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B S E D E 
Elektron mikroszkóp 

Cudar dolog egy büntetés, ha az 
embernek ki van centizve a havi 
zsebpénze. Különösen hónap végén 
katasztrofális, amikor már nem is 
futja a maradék roncsból. De a 
rendőr nem kérdezi, hogy zsebpénz-
ből, konyhapénzből vagy takarékból 
fizetünk-e, csak adja a nyugtát, és 
oda könyveljük, ahová akarjuk. Nem 
lehet ingyen szabálytalankodni. Min-
dennek megvan az ára: gyorshajtás-
nak, szabálytalan előzésnek, tilos 
parkírozásnak, mindennek. 

Radar Ferit is megbüntették. Ke-
rek háromszáz forintot kellett neki 
leszámolnia, mert a „nyakkendős" 
autó megfogta. Túl buzgón nyomta 
Ferkó a gázpedált, az úton akarta 
visszanyerni azt az időt, ami elfe-
cserészelt így aztán még jobban el-
késett, és az a pénz is bánta, amit 
aszkétikusan megtakarított a havi 
háromszázakból a házassági évfor-
dulóra. 

Elsötétedett családi boldogságának 
kis horizontja, mert az ünnep, íme 
már itt van, három nap múlva, és 
pont most húzták ki a zsebéből az 
esemény tőkéjét. Most aztán lesz, 
ami lesz, az élet azt az egyetlen le-
hetőséget kínálja, hogy otthon tö-
redelmesen bevallja a büntetést, és 
kikunyerálja rá a pénzt. 

Büntetés 
Sárika nem csinált nagy ügyet be-

lőle. A szokásos versét mondta föl. 

Ha én nem ülök melletted, sose 
vagyok biztos abban, hogy megúszod 
az autózást. . . De ez volt 
az utolsó eset, hogy egyedül elen-
gedtelek . . . Mert te nem nézel se 
jobbra, se balra, csak nyomod a gázt, 
mint süket az ó la j tót . . . — stb., stb. 
S miután indulatosan odavetette a 
három Kossuthot az asztalra, kicsit 
durcásan, de bizonyos megértéssel 
kevergette tovább a rántást a babfő-
zelékhez. 

Radaroknál ennyivel ki is pipálták 
az ügyet, ha csak azt nem veszem, 
hogy másnap a hivatalban Ferkó 
mégis közreadta legújabb közlekedé-
si tapasztalatát, meg a felesége meg-
értését. De Rczernyákéknál csak ez-
után kezdődött a háborúság. Mert ta-
Ian mondanom sem kell, Rezernyá-
kot is megcsípte a rendőr. Rá is rá-
mértek háromszáz forintot. 

— Tudod, amikor befordultam, ak-
kor már láttam én valami táblát, de 
csak hátu l ró l . . . — magyarázta ott-
hon. — Nem kellett visszafordulnom, 
hogy megnézzem, mert már ott is 

termett a rendőr, és kellőképpen 
kommentálta az esetet. íme, ez lett 
a vége. . . 

Rezernyákné is fizetett. Nem olyan 
békésen, nem olyan belenyugvással, 
mert zengett az ég, meg a plafon, 
meg a csillár, de mit lehet tenn i . . . 

Rájár a rúd erre az osztályra, mon-
dogatták a vállalatnál, mert Rezer-
nyák után Csicsóka, Csicsóka után 
meg Gesztenye szaladt a csőbe. 
Mindegyiket háromszázzal intették 
rendre. 

— Nagy ellenőrzés volt mostaná-
ban . . . — vigasztalták egymást az 
autósok. 

— Bizony, úgy összekeverték most 
a forgalmat, hogy még a hivatásosok 
sem tudják, mitől KRESZ-kessenek: 

A négy megbüntetett viszont ha-
mar kiheverte a csapást. Valameny-
nyien megkapták otthon a családi 
kasszából a büntetést, és még ittak 
is rá a végén. 

Volt miből, mert amikor elszámol-
tak, Radarnak kétszáz, a többieknek 
meg éppen ötven-ötvennel több ma-
radt az affér után. Egyszerű ennek 
a számtanja: egy-egy ötvenesért köl-
csön adta Radar a cédulát. S jól-
lehet, italra nem adnak pénzt az 
asszonyok, nagyon jól tudják, hogy 
a közlekedésben senki sem lehet 
okos. Sz. S. L 

Acs S. Sándor felvétele 

A szegedi biológiát központban nagy teljesítményű, japán 
gyártmányú elektron mikroszkópot szerelnek. A JEOL 100 
B típusú, százhetvenezerszeres nagyításra képes készülék 
összeállítását Takashi Hayashi japán mérnök végzi. A 80 
ezer dolláros műszert az UNESCO támogatásával vásá-
rolták. A mikroszkópot május közepére állítják össze 

TANSZÉKI 
HANGVERSENY 

Nagy Éva zeneművészeti 
főiskolai hallgató és Szűcs 
Lajos főiskolai tanársegéd 
tanszéki tanári hangverse-
nyét rendezik meg a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola 
Hamán Kató utcai épületé-
ben ma, szerdán este fél 8 
órai kezdettel. A kiállító 
művész: Lelkes István főis-
kolai adjunktus. A zenei 
műsorban egyebek között 
Vaszy Viktor Toccatája is 
elhangzik. 

MESTER-
BÉRLFT 

A filharmónia mesterbér-
leti sorozatában holnap, csü-
törtökön este Mihály András 
jónevű Budapesti Kamara-
együttese látogat Szegedre. A 
Tömörkény zeneművészeti 
szakközépiskola nagytermé-
ben este 8 órakor kezdődő 
programban Sziklay Erika 
énekel, s a műsoron Schön-
beig. Sztravinszkij és Szöl-
lösy András müvei hangza-
nak el. 

ÉTELMÉRGEZÉS 

Április 14-én. vasárnap 
delelott ételmérgezés gyanú-
javal négy beteget szállítta-
tott kórházba a Komárom 
megyei Sur község körzeti 
orvosa. Ugyanazon a napon 
újabb betegek keresték fel 
az orvost, valamennyien lá-
zasak voltak és hányingerre, 
hasmenesre panaszkodtak. 
Vasárnap estig 28 suri lakos 
került kórházba. Hétfőn és 
kedden ismét többen lettek 
rosszul. Vasárnaptól kedd 
délig összesen 57 beteget 
szállítottak a mentők kór-
házba. Állapotuk nem súlyos, 
valamennyiüket enyhe étel-
mérgezéssel ápolják a tata-
bányai és az esztergomi kór-
házakban. A megyei KÖJÁL 
a , helyi közegészségügyi 
szakemberekkel közösen vizs-
gálja a tömeges ételmérgezés 
okát. 

FOTÓKIÁLLÍTÁS 
A JANCSÖ" 
KOLLÉGIUMBAN 

Tegnap, kedden délután 2 
órakor dr. Kulka Frigyes 
professzor, rektorhelyettes 
nyitotta meg a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem KISZ 
fotókörének fotókiállítását. 
A Jancsó-kollégium társal-
gójában kiállított képeket öt 
napig lehet megtekinteni. 

MÁRCIUSI SÖR 
— APRILISBAN 

Forgalomba került az üz-
letekben és a vendéglőkben 
Márciusi sör elnevezéssel 
egy újfajta hazai főzésű sör-
ital, amelyet Szegeden is pa-
lackoznak. A Rocky-Cellár 
és a Mátyás sör közötti mi-
nőséget képviseli ízben, za-
matban és tartósságban. 

f I „mm m I » 

Huvos ido 
Várható időjárás szerda 

estig: Változóan felhős idő, 
elszórtan, inkább csak kele-
ten esővel, mérsékelt, időn-
ként élénk északi, északke-
leti szél. Hűvös marad az 
idő. Várható legmagasabb 
nappali hőmérséklet szer-
dán: 8—13 fok között. Tá-
volabbi kilátások péntek 
reggelig: Túlnyomórészt fel-
hős idő, megismétlődő esők-
kel. Legmagasabb nappali 
hőmérsékletek 8—12 fok kö-
zött. 

SZÍRIAI 

TAPASZTALATOK 

A TIT megyei szervezeté-
nek gyógyszerész csoportja 
holnap, csütörtökön délután 
5 órai kezdettel rendezi meg 
soronkövetkező klubestjét az 
orvosegyetem gyógyszerész-
tudományi karának Eötvös 
utcai tantermében. Dr. Ko-
vács László egyetemi docens 
tart, színes diapozitívekkel 
kísért előadást A cédrusok-
tól az Eufrátesz gátig — 
stíriai tapasztalatok címmel. 

ŰJRA 

A PERMETEZÉSRŐL 

Lapunk március 26,-i szá-
mában „Permetezés — csak 
virágzás után" címmel, a 
méhészeti ÁFÉSZ felhívását 
közöltük. Ezt a pontosság 
kedvéért, a Csongrád megyei 
Növényvédő Állomás városi 
főfelügyelője a következő 
mondattal egészíti ki : „A 
gyümölcsfákat, az erdei és 
díszfákat, a bokrokat, vala-
mint — a burgonya kivételé-
vel — a kertgazdasági és 
szántóföldi növényeket a vi-
rágzás tartalma alatt — a 
virágbimbók feslésétől a vi-
rágszirmok lehullásáig terje-
dő időben — méhekre ve-
szélyes növényvédő szerrel 
kezelni tilos!" 

I 'OGADÖÖRA 
A SZEGEDI 
AUTÓKLUBBAN 

A Csongrád megyei Köz-
lekedésbiztonsági Tanács so-
ron következő jogi. közleke-
déstechnikai és műszaki ta-
nácsadó óráját dr. Keresz-
tes Mátyás és Juszt Gyula 
tartják április 18-án, csütör-
tökön délután 4 és 6 óra 
között a Szegedi Autóklub 
helyiségében, Kossuth Lajos 
sugárút 101. szám alatt, a 
rókusi vasútállomással szem-
ben. 

JELENTKEZZENEK 

A KÁROSULTAK 

A Csongrád megyei rend-
őrfőkapitányság nyomozást 
folytat Kiss Eszter, 48 éves, 
Szeged, Rákóczi utca 71. 
szám alatti lakos ellen, aki-
ről megállapították, hogy 
több személytől lakásszerzés 
címén pénzt csalt ki. A 
rendőrfőkapitányság kéri, 
hogy akiket Kiss Eszter meg-
károsított, s eddig még nem 
tettek ellene feljelentést, je-
lentkezzenek a főkapitány-
ságon a Kossuth Lajos su-
gárút 22—24. szám alatt a 
IV. emelet 417-es számú 
szobájában, vagy telefonon 
— 13-490-es számon a 392-es 
mellékállomáson. 

IFJÚSÁGVÉDELMI 
TANÁCSKOZÁS 

A Szegedi Járási Gyermek-
és Ifjúságvédelmi Munkabi-
zottság tegnap, kedden dél-
előtt tartotta ülését, amelyen 
Baks, Kübekháza és Röszke 
albizottságai számoltak be 
tevékenységükről. Kübekhá-
zán olyan kezdeményezés 
született, ami arra, hívja fel 
a felnőtt lakosságot, hogy 
társadalmi összefogással se-
gítsék a fiatalok helyes ma-
gatartásra nevelését. Az ülé-
sen megvitatták az utógon-
dozott fiatalok munkába ál-
lításának tapasztalatait is. 

A példa ragadós 

— Mi ez a két fészek egymás felett? 
— Emeletráépítés . . . 

Húsvéti Leányvásár 
Az operett népszerűsége 

változatlan. A szombati 
Leányvásárt is végigmulat-
ta a szépszáfnú közönség, 
Várady Zoltán finoman. íz-
lésesen muzsikáló zenekara 
ú j főszereplőt, az Operából át-
rándult, elegáns, és szépen 
éneklő Szabady Józsefet 
(Tom Migles) kísérte. De ki-
jutott a tapsokból a gátlás-
talan milliomost alakító 

Katona András és az örök-
ifjú Décsy Györgyi kettősé-
nek, meg a többieknek, a 
reklám- és pénzember Jef-
fersonnak: Herczeg Zsolt-
nak, a nyüzsgő serifnek: 
Jachinek Rudolfnak, a jó-
humorú csaposnak: Brill-
mann Istvánnak, a börtönőr: 
Gémcsi Imrének és J im: ifi. 
Rácz Imrének is. 

Kisiklott egy tehervonat 
Balesetek oz utakon 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett testvér, sógor, 
nagybácsi, rokon és barát, TÁR-
NOK ISTVÁN n.v. tisztviselő, 
f. hó 14-én rövid szenvedés után 
elhunyt. Kívánságára elham-
vaszlatjuk. Búcsúztatása ham-
vasztás után a Belvárosi te-
metőben lesz. Tárnok Nán-
dor és családja, Gogol u. 28. 

T 6693 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
szeretett édesanya. nagymama 
és dédmama, MAGYAR K. IM-
IIÉN f: Bernovits Etel, életének 
87. évében rövid szenvedés után 
elhunyt. Kívánságára elhamvasz-
tatjuk. Búrsúztatasa hamvasztás 
után lesz. A gyászoló család. 
Nádas u. 8. T 6692 

Mély fájdalommal tudatom, 
hogy szereteti Térjem. REVESZ 
MIHÁLY szabó, életének 86. évé-
ben rövid szenvedés után el-
hunyt. Temetése április 18-án 13 
órakor lesz a Dugonics-temető 
ravatalozójából. Gyászoló fele-
sége és a rokonság. Gém u. 4. 

T 6690 

Fájó szrvvcl tudatjuk, hogy 
szeretett édesanya, nagymama, 
özv. BÁLI JÚZSEFNE Hajdú Er-
zsébet, életének 68. évében rö-
vid szenvedés után elhunyt. Te-
metése április 18-án 15 órakor 
lesz a Református temető rava-
talozójából. A gyászoló család. 
Magas u. 6. T. 6688 

Szomorú szívvel tudatjuk, 
hogy szeretett édesanyánk, JE-
NFI JANOSNE Strirzki Róza, 
életének 66. évében hosszú szen-

Gyász-
közlemények 

vedés után elhunyt. Temetése 
ápr. I7-én 15 órakor lesz az. Al-
sóvárosi temető ravatalozójából. 
A gyászolo csalad. T 6686 

Mély fajdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett édesanya, nagy-
mama és testvér, özv. GAJDA 
ISTVANNÉ Röth Mária, életének 
80. évében rövid szenvedés után 
elhunyt. Temetése ápr 18-án 15 
órakor lesz a Dugonies-temetö 
ravatalozójából. A gyászoló csa-
tád, Garam u. 3. T 6685 

Megrendülve tudatom. hogy 
drága jó feleségem. BOZÓKI JO-
ZSEFNE Molnár Ilona, ápr. 12-
én rövid szenvedés után el-
hunyt. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása a Belvárosi temető 
kőlumbáriumából családi sír-
helybe helyezzük dága hamvait. 
Bozóki József, József Attila 
Sgt. 44—46. T 6684 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
KÁLMÁN MARGIT hamvasztás 
utáni búcsúztatása ápr. 19-én 15 
órakor lesz. a Belvárosi temető 
urnalárolójából. A gyászoló csa-
lád, József Attila sgt. 76. 

T 6681 

Szeretett testvérünk, ISTVAN-
FFV BEI.A MAV-nyugdíjas, Ju-
hasz Gyula u. 8. sz. alatti volt 

lakos meghalt. Kívánságára el-
hamvasztottuk. Szeretett halot-
tunk hamvait a Dugonics-teme-
tőben helyezzük örök nyuga-
lomra 1974. április 19-én 15 óra-
kor. Szívünkben örökké él. Gyá-
szoló testvérei. T 6679 

Tudatjuk. hogy HERCZEG 
MARTON hamvasztás utáni bú-
csúztatása ápr. 19-cn 14 órakor 
lesz a Belvárosi temető urnatá-
rolojából. A gyászoló csalad, Ol-
halom u. 1/B. T 6695 

Megrendülve tudatom azokkal 
akik szerették, ismerték és be-
csülték. hogy egyetlen szeretett 
fiam. TITELY JÁNOS, rövid, de 
súlyos szenvedés után 1974. ápri-
lis 14-én elhunyt. Temetése 
hamvasztás után. Ozv. Miklóssy-
né. 

Drága jó bátyára, CSAPLÁR 
JÁNOS, volt szegedi gimnáziu-
mi lanar 61 éves korában Buda-
pesten meghalt. Dr. Várhelyi 
Gyuláuc Csaplár Margit. 

Hálás köszönetünket fejezzük 
ki mindazon rokonoknak, bará-
toknak, szomszédoknak, ismerő-
söknek. a Felszabadulás Mgtsz 
Cipönagyker Váll. és IKV dol-
gozóinak. akik felejthetetlen fe-
leségem és édesanyánk, id. FÖR-
GETEG MIIlALYNÉT utolsó út-
ján elkísérték, koszorú- és vl-
rágadományaikkai fájdalmunkat 
enyhítették, valamint ezúton kö-
szönjük meg az I. Belklinika or-
vosainak és ápolóínak áldozatos 
munkáját . A gvászoló család, 
Sándor u. 32. T 6683 

A MÁV vezérigazgatóságá-
nak közlése szerint hétfőn, a 
hajnali órákban Szajol ál-
lomáson egy tehervonatból — 
az eddigi vizsgálat szerint 
műszaki okból —* 26 kocsi 
kisiklott. Ennek következté-
ben a pálya elzáródott. Két 
vasúti dolgozó megsérült. Az 
anyagi kár jelentős. A sze-
mélyszállító vonatokat a késő 
esti órákig kerülő útirányon 
át közlekedtették, illetve a 
forgalmat átszállással bonyo-
lították le. A baleset oká-
nak kivizsgálását a rendőrség 
a MÁV szakértőinek bevo-
násával megkezdte. 

Tóth Sándor. Röszke. Rá-
kóczi utca 40. szám alatti 
lakos segédmotor-kerékpár-
ral közlekedett, s az E5-ös út 
kereszteződésében nem adott 
elsőbbséget az ugyancsak 
motorkerékpáron haladó Far-
kas György, Mórahalovn, VI. 
kerület 5. szám alatti la-
kosnak, akinek utasa Daka 
Judit, Domaszék, Tanya 473. 
szám alatti lakos volt. Az 
összeütközés következtéberí 
Farkas súlyosan, utasa köny-
nyebben sérült. Tóth Sándor 
segítségnyújtás nélkül elment 
a helyszínről, de egy szemta-
nú utána ment és feltartóz-
tatta. amíg a közlekedési 
rendőrök a helyszínre nem 

érkeztek. Az ügyben a vizs-
gálat folyik. 

Mihályteleknél, az E5-ös 
útra vivő bekötő úton gép-
kocsival akart megfordulni 
Kovács Ferenc, Szeged, Hu-
nyadi János sugárút 75. szám 
alatti lakos. Nem vette fi-
gyelembe a mögötte motor-
kerékpárral haladó Bende 
Lajos, Mihálytelek, Szegfű 
köz 7. szám alatti lakost. 
Összeütköztek. A motoros és 
utasa, aki öccse volt, sérü-
lést szenvedtek. 

Ittasan közlekedett motorke-
rékpárral az E5-ös úton Laczó 
József, Kistelek. Jókai utca 19. 
szám alatti lakos, a falc-
mezgyár előtt, fékezés nélkül 
nekiszaladt a megállóban egy 
induló csuklós busznak. A 
motoros súlyos sérülést szen-
vedett. 

A védtöltésen a MÁV gép-
állomásnál vaskorlátnak sza-
ladt kölcsönkért motoron Pé-
ter István, Szeged, Gyula ut-
ca 5. szám alatti lako6, aki-
ről a vizsgálat megállapítot-
ta, hogy ittasan vezetett. 
Utasa Rácz László, Szeged, 
Lomnici utca 39. szám alatti 
lakos volt, aki a bukás kö-
vetkeztében súlyos sérülést 
szenvedett. Az ügyben a 
vizsgálat folyik. 
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