Fizef-e az óvodás?

Szagos ecei
Vannak természeti csapások. Vulkánikus kitörések, tornádók, földrengések.
Jellegzetességük az, hogy
csak egy-egy szerencsétlen
vidéket bolygatnak meg, a
másikat évezredekig békén
hagyják. Ezért lehet n y u godtan
természeti csapásnak tudni h szagosecetet
Is, amely Időnként az egyetemi étterem salátáit teszi tönkre. A "érmesebb
vendégek olyankv ' n panaszkönyv után é r d e k ű d nek, a higgadtabbak legfeljebb egy vicc poénjára

utalnak: Nem jövünk többet ebbe n vendéglőbe. A
fertőtlenítő szagot árasztó
ecetnek nincsen ellenszere,
minden főpincér! magyarázat a ecetgyárat és annak
hordóit teszi felelőssé.

Ki felel
a csatornáért?

A szagosecet csak a fehér köpenyes vendégeket
zavarja kevésbé. Meg az
egyetemistákat.
Megszokták. Az egyetemi menzákon ugyanilyen szagosak a
saláták. Csakhogy ott mindig. Tán az egyetemi étterem ecetjét használják?

P. F.-né.
mint óvónéni
gyakran viszi sétára a kis
lurkókat.
Elvitte
őket
augusztus 13-án is. A 12-75.
rendszámú 0-os autóbusz kalauzától előzetesen megkérdezte, felszállhat-e Üjszeged
felé az óvodásokkal. Az
igenlő válasz után mutatta
bérletét, s felrakta a kicsiket Aztán kitört a botrány,
mert a kalauz a gyerekek
viteldíját követelte. Mindenféle csalónak lehordta neveltjei előtt az óvónőt, aki
kérdezi, tényleg kell-e viteldíjat fizetni a 6 éven aluli
gyerekekért az autóbuszon,
mert n villamoson ezt egyszer sem kérték tőle.
A 10. AKÖV személyforgalmi osztályén Ismertették
a viteldíj szabályzatot, amely
azt írja elő. hogy balesetveszélyre és annak jogkövetkezményeire való tekintettel
egy felnőtt kíséretében csak

két 6 éven aluli gyermek
utazhat autóbuszon, s értük
nem kell fizetni.
A
Szegedi
Közlekedési
Vállalat igazgatója
közülte,
hogy a szegedi villamoson,
mióta Járnak, díjtalanul és
vita nélkül szállítják óvónő
kíséretében az óvodás csoportokat. ha a csoporttagok száma több is kettőnél.
Kérdés ezekután: 1. Miért
engedett fel az autóbuszkalauz kettőnél több óvodást egy felnőtt
kíséretében? 2. Ha felengedte, megszűnt volna-e a balesetveszély, ha minden gverek viteldíjat fizet? 3. Hogyan lehet. hogy egy városban működő közlekedési vállalatok
kétféleképpen foaiák fel ezt
az ügyet?
4. Talán ezért
nem fognak ezentúl viteldíjat kérni az óvodásoktól a
villamoson is?

Ü{ termékek
- űj tízemben
Üj termékek
előállítását
kezdte meg tavaly a paprikafeldolgozó vállalat. A világpiacon is keresett termékeik választékát baromfipörkölt és tyúkmájkrém készítésével bővítették. Az újdonságokat tavaly a marhahúsüzemben kezdték
gyártani,
amely alig egy év alatt szűknek bizonyult.
Hamarosan elkészül az ú j ,
320 négyzetméter alapterületű
baromfihús-feldolgozó
üzemrész, ahol a jelenlegi 1,
—6 mázsás napi termelés helyett 15 mázsa
alapanyagot
tudnak majd feldolgozni. A
kétszintes épület földszintjeit
lesz a termelőrész, az emeleten pedig laboratóriumokat
rendeznek be.
Az építési
munkálatokat
novemberben
fejezik be, s uténn
kezdik
meg a technológiai berendezések szerelését. A közel 2.5
millió forintos
beruházás
1970 első negyedévében készül el, Illetve akkor kezdik
meg a termelést.

Az ú j házakkal
díszes
Tarjánból írt panaszos levelet Szűcs Ottó, a 109. számú épület egyik lakója.' Valamennyi lakótársa nevében
szóvá teszi, hogy a házból
kivezető
szennyesatorna
hosszabb
ideje
eldugult,
emiatt a szennylé már
u
járdát és az utat Is elöntötte. Hiába szaladgálnak f ű höz-fához. nem találják
a
felelőst, aki kitisztítaná
a
ugyanannyiszor azt csatornát és megszüntetné a
A rádió népszerű műso- an
rában a jókívánsághoz pá- kérdezik meg: miért nincs fertőzésveszélyt. Levélírót'];
rosul a muzsika. Ilyenkor Szegeden elég szórakozó- nem közölte ugyan, de tudomásunkra Jutott, hogy
a
nyáron egy-egy szórakozó- hely?
hely környékén viszont a
Nem lenne természetesen Közegészségügyi Járványügyi
Az
Állami
Biztosító
Több éve nem fizette
a
muzsikához a „Jókívánság". haszontalan
dolog, ha a állomás ellenőre ls sürgős
kért ezüoyben a kötelező
Most éppen a Népkert so- szegedi
aépjármű-szavatos- Csongrád megyei igazgatószórakozóhelyek Intézkedést
riak panaszkodnak a Vi- légfrlssítését nem a legegy- víz- és csatornaműtőt.
sági biztosítás díját a Danú- ságán közölték, hogy a kögadóra, mert esténként nem szerűbb, ősi technika, havia motorkerékpárral
ren- telező szavatossági biztosítás
A
Szegedi
Vízés
Csatortudnak nyugovóra térni a nem a legmodernebb sedelkező Istók Pál petőfitele- alapján térítik meg az idenamű
Vállalat
főmérnökéharsogó tánczenétől. T a - gítségével lehetne megoldapf lakos. A napokban felszóokozott
kárt,
szerint lítást kapott az Afí-tól, hogy geneknek
vasztól-őszig jó néhány le- ni. De akkor is szükség lesz nek tájékoztatása
augusztus 984 forintot nyolc napon be- amely gyakran olyan nagy,
vél íródik
hasonló hang- nyáron szabadtéri vendég- velük első ízben
nemben: hol a Jeges, hol lőkre. ahol bárki kedvére 5-én közölték a hibát, ame- lül fizessen a
mellékelt hogy meghaladja a károko- ;
a Búbos, hol a Csirkecsár- szórakozhat. Még az is, aki lyet aznap meg is vizsgál- csekkre, ellenkező esetben a zó anyagi erejét. Ezért a
da a hibás kitárt ajtajával, esetleg másnap este mint tak. Megállapították.
hogy biztosító a tanács
pénzügyi jogszabály lehetővé teszi az
ablakaival. Aztán szinte ve- házigazda.
kibírhatatlan- az eldugulás a házi csator- osztálya által közadó mód- elmaradt biztosítási
díjak
le egyidőben ugyanannyi- nak találja u muzsikaszót. jnában keletkezett, s annak jára hajtatja be a tartozást. közadók módján való berendbe tétele az Ingatlanke- Levélírónk kérdezi, hogy jo- hajtását. Ha erre sor ke- A második világháború kizelő vállalat dolga. Az IKV gosan követel-e
visszame- rül, az adósnak a havi egy törésének közelgő 30. é v műszaki osztályának előadó- nőleg az ÁB. s valóban le- százalék késedelmi pótlékot fordulója alkalmából p é n jával azonban nem tudtak het-e közadó a biztosítási
teken sajtófogadást tartotis fizetnie kell.
megegyezni az illetékesség díj.
tak a budapesti lengyel KulVigadóban
a
pincérek
búA szabadtéri játékok sitúra Nagymező utcai helyiügyében, ezért augusztus 1 fikere — ahogy Abody Béla jócskát Játszottak, hiába án — mert a szennylé ekségében.
A
részvevőket
mér fölemlegette az ÉS- várakozott. S még ennél ls kor már a záporgyűjtő taTadeusz Hanuszek, a Lenben — nem kis mértékben csúnyább játékot — becsagyel Népköztársaság budafügg attól, hogy a vendég pósdit — Ismert meg a vat fertőzte — a vízmű kipesti nagykövete köszöntöttisztította
n
csatornát.
Aba kulturális élvezetek mel- győri Szúnyogh Ferenc és
te, majd E. W. Ivanczyk
ban
több
mint
fél
mázsa
lett hódolhat-e a gasztro- családja a Hágibnn. A csaezredes, a nagykövetség kaplakátját deszkahulladékot, egyéb épínómiaiaknak is, a művé- ládi menüakció
tonai és légügyi
attaséja
szetek közül Ilyenkor a — javasolják újabb élmé- tési anyagot, s a lakók álemlékeztetett
arra,
hogy
konyhaművészetnek is ki nyeik birtokában — át kel- tal beszórt darabos szeme1939. szeptember 1-éri H i t kell tennie magéért. Ma- lene szövegezni: hármat fi- tet találtak.
ler hordái támadást indított
Négy
gyarán: jó vendéglők, ud- zet — kettőt kap.
Három hét óta egyenlete- még a paprika éra Is 40 fil- Lengyelország ellen, s ezfél adagot szolgáltak fel
varias pincérek kellenek.
A Szegedi Ingatlankezelő sen növekszik a felhozatal, lérrel alatta maradt a ta- zel kitört a második világháború.
előadója kedvező a zöldség- és gyü- valyinéi.
Ezért bántó az, hogy a ugyanis, ráadásul torta nél- Vállalat műszaki
Játékok idejét sokan töl- kül, mert az közben elfo- szerint jelenleg már nincs mölcs-ellátás. A kereskedegyott.
Csak
a
számla
volt
tik komolytalan
Játékkal.
dugulás, a csatorna rende- lemnek sikerült pótolnia a
Gera Jánossal (Szeged, Tá- teljes.
nyár eleji elmaradást.
sen
levezeti a szennylét.
rogató
u. 6.) például a
V. M.
A Zöldség- Gyümölcs Kereskedelmi Egyesülésnél elmondották, hogy augusztus
közepéig a lakosság fogyasztása — a paradicsom és a
n
paprika kivételével — megj haladta a tavalyi szintet:

Muzsikaszó, jókívánság

Közadóként behajtható

Harminc
éve

Komolytalan játékok

A tavalyinál több zöldség
és gyümölcs

Betongyártó
üzemrész

„Magánzárkából
valódiba

Nem mindennapi
esetet műhelyben, csak a felesége,
tárgyalt a szegedi járásbíró- akitől Lovas fizetség nélkül
ság, majd fellebbezés folytán akarta elvinni a megjavított
a szegedi megyei bíróság. Az cipőt. Vitára, majd dulakoügy szereplője Lovas György dásra került sor köztük. A
56 éves, Szeged, Pille utca cipész felesége Lovas Györ20/b szám alatti lakos volt, gyöt visszahúzta a műhelybe,
akiről a büntető eljárásban és rázárta az ajtót, amíg semegállapították, hogy alko- gítség érkezik. A hangoskoholista. Eddig már két al-dásra többen összegyűltek a
kalommal volt elvonókúrán, műhely körül, s az egyik
de eredménytelenül.
kíváncsi benézett az ablaEgy alkalommal cipőt vitt kon, hogy mit csinál Lovas,
javíttatni a lakásához köze- aki abban a pillanatban beli cipész kisiparoshoz. Ekkor levágott az ablakba. A kíis meglehetősen Ittas
volt. váncsiskodó arcán és szemén
A cipész nem tartózkodott a megsérült.
A szegedi járásbíróság úgy
ítélte meg, hogy a cipész felesége jogtalanul járt el. nem
ToiraíbfoS
lett volna szabad bezárnia.
Lovas Györgyöt
ugyan elítélte hat hónapi szabadságvesztésre, a büntetés végrehajtását azonban próbaidőre
Ár augusztus 20-án meg- ezer forintos
betétkönyvek felfüggesztette.
Fellebbezés
tartott
gépkocsinyeremény- száma kimaradt, illetve egy folytán a szegedi megyei bíbetétkönyvek
sorsolásának 5 ezer forintos nyertes be- róság viszont úgy foglalt állapunkban tegnap közölt lls- tétkönyv száma
hiányzott, lást, hogy a cipész felesége
tájából az alábbi Csongrád Ezek szerint a további nye- a Lovastól való félelmében
megyei, szegedi nyertes, 10 remények:
tette, amit tett, hiszen máskülönben nem tudott volna
10 000 FORINT ÖSSZEGŰ BETÉTKÖNYVEK:
védekezni a részeg kunsafttal szemben, akiről feltéteSorozat: Szám:
Gyártmánya:
Tfpusat
Raktári száma
lezhető volt a
tettlegesség,
5
002566
Wartburg
891282
Llmouslne 333
sőt erőszakoskodott, hogy a
5
012176
Volkswagen 1300
289052
megjavított cipőért nem is
5
014894
Wartburg
891280
Llmouslne 353
fizet. Éppen ezért a szegedi
5
015653
Wartburg
Llmouslne 353
891253
megyei bíróság mellőzte Lo5
016830
Wartburg
de Luxe 353
991060
vas
szabadságvesztésének
5
016942
Trabant
192384
Llmouslne 601
felfüggesztését, s elrendelte a
büntetés letöltését.
5000 FORINT ÖSSZEGŰ BETÉTKÖNYV:
519167
Volkswagen 1300
290048
L. F.
A lábatlan! Vasbetongyár
és az Építéstudományi Intézet automatizálási osztályának szakemberei 5 millió
forintból hoztak létre egy
olyan betongyártó
üzemrészt,, amely hagyományos
körülmények között 13—14
millió forintba került volna. Az üzemben megindult
a termelés:
óránként 60
köbméter különböző minőségű
betont gyártanak. A
munkafolyamatot mindössze
egy szakmunkás és egy segédmunkás irányítja. (MTI)

n^eremények

Üdít
Frissít
a DRÉGEL VPALÁN KI
szörp!
Gyártja:
„Szondy" Tsz. Drégelypalánk.
Kapható:
a Szegedi Élelmiszer-kiskereskedelmi V. árudáihan.

Szeged

szobrai

zöldségfélékből 3, gyümölcsből 11 százalékkal
több került forgalomba.
Burgonyából viszont nem
érték el a múlt évi forgalmat — nem igényelt anynyit a lakosság — s a kedvezőtlen
időjárás
miatt
mintegy 230 vagonnal k e vesebb paradicsom és 102
vagonnal kevesebb paprika
jutott az üzletekbe.
Múlt heti jelentés szerint
burgonyából
változatlanul
túlkínálat mutatkozik, tök,
káposzta, paradicsom, p a p rika most már az igények
szerint kerül forgalomba.
Javult a korábbihoz képest a görögdinnye-kínálat.
s egyre több szőlő, szilva
kerül piacra. A paradicsom
és paprika nemcsak elegend ő — a minősége is k i váló.
Rövidesen „újdonságok" is
megjelennek: jön a nemes
körte szezonja, s a
jövő
hétre várható a saszla szőlő, amelyből mintegy 4000
vagonra számít a szövetkezeti kereskedelem. Nagyobb
mennyiségben
kerül az
üzletekbe a magvaváló szilva. az őszi alma a közepesnél jobb termést ígér: a
korai fehér fajta szeptember elején jelentkezik az üzletekben.
A zöldség és gyümölcs júliusi átlagárai — a. paradicsom és a paprika, valamint a kisebb mennyiségben forgalomba került körte, cseresznye és meggy
kivételével — jóval alacsonyabbak voltak a tavalyinál.
Az elmúlt héten például
Budapesten már
csak
a
zöldpaprika tartotta tavalyinál magasabb árát. a többi
zöldség és gyümölcs á r a
tovább mérséklődött. Az ünnep előtti augusztus 19-1 napon a tavalyihoz képest 20—
10 fillérrel volt olcsóbb a
burgonya, 20 fillérrel olcsóbb a vöröshagyma,
s

Széchenyi István
(1791—1860)
(30.) Nem ofc nélkül érdemelte kl „a legnagyobb magyar" elnevezést a reformkor jeles politikusa, aki annyit
tett az ország gazdaságának
felvirágoztatásáért.
Szegedi
homokköszobrát
Markup Béla készítette a panteon számára.
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