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füstöl? 

Alapjábanveve mái- készen volt a 
ház, s a „lakhatási" engedélyhez 
csak egy hiányzott: a Kéménylyuk-
ba-kukucskáló Főbizottság hozzájá-
rulása. A 12 lakásos ú j épület la-
kossága tehát, albérletben és szute-
rénben, anyósnál, valamint nagyma-
máná l szorongva érthetően Igen-
nagyon várta, mi t szól a helyi Las-
san-Módjával Építő Vál la lat — a 
L A M É V — extrakivitelű munkájá-
hoz a főbizottság. 

A várakozás aggodalomba csapott 
át, amikor a megbízottak nem jöt-
tek ki a megjelölt napon; sem a 
megjelölt órában, sem később. Te-
lefon, tudakozódás, ú j abb időpont 
kijelölése. Na végre! — sóhajtottak 
aztán az intézőbizottság tagjai, mi-
kor a főbizottság főmegbi.zottja, 
Kahurma Ludvig arca fölpiroslott a 
kapuban, ahol is i l lő tisztelettel, 

kalaplevéve várakoztak rá. Mögötte 
ott lépkedett Fórhant Lipót is, az 
almegbízott Mindkét szaktekintély 
arca komor volt és méltóságteljes. 

Hiába, nagy dologról volt szó. A 
házat ugyan földgázfűtésre tervez-
ték, konvektörök sorjázlak benne, 
de volt égy, úgymond, szükséglyuk 
is minden lakásban. Ha netán va'akí 
ká lyhát akarna beál l í tani ! . Nos, Ka-
hurma és Fórhant kartársak arra 
voltak hivatva e napon, hogy meg-
nézik, vajon nincs-e valami hiba, 
nem füstöl-e oktalanul a szükség-
lyuk? 

Elvégezvén a műveleteket, többen 
tátották szájukat a nyílásoknál. 
„Nem füstöl, halistennek!" — igy az 
intézőbízottság. Á m Kahurma arca 
elsötétedett: „Füstöl ez, min t a ve-
szett fene! No, hozzák rendbe, négy 
nap mú lva ú j ra e l jövünk!" Azzal 
elmotoroztak, otthagyván a kétség-
beesett építkezőket, akik még egy 
cigarettafüstnyi égésterméket sem 
láttak. 

Dehát hiába, a látszat csalhat! 
Pecsét nincs, lakás nincs. Valamit 
tenni kellett; a kőművesekkel neki-
láttak, több lakásban ki is ütötték 
a falat, hadd lássák a bizottságiak: 
ők igyekeznek. De negyednap me-
gint csak füstölt az ominózus nyí-
lás, s u tána pár nappál , ugyancsak 

így nyilatkozott Kahurma uram De 
távozásakor még azt is hozzá talál-
ta tenni: Különben is, addig füstöl, 
ameddig én akarom! 

— Hát persze! — csapott a hom-
lokára az egyik lakójelölt. — Hogy 
ezt miért nem nyögte ki már az 
elején! Meg kellett várni neki, míg 
szétverjük a falakat?! 

Másnap bor, sör, konyak, szend-
vics és tepertőspogácsa várta a két 
tel jhatalmú kéményest. Kahurma 
lerészegedett a sárga parkettig; egy 
sörösüveget belehajított az ablakba, 
a tetőn elgajdolta a „Fehér ga lamb 
száll a falu felett" című örökszép 
zengeményt, ma jd valami Bodri ku-
tyát hivogatva gurult ls néhány ke-
mény lépcsőfokot. De a pecsét Idő-
kőzben már fölkerült a" papírra, s 
ez volt a lényeg. 

Nem volt többé füstbement terv 
a beköltözés. E fölötti örömükben a 
lakók még azt is elfelejtették, hogy 
puhára verjék Kahurma kartársat, 
aki nagymonológban így adta tud-
tukra véleményét: „Értelmes embe-
rek erre maguktól is rá szoktak jön-
ni, hukk, nem kell külön a szájuk-
ba rágni, hogy a kémény, hukk . . . 
addig füstöl, amedd i g . . . hukk-
hukk . . . minekünk tetszik! 

SIMA1 MIHÁLY 

Rendkívüli lottó 
tárgynyeremény-sorsolás 

A sorsoláson az 1. hét szelvényei vettek részt 

Hétfőn délután az Országos Takarékpénztár buda-
pesti, Münnlch Ferenc utcai székházában tartották meg 
az 1969-es esztendő első lottó tárgynyeremény-sorsolását. 
A sorsoláson az 1. hét szelvényei vettek részt. Az aláb-
biakban közöljük a szegedi totó-lottó körzeti iroda te-
rületén vásárolt és nyereménnyel kisorsolt 1. heti szelvé-
nyek számát és a nyereményt. 

A gyorslistában az x-szel megjelölt szelvényszámok 
2000 forintos, az xx-szel megjelöltek 5000 forintos, az 
xxx-szel megjelöltek pedig 10 000 forintos vásárlási utal-
ványt, míg a megjelölés nélküli számok 1000 forintos vá-
sárlási utalványt nyertek. Az é-betűvel megjelölt szel-
vényszámokat 2000 forintos éléskamra-utalvánnyal sor-
solták ki. 

Mindenkinek 
van egy álma Ö 

Egyetemi tantárgy: a vadgazdálkodás 

A hazai vadgazdálkodás az utóbbi években kiemel-
kedő eredményeket ért el. A vadgazdálkodási eredmé-
nyek további javítására a Soproni Erdészeti és Faipari 
Egyetem erdőmérnöki karán vadgazdálkodási tanszéket 
létesítenek. I t t a hallgatók a vadgazdálkodási tudomány-
ággal kapcsolatos ismereteket sajátít ják ma jd eL A tan-
szék munkatársai átfogó tudományos kutató munká t is 
kezdenek. 

e l n 
— A szovjet olajmezők 

1968-ban 309 000 000 tonna 
kőolajat termeltek, a Szov-
jetunió Központi Statisztikai 
Hivatalának közlése szerint 

— Szörnyű bűntett. Ben-
zinnel leöntötte és elégette 
két l á ny á t va lamint önma-
gát egy 60 éves malaysiai 
férfi, aki t korábban elme-
gyógyintézetben kezeltek. Az 
elmebeteg fia úgy menekült 
meg, hogy sikerült kiszaba-
dulnia a kötésből, amikor az 
apa leöntötte benzinneL 

— Az NDK hanglemezgyá-
raiban felvett Bartók-művek 

sorozata ú jabb két lemezzel 
gyarapodott: az Eterna cég 
most jelentette meg a Cso-
dálatos mandar in t és a Kan-
tata pro faná t 

— Elsüllyedt a Bolivár 
Maru nevű japán teherhajó, 
amelynek hétfőn kellett vol-
na megérkeznie Peruból Ja-
pánba. A Tokiótól keletre 
bekövetkezett szerencsétlen-
ség során a legénység 31 tag-
j a vízbe veszett, ketten meg-
menekültek. 

— Fogadóórát tart ma , 
kedden délután 5 órától 7 
óráig a szegedi városi Nő-
tanács jogi és családvédel-
m i bizottsága a Hazafias 
Népfront Vörösmarty utcai 
helyiségében (Vörösmarty u. 
1.). A kérdésekre Hoffner 
Ferencné ós dr. Szí jártó Éva 
válaszol. 

— Tiltott határátlépés kí-
sérleteiért a szegedi megyei 
bíróság jogerősen egyévi bör-
tönben töltendő szabadság-
vesztésre ítélte Tomics János 
többszörösen büntetett elő-
életű, 25 éves, Budapest, 
XX I I . , Füstös utca 2. szám 
alatti lakost Védekezésül azt 
adta elő, hogy feleségével 
összeveszett, az válni akart 
tőle, s emiatti elkeseredésé-
ben vette ú t já t Szegedre, 
majd innen Szőregre, Tisza-
szieetre, ahol a határőrök el-
fogták. 

— Súlyos büntetés meg-
rontásért. Fellebbezés foly-
tán másodfokon hozott jog-
erős ítéletet a szegedi me-
gyei bíróság Németh József 
42 éves, Szeged. Béke utca 1. 
szám alatti lakos ügyében. 
Tizennégy éven alul i leány-
nyal folytatott viszonyt an-
nak beleegyezésével. Négy 
év és hat hónapi szabadság-
vésztést kapott, amelyet bör-
tönben köteles letölteni. 

A talalékony 
idomár 

— Vaszy Viktor érdemes 
művész, a Szegedi Nemzeti 
Színház igazgatója lengyel-
országi vendégszereplésre 
Wroclawba utazot t ahol az 

— Bódás Péter zongora- — Az UNESCO most meg- operaházban két Puccini-
művész ad hangversenyt hol- jelent, 1967. évi statisztikai művet, , a Pillangókisasszonyt 
nap, szerdán este fél 8 órai évkönyve szerint a könyv- é s a T a s c a t vezenylt 
kezdettel a zeneművészeti k l a d á s b a n a szovjetunió az 
szakiskola hangversenyter- , , ' ' _ 
roében. Műsoron Bach, Bee- e I s ő a világon. A Szovjet-
thoven és Liszt művei sze- unióban 1966-ban 72 977 mű-
repelnek. vet adtak ki. A szovjet 

— Szívátültetések. Szom- könyvtári ellátottság is első 
baton a lodzi 2. számú sebé- helyen álL 
szeti k l in ikán végrehajtották . . . . , , . 
az első szívátültetést Len- — Autóbusz elé tántorgott 
gyelországban. A műtét, Szegeden a Hunyadi 
amelynek során a 15 éve sú- sugárut 46 s z ház 
lyos betegségben szenvedő Tóth Kása Péter, Sze-
harmincöt éves férfi egy ^ed Zászló utca 10 szám 
agyrázkódás következtében f ^ t ü lakos, aki életveszé-
elhunyt fiatalember szívét sérüléseket szenvedett, 
kapta meg, sebészi szem- Az autóbuszt azonnal meg-
pontból eredményesen vég- ^ " ° t t a vezetője, a motor 
ződött, de befejezése után [ " ű k f d é s e miat t viszont se-
három órával az átültetett bességbe razódott a gepjar-

szív megszűnt működn i az l ^ f T í ' 1 t t 
újszíves beteg tüdejében ke- n a k u t k o z o t t A k a r Jelentős, 
letkezett keringési zavarok 
következtében. — New 
Yorkban vasárnap szívátül-
tetést hajtottak végre, egy 
agyvérzésben meghalt 54 
éves gyáros szívét operálták 
be egy 44 éves páciens mell-
kasába, akinek nevét nem 
közölték. 

125 483. 127 483 137 562. 
137 677. 145 976x. 149 410. 
151 817. 154 934. 164 318. 
170 044. 170 194x. 171 084x. 
175 095xxx. 176 031. 180 935 
183 665 é. 698 269. 719 945x. 
720 459. 724 122. 74Ő781x. 
755 948. 764 030. 775 053. 
776 649. 778 430. 790 186. 
793 820. 2 502 064. 2 520 897. 
2 521831. 2 548 035. 2 554 602x. 
2 558 412.2 568 346. 2 571 461. 
2 584 713xxx. 2 593 178x. 
2 599 402x. 2 608 128. 2 608 358. 
2 610 371xxx. 2 615 614x. 
2 616 475. 2 629 069x. 2 634 501x 
2 638 424. 2 638 722. 2 653 042. 
2 659 130. 2 669 258. 2 671 084. 
2 676 745. 2 682 635. 2 683 573. 
2 692 399. 2 703 134. 2 705 533. 
2 709 722 
" 2 710 541x. 2 712 432 2 713 140. 
2 715 870xx. 2 727 478. 
2 731 999x. 2 740 802x. 2 743 762. 
2 760 652. 2 767 736x. 
2 771 683 é. 2 778 849. 2 790 402. 
2 823 188. 2 834 9Ux. 2 835 004. 
2 854 865x. 2 858 179. 
2 860 251X. 

2 865 190. 2 883 607 é. 
2 890 463. 2 895 993. 2 902 414. 
2 903 862. 2 904 683x. 2 908 895. 
2 913 970. 2 916 808. 2 919 288 
2 921 984. 

2 945 119. 2 950 498x 2 957 604. 
3 014 951. 3 021 979. 3 023 283. 
3 028 228. 3 251 494. 3 262 838. 
3 264 040. 3 438 544. 3 446 464. 
3 447 527. 3 449 714. 3 450 462x. 
3 461 899. 3 462 567. 3 474 503. 
9 251 482. 9 253 629. 9 261 898. 
9 265 525. 9 266 999. 9 267 710. 
9 267 794 é. 9 437 887. 9 441 882. 
9 451 636. 9 466 237. 

A nyertes szelvényeket 

1939. január 27-ig kell eljut-

tatni a Sportfogadási és 

Lottó Igazgatóság lebonyolí-

tási osztályához (Budapest, 

V„ Münnlch Ferenc u. 15.). 

A gyorslista közvetlenül a 

sorsolás után készült, az eset-

leges hibákért felelősséget 

nem vál la lunk. 

A halálba menekült 
A budapesti Rendőr-főka-

pitányság büntető eljárást 
indított Spitzer Miklós és 
társai ellen, devizagazdálko-
dás szabályait sértő és egyéb 
bűncselekmények elkövetésé-
nek alapos gyanúja m i a t t 
Az eljárás keretében a ter-
heltek egybehangzó vallomá-
sai és egyéb bizonyítékok 
alapján alapos gyanú merül t 
fel arra is, hogy Péter 
György, a Központi Statisz-
tikai Hivatal elnöke is ré-
szese a bűncselekményeknek. 
Ezért a Minisztertanács 
1968. december 4-én Péter 
Györgyöt állásából felfüg-
gesztette és bűnüldöző szer-
veink — szabadlábon hagyá-
sa mellett — büntető eljárás 

alá vonták. Az eljárás során 

Péter György, aki betegsége 

miat t kórházi kezelésben ré-

szesült, 1969. január 4-én a 

kórházban öngyilkosságot 

követett el, és megha l t A 

többi terhelt ellen a büntető 

eljárás folyamatban várt. 

ÁRAMSZÜNET 

A z Á ramszo l g á l t a t ó Vá l la-
lat köz l i , h ogy 1969. J a n u á r 
13-án 7.30—15.30 ó r á l a a 
Csong r ád i sgt. . Brüssze l i 
kr t . . F o d o r u . . Te lek i u . , 
Osz t rovszk i u . á l t a l ha tá-
rol t te rü le ten 

á r a m s z ü n e t lesz. 

— Lopás miat t indított el-
járást a rendőrség Becsei 
Imréné 35 éves, Szeged, Fel-
ső-Tiszapart 28/c szám alatti 
lakos ellen. Bejárónőként 
dolgozott R. Tamás szegedi 
lakosnál, aki betegsége foly-
tán Becseinére bízta lakása 
gondozását. Am íg a főbérlő 
kórházban feküdt, Becseiné 
különféle értéktárgyakat tu-
lajdonított el a lakásból. 
Előzőleg csalás miatt büntet-
ték már . Ügyét vádemelésre 
hamarosan á tad ják az 
ügyészségnek. 

— Szerencsés kimenetelű vas-
úti összeütközés. Január 5-én. 
vásárnap délután szerencsés ki-
menetelű vasúti összeütközés 
tőrtént Taktaharkány és Sze-
rencs között. A Budapest—Zá-
hony között közlekedő teher-
vonat nyolcadiknak Besorolt, 
timfölddel megrakott kocsija ki-
siklott, s magával rántotta az 
utána következő három teher-
kocsit ls. Ezek közül az egyik 
a szomszédos vágányra zuhant. 
Éppen akkor érkezett a szín-
helyre a Szerencsről Miskolcra 
Indított mentesítő személyvonat 
ls. A húsz kilométeres sebes-
séggel haladő személyvonat ve-
zétője az akadályt Időben észre-
vette. gyorsfékezést alkalmazott, 
de a vonat az akadály előtt 
már nem bírt megállni, s így 
összeütköztek. Az összeütközés 
következtében sem az utasok, 
sem a kísérő vasutasok közül 
senki sem sérült meg. A szak-
véleményező Bizottság megálla-
pítása szerint a kisiklást műsza-
ki hiba okozta. 

A D Á S V É T E L 

Bőrkabátját most ala-
kíttassa, Javíttassa, víz. 
hatlan festéssel. Csor-
dásnál, Szent Miklós u. 
7. sz. x 

Bútoreladás: sezlon, 
kályha, bármasszekrény, 
rekamié, fotelok, szé-
kek. asztalok, ruhaszek-
rény, ágyak, hálószoba-
hó tor, ágybetétek, mat-
racok, sodronyok, var-
rógép, konyhakredenc, 
kombtnáltezekrény. Tele. 
ki u. «. x 

400 forintért, sezlon, 
kétszemélyes háttámlás 
rekamié, székek, fotelok, 
asztal, kombtniltszek-
rény olcsón eladók. 
Szt. György tér 6. 

Trabant vagy Wartburg 
épkoesit vennék fizeté-

si kedvezménnyel. Ja-
nuár 15" 14 580 Jeligé-

a Sajtóházba. 

CJ Íróasztal, ágynemű -
tartó. két párnázott 
szék eladó. Érd.: szom-
bat délután, vasárnap 
egész nap, más napokon 
du. 4-091. Tarjéntslep. 
110 ép. fez. 1. ajtó. C. 
'épeéő. 

Jó állapotban leví 
kályha eladó. Betek U. 
S«/a. 

Be hm 
eladók. 
u. T. 

erősítők olcsón 
Zakariás, Háló 

Kb 50 mázsa trágya el-
adó. Szeged, Szatymazl 
u. 30. 

Kalapácsos daráló eladó, g | | 
szemes és szálastakar- |||| 
mány daráláBira a l k a l - ^ p g ^ . . 

• l ' 
mas, fél lóerős 220 Wol 

I tos villanymotor eladó. 

Megismerkedne érettségi-
zett, dolgozó zró komoly 
Intelligens férfivel 26 
évesig házasság céljá-
ból. ., Fényképes leve-
lekre válaszolok 14 679" 
Jeligére a Sajtóházba. 

E G Y É B 

K lbásztoltő gépek 
adók. Veresáos u. 
sz., emelet. 

Fehér 150—160 kg kö-
rUlt hízó eladó. Érd.: 
Homok u. 10. 

Moszkvics gépkocsi 408-
as eladó. Csongrád. 
Kossuth tér 8. Dr. Kó-
sa állatorvosnál. x 

CO—MB 1000-es Skoda 
személygépkocsi megkí-
mélt állapotban Igényes-
nek ls eladó. Pálíy u. 
4/b. x 

Eladók: kályhák, sezlon, 
rekamié, székek, ruhás-
stekrény, asztalok, tü-
kör, hármasszekrény, 
konyhabútor, ágyak, 
hálószobabútor, virág-
állvány. Kossuth L. sgt. 
32. sz. 

Itt mán gázsparhelt pa-
lackos, óOO-as szinkronos 
Trabant eladó. Lenin 
krt. 61., emelet, ülés. 

200 kg-os hízók eladók. 
Oncsatelep 41. szám. 
Czlrokék. 

4000 km futott 
motorkerékpár 

Tátrán 
olcsón 

eladó. 
14/b. 

Szatymazl 

Csehszlovák fehér csem-
pe, háromszáz darab 
eladó, újszeged. Fürj u. 
oa/b. 

CJ garázsajtó (vas) el-
adó. Földmüvea u. 11. 

Két magyar lgásló 
(nagy) eladó. Cserzy M. 
u. 12. 

Hibátlan 2 lángú gáz-
tűzhely fekete eladó. 
Mikszáth Kálmán n. 13. 
X. em. balra. 

160 kg körüli hízott 
sertés eladó. Szt. László 
u. 19. 

Egy festett garnitúra 
konyhabútor sürgősen 
eladó. Oskola u. 07/A. 
fszt. 1. 

Szép négyszemélyes re-
kamié, fotelágy kony-
hakredenc áron alul el-
adó. Lumumba ú. 26. 
Nagyállomás mellett. 

Modern konyhabútor, vi-
lágos bálószobabútor 
sürgősen eladó. Szt. 
László u. 8. Kiss, 

Eladó 200 1 olajos hor-
dó, 2 db hatszárnyas 
ablak tokkal, príma ál-
apotbsn. Ilona u. 13. 
felső csengő. 

Trágya eladó. Szeged. 
Béketelep. Tarnóczl u. 
3. Érd.: 3 órától. 

Kredenc kettőszázért el-
adó. Párizst krt. 45. 
I. 2. 

Cukorrépa, könnyebb ta-
poskoosl eladó Alsónyo-
más sör 68. Alsóváros. 

Igényesnek franciaágyas 
bálószobabútor olcsón 
eladó, öthalom u. 4. 
Pintérné. 

N A Z A S S A G 

22 éven. 160 cm magas, 
csinos, barna egyetemi 
hallgató nő megismer-
kedne házasság cétlábó' 
magas, szegedi diplo-
mással 24—30 évesig. 

„Megértés-szeretet" 
14168 Jeligére a Saj-
óházba. 

Lakással rendelkező 27 

éves 176 em magas bar-

na, JómegJelenésű Intel-

ligens független szak-

munkás fiatalember 

megismerkedne 22—28 

Jvee megértő csinos há-

zias leánnyal, vagy el-

vált asszonnyal házas-

ság céljából. „Orgonavl-

rág 14 686" Jeligére a 
Sajtóházba 

15 áves 171 cm magas 
tanárnő társaság hiá-
nyában házazs&g céljá-
ból megismerkedne hoa-
zllló, komoly diplomás 
férfival 26—30 éves ko-
rig. Fényképes levele-
ket „Vasárnap 14 225" 
lengére a Sajtóházba. 

30 éves 174 cm magas 
fiatalember megismer-
kedne házasság céljából 
jólelkű leánnyal. Lehe-
tőleg fényképes levele-
ket várok. „Szeretetre 
Vágyom" 14 221 Jeligére e 
Sajtóházba. 

55 éves JómegJelenésű 
özvegyasszony ' hozzáillő 
élettársat keres 58 értől 
64 évig. Két felnőtt csa-
ládom van. Szép ház-
zal egy Ushotd terület-
tel. Csak komoly fér-
fiak keressenek fel le-
velükkeL „Nyugdíjasok 
előnyben 68 801" Jel'gáre 
a vásárhelyi Hirdetőbe. 

érettségizett, 8 év mü-
zafct gyakorlattal ren-

delkező fiatalember ál-
lást keres. „Gyakorlati 
14 189 Jeligére a Sajtó-
házba. 

Fűrészporos kályhák Ja-
vítását vállalom, tartály 
készítését rendelésre 
vállalom, parázstüzhely. 
kisebb kályhák és fü-
részporoskályhák eladók. 
Tolbuhln sgt. 61. sz. 
Lakat,06mühely. 

Csillag utcától a Gaga-
rln iskoláig balkezes ÚJ 
barna férfi bőrkesztyű, 
elveszett. Kérjük Juta-
lom ellenében leadni: 
Csillag u. 7. 

riépjánnű elektroműsze-

rész 8 óv gyakorlattal 

állást változtatna. „Ja-

nuár 14 188" jeligére a 

-ba. 

S (tanfolyamon (Nacyhl-

ghegy) Január 10—3*. 

lg) való részvétel 400,— 

t-t átadó 130—68 te-

lefonon. 

Eladó egy erős paripa, 
egy rakás trágya. Föld-
műves u. 40. 

Eladó príma biztos feeo-
mérős pörköl :gép, sötét-
kék hosszú férfi télika-
bát. 2 mm-es vaslemez. 
PftrizM krt. 3"/e. udvar. 

00 tojásos gyárt petró-
leum-Üzemelésű keltető, 
kép eladó. Szeeed, Hó-
hiárt basa u. 32. 
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Értesítjük ügyfeleinket, hogy ú j postai alköz-
ponti hívószámai az a lábbiak: 

12-399, 13-522, 14-195, 
14-270, 15-004. H K 2 
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2 EV GARANCIA 0 I O N 
RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ 


