
Hal 
a salátán 

A KÖZÉRT egyik pul t ján fehér 
porcelántál állott, tele f ranciasalá tá-
val. A kör a lakú tál á tmérője lehe-
tett negyven centiméter. A francia-
saláta domború tetején egy darabika 
hering hevert, dekorációképpen. A 
hering tehá t a tál szélének min-
degyik pontjától húsz centiméter-
nyire vo l t Egy asszony a pulthoz lé-
p e t t s a tálra muta tva így szólt: 
. K é r e k tíz dekát!". 

A kiszolgáló fogta fehér f akana-
lát, s merí tet t a salátából. Papírra , 
ma jd mérlegre tette. Éppen tíz de-
ka v o l t Az asszony ekkor azt kö-
vetelte, hogy a kiszolgáló a her in-
get is mér j e bele. Az kijelentette, 
hogy nem teheti, a hering azé lesz, 
akire j u t Ar ra h ivatkozot t hogy ha 
az első tíz dekával odaadná a he-
ringet, megfosztaná az á ru t a dí-
szétőL 

Az asszony ezt az álláspontot el-
utasította, s utal t a r ra , hogy a he-
ringet csak egy vevő kaphat ja , mél-
tányos tehát, hogy ez az egy az első 
legyen. Most már beleszólt a vi tába 
egy másik asszony is. Ez azt fe j te-
gette: ha a heringet az első vevő 
sapná meg, az ugyanannyi volna, 
mintha a békekölcsön-húzáson leg-
először a százezier forintot sorsolnák 
ki. Az előbbi asszonyt a hasonlat 
nem győzte meg. Azzal gyanúsította 
meg az elárusítónőt, hogy sa já t ma-
ga a k a r j a megenni a heringet, s 
azért nem a d j a oda az első vevő-
nek, mer t ha az már elment, a he-
ring megehető, tekintve, hogy a m á -
sodik vevő (ha egyáltalán tud a r -
ról, hogy hering is volt a salátán) 
joggal hiheti, azt az elárusítónő már 
az első vevőnek odaadta. 

Az elárusítónő er re felháborodot-
tan utasította vissza a hivatali „sik-
kasztás" kísérletének vádját , de 
hozzátette: amennyiben a heringda-
rabkat el aka rná „sikkasztani", egy-
szerűen vásárolna önmagának tíz 
deka salátát abban a pillanatban, 
amikor abba a tíz dekába a hering 
már automat ikusan beleesik. 

A vita olyan éles lett, hogy a 
fűszerosztályról is á t jö t t néhány ve-
vő és elárusító. Amikor e l ter jedt a 
híre, miről van szó, ú j a b b nézetek 

merültek fel. Egyesek azt hangoz-
tatták, a heringet valójában talált 
tárgynak kellene minősíteni, amely 
azé, aki először igényt tar t rá. Má-
sok azon a véleményen voltaik, hogy 
a hering csak dekoráció, mely a sa-
látába bele se mérhető. Egy oppor-
tunista azt javasolta, a heringet 
u ta l ják át a szomszédos halsalátába, 
miáltal a visszás helyzet egyszeriben 
megszűnik. Ekkor egy magas, ősz 
férfi lépett a pulthoz, s fél kiló 
f ranciasalá tá t kért . 

Feszült csendben csapkodta fa-
kanalával a mérlegre az árusító a 
sa lá t á t Az izgalom a tetőfokára há-
gott, amikor az utolsó lapátkával a 
hering is bekerült a fél kilóba. 
Minthogy a további vita már csu-
pán elméleti értékű lett volna, a vi-
tatkozók szétoszlottak. Magam is tá-
voztam, j<?t mosolyogva egyrészt a 
vevők határ ta lan kiesinyességén, 
másrészt azon, hogy az elárusítónő 
jogtalanul adta oda a heringet a 
magas férf inak, mer t ha nem a tál 
közepe felé tör, hanem egyenes vo-
nalba halad, a hering nem kerülhe-
tett volna bele a fél kilóba, ellenben 
belekerült volna abba a tíz dekába, 
amit én akar t am venni, s amelyről 
ilyen előzmények után természete-
sen lemondtam. 

T A B I LÁSZLÓ 

Autózás közben 

. a . . , — 

— Doktor úr, talán nem kapott rendelőt, hogy kocsi-
ban vizsgál'.' 

Másodpercenként 
százezer művelet 

Gondolatok • • o dle 

Az Országos Műszaki Fe j -
lesztesi Bizottság anyagi tá-
mogatásával a Szegedi Ruha-
gyár egy EMRT—2 típusú 
elektronikus számítógépet 
szerzett be a Szovjetunióból, 
amit tegnap muta t tak be a 
saj tó képviselőinek. Az ú j 
elektronikus végbeosztó 
„agytröszt" másodpercenként 
százezer művelet elvégzésére 
alkalmas, és segítségével 
évente mintegy félmillió fo-
r int ' ér tékű szövet takar í tha-

tó meg. A gép beállításává" 
5,7 fővel csökken a végbeo :. 
tásnál foglalkoztatottak lét-
száma. Az EMRT—2 üzemel-
tetése biztonságos, és mivel 
mechanikus megoldások nin-
csenek alkalmazva — a gép 
tranzisztorizált —így a meg-
hibásodás valószínűsége is 
igen csekély. 

A gép beszerzési költsége 
három év alat t megtérül, és 
mint célgép, továbbfejlesz-
tésre is alkalmas. 

A •megtalált levél Mai csirke 
Még a múlflkorában különös kis értesítés jelent meg 

az apróhirdetések között: „Éviké aláírással levelet talál-
tam." A nem mindennapi hirdetést Csóti Jenő vasutas, 
Szeged. Lenin krt . 68. sz. alatt i lakos ad ta fel, aki az ut-
cán talál t egy borítékot, melyben 300 Ft volt s a már 
említett aláírás. Elhatározta: megpróbál ja visszajuttatni 
a pénzt gazdájának, tulajdonosának, ezért ad ta fel az 
apróhirdetést. Néhány nap múlva jelentkezett a tu la jdo-
nos: Tóth Zoltán fogtechnikus, Szeged, Alföldi utca 22. 
s z alatt i lakos, akinek meglepetésénél csak meghatottsága 
volt nagyobb ezért az őszinte, szép emberi tettért. 

Mint kiderült, a fogtechnikus kisiskolás f ia vitte a 
tandí ja t a korrepetáló tanárnőnek és útközben elvesztet-
te a borítékot. 

A becsületes vasutas nem fogadott el semmi jutal-
mat. Mint mondta, természetes, hogy így cselekedett 

Egyre többen vannak emiberek, akik így gondolkodnak 
és cselekednek, akik a közönyt félrerakva, törődnek má-
sokkal is, — Ha nem kapok helyet 

/ . , , » tyúk lé t r ád kiverem a 
— Temesvári operamfivé- — A Taccs cfmmel a P la j - balhét, 

szek Szegeden. A Varázsfű- bász és Paróka különszáma- ' 
vola ma este 7 órakar kez- ként megjelent az idei szí- H B n O R B I ^ B n i 
dódő színházi előadását Ni- nész—újságíró rangadóról 
colae Boboc, a Temesvári szóló vidám, gazdagon i l-
Operaház karmestere ve- lusztrált lap. Kapható min-
zényli, Sarastro: Mircea Mav- . úísássáirusnál Ara 1 sn 
rodin, Pamina : Mariet ta d e n u j s a s á r u s n a 1 ' A r a 1 ' 5 0 

forint 

Felhívás művelődésügyben 

A Termelőszövetkezetek a néprfűvelésí szerveknek. 
Országos Tanácsa Elnöksége intézményeknek, hogy t 

- és az Országos Népművelési kintsék egyik legfontosa' > 
Tanács nemrégiben közös fe ladatuknak a tsz-dolgozók 
felhívást bocsátott ki, mely- körében végzett k u l t u r á l t 
ben a tsz-tagság kul turál is m u n k á t Arra kell töreked-
képzettségének növelésére ni, hogy a szövetkezeti tagok 
tesz számos javaslatot. A különféle rétegei megtalál-
felhívás megál lapí t ja : a ter- jók a sajátos igényeiknek 
melőszövetkezetek anyagi megfelelő művelődési és 
eszközeinek arányos részét a szórakozási " a lka lmakat az 
szakmai oktatás, az ál talánés intézményekben, 
műveltség fejlesztésére kell A közös felhívás végeze-
fordítani . tűi a kulturál is fe lmeikedet-

A közre adott javaslatok be" érdekelt helyi szervek 
többek között ál landó okta- együttműködését kéri , azt 
tási és kul turál is bizottságok javasolja, hogy szövetkezze-
felállí tását szorgalmazzák, nek közös művelődési . intéz-
ké r ik j hogy a tsz-tagok szá- mények működtetésére.a k ü -
mára szervezzenek különféle lönböző szervek. Légyen a 
tanfolyamokat, tapasztalat- tsz-eknek, az állami gazda -

érdemes Ságoknak, a fogyasztási és 

— Előadóülést tar t csütör-
tökön, június 6-án délután 5 
orai kezdettel a Magyar 
Biológiai Társaság szegedi 
osztálya az Ady téri egyetem 
biológiai előadótermében. Az 
ülésen dr. Liptáik Pál, dr. 
Vámos Károly, dr. Takács 
Ödön, dr. Dómján György, 
Csizmazia György és dr. 
Németh Gábor tar t e lőadás t 

— Országos szántóverseny. 
Most áll í tották össze a 2 
évenként megrendezésre ke-
rülő országos szántóverseny 
idei p r o g r a m j á t A találkozót 
a 600 éves Kecskemét ju -
bileumi ünnepségeinek ke-
retében, augusztus 22—23-án 
a Városföldi Állami Gazda-
ság területén, az 5-ös számú 
főútvonal mellett rendezik 
meg. 

— Buszra zuhant a fa . A 
malaysiai Kuala Lumpur kö-
zeieben egy harminc méter 
magas fa éppen akikor dőlt 
ki, amikor autóbusz haladt 
el alatta. A kocsira zuhanó 
fatörzs hét emibert agyonla-
pított, tizennégyet megsebe-
s í t e t t 

— Több zsák burgonyát 
akar t ellopni a szatymazi 
Finn—Magyar Barátság Tsz 
raktárából Szabó Antal 48 
éves büntete t t előéletű, 
Mindszent Koösuth utca 129. 
szám alatti lakos. A társa-
dalmi tulajdon lopás miat t a 
rendőrség büntetőeljárást in-
dított ellene. 

Grebenisan, ugyancsak te-
mesvári művészek lesznek. 
A vendégek péntek este fél 
8 órai kezdettel a Don Car-
los előadásán is közremű-
ködnek. 

— Nemzetközi fi lmfeszti-
vál. A hagyományosnál egy 
hónappal korábban, június 
5—15. között rendezik meg 
az idén Karlovy Vary-ban 
a nemzetközi filmfesztivált. 
A seregszemlére 18 nemzet 
egy-egy alkotását hívták 
meg, a magyar f i lmművésze-
tet Sándor Pál fi lmrendező 
Bohóc a falon című produk-
ciója képviseli. 

— Halál, ú j szívvel. Ked-
den reggel, kilencven órá-
val a műtét után meghalt 
Antonio Enrique Serrano, az 
első ember, aki Argentíná-
b a n ú j szívet kapott . Serra-
no a műtét után egy percre 
sem nyerte vissza eszméle-
t é t Az orvosi közlemény 
szerint az ú j szív jól műkö-
dött, a halál t egyéb kompli-
kációk okozták. Dr. Philip 
Blaiberg háromnapos kivizs-
gálásra ismét befeküdt a 
fokvárosi Groote Schuur kór-
házba. • Röntgenfelvételeket 
készítenek róla. Blaiberg 
maga vezette a gépkocsit, 
amellyel felesége kíséretében 
a kórházba érkezett. 

— Ruhaneműt lopott lakó-
társaitól Bíró István 36 éves, 
foglalkozásnélküli, bünte te t t 
előéletű, Szeged, Szilléri 
sugárút 27. szám alatti la-
kos. A lopott holmit ér téke-
sítette, az érte kapott pénzt 
sa já t cél jára fordította. A 
rendőrség büntető el járást 
indított ellene. 

cseréke t r z ELYTEL 
dSkol f iataloknak adományozzanak Értékesítési szövetkezeteknek 

a Nyuirdijas szakmaközi Műve- tanulmányi ösztöndíjakat. ktsz-eknek, szakszövetkezc-
lődési otthonban dr. Moholi A z Országos Népművelési tekrtek közös művelődési ot t-

isoa99o Tanács ezen kívül javasolja hónuk, könyvtáruk. 
Káro ly fő i skola i 
film vetítési 

t a n á r . 
S. 

L A K A S 
Dunántúli iparvidéken. 
Nyergesújíalun kettoszo-
bás összkomfortos laká-
som, Duna mellett, bé-
csi országúinál, Vlscoza 
gyárral szemben elcse-
rélném hasonló szege-
diért, egyszobásért is, 
házfelügyelői lakásért 
körtöltésen belül. (Ce-
mentgyár, eternitgyár, 
papírgyár, téglagyár, 
vasbetongyár, kenyér-
gyár 3 km-en belül.) 
Érdeklődni, Csíkhegyi. 
Kossuth L. sgt. 63. x 
Külön bejáratú bútoro-
zott szoba fiatal há 
zaspárnak kiadó. Sán-
dor u. 27/b, Gyovai. 
ÜJ kétszobás összkom-
fort** társasházban le-
vő lakásom egyszobásra 
elcserélném. ,,Gázfűté-
ses" 6881. jeligére a Saj-
tóházba. 
Egyedülálló lány külön 
bejáratú bútorozott szo-
bát keres, klinikák kö-
zelében. ,,7002" jellgé-

Sa^óházba 
Külön bejáratú fürdőd 
szobás bútorozott szoba 
lány részére kiadó. 
Remény u. 34. 
Július 1-töü keresek egy 
csendes albérletet, ha le-
het ldÍB néninél, ahol 
egyedüli albérlő lehetek. 
„Rendes" 6883. jeligére 
a Sajtóházba. 
Igényes fiatalember kü 
lön bejáratú bútorozott 
szobát keres ágynemű-
vel. lehetőleg, külön-
álló épület ls lehet. — 
„Június 12-re" 7054. 
jeligére a Sajtóházba. 
Igényes mérnök bútoro-
zott szobát keres. — 
„7056." Jeligére a Saj-
tóházba. 
Egy udvari bejáratú bú-
torozott szoba kiadó. 
Szeged, Makkosházi ut 
3, sz. 

Flata! házaspár Újszege-
den vagy a Belvárosban 
külön bejáratú bútoro-
zott szobát keres für-
dőszoba-használattal. — 
„Sürgős" 7048. jeligére 
a Sajtóházba. 

apró-
m J 

Nyugdíjas házaspár al-
bérleti szobát keres bú 
torral vagy anélkül, kü-
lön bejáratút. „Sürgős" 
7047. jeligére a Sajtó-
házba. 
Külön bejáratú bútoro-
zott szoba házaspárnak 
vagy két személynek ki-
adó Űj-Petőfitelep, Acél 
u. 18. 
Orosházi lakásomat sze-
gedire cserélném. Érd.: 
Bózsó, Bajcsy-Zsilinsz-
ky u. 9. 
Albérlet külön bejárat-
tal, fűtéssel csak hall-
gatónak vagy tanulónak 
kiadó. Leniú krt. 3.. I. 
bal. 
Bútorozott szoba 2 sze-
mélynek kiadó. Körtöl-
tés u. 73. 
Elcserélnénk Kiskunha-
las központjában levő új 
kétszobás balkonos la-
kásunkat szegediért. — 
„Nyár" 6908. jeligére a 
Sajtóházba. 
Fiatal diplomás férfi 
bútorozott szobát keres 
fürdcbzoba-használattal. 
„Egyedül" 6909. Jeligére 
& Sajtóházba. 
Elcserélném kiskunfél-
egyházi nagyméretű szo-
ba, konyha összkomfor-
tos központi fekvésű la-
kásom szegedi hasonlóért 
vagy kisebb kétszobásért. 
Ajánlatokat .Lakáscsere 
6929." Jeligére a Sajtó-
házba. 
2 db egyszobás-konyhás, 
spájzos lakásunkat el-
cserélnénk kétszobás 
összkomfortra. „Jó hely" 
180 767 jeligére a Hir-
detőbe. 

Külön bejáratú gázfűté-
ses albérleti szoba ki-
adó. Igényesnek is meg-
felel. Csanádi, Tolbuhln 
sgt. 53—55. A. ép.. A-
lépcsöháfz, fszt 1. 

2 szoba összkomfortos, 
lakókonyhás, IV. eme-
leti gázfűtéses szövetke-
zeti lakásunkat elcse-
rélnénk magánházért. — 
„Nyár" 180 846 jeligé-
re a Hirdetőbe. 

Belterületen klllön be-
járatú bútorozatlan szo-
bát keres július l-re 
egyedülálló nyugdíjas ta-
nár, lehetőleg földszin-
ten. „Sürgős" 180 858 
Jeligére a Hirdetőbe. 

Budapesti központi fű-
téses 1 szobámat elcse-
rélném szegedi 1 szoba, 
összkomfortosra. Né-
methné, Hóbiárt basa u. 
5. sz. 

összeköltözők: A Belvá-
ros legszebb helyén 2 
szobás összkomfortos 
déli fekvésű, erkélyes 
lakásomat elcserélném 
2x1 szobás összkomfor-
tért, esetleg az egyik 
lehet szép szoba-kony-
hás vagy garzon vagy 
olyan 3 szobás összkom-
fortért, amely jól levá-
lasztható. „Sürgőé" — 
180 839 jeligére a Hir-
detőbe. 

Külön bejáratú bútoro-
zott szoba két személy-
nek kiadó. Petőfitelep, 
Benczúr Gyula u. 25. 

Dolgozó lányoknak bú-
torozott szoba fürdő-
szoba-használattal kiadó. 
Klauzál tér 7„ L 5. 

I N G A T L A N 

Kettes magánház la-
káscserével eladó. Etelka 
sor 23. Felsőváros. Érd.: 
délután 5 óra után. x 
Új háromszobás össz-
komfortos magánház el-
adó. Kamarás u. 5/b. x 
Főútvonal mellett ház 
lakásátadással olcsón el-
adó. „Szeged" 180596 je-
ligére a Hirdetőbe. x 
Ház eladó. Béketelep, 
Zsámbokrétl sor 12. 
Érd.: Petres u. 20. Ka-

Elado Csongrádi sgt. 43. 
sz. ház, egy lakás-
átadással. Érd.: Árvíz 
u. 20., emelet. x 
Üj OTP-s magánház 
sürgősen eladó azonnali 
lakásátadással. Gyula u. 
3. (Falemezgyárnál.) 

Eladó ház 286 n-öles 
telekkel 2x1 szoba-kony-
hás beköltözhető lakás 
és udvari épületek azon 
n&ll átadásával. Tolbu-
hln sgt. 47 Érd.: dél-
után 4—6-ig. 
2 szoba-konyhás ház 
eladó beköltözéssel. Bár-
ka u. 14/a. Érdeklőd-
ni délelőtt 13-ig. x 
Termelőszövetkezetek, 
szakcsoportok. társulá-
sok, figyelem! 3 szo-
bás, alápincézett, piac-
tér mellett levői sarki 
ház azonnali átadással, 
nagy telekkel eladó. Al-
kalmas szőlő, gyümölcs, 
bor klmérési üzletház-
nak. szolgálati lakásnak, 
raktárnak stb. Gádoros, 
Marx u. 62. Vass. x 

Eladó utca! «1 ház. 
nagy szép lakással, Bel-
város mellett, lehet cse-
relakás. falusi vagy te-
lepi ház 18. „Sürf ős" 
7069. jeligére a Sajtó-
házba. x 

Nagy ház nagy kerttel, 
minden igényt kielégít, 
eladó. Szegedi lakáscse-
rét beszámítok. Sándor-
falva, Dózsa György u. 
32. x 
Lakómentes magánház 
lakáscserével vagy la-
kottan eladó. Hajót u. 
25 b. x 
Deszk, Majakovszkij u. 
4. sz. kisebb ház azon-
nali beköltözéssel el-
adó. x 

Belvárosi fél ház el-
adó. Szoba, konyha cse-
relakás szükséges. Épí-
tési lehetőség van. — 
„Nagy udvar" 7062. Jel-
igére a Sajtóházba. 

Körtöltés u. 53. 
szobás magánház 
mellékhelyiséggel, 
cserével • eladó. 

m. 2 
több 

lakás-

Házai, fél hazat, ház-
részt vennék lakottan, 
vagy részben lakottan a 
Nagyállomas környékétől 
Petőfi Sándor sugárút 
és a nagy OTI által ha-
tárolt területen „Meg-
egyezünk" 180 914 jel-
igére a Hirdetőbe. x 

Nyíl u. 36. sz. fél háa 
eladó lakásátadással, 
délután 4 órától. 
Kétszobás magánház, 
szoba-konyhás cserela-
kással eladó. Szflregl út 
31. sz. 
Eladó Rúzsán kétszobás 
tanya, egy hold bekerí-
tett területtel, mellék-
épületekkel. Érdeklőd-
ni a helyszínen bármi-
kor, levélben ls. Rúzsa 
131. az. alatt. 

Házrészt vennék 50 000 
kp többi megegyezésseL 
„Felsöváros, Fodortelep 
6989. jeligére a Sajtó-
házba. 
2 szoba, konyha, mel-
lékhelyiségekkel ház el-
adó. Retek u. 8/a. 
Munkásszállásnak ls al-
kalmas több helyiségből 
álló ház eladó. „Azon-
nali átadás" 180 931 
Jeligére a Hirdetőbe. 
Ház eladó 514 n-öl kert-
tel. Szőreg. Kossuth o_ 
95 Érd.: Szőreg. Állo-
más, forgalmi Iroda. 

Kétszobás magánház 
mellékhelyiségekkel, gyü-
mőlcsöskerttel eladó az 
öszeszékl állomáshoz kö-
zel. Érd.: Balástya. 
őszeszék 105. x 
Beköltözhető családi ház 
eladó. Petőfi telep, Vin. 
u. 459. x 
Nagyon jó és szép he-
lyen levő telkemet ke-
vés építési anyaggal 
vagy szintén Jó helyen 
levő kertes házrészem 
elcserélném 1 és fél— 
2 szobás lakásért. „El-
adhatók" 180 832 jel-
igére a Hirdetőbe. 

Elcserélném kertes fél 
házrészemet szoba, 
konyha stb. összkomfor-
tos lakásért „1 vagy 
másfél szobás" 180 848 
Jeligére a Hirdetőbe. 

Fél ház eladó lakápát-
adással. újszeged, Aszta-
los u. 6. 

Egy udvari helyiség 
(házrész) padlolva el-
adó, leválasztva külön 
kapubej árássaL Rákóczi 
U. 71. 

Kétszobás kertea ház 
melléképülettel eladó. 
Azonnali beköltözéssel, 
Fodortelep, Késmárki u. 
9. sz. 

Modern és hagyományos 

konyhabútorok 
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2000—5000 Ft-ig 

Most 16 féléből nyú j tunk 
választékot 

S Z E G E D E N 
a Bartók Béla téri 
konyhabútor 
SZAKÜZLETBEN 

Közületeket kiszolgálunk. 

OTP-hitelre is árusí tunk. 

Cs. m. Vegyesiparcikk Kisker. V. 

X.DK. 5068 
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