
jelent Sugárút 55 c ímű kö-
tet azonban már észrevehető 
hangváltást mutat. A kis kö-
zösség. a család felfedezése 
olvasható ki e könyv darab-
jaiból különös élességgel, 
meg az, hogy e kis közösség 
élete miképp függ a nagyobb 
közösség sorsának alakulásá-
tól. 

A joggal megtapsolt beve- j 
zető-bemutató szavak után a j 

versek következtek. Molnár 
Piroska, a Szegedi Nemzeti 

Színház fiatal művésznőjel 

A. L. 

— A kertgazdaságoknak, A 
szolnoki Tiszamenti Vegyi-
művek két szuperfoszfátgyá-
rában az idén megkezdik az 
öt-tíz kilós tételű műtrágya 
polietilén csomagolását a 
kertgazdaságok számára. Az 
első háromezer zsákot kísér-
leti jelleggel már átadták az 
AGROTRÖSZT-nek. Ameny-
nyiben a kereskedelem ked-
vező választ ad, berendez-
kednek a sorozatos gyár-
tásra. 

— A magyarországi Német 
Dolgozók Demokratikus Szö-
vetségének országos társadal-
mi bizottsága pénteken a 
magyar néphadsereg közpon-
ti k lubjában ülést tartott. A 
tanácskozáson dr. Wi ld Fri-
gyes főtitkár terjesztett elő 
jelentést a szövetség múl t évi 
tevékenységéről és idei prog-
ramjáról , feladatairól. 

— A szegedi akadémiai ta-
gozat növendékkoncertjét 

rendezik meg a konzervató-
riumban február 24-én. hét-
főn este fél 8 órai kezdettel. 
Közreműködnek Gyukity 

A lottó nyerőszámai: 
7, 14, 69. 86, 90 

A Sportfogadási és Lottó-
igazgatóság 

Űj nemzedék 

— Nyulak, kacsák csoko-
ládéból. Befejezéshez közele-
dik a „húsvéti szezon'- a sze-
rencsi csokoládégyárban. Az 
utolsó tételeket a napokban 
adják át a kereskedelemnek. 
Belföldi árusításra — a már 
ismert édességeken kívül — 
az idén először áttetsző mű-
anyagból 3 mi l l ió tapsifülest 
és kiskacsát készítettek. Eze-
ket csokoládéval és cukor-
tojással töltötték meg. A si-
keres ünnepi felkészülés után 
az elkövetkező hónapban a 
szerencsi gyár 11 féle ú j 
édességgel jelentkezik a pia-
cokon. Ezek közül előrelát-
hatólag Igen nagy sikere lesz 
a császárkorié töltetű csoko-
ládé diónak és a kacsa fi-
gurának. 

— Műemlékvédelmi tanács-
kozás. Pénteken tartotta Sze-
geden ez évi első ülését a 
megyei tanács építési, közle-
kedési és vízügyi á l landó bi-
zottsága mellett működő mű-
emléki albizottság. A tanács-
kozást Munkácsy György, az 
albizottság elnöke nyitotta 
meg, ma jd Kovács Imre. a 
megyei tanács vb építési osz-
tályának csoportvezetője, az 
albizottság titkára foglalta 
össze a múl t évi munka ered-

— Látszólag kislány, de megnyugodhat, hogy fiúi ménveit, és beszámolt a mú-

" " emléki albizottságok mú l t 
Lecsúszott a jég. Teg- — Ady-emlékcst. Ady End- évben Sárospatakon tartott 

Félix, Solymos Györgyi, Papp nap, pénteken reggel nagy re halálának 50. évfordulója értekezletének tapasztalatai-
János, Paku István, Kerek recsegéssel, robajjal összetö- a lkalmából ma, szombaton ról. Az albizottság meghatá-
Ferenc. Sín Katalin. Zongo- redezett a jég a Tiszán a este fél 8 órai kezdettel az rozta az évi munkaprogram-
rán kísér Bódás Péter tanár, lápéi komptól a közúti hídig, egyetemek Dugonics téri i á t is. 

Az olvadástól elindult ki- aulá jában irodalmi estet ren- — Figyelmetlen vezetés 
.sebb árhul lám elvitte a jeget d e z a József Atti la Tudo- miatt összecsúszott az E—5-ös 
a varos elöl. mányegyetem és a városi ta- úton Kisteleknél a Volga 

— Meglopta munkatársát " ó c s művelődésügyi osztó- .személygépkocsival közleke-
„ . „ a közös szálláson. Egy tran- l y a- A költőre dr. Csukás dő Bata Imre budapesti la-

„ „ tájékoztatása zisztoros rádiót tulajdonított í s t v f n tanszékvezető egye- kos egy teherkocsival. Sze-
szerint Szécsényben, a Rá- el és csapott zálogba Bákonyi t e m i tanár emlékezik. A mű- lencsére sérülés nem tör-
kóczi Ferenc művelődési Péter 22 éves budapesti la- sorban közreműködik Nagy tént, a kár mintegy 4 ezer 
házban megtartott 8. heti kos. aki Szegeden a gumi- Attila, a budapesti Thália for int 
lottósorsoláson a következő gyárban helyezkedett el. A Színház, valamint Kovács _ Hatvanezer üveg sört 
számokat húzták ki: 

7. 14. 69, 86, 90. 

N é g y kézze l 
hónául 

után 
Washoe 19 jelet 
ért, amelyek zö-
mét a süketnémák 

kézbeszédéből 

A csimpánzok tudatosan képes Tizenhat 
mozdulatok segít- volt a hangok ki- tanítás 
ségével könnyeb- mondására. Való-
ben megtanulnak színű. hogy a 
az emberekkel csimpánzok agyá-
érintkezni, mint ban nincs beszéd-
szavakkal. A „leg- központ és a hal- vették át nevelői, 
bővebb". kimon- lószervek nem al- másokat ő maga 
dott szavakból ál- kalmasak arra, alakított ki vagy 
ló szótára jelenleg hogy lehetővé te- módosított. Ügy 
a csimpánznak gyék az embert látszik, hogy a f,e-
van, Viki csak há- beszéd hangjainak lekből sokkal töb-
rom szót tud: képzését, 
„papa" ..mama" A nevadai egye. 
es „csésze . Ah- (eme„ neveU 

hoz, hogy megta- Washoe nevú 

nulja kiejteni eze- csimpánz soha 

ket a szavakat, a 
kísérletezőknek 

addig kellett igazí-
taniuk ajkait, 
amíg egyedül és 

nem hallott em-
beri beszédet. 

Mozdulatokkal 
érintkeztek vele. 

bet ért, mint 
amennyit alkal-
mazni tud. Washoe 
eredményei felül-
múlnak minden 
eddigi elképzelést 
az emberek és a 
majmok közötti 
érintkezés lehető-
ségeiről. 

lopás leleplezésekor nővérét János, Szabó Ká lmán , Gre- i v o t t m e K ; Londonban Miss 
levélben hamis tanúzásra gor József, Lengyel I ldikó g r o o k s gy születésnapján je-
akarta rávenni. Bákonyit és Katona Irén, a Szegedi i € n t é s t nyújtott be u/. ottan! 
mint visszaeső bűnöst lopás Nemzeti Színház tagjai. sörgyárnak arról hogy élete 
és hamis tanúzásra rábírás folyamán majdnem 60 ezer 
miatt Jogerősen 1 ev 4 ho- - A srimfonikusok y

 i v o t t meg. A gyár 
nap, börtönre ítélte a szegedi szegeden. Dr. Vasady Balogh j u t a ® o m k é n t e g y i g a 2 0 l á s t 
megyei bíróság. I*ajos vezényli a 

Szimfonikus Zenekart b o l _ adott az idős hölgynek, 

— Talált tárgyak. A Sze- nap, vasárnap délután 3-kor amely feljogosítja öt. hogy 
aed városi és járási rendőr- a Tisza Szálló koncerttermé- a SYár 2000 nagy-britanniai 
kapitányság igazgatásrendé- ben rendezendő hangverse- vendéglőiében bármikor in-
szeti alosztályára talált tárgy- nyen. A Tanácsköztársaság 8>'en vásárolhat sört. A sör-
ként beszolgáltattak január jubi leumának tiszteletére ne- By á r számóra ez jó reklárn-
16-tól február lö-ig 21 férfi- ves fővárosi művészek is n a k tűnik, már csak az idős 
és 11 nöi kerékpárt, valamint közreműködnek: Palcsó Sán- hölgy korára való tekintet-
több kerékpárvázat. Ezeken dor és Eszenyl V i lma opera- tel is. 

n£á ' t k é t ^ f f é r f , tólcSő é n e k e S e k " - indított eljá-
szerszámosláda. aktatáska - Egy számmal arrébb, rást a rendőrség Mosánszki 
egy pár kesztyűvel foncsoro- Épült: 1957-1969 sorozatunk György 45 eves, büntetett 
zott szemüveg, egy pár csiz- 18. fényképének épülete a előéletű, Szeged, Bolyai Já-
rna szőnyeg paplan, esernvő Moszkvai körút 22. szám n o s u t c a 19. szám alatti la-
és több pár kesztyű, vala- alatt van. A 24. szám alatti kos ellen. Bemászott egy la-
mint 5 darab hét méter hosz- emeletráépítést valóban Ber- k á » éléskamrájába, ahonnan 
szú fémcső. 

Köziemén y 

. , , . . . , „„ ruhaneműt és élelmet vitt 
niczky József tervezte, a 22 m a g á v a l . ü g y é t hamarosan 
számú házat azonban Ka- átadlák vádemelésre az 

kuszi József. 'evészségnek. 

(x) Figyelem: Vasutas Műve-
lődési Há? folyó hó 22-én este 
2D órai kezdettel farsang! bált 
rendez, kitűnő zene és büfé. 
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