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Anna messze földön csodált, széo 
asszony. Ezért esv cseppet sem cso-
dálkoztam. amikor meuhallottam. 
hoav elhaavta a férlét. Géza kitűnő 
ember de Dontosan az a faita férfi, 
akit otthaavnak a szén feleséeek. 
Persze meaértettem méh* fáidalniát. 
és azt is. hoav az eset, teljesen fel-
dúlta. és totálisan a züllés útiára 
tévedt a szörnvű eset miatt. Ivott 
Géza. mint a kefekötő. 

Ezek után nem csodálkoztam, ami-
kor váratlanul megpillantottam eav 
vendéalöben. viszont naavon meale-
Dett. hoev csak eav naav Dohár víz 
állt előtte az asztalon. Hirtelen 
szörrivű avanú ébredt bennem: Gé-
za vaiami rosszban töri a feiét. Ezt 
az embert annvira elkeserítette An-
na hütlenséae. hoav kénes lenne va-
lumi bolondsáaot elkövetni. Naavon 
megsajnáltam szeaénvt. és tétovázás 
nélkül leültem mellé. 

— . . . Anna? — kérdeztem tőle 
mélv részvéttel a hangomban. 

Szomorúan rámemelte tekintetét 
és néma fájdalommal bólintott az-
után visszaejtette feiét ,a mellére. 

Elővettem minden iavekezetemet. 
merc láttam, vaev talán nem is 
annvira láttam, hanem megéreztem 
Géza viselkedéséből, hoev naav bai 
van. és a traeédiát nem csupán em-
beri. de baráti kötelesséaem is mes-
akadálvozni. 

— Te Géza. . . — kezdtem hozzá 
nehéz feladatomhoz —. . •. ugye iga- • 

iAnna 
zam van. ha azt. mondom, hogy ez 
a víz ebben a Dohárban nem valami 
ko„önséses " ' íz. . . 

Újra rámnézett és elismerőleg bó-
lintott. 

— Gondoltam — ieaveztem mes 
önelégültségei, és nem kis büszke-
séggel kéoességeimre. 

Ezután olyanféle ravasz iátékba 
kezdtem, mint amilven a barkóba: 

— Valamiféle kémiai elemek van-
nak benne? 

— Igen — nvögte szerencsétlen 
barátom. 

— Talán cián? — kérdeztem ra-
vaszul. — Vagv Sevenal? 

— Nem — rázta feiét Géza —. az 
nincs benne. t 

— Hanem akkor mi van benne? 
Mi? Feleli nekem de őszintén, te 
bolondos gyerek! ' 

— Hááát . . . 
— Nos? Mit akartál bevenni? Mi 

van ebben a vízben? 
— Nátrium . . . 
— A/ semmiség, de van ebben, 

azt hiszem, más i s . . . . igaz? 
Megint bólintott és folvtatta: 
— Ammónium.. . meg Magnézi-

um. Klorid és 'Jodid . . . 
— Te ió ég! — csaptam össze aka-

ratlanul is a tenverem a megdöb-

benéstől —. nem gondolod, hogy 
kissé telhetetlen vagy? Persze, biz-
tosra akartál menni! 

— . . . meg Hidrogénkarbonát. Me— 
taborsav. meg Metakovasav. meg 
Fluorid . . . 

— Elég! — kiáltottam vadul — 
Nem er-gedem. '---cv mr-údd! Meg-
értetted ? 

Nekidühödve kaptam fel n Doha-
rat és tartalmát kiöntöttem a Dad-
lóra. A közelben álló oincér azon-
nal ott termett. 

— Valami bai van. uram? — kér-
dezte. 

— Bal? Nincs semmi bai — fe-
leltem kis6é lehiggadva. — Kérem, 
hozzon a barátomnak egv üveg bort. 
Én fizetem. 

Géza eavszérre felélénkült, és há-
lásan nézett rám. 

— Köszönöm... — suttogta —. 
. . . köszönöm. Hálásan köszönöm. 

— Semmiség — hárítottam el ma-
gamtól. — És . . . feledd el Annát. 

— Boldogan, ha van bor. 
A oincér elegáns mozdulattal tette 

le az italt, és vette elő a számoló-
blokkot. 

— Egybe számolhatom? — kér-
dezte tőlem. 

Csodálkozva néztem rá. 
— Egvbe? Mivel? 
— Hát az üvea bort. meg az egv 

Dohár Annát . . . Amit ki tetszett ön-
teni . . . ! 

Kikli Tivadar 

KUTATÓ-
LABORATÓRIUM 

* A KGST kőolaj, és gáz-
ipari állandó bizottsága ez 
év júliusi ülésén hozott ha-
tározata alapján nemzetközi 
kutatólaboratóriumot létesí-
tenek Nagykanizsán. A kő-
olaj- és gázipari állandó bi-
zottság választása azért esett 
Nagykanizsára, mert a/, itt 
dolgozó kutatók az olaifúrás-
nál használt öblitöiszapok 
kutatásában és előállításá-
ban nemzetközi hírnevet sze-
reztek. ' 

ZÁRÓÜNNEPSÉG 
Ma. kedden délelőtt. 11 

órakor a Szabadság film-
színházban tartja a Szegedi 
Tanárképző Főiskola a szov-
jet kultúra napiainak záró-
ünnepségét és november 7-i 
emlékünnepségét. Ünnepi be-
szédet dr. Nagv Antal főis-
kolai adjunktus mond. maid 
szovjet zeneszerzők, költők 
műveit mulatják be az is-
kola oktatói, hallgatói. 
JUTALOMBÓL 
A SZOVJETUNIÓBA 

Csongrád megye és Szeged 
12 kiváló KISZ-tagja indult 
el szombaton éjjel a Szov-
jetunióba azzal a háromszáz 
fős különvonattal, amelv a 
Lenin-centenárium alkalmá-
ból vesz részt a november 
7-i ünnepségeken. A fiatalok 
— mintegv két héten át — 
ismerkednek Moszkva és Le-
ningrád nevezetességeivel. 
TÉVÉSZERKESZTÖ 
A SAGVARI 
GIMNÁZIUMBAN 

Farkas József, a Magyar 
Televízió külpolitikai szer-
kesztője tegnap, hétfón dél-
után a Ságvári Gimnázium-
ban vetítette le azokat, a fil-
meket. amelveket szovjet-
unióbeli tudósítóként készí-
tett az iskola diákjairól, 
amikor azok a Leningrád 

, melletti Petrodvorecben. il-
letve Moszkvában jártak. 
Farkas József az intézet egy-
kori diákjaként látogatott el 
a Ságvári Gimnáziumba, hi-
szen tíz évvel ezelőtt ott 
ízerzett érettségi bizonyit-
•ványt. 
NÖVENDÉK-
HANGVERSENY 

A Bartók-jubileumra ren-
dez hangversenyt a Liszt Fe-
renc zeneiskola szülői mun-
kaközössége ma. kedden este 
6 órakor n zeneiskola Tábor 
utcai hangversenytermében. 
A műsorban az intézet, nö-
vendékei szerepelnek. 

IRODALMI KLUB 
KISTELEKEN 

A kisteleki művelődési ház 
a községi könyvtárral közö-
sen irodalmi klubot alakí-
tott. Holnap, szerdán este 
kerül sor az első klubestre, 
amelynek keretében ..Embe-
rek — sorsok" címmel a mai 
szovjet irodalom kiemelkedő 
alkotásaival ismerkednek 
meg a klubtagok. December-
ben Soős Zoltán költő mun-
kásságát méltatja a kis kö-
zösség. A kisteleki művelő-
dési ház klubszinpada egyéb-
ként november 8-án. vasár-
nap délután 4 órakor újabb 
előadást tart „Ítéletek" cím-
mel. A Kisteleki Gyermek-
színpad hasonlóképp bemu-
tatóra készül: legközelebb 
Robin Hood történetét vi-
szik színre a pajtásak. 

ELHUNYT 
KURALI FERENC 

Kurali Ferenc elvtárs, a 
Hírlapkiadó Vállalat megvei 
osztályának a Munka Ér-
demrend ezüst fokozatával 
kitüntetett vezetője, hosszas 
betegség után 45 éves korá-
ban október 31-én elhunyt. 
A Hírlapkiadó Vállalat saját 
halottjának tekinti. Temeté-
séről később történik intéz-
kedés. 

AZ ÉN 
VILÁGOM 

Jászai-díjas színművészünk. 
Kovács János önálló estje 
lesz ma kedden este 7 óra-
kor Szegeden a Bartók Béla 
művelődési központ Vörös-
marty utcai nagytermében. 
Az Én világom címmel hir-
detett műsorban zongorán 
közreműködik Csala Bene-
dek. a Szegedi Némzeti Szín-
ház tagja. 

FÖLDRENGÉS 
Üj-Guineá északkeleti part-

ián. a Port Moresbvtől 800 
kilométernyire fekvő Ma-
dang térségében vasárnap 
reggel hetes erősségű föld-
rengés volt. amelynek követ-
keztében két ember meghalt 
és többen megsebesültek. 

MARIHUANA 
A japán rendőrség letar-

tóztatott három amerikai ka-
tonát. akiknél körülbelül 1 
kiló ' marihuanát találtak. 

Divatújdonság 

Állatkertben 

— Lejjebb, a lapocka alatt vakard! 

e 

Epül az Alföld legnagyobb 

baromfitelepe 
Az Alföld 4egnagyobb és 

legkorszerűbb baromfitelepe 
épül a szentesi Termál Tsz-
ben- Eddig öt, egyenként 
ezer négyzetméteres nevelő-
ház került tető alá és jövőre 
további tizenhárom készül. 
Bennük az Európában első 
helyen álló holland Hybro 
csirkéket tartanak majd és 
már ez év utolsó heteiben 
megkezdik afc épületek bete-
lepítését. Az egész beruházás 

1972-ben fejeződik be. s 
utána évente több mint két-
millió pecsenyecsirkét ad-
hatnak piacra. Az új, gyor-
san fejlődő holland fajta tíz-
tizenöt százalékkal jobb ta-
karmányértékesítő. mint az 
ismert és elterjedt hazai 
fajták vagy a Lohman csi-
bék. 

Ez lesz az Alföld első 
igazi baromfikombinátja. 

Kisorsollak a lottó 
októberi tárpnyeremésiyeit 

A sorsoláson a 43. játékhét szelvényei 
vettek részt 

Az alábbiakban közöljü k 
zeti iroda területén vásárolt 
solt 43. heti szelvények számát 

a szegedi totó-lottó kér-
és nyereménnyel kisor-

és a tárgynyereményt. 
3 840 854 tv. 3 842 722 élés-

kamra ut.. 4 050 118 „lak.-
tex.", 4 050 557 ruházati 
cikk. 4 052 060 vásárlási ut„ 
4 055 024 rádió, 4 056 962 tv. 
4 066 493 rádió. 4 067 410 élés-
kamra ut., 4 069 818 'tv, 
6 177 005 ruházati cikkek, 
6 177 006 ruházati cikkek. 
6 181211 éléskamra ut., 
6 216 638 ki mit választ, 
6 237 992 éléskamra 'ut.,: 
6 248 074 rádió, 6 511 431 bú-
tor lakbér., 6 511 903 tv., 
6 544 969 hűtőgép. 6 571 898 
tv, 6 572 938 lemezjátszó, 
6 602 328 bútor lakbér., 
6 606 422 ki . mit választ, 
7 401 819 r. lemezjátszóval, 
7 420 228 méteráru. 7 423 606 
tv, 7 437 497 háztart. 

utalv.. 7 701 772 rádió, 
7 714 788 utalv., 7 716 899 
háztart gép, 7 717 914 utalv., 
7 721 956 utalv., 7 723 841 
ruházati cikk, 7 730 434 tv, 
7 730 825 háztart. gép, 
7 731 834 éléskamra ut., 
7 732 070 éléskamra ut„ 
7 732 430 utalv., 7 734 516 
utalv., 7 737 422 ruházati 
cikk, 7 754 976 ki mit vál., 
7 760 9R] éléskamra ut., 
7 762 256 bútor. 7 773 763 
Iak.-tex., 7 775 182 hűtőgép, 
7 777 855 éleskamra ut., 
7 779 348 ruházati eíkk, 
7 779 463 utalv., 7 781 700 
tv. 7 782 446 hűtőgép, 
7 789 570 báv. ut„ 7 837 741 
lemezjátszó, 7 838 426 hűtő-
gép, 7 852 136 tv, 7 854 686 
bútor, 7 858 404 ruházati 
cikk, 7 859 805 lemezjátszó, 
7 861 212 utalv,. 7 867 975 
báv. ut., 7 871 404 utalv., 
7 873 749 hűtőgép, 7 880 074 
ruházati cikk, 7 881 34' élés-
kamra ut.. 7 891 236 utalv., 
7 903 490 éléskamra ut., 
7 904 414 ki mit vál., 7 905 009 
ki mit vál., 7 931 911 élés-
kamra ut„ 7 932 738 mosó-
gép, 7 934 527 rádió, 8 845 641 
bútor-lakber., 8 847 289 bű-
tor, 8 862 276 utalv., 8 868 430 
hűtőgép, 8 869 ?35 éléskam-
ra ut.. 8 869 653 éléskam-
ra ut., 9 030 732 utalv., 
9 031 883 éléskamra ut., 
9 034 614 ki mit] vál., 9 035 319 
rádió, 9 041 860 ki mit vál., 
9 061 153 ofotért ut., 9 066 382 
lemezjátszó. 

A nyertes szelvényeket november 20-ig kell a to-
tó-lottó kirendeltségek, az OTP fiókok, a posta útján 
a Sportfogadási és Lottóig azgatóság Lebonyolítási 
Osztályához (Bp., V., Münnich Ferenc u. 15.) eljut-
tatni. 

A gyorlista közvetlenü 1 a sorsolás után készült, 
az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. 

gep, 
fényképezőgép, 

éléskamra ut., 
_ utalv., 7 453 687 
7 464 963 mosógép, 

háztart. gép, 
éléskamra ut.. 
utalv., 7 489 603 

7 499 631 hűtőgép, 
ki mit választ, 
bútor, 7 532 530 

7 538 743 éléskamra 

7 444 886 
7 447 632 
7 449 309 
iak.-tex., 
7 467 642 
7 470 485 
7 470 687 
utalv., 
7 520 815 
7 528 490 
utalv., 
ut., 7 540 798 ruházati 

éléskamra 
cikk. 

u t . 7 547 205 
7 568 566 rádió, 7 581 021 
éléskamra ut.. 7 548 181 
méteráru, 7 592 588 tv, 
7 596 800 tv, 7 612 253 ruhá-
zati cikk, 7 624 537 hűtőgép, 
7 627 797 ruházati cikk, 
7 651 583 ofotért ut„ 7 655 721 
rádió, 7 667 460 ruházati 
cikk, 7 694 668 bútor lak-
bér., 7 696 697 ki mit vál., 
7 696 698 ki mit vál., 7 696 805 

NYÚLVADASZAT 
Vasárnap megkezdődött a 

mezeinyúl-vadászat a Nagy-
Alföldön. Az idén a szokott-
nál kevesebb „fülessel" szá-
mol a MAVAD. A mezei 
nyulak száma ugvanis az 
utóbbi • években csökkent, s 
így a tenvészállománv meg-
őrzése érdekében kevesebbet 
lőnek ki a vadásztársaságok. 

BALESET 
A KUKORICAFÖLDÖN 

Súlyos baleset történt teg-
nap délelőtt 11 órakor a 
deszki Maros Tsz földjén. 
Srankó • József 26 éves. Sze-
ged. Sajka utca 13. szám 
alatti lakos, villanyszerelő 
szakmunkás a szövetkezet 
kukoricásában ittasan lefe-
küdt és elaludt. Közben egy 
Orkán típusú szártépö be-
rendezést vontató traktorral 
megkezdték a kukoricaszár 
betakarítását.. Nem vették 
észre a földön fekvő, mélyen 
alvó embert, akinek a lábait 
a gép vágókései súlyosan ösz-
szeroncsolták. Kórházba szál-
lítás' után bal lábát ampu-
tálni kellett, iobb combján 
pedig nyílt törést és súlyos 
zúzódásokat szenvedett. 

BETÖRT 
A S Z O M S Z É D H O Z 

A rendőrség büntetőeljá-
rást indított Tan Jánosné 21 
éves. Szeged. Kossuth Lajos 
sugárút 99. szám alatti lakos 
ellen, aki lopott kulccsal ki-
nyitotta szomszédja iakásaj-
taját. és egy bundát ellopott. 
A szegedi l-es számú bel-
gyógyászati klinika öltözőié-
ből — amikor barátnőiét 
meglátogatta — egv alkal- j 
mas pillanatban 500 forint 
értékű karórát tulajdoni-1 
tott el. I 

Gyászközlemények 
Fájdalommal tudatjuk. hogy 

drága io cdesan.vánk, nagyma-
ma. dédmama. testvér és rokon, 
HOFEER FERENCNÉ Nag.V Etel-
ka hosszú szenvedés után el-
hunyt. Temetése november 3-án 
13 órakor les/, a/. Alsóvárosi te-
mető kápolnájából. A gyászoló 
család, Petöfitclep, X. u. 510. 

T. 1813 

Mélyen megrendülve tudatjuk, 
mindazokkal a testvérekkel , ro-
konokkal , jó barátokkal, isme-
rősökkel. a Szegedi Építőipar) 
Vállalat dolgozóival, a Kalocsai 
és a Kiskunfélegyházi honvéd-
parancsnoksággal és bajtársak-
kal valamint az Elelmiszcrkis-
kereskedclmi vá l la la l dolgozói-
val. hogy szeretett drága gyer-
mekeink Sanyika és Kal ika . Vi-
rág Sándor és neje Farkas 
Klára október 30-án tragikus 
körülmények között e lhunylak. 
Temetésük november 3-án 11 
órakor lesz a Gyevl temető ra-
vatalozójából. A gyészolo Virág 
és Farkas esalád, Pctőfitelep. 

FUrst S. u. 2. T. 1810 

Mély tájdalommal tudat juk, 
hogy szeretelt leány, testvér, 
sógornő és nagynéni, S Z A B Ó 
ESZTER hosszü betegség után 
elhunyt. Temetése november 
4-én 13 órakor lesz a Dugonics-
temető ravatalozójából. A gyá-
szoló család, Sándor u. 29. 

T.1820 

Szomorú szívvel tudatjuk, 
hogy szeretett fér j , édesapa cs 
nagyapa. DOBSA SÁNDOR éle-
tének 82. évében elhunyt. Te-
metése november 4-én 13 órakor 
lesz a Dugonies-lemetd ravata-
lozójából. A gyászoló család. 
Tündér u. 4 b. T. 181? 

Mély fá jdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett fér j , édesapa, 
nagyapa és sógor. ÖRHALMI 
P A l . életének 11. évében hosszú 
szenvedés lltgn elhunyt. Teme-
tése november 3-án 11 órakor 
lesz a G y e v l temető ravatalozo-
jából. A gyászoló család, Deb-
receni U. 26. T. 1815 

Szomorú szívvel tddat juk, 
hogy szeretett feleség, édesanya, 
nagymama és anyós, M A n K I 
A N T A L N É Szélpál Ilona, életé-
nek 65. é\ében hosszú szenvedés 
után elhunyt. Temetése novem-
ber 4-én 14 órakor lesz a G i e v l 
temető ravatalozójából. A g y á -
szoló család, Lővy S. u. 24., Pe-
tófitelep. T. 1823 

Köszönetet mondok a Járási 
Tanács dolgozóinak. Ismerősök-
nek, lakóknak, kik imádott fe-
leségem. BUNDY JÁNOSNÉ te-
metésén megjelentek, részvé-
tükkel és v irágaikkal mély fáj-
dalmamat enyhíteni Igyekeztek. 
Gyászoló fér je és testvérei. Va-
dász u. 7. T. 1807 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, ba-
rátoknak, kik szeretett halot-
tunk, K O V Á C S EMIL temetésén 
megjelentek, részvétükkel és vi-
rágaikkal mély fá jdalmunkat 
enyhíteni Igyekeztek. A gyá-
szoló család. Bihari u. 1. T. 1803 

Mély megrendüléssel tudatjuk, 
hogy drága kis lányunk, testvé-
rünk és unokánk, GRÉCZI 
Z S U Z S A N N A életének 15. évé-
ben tragikus körülmények között 
elhunyt. Temetése november 
4-cn 12 ó lakor lesz a Gyevl te-
mető ravatalozójából. A gyászoló 
család. T. 1825 
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