
Új triticale-
fajták 

A Mezőgazdasági Minősí-
tő Tanács a napokban két 
üj triticale fajtajelöltet elő-
zetes elismerésben részesí-
tett. Mégpedig a Triticale 
NO—57-, és a Triticale NO 
—64-et. Mindkét fajtaje-
lölt azonos alapanyagból 
származik. Nemesítője dr. 
Kiss Árpád. 

A szegedi táj homokvi-
dékein is egyre nagyobb 
tért hódít ez az új gabona-
fajta, s beigazolja a hozzá-
fűzött reményeket. Viz- és 
tápanyag-igényesebb ez a 
növényfajta, mint a rozs. 
Fehérjetartalma 3—4 szá-
zalékkal több, a vegetációs 
ideje hosszabb mint a ro-
zsé, zöldtakarmány-ter-
mesztésre is kiválóan al-
kalmas. A kalász hosszú és 
produktív, megdőlésre vi-
szont hajlamos. A tanács 
mindkét fajtajelöltet ala-
pos, megfontolt értékelése 
alapján részesítette előzetes 
elismerésben. 

Hatvanéves a „paprikaőrség" 

Krimi 

Közlemény 

1908-ban Csonka Ferenc 
vegyész elhatározta, hogy az 
őrölt paprikát ellenőrzi. Ka-
pott is e célra a mai I. ke-
rületi tanács épületében egy 
kis szobát, ahol laboratóri-
umot rendezett be. Az ellen-
őrzésre az adott okot, hogy 
sokszor „kocogott' a foga 
alatt a paprikásétel. Fogott 
egy városi szolgát, akinek a 
kíséretében kiment az ak-
kori paprikapiacra és min-
den zsákból vett mintát. 
Szidták is a kofák a város 
hatóságát, mert azt hitték, 
így akar a város ingyen pap-
rikához jutni. Nagy volt az-
után a meglepetésük, ami-
kor a követelményeknek 
nem megfelelő paprikákat a 
városi szolgákkal bevitette a 
laboratóriumba. 

Csonka Ferenc vegyész az 
1870-es élelmiszer-hamisítási 
rendelet értelmében járt el, 
de elkobzási hatalma nem 
volt mindaddig, míg a bíró-

ság ezt el nem rendelte. A 
paprikákat az időben közön-
séges kőporral hamisították. 
Értesítette erről a bíróságot, 
amely nyomban intézkedett. 
Ugyanekkor értesítette a 
Földművelési Minisztériumot, 
amely elrendelte a fűszer-
paprika malomban történő 
ellenőrzését. 

Szegeden akkor 4—5 pap-
rikaőrlő malom volt, ami na-
gyobb apparátust kívánt, vi-
szont az evek során felsza-
porodott 10-re. A Bon-féle 
házban (mai Postaigazgatóság) 
volt a gyógyr.övényiroda, en-
nek az ellenőreit bízta meg 
a minisztérium a paprika el-
lenőrzésével. Ha egy őrle-
mény lejött a kőről, meg-
kapta az első zárolási jegyet 
és addig nem volt szabad a 
malomból kivinni, míg a 
végleges zárolást meg nem 
kapta. Akkor négy minőségi 
fajta volt: édes, félédes, ró-
zsa és erős. 

Dr. Elekes Jánosnak több 
évi munkájába került, hogy 
a szegedi csípős paprikából 
olyan minőséget tudott a 
gyomorbetegek asztalára ten-
ni, amiből teljesen hiányzott 
a capsaicin (a csípősség). Ezt 
a paprikát liszt finomságára 
őröltette és ez lett az ötödik 
minőség, a csemege paprika. 

A múltkoriban olvastam a 
Dél-Magyarországban, hogy 
megjelent a csípős csemege 
paprika. Ez megtévesztő fo-
galom, mert az ország kb. 5 
százaléka szereti a csípős 
ételt, s ezért nem érdemes 
minden fogyasztót félreve-
zetni, hiszen már hozzászok-
tak az emberek a csemege 
paprika csípősségmentes vol-
tához. Gondoljuk meg, mit 
jelent, ha a gazdasszony 
minden gyanú nélkül bele-
teszi az ételbe a szokásos 
adagot! 

Waltner Mihály 
ny. főpaprikaellenőr 
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— Uram még van egy lövése . . . 

KÉPERNYŐ 
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— Egy hét múlva, szep-
tember 6-án nyitja kapuit a 
Budapesti Ös2i Vásár, ahol 
mintegy félezer ipari és ke-
reskedelmi vállalat, szövet-
kezet és magánkisiparos ál-
lítja ki termékeit Az öszi 
vásárt a Hungexpo a BNV 
főtere körül elhelyezkedő 
pavilonokban, összesen 31 
ezer négyzetméternyi terüle-
ten rendezi. 

— Tanácskozás a hűtő-
gépgyártásról. Szeptember 2 
és 6 között rendezi Egerben 
a II. magyar h ütőgépgyár-
tási kongresszust a Gépipari 
Tudományos Egyesület a 
Diósgyőri Gépgyár, a Hűtő-
gépgyár és a Finomszerel-
vénygyár közreműködésével. 
Több mint 200 hazai és 100 
külföldi szakember jelentet-
te be részvételét a kong-
resszusra. 

— Lovas kocsiba szaladt 
személygépkocsival Szegeden 
az Ogyesszai körúton dr. 
Papp József csólyospálosi la-
kos, aki sérülést szenvedett. 
Az ügyben a vizsgálat fo-
lyik. 

Helytörténeti olvasókönyv 

Szeged múltja írott emlékekben cimmel az m. J. vá-
rosi tanács vb művelődésügyi osztálya kiadásában jelenik 
meg dr. Oltvai Ferenc levéltárigazgató dokumentumgyűj-
teménye, mely a város 1222-től 1945-ig terjedő történe-
tének levéltári anyagát tartalmazza. 

Szeged középkori irott emlékei, latin nyelven, már 
megjelentek Reizner János Szeged monográfiájában, de 
újkori történetre vonatkozó forráskiadványunk nincs. Ez 
az összeállítás didaktikai hasznosságán túl szemléltetési 
anyag a helytörténeti ismeretek alsó, közép- és felső-
fokú oktatásához. Forrásfeltáró segédeszköznek készült a 
magyarázatokkal ellátott anyag, s egyben a város törté-
nete iránt érdeklődőknek is hasznos, érdekes olvasmány. 

Viszonylag kevés példányszámban jelenik meg, ezért 
a Móra könyvesbolt muris gyűjti az előjegyzéseket; az 
igényeket a megrendelések sorrendjében elégíti ki. 

X ÉRTESÍTJÜK a lakosságot, 
hogy a szegedi Klinikák részére 
(Somogyi B. u., Lenin krt. kö-
zött! terület) a klinikák belte-
rületen 2 db nagyvasvázas tr. 
állomást 10 kV-oa és 1 kV-os 
földkábelt létesítettünk és azokat 
1966. aug. 31-én FESZÜLTSÉG 
ALA HELYEZZÜK! — A fenti 
időponttól kezdődően a tr. állo-
mások és földkábelek érintése 
életveszélyes és tilos, azokon 
történt bárminemű rongálás tör-
vénybeütköző cselekmény, mely 
büntetőit von maga utan. DAV 
Szegedi Üzletigazgatósága. Sze-
gedi Szer. vez. xS. 36 607 

— Különös dolgokat mű-
velt szerdán a francia fővá-
rosban egy idült alkoholista. 
z\ párizsi metró egyik al-
kalmazottja figyelt fel a he-
vesen gesztikuláló fiatalem-
berre. A furcsa alak lcsza-
ladt a sínekre és eltűnt az 
alagúlbun. Nemsokára meg-
érkezett a következő állo-
másra, ahol betörte a kira-
katokat, majd futva távo-
zott. Ezután a csatornán fel-
mászott egy bérház emeleti 
lakásába, ahonnan a búto-
rokat kiszórta az ablakon. 
Tűzoltók és rendőrök tették 
végül ártalmatlanná. 

— Két öráu belül elfogták 
a betörőket. Betöréses lopás 
miatt a Csongrád megyei 
rendőr-főkapitányság letar-
tóztatás mellett büntetőeljá-
rást indított Juhász István 19 
éves, Szeged, Kossuth Lajos 
sugárút 72/b, Németh Imre 
19 éves, Szeged, Kormányos 
utca 19., Szerencsés Mihály 
18 éves, Ásotthalom, VII. 
kerület 953., Török György 
19 éves. Szeged, Tolbuhin 
sugárút 79. és D. Ferenc fia-
talkorú szegedi lakosok el-
len. Augusztus 28-án hajnali 
2 óra tájban a lakatot le-
feszítették a Bakai Nándor 
utca 32. szám alatt levő élel-
miszerbolt ajtajáról, beha-
toltak az üzletbe, s mintegy 
2 ezer forint értékű árut 
vittek el. A betörést követő 
két órán belül a rendőrség 
elfogta a tetteseket. 

— Szirmai Jenő, a SZÖ-
VOSZ elnöke csütörtökön 
Glasgowba utazott, ahol részt 
vesz a Szövetkezetek Nem-
zetközi Szövetsége központi 
bizottságának és mezőgazda-
sági bizottságának ülésén. 

— Bulgária gépgyártása 
termelését idén 1967-hez ké-
pest 32 százalékkal növeli. 
Ennek az iparágnak a ter-
melése 1975-ig az 1970-es 
szint kétszeresét fogja el-
érni. 

— Aszüsodik a szóló. Meg-
lepő hír érkezett Tokajhegy-
aljáról: a világhírű szőlővi-
déken megkezdődött azaszú-
sodás. Elsősorban a déli fek-
vésű táblákon tapasztalható 
ez a kivételes minőséget biz-
tosító töppedési folyamat. A 
próbaszüreteken már 14—17 
cukorfokos mustokat szűr-
tek. Hasonló cukortartalmat 
a korábbi években csak 
szeptember közepe táján ta-
pasztaltak, tehát csaknem 
három héttel előbbre tart a 
szőlők érése. 

— Elő „fehérjegyárak". 
Hogyan lesz az algából és 
a növényi törmelékekből hal-
hús, vagyis milyen utat tesz 
meg az egyszerűbb fehérje, 
amíg értékes állati fehérjé-
vé válik? — ezzel a kér-
déssel foglalkozik közös ku-
tatásában dr. Ponyi Jenő, a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia tihanyi biológiai kutató-
intézetének osztályvezetője és 
dr. Rolf Kleine, a Hailei Fi-
ziológiai Kémiai Intézet 
munkatársa. A közös kísér-
letek során megállapították, 
hogy az algákat és a szer-
ves törmelékeket fogyasztó 
planktonrákok alakítják ki 
táplálékukból a fehérjéket, s 
mintegy készen „tálalják" a j 
halaknak. 

Emlékezés Karinthyra 
Tegnap múlt harminc éve, 

hogy egy Siófokról küldött 
telefonhírre megbolydultak a 
pesti redakciók. A nagy na-
pilapok és a kis folyóiratok 
szerkesztőségeiben mindenki 
arról beszélt: hiába hajtott 
végre rajta egy világot lázba 
hozó bravúrműtétet a svéd 
sebész, Olivecrona, mégis 
meghalt minden magyar hu-
moristák legnagyobbika, Ka-
rinthy Frigyes. A három év-
tizede halott íróra a televízió 
kicsit sietve emlékezett meg, 
hiszen a szerda esti adás ép-
pen egy nappal járt előtte a 
csütörtöki évfordulónak. Ez 
a sietség egyébként az egész 
műsorra jellemző volt! Kicsit 
kötelességmunkaként össze-
csapottnak hatott a Takács 
Mari által felolvasott méltató 
szöveg, s éppígy az illusztrá-
cióként programba iktatott 
feldolgozások sem minden-
ben voltak hívek Karinthy 
szelleméhez. Sajátos módon 
éppen a régebbi adaptációkat 
jellemezte a szorosabb azo-
nosulás. Azokat, amelyekben 

a már szintén halott Mányai 
Lajos, Ladányi Ferenc meg-
elevenítő művészete idézte 
Karinthy írásművészetét. E 
régebbi feldolgozások mellett 
igy különösképp fáradtnak 
tűnt A bűvös szék újabb 
filmvariációja, amelynek jó 
másfél évtizede készült cel-
luloidelődjét olyan nevek je-
gyezték, mint a szintén halott 
Uray Tivadar. 

A szerda esti emlékműsor 
szerkesztője, Szalay Károly 
sokkal elevenebb, sokkal több 
ötlettel megspékelt összeállí-
tással is kirukkolhatott vol-
na. Hogy mást ne mondjunk, 
ha a kamera elé hívja Ka-
rinthy néhány, ma is élő kor-
és sorstársát, ha elviszi a né-
zőt az író kedvenc kávéhá-
zaiba. egyszóval, ha tv adta 
lehetőségeket jobban kihasz-
nálja. sokkal jobban a néző 
elé idézhette volna Karinthyt. 
az embert. Kár, hogy ezzel 
az Idézéssel teljesen adósunk 
maradt! 

A. L. 

A holtak ÜJ FILMEK 1 
Gyászközlemények 

A Szegedi Evangélikus Egy-
házközség mélységes fájdalom-
mal tudatja, bogy fáradhatatlan, 
hűséges lelkipásztora, BENKO-
CZY DÁNIEL f. hó 29-án reggel 
csendesen elhunyt. Augusztus hé 
30-án délután 3 órakor temetjük 
az evangélikus temetőben. 

Mély fájdalommal tudatom, 
hogy szeretett férjem, KONDASZ 
JÓZSEF, életének 70. évében 
hosszú szenvedés után elhunyt. 
Temetése augusztus 30-án 15 
órakor lesz a Dugonics-temető 
ravatalozójából. Gyászoló fele-
sége, Francia u. 10. T. 1237 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, kik 
szeretett halottunk, PÉTERF1 
ISTVÁN temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal mély 
fájdalmunkat enyhíteni Igyekez-
tek. A gyászoló család, Lomnlczl 
u. 133. T. 1236 

Képzeljük el a szobrászt, 
gyönyörű női portrét mintáz-
va, s midőn kifaragta az arc 
minden bújának, rezdülésé-
nek apró vonulatait, a száj 
mintázásához érkezve kihagy 
fantáziája, elfogy türelme, s 
holmi édességbolti cukorkát 
vagy kisebb méretű mézes-
kalács-szívet tapaszt az orr 
alá. Ilyen illúziórombolást 
csapott befejező képsoraival, 
gyermekcipős kadenciájával 
ez az új magyar film. Pedig 
Fintér József forgatókönyve 
többet akar és tud mondani 
egy rendőrségi dosszié ese-
ménykrónikájának pusztán 
dokumentumízű, riportszerű 
adaptációjánál. A képer-
nyőn visszapörgetett, a játék-
filmek sablonjelmezeivel fel-
öltöztetett, mérsékeltebb igé. 
nyekkel készült Kék fény-tí-
pusú sorozatoknál: a televízió 
bűnügyi dokumentumfilmjei-
nél. A tényleges főszereplő 
ugyanis — érzésem, de a lá-
tottak után nem egyértel-

Szilaj hívogató 
Napokkal ezelőtt 

a Sándorfalvárói 
Sövényháza felé 
vezető úton új 
táblák tűntek fel. 
Nem közlekedés-
szabályozó jelzé-
sekről van szó, 
hanem az arra 
utazók figyelmét 
hívják fel arra, 
hogy: „Csikócsár-
da — 3 kilomé-
ter". Aztán már 
csak „2 kilomé-
ter", majd egy ho-
mokos bekötő út-
nál nyíl: „600 mé-
ter". Még csikófe-
jet is festettek a 
rikító sárga táb-
lákra, oly hívoga-
tóan, hogy nem 
tudtam ellenállni 
a kísértésnek, s 
elhatároztam, csa-
ládommal kirán-

dulok az erdőszéli 
csárdába. 

El is mentünk. 
„Látjátok — 
mondtam a gye-
rekeknek —, már 
csak 3 kilométer". 
Aztán kettő, majd 
600 méter, befor-
dultunk a jó mi-
nőségű dűlőúton, 
jobbról-balról er-
dő, ott a ház, az 
lesz: megálltunk. 

Csend. A ház 
mögött építkezés 
nyoma, de éppen 
nem dolgoztak. A 
közelben mint egy 
nagyobb cirkuszi 
porond: csikóug-
rasztó. 

Bennünket is be-
ugrattak. A sán-
dorfalvi termelő-
szövetkezet csikó-

neveldéje melletti 
csárda még nem 
készült el. Az ide 
hívogató táblákat 
azonban szilaj mó-
don előbb helyez-
ték el az út men-
tén. Ugy látszik, 
még nincsenek 
„betörve" ezek a 
csikók — illetve 
nem gondolták a 
csárda létrehozói, 
hogy lesz, aki ko-
molyan veszi a 
táblákat és e pro-
paganda hatására 
el is megy a csár-
dába. Azt azon-
ban a gyanútlan 
látogató nem tud-
ja — erre még 
nincs jelzés —, 
mikor nyitják meg 
az erdei csikó-
csárdát? 

M. T. 

Csomagoláshoz jól értei dolgo-
zót raktárba azonnali belépéssel 
felveszünk. Csökkentett munka-
idő. líniversal Ktsz. Szeged, Ve-
resács u. 47. xS. 56 501 

Nagykereskedelmi vállalat gya-
korlott GÉPÍRÓKAT azonnali ha-
tállyal alkalmaz. Fizetés megál-
lapodás szerint. ÜVÉRT, Szeged. 
Gutenberg u. 12. xDK. 732 

ADMINISZTRÁCIÓBAN JÁR-
TAS nyugdíjasokat alkalmazunk. 
UVÉRT, Szeged, Gutenberg u. 
12. xDK. 792 

A Cs. m. HUsiparl Vállalat 
vágóhídi telepére felvesz rakodó 
— árukísérői munkakörbe férfi 
segédmunkásokat. Illetmény: a 
kollektív szerződés szerint. Je-
lentkezés: Szeged, Maros u. 21-23. 

XDK. 9989 
Kőműves szakmunkást, festő 

szakmunkást, raktári segédmun-
kást, valamint szüreti időszakra 
gépkorstrakodókat felveszünk. 
Jelentkezés a Pincegazdaság 
munkaügyi osztályán, Tábor u. 
3. sz. alatt. xDK. 795 

Gyakorlott rádlő-. televízió mű-
szerészeket felveszünk. Jelentke-
zés Szegedi Elektromos Ktsz. 
Kállay Ödön u. 6. Telefon: 13-390. 

xDK. 795 
Szőregi Palackozó éjjeliőrt al-

kalmaz. Jelentkezés a palackozó 
üzemben, xDK. 794 

Munkásokat, 

alkalmazottakat 

keresnek 

Gyakorlott gépkocsivezetőket 
nyerges gépkocsira, gépkocsira-
kodókat azonnali belépéssel al-
kalmaz az EPFU, Szeged, Osz 
u. 4. 

Anyagkönyvelésben. állóeszköz 
nyilvántartásban Jártas, képesí-
tett könyvelői vizsgával rendel-
kező dolgozót felveszünk. 
„Gondnok" Jeligére a kiadóba. 

A Szegedi Nemzeti Színház 
asztalost felvesz állandó mun-
kára. xS. 56 599 

A Csongrád megyei Gabonafel-
vásárló és Feldolgozó Vállalat 
szegedi körzeti üzeme felvesz 
asztalos, lakatos karbantartót, 
gáztüzelésű szárítóhoz fűtőt és 
nyugdija s udvaros-kályhafűtőt. 
Cim: Vértanuk tere 6. xS. 56 625 

A Rostkikészftő Váll. építőipari 
részlege felvesz: kőműves, bádo-
gos szakmunkásokat, kubikoso-
kat és segédmunkásokat. Fizetés 
megegyezés szerint. Jelentkezés: 
hétfőn, csütörtökön, szombaton. 
Szeged, Béke u. 11-13. xs. 56 626 

kőműveseket, műköveseket, par-
kettásokat, kubikosokat, kőmű-
vesek mellé segédmunkásokat 
felvesz. Fizetés: szakmunkások-
nál 8—19 Ft-os órabér plusz tel-
jesítménybér. segédmunkasoknál 
7,50—8 Ft-os órabér plusz telje-
sítménybér. xS. 86 698 

Ipari nagyvállalat osztályveze-
tői állás betöltésére több éves 
szakmai gyakorlattal, közgazda-
sági egyetemi végzettséggel ren-
delkező közgazdászt keres. „Au-
gusztus" 36 624 jeligére jelentke-
zéseket a Hirdetőbe kérjük le-
adni. xS. 56 624 

GANZ-MA VAG ALKALMAZ: 
esztergályos, marós, lakatos, he-
gesztő, öntő, kovács, galvanizáló 
(vegyésztechnikus), szak- és be-
tanított munkásokat, továbbá 
férfi segédmunkásokat. A vidéki 
szakemberek részére díjmentes 
szállást biztosítunk. SZABAD 
SZOMBAT VAN. Jelentkezés sze-
mélyesen vagy Írásban a válla-
lat munkaerőgazdilkodásán. Bu-
dapest, Vin. ker. Vajda Péter 
u. 10. 

mű meggyőződésem szerint 
— nem a filmben lezajlódé 
gyilkosság tettese, illetve ál . 
dozata, hanem a bún feltárá-
sának módszere, pontosab-
ban akadálya. 

Névszerint: nem a nyilas-
múltú sekrestyés, akinek a 
hóhérok kegyetlen logikájú 
életösztöne — hosszú évekkel 
később is — csak újabb gyil-
kossággal ígérheti élete sötét 
foltjának titokban maradá-
sát, hanem a templom fiatal 
papja, aki véletlenül tud a 
bűnökről, de aki nem beszél-
het: a gyónás szentsége tiltja 
azt számára. A film meneté, 
nek fővonala tehát az a ket-
tősség, ami ebben a falusi 
tisztelendőben lélektanilag 
lejátszódik. Humánuma, tisz-
tessége vallomásra ösztönzi, 
olyan vallomásra, amivel bí-
rósági koronatanú lehetne — 
ám feljebbvalója tanácsára, 
hivatása parancsára nem 
szegheti meg a gyónási titok 
szentségét. Dilemmája, mely-
ből egyetlen ártatlan kiszó-
léssal mégis nyomra vezeti a 
rendőrséget, azoknak az er-
kölcsi normáknak ellent-
mondására utal, annak a sza. 
kadéknak áthidalására biztat, 
ami ma is tátong az egyházi 
és társadalmi kötelmek kö-
zött. 

Nem vagyok róla meggyő-
ződve . . . — írtam feljebb, 
aminek egyszerű oka, hogy a 
film arányaiban kevesebb 
jutott erre a papra. Helyette 
Wtedermann Károly rendező 
monoton ritmusú dialógusok-
kal igyekszik megtölteni a 
sovány cslekményt, ráadásul 
valószínűtlen befejezést, ka. 
nyárit hozzá. Semmiképp 
sem ér többet tipikusan ka-
landfilmes. kopottas-agyon-
használt fogásnál az olyan 
jelenet, ahol a gyilkos, elfo-
gatása előtti másodperceiben, 
az élet könyörtelenségolról 
elmélkedik rettegő áldozatá-
val, sőt a hamarjában ártal. 
matlanná tett 
rendőrnek is 
— tarkójára 
tett pisztollyal 
— lelkizni 
kezd. 

N. I. 

Nö| munkavállalókat válogatói Szegedi Epító Ktsz, Szeged, 
munkára felveszünk. Jelentkezni Brüsszelt krt. 8., vlzvezeték-sze-
lehet a MÉK szegedi és szatv- reléket, bádogosokat, gázszerelő-
mazi tranzittelepén. xS. 56 602 ket, lánghegesztó lakatosokat, 
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