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H Í R E K 
— A magyar-szovjet barátsági 

hónap a lka lmábó l március 18-án, 
csütörtökön este 6 órai kezdettel az 
MSZT tudományos és művészeti 
szakosztályok k lub jában (Horváth 
Mihály-utca 3. I. emelet) Dr. Ma-
dácsi László Volkov: Szívügyünk 
című szovjet szépirodalmi könyvé-
ből tart könyvismertetőt, amely a 
szocialista kereskedelemmel foglal-
kozik. 

— A Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület szegedi csoportja március 
19-én, pénteken délután 6 órai 
kezdettel az MTESZ Horváth Ml-
hály-utcai előadótermében ©A vil-
lamoseneggiagazdálkodás időszerű 
kérdései© c ímmel vetített előadást 
tart Gádor Endre, a Nehézipari 
Minisztérium Villamosenergiaipari 
Igazgatóság Műszaki Fejlesztési 
osztályának vezetője. 

— A Magyar-Szovjet Társaság 
orosz nyelvtanfolyam bizottsága a 
Magyar-Szovjet Barátsági Hónap 
a lka lmábó l pénteken, március 19-én 
az orosz nyelvtanfolyamok tanárai 
és hallgatói részére az MSZT Tu-
dományos és Művészeti szakosztá-
lyának k lub jában (Horváth Mihály-
utca 3. I. emelet) este 6 órakor 
klubestet rendez. A klubest kereté-
ben az egyetem orosz intézete és a 
tanfolyamok hallgatói adnak orosz 
nyelvű műsort. 

— Az édesipar húsvétra sztaniol-
ba csomagolt nyúl-, tojás- és csir-
kealakú csokoládéfigurákat készít. 
A Budapesti és a Szerencsi Csoko-
ládégyár hat-hétszázezer darabot 
áll ít elő. Színes cukortojás-drazsé-
ből háromezer mázsa készül. Ezt a 
Budapesti Keksz- és Ostyagyár 
gyártja. 

A tejárusító üzletek vasárnapi nyitvatartási idejéről 
A Szegedi Éle'mDzerkl'.kere-kedPimi | vaeárr.aptál kezdődően a vasárnapi (e 

Vállalat vezetdsége értcvlti tejula'vány. IJűket reggel 7 6s 9 óra közölt az aláb-
nyal rendelkező vevőit, hogy f. hő 21.1 bi ürudákban vehetik át:-

Petőfi felep 46. számú áruda. XT. u. 703 szám. 
Fodor lelop és UJ-Peőfl lelop 10. ?z. áruda Vásárhelyi sgt. 9°. 
Újszeged 17. számü áruda. Vedres u. 11. szám. 
Felsővaros 62. számú áruda, Sziliéri egt. 32. 
Fesőváros 9. számú áruda Festő u. 7. szám. 
Belváros 8. számú áruda, Széchenyi lér 6. síám. 
Belváros 31. számú áruda, lenln u. 15. szám. * 
Móraváros 1. számú áruda. Petőfi Sándor sgt. 65. szám. 
Móraváros 32. számú áruda. Tolbuchin cgt. 73. srám. 
Alsóváros 53. ezámú áruda. Apriiis 4. útja 67. szám. 
Alsóváros 58. számú áruda, Mátyás lér 17. szám. 
Alsóváros 82. számú áruda' Hat|ynssor. 
Rókus 12. számú áruda. Kossuth Lajoe sgt. 73 szám. 
Rókus 60. eoalmú áruda. Szert István tér ő. szám. 

— A Szegedi Szalámigyárban 

17-én, szerdán délután fél 5 óra-
kor a kultúrteremben filmvetítés 
lesz. Előadásra kerül a ©Kínai cir-
kusz© című f i lm. 

— A szarvasi szülőotthonban 
hétfőn délután Sú lyán Jánosné 
szarvasi asszony hármas ikreket 
szült, két f iút és egy leányt. A Vö-
röskereszt és az M N D S Z helyi szer-
vezete sok a jándékka l kedveske-
dett az anyának és gyermekeinek. 
A gyermekek életképesek s nagy 
gondossággal ápol ják a kicsinyeket. 

» P á r t k i r e k 

Értesítjük a Párttörténet I I . év-
folyamon tanuló propagandistákat, 
hogy az ismétlések és összefoglalók 
levezetéséhez ú j útmutató érkezett, 
melyet a Pártoktatás Házában át-
vehetnek. 

Agit.-prop. osztály 

Tekintet-tói arra hogy átállás hónap 
közben történik, feltehető hogy «ok 
fogyníztúr.ak ninoa meg a (ejutalvány 
vasárnapi (V bei fid) szol vénre. Ezért 
Véri n: vállalat vezetősége, hogy a leg-
közelebbi tejváaárlile alkalmával kér-
jenek igazolást az áruda vezetőjétől 
arról a telmennyifégről, amelyet min-
det.' nap álvesznok Az árudavcwe ő|öl 
kapott Igazolást a lakásukhoz legköze-
lebb eső vasárnapi tejdrusitó boltnak 

faját érdekükben legkésőbb 18-ár.', ceü-
törfökön adják le. melynek alapján 
az áradavezetöknek módjukban á'I 
ma'Jd Igényojket összesíteni ée vasárnap 
ra a lojet kellő időbér.1 megrendelni. 

Arudai dolgozóinkat utasítottuk, 
hogy a változásra minden vevőnket 
figyelmeztessenek é» az Igazolásokat 
mindéi.' további nélkül adják ki. 

A Szegedi Elelmjjzerkiskeres. 
dejmi Vállajat vezetősége 

IRATSZEKRÉNYT megvételre keres 
ütegedI Kéziszerszámgyár Rigó u. 38 
CSONKRA DM EGYEI Scprőgyár azonnali 
belépésre felvesz oeprőköt" ezakmun-
I ásokuf, innulókötőkot és férfi segéd-
munkásokat Szeged Moezkvnj krt. 4. 
szám Telefon: 25—73. 
A SZEGEDI Háziipari Szövetkezet kere.q 
szövőszékkel rende'fcezö rongyszőnyeg 
szövőket és mintás toron ál! i-zönyeg-
ezövökot cndlizö és gomblyukkötőgép-
pel rendelkező nőket Sztálin kr j 21. 
sz üzemben. 
OLDALKOCSIS, vagy o«dalkoc«it is el-
bíró motorkerékpár, korea megvéte're. 
•Sztálin krt. 19. Iroda Bemutatás hét-
köznap 8—16 óráig. 
KÉT drb 750 köbcentis Jó állapotban 
lévő használt oldalkocsis motorkerék-
pár vásárolunk. Szegcdi Szálloda és 
vendég'á.t.ó V. Szeged Kölcecy ti. 9 
SZAKKÉPZETT hnItókát é® lóápolókait 
felveszünk. Jolenfkezéa Szöged. Apáca 
u 11. flz.ám 

KÉT drb kétaknás kályhát megvétel, 
re keresünk. Szegedi lio|.sped. 
MEGVÉTELRE kcreeür k 1 drb Jókmr-
ban lévő 500 cm> vagy ennél nagyobb 
o]da'koc«i« motorkerékpárt. Alánja o-
kat a Szegedi Gázmű részére kérünk. 
JÖKARBAN lévő használt, norszivógé 
j»kc? vesxünk MAV Igazgatóság 
Anyagosztály Szeged, Koeeuth L. egt. 
8, szám. 

MUNKAGÉPKEZELÖKET és trak'oroso. 
kat sürgősen felvesz a deszki gépállo-
más. Jelentkezni mindennap reggel 7. 
t«l dé'után 4 óráig. 
ELADÖ rekamié, szekrény. Megtekint-
hető 4 órától Dugonics u. 10 
KÜLÖNBEJARATU büforozo't szobát 
Teresünk azonnatra, dolgozó férfi ré-
szére. A Rigó utcai közelében. Tavasz 
utca 3/c. 
EGY fehér mé^y gyermekkocsi eladó. 
Pásztor u. 60 
F1ASK0CA eladó. Külső Vásárhelyi sgt-
124 szám 
SZEKRÉNY. 2 szemé'ye® rekamié 180 
széles, toilett tükör eladó Újszeged 
Ifállay u 12/a. 

HÖDMEZÖVASARHELYI lakásom elcse-
rélném szegediért. Érdeklődni Szeged 
Tolbuchlr1 sg'. 39. Lukáce. 
JAN1JAR 0-án Somogyi te'epen egy 
szentbernáthegyi kutya elveszett, He 
ki névre hallgat. Becsületes megtaláló 
Jutalomban részesül. Somogyi (ejep, 
14 u. 825. 
MAGANYOS rő albér'etl bútorozott 
szobát keres azonnalra. Cím: Sül iné, 
Apponri A. u. 19. I. 
BŐRKABÁT alakítás. Javítás, vízhation 
festéssel Csordás bíírruhakérai őné] Szt. 
Miklós u 7 Felső város 
SAROKHAZ fele része Petőfi S etet. 
88. az. e'adó. Érdeklődni Április 
4. ütkt 7 T 1 
FARKASKUTYÁT pároztatásra. t;szfa 
fajta Szukát ere leg vételre ls keresek. 
UJraeged. Feleöklköiösor 8. 
JüTÁLLÓTRAGYA o|axió. Sándor u 22. 
7 ÉVES paripa s kjsvagon trágya el-
adó. Petőfi Sándor s«t 31 íai 
RETIKUL cipő. kesztyű, aktatáska fes-
tése minden ezir ben Csordásnál, S-ent 
Miklós u 7. Felsöváros. 
HÁZFELÜGYELŐI lakásom elcserélném, 
föbéreíjért vagy házfelügyelőiért. Jó-
slka u. 14 
ELADÖ ágy, éjteljszekrénnyel ke 
ményfa. szalmazsák 4 drb párna. Hét-
vezér u. 47. 
ELADÓ egy 125-03 Csepel motor príma! 
állapotban, olcsón Valéria tér 4. volt 
Engi pók-udvar, házmesternél Agó-
csékná1' 
LACZKő órás, Széchenyi lér 15. magas 
árat fizet kar zseb, ébresztőórákért. 
óra (a vl tó mOhelv. 
EGY drb árjándisznő ejodó. Zákány 
utcai 24. 
KOVACSSEGÉDET állandó munkára fel. 
veszek. U.l lőcsö-kocsi eladó Kovács, 
Moszkvai krt 24. 
EGY szép fehér gyermekágy eladó-
Közép u. 18. 
DÉLELŐTTI órákra bejárónőt keresek 
STer.lhárormwá? u 4/a I 13. 
KÉTSZER ké szobás összkomfortos ma-
gánházat keresek megvételre a nagy 
körúton be ül. Atármatokat- Temesvári 
krt. 30 övoda címre délelőttre kérek. 

N A P I R E N D 
IDÖJARASJELENTÉS 

Várható időjárás 
szerda estig: Vál-
tozó felhőzet, leg-
feljebb néhány he. 
Jyen cső Mérsékelt 

nyugafl-északnyu. 
qati szó1. éjszaka 
gyenge fagyok. A 
nappali hőmérsék. 

let ágig változik 
Várhafó hőmérsékleti értékek: szer-

da reggei 0—mínusz 3, dé|ben 9—12 
fok között. 

* 

A fűtés alapjául szolqáló várható 
középhfimérsékjet szerdán 4 fok felelt 
lesz. 

MOZI 

Szabadság: Rákóczi hadnagya. — Uj 
ezlr.es magyar film, mely a kuruckor-
ban Játszódik (ma utoljára). 

Vöröe Csillag: Örs a hegyekben. — 
Magyarul beszélő színes szovjet fi'm-
ntkoiás (március 21-ig). 

Fáklya: Kiskrajcár. — Péntek 13. — 
Két magyar film egy műsor bar; (ma 
utoljára). 

Az előadások a mozikban fél 6 és fél 
8 órakor kezdcUnok. 

SZÍNHÁZ 

Esfe fél 7: Ármány és szerelem — 

Bércetszünet. ~ <••• 

MUZEUM 
Fejlídésiörléne | kiállítás Móra Fe. 

renc emlékkiállítás Fehértó élővilága 
kiállítás (Kultúroalota, Roosewolt lér) 
hétfő kivételével mjndennap délelőtt 
10 órától 6 óráig. A Múzeumi Kép-
tár (Horváth Mihály U|cai Uvcgcar. 
nok) hélfö kivételével mindennap 
délután 2 órától 6 óráig. 

KÖNYVTARAK 
Egyetemi: O'vatóterem 10JÖ1 21 

óráig; hélfőn 14 tői 21 óráig; vasár-
r.ap 9-tő] 13 órájg. Kölcsönzés 12-től 
20 őrájg; hétfőn 14-töt 20 óráig; va. 
Bárnap 9.1 ől 13 őrájg 

Somogyi: Olvasóterem 10-fSl 19 
óráig. Kölcsönzés 13 tói 18 óráig 

Gorkij, Hétfőn kedden, ezerdán. 
pénteker; reggel 8_fól 12-lg ée délután 
1 tű( fél 4-ig: Cíülöriökön és szómba, 
ton délelőtt 10-tői délután 2-ig. dél-
után 3 tói es'e 7 óráig. 

Járási. Sztálin krt 54: Kölcsönzés: 
szerda kivételével mjr.dcn hétköznap 
délután 3 órától ese 7.ig, szombaton 
délután 2-től 7-jg. 

DÉLMAGVAR0RSZA3 
1 politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged. I-enin-u. 11 

Telefon: 35-35 és 40—80 
Kiadóhivatal, Szeged Klauzál lér 8. 

Telefont 31—16 és 35-00 

Csongrád megy el Nyomdaipari 
Vállalat Szeged 

reVlőa vezető. Vtnrz® flvárirv 

D C ú p p M i l t A 

Rendellenes menetrend 

Enyhén szólva botrány, ami szombatonként rendszeresen leját-
szódik az újszegcdi vasútállomáson, a délután két óratájt 

induló makói vonatnál. Szombat hétvége: ilyenkor minden dolgozó 
már a korai vonattal haza akar menni ; minden bentlakó d iák haza 
törekszik vasárnapra, s ráadásul meg hetipiac is van ezen a napon. 
Érthető tehát, hogy ebben az időpontban ál landóan és rendszeresen 
a más napokon szokásos forgalom két-háromszorosa is lebonyolódik. 
De a vasút ezt nem haj landó tudomásul venni, s hónapok óta elnézi 
szombatonkint a tülekedést, a lemaradástól, lépcsőnlógástól való féle-
lemtől fölingerült emberek sajnálatos, de érthető veszekedését, szitko-
zödását. S m iu tán a vonat időről-időre valahogy mégiscsak kivánszo-
rog az állomásról, ütközőin és lépcsőin fürtökben lógó utasaival, a 
szolgálattevő azzal a nyugodt lelkiismerettel tér vissza irodájába, 
hogy végül is minden rendben van. Talán csak akkor ébrednének rá, 
hogy éppen nincs a dolog rendjén, ha valami szerencsétlenség törten-
nék. De vá j jon szükséges ezt bevárni? 

A megnövekedett forgalommal számolni kell. Az helyes, hogy 
negyedórával előbb egy mentesítő motorost indítanak Szőregig, 
amely az utasok jelentékeny részét kitevő szőregiekkel tehermentesíti 
a makói vonatot. Ezt már előbb is meg lehetett volna tenni, nem-
csak a legutóbbi szombaton! De éppen a most szombati példa mutatja, 
hogy ez sem elegendő, mert a makó i vonat meg sem érezte a mente-
sítést. A szentivániak például most is inkább jöttek a makóival , mint-
hogy megvárják a jóval később induló vedresházi motorost. 

M i oldaná meg a kérdést? Ha visszaállítanák a régi, bevált 
menetrendet, amely szerint a vedresházi vonat tíz perccel előbb in-
dult a makóinál . Ez esetben természetes, hogy minden szőregi és 
szentiváni a korábbival törekedne haza, s minden kü lön fölszólítás 
vagy éppen erőszakos megoldás fölöslegessé vá lna a makói vonat te-
hermentesítésére. Szombatonkint mehetne egy mentesítő motoros 
Szőregig két órakor, tíz perccel később másik motoros Vedresházára, 
s ú jabb tíz perc elteltével indu lhatna — megerősített szerelvénnyel — 
a makói is. W i 

A mai menetrendi megoldás — nemcsak szombaton, máskor is — 
rendellenes és rendetlenséget szülő. A vedresi és makói vonatok indu-
lásának megcserélésével, s a másodszorra induló vonat indulási idejé-
nek a lehető legkorábbra való hozásával, valamint szombatonkint a 
már bevált kétórai mentesítő vonattal megoldható lenne a csúcsfor-
galom, amely m a annyi bosszankodásra, kellemetlenségre ad alkal-
mat, s nem méltó a dolgozókról való gondoskodást fokozottabban 
megkövetelő kormányprogramm szellemében működő vasúthoz sem. 

—r. —ó. 

SPORT 
Ma kosárlabda he'yi rangadó 

Szegeden 

A rókuaí tornacsarnokban ma este 
8 órai kezdetlel kerül sorra a Sze'gc. 
di Haladás—Szegedi Postás országa1 

bajnoki férfi kosárlabda heiyt rangadó 
mérkőzés Játékvezetők: Varsányi és 
Taenádí 

Ma Sz. Haladás—Hmv. Dózsa edző. 
mérkőzés 

Az Sz Halad á« pályán ma dé'ul án 
3 órakor a Szegedi Haladán NB l-es 
>brLsrugó csapata edzömérközést Já*. 
szjk a Hódmezővásárhelyi Dózsa együt-
tesével. 

Ma az aql|. prop. bizottság értekezlete 

A VTSB helyiségében ma. ento Tél 
7 órai kezdő te'i az aigitáojós éa pro 
pagar.da bizottság fontos megbeszé-
lést tar(. 

KLUGER DÖNTETLEN EREDMÉNYT 
ÉRT EL. SÁNDOR VERESÉGET SZEN. 
VEDETT A BUKARESTI NEMZETKÖZI 

SAKKVERSENYEN 

K]uger (magyar)—CFIíelly (belga) 
dente len. 

Troisr.escu (román)—Sándor (magyar) 
1:0. 

A verseny állása: 
Nvensmetgylnov (szovjet), Pachman 

(Csehszlovák) 8 5—8.5 pont. 
Holmov (azovjet). K uger (magyar) 

7.5—7.5 por.t. 

Országos kosárlabda bajnoksáq 

Bp Honvéd—Sz Haladás 95:43 (47:17) 
A Szegeden lejátszott mérkőzésen1 a 
fővárosi <i-apai. első fé'idei kitűnő Já-
tékával megórdeme'ten győzött. Leg-
jobb dobók: Hódi II (20). Simon (18), 
Gremlnger (13). illetve Faragó (15), 
Haláré (10). A ,-reged! csapat legjobb 
jaj Faragó, Haláez éa Rjbizsár voltak. 

Megyei tizek shzfaljlentsz bajnoksága 

Vasárnap Hódmezővásárhelyen ren-
delték meg a megyei Ifjúság; tizek 
asztalitenisz bajnokságát A férfiak 
közül Ifjlyénfalvi (Sz Pef,5fi) győzött, 
2. Nagyiván (Kender). 3. Kamocsai (Pe-
tőfi). 4. Rédet (Sz Lok). 5. Gaál (Pe. 
t.őfl). 6 Nagy Zoltán (Sz Vörös Mo'eor). 
7. Vörös (Hmv. Szpártákusz), 8. Wit-
manr; (Hmv. Varas) 9 Szikrai (Szentesi 
Kinizsi) 10. Doboni (Szentesi Kinizsi). 
A nők versenyének elr-ó hat helyezett-
je: 1 Kamocsai (Sz Kender) 2. Szabó 
(Sz Portáé) 3 Ócskai (Sz Kendéi-). 4 
Forrai (Sz Pe iüfi), 5 Bíró 'Hmv Vasas), 
6. Doszlop (Szemesi Kinizsi). 

Tofótájékoztató 

1. Bp. Hor.véd—Bp Kinizsi 1—1. 2. 
Bp Vasae—Sz Haladás 1—1 3. Salgó-
tarjáni Bányász—Dorogi Bányász 1—x. 
4 Diósgyőr; Vasas—Ci-epell Vasas 1—2. 
5. üzombathcyi ltok—Sztálin Vasmű 
Építők 1—1 6 Debreceni Honvéd—Deb 
recézi Lok' 2-1. 7. Nyíregyházi Épí-
tők—Miskolci Honvéd 1—1. 3. Gödöl ól 
Dózsa—Salgó arjánl Vasas X—1. 9 Ceg-
lédi Lok —Vasas Dinamó 1—2, 10 Kecs-
kéméi i Honvéd—Orosházi Kinizsi 1—1, 
11 Milán—Ir.ternazjona,|e 2—2, 12. Pa,. 
(ermo— Lazlo x—1. Pótmérkőzósek: Szé. 
keefehérvárt Honvéd—Széke-Tshérvári 
Építők 2—1. Győri ltok—Nagykanizsai 
Bányára 1—1. Csillaghegyi VL—Pécsi 
Bányász 1—2. Sz. Petőfi—Légierők X—2. 

Szegedi fiatalok sikerei a meqyej 
birkózóbajnokságon 

Makón közel 60 résztvevővel bonyo-
lítottál; le a C'Ongrád megyei ifjúsági 
rzabadfogáüú birkózó bajnokságot. A 
versenven a nzegedjek Jól szerepeltek 
s a következők értek et első hcyezést: 
Papp (Petőfi), Tánczo? (Dózsa), Ma-
tairz (Kir.ia'i) ördögh (Lokomotív), 
Tóth (Petőfi) Greguss (Lokcfmo ív). 
Cseh (Lokomotív), Csonka (Lokomotív). 

. 45. 
i'.nekesbo belefojtot-

ták a szót. Gyovi bácsi 
megint kopogtatott, me-
gint hadonászott, kö-
nyörgött, liogy csend le-
gyen. Ezúttal hiába. 

Valaki nblakot nyitott és hűvös léghnzat 
hullámzott keresztül a fülledt levegőjű, me-
leg szobán. A kecskebékák odakint veszettül 
kuruttyoltuk, do nki a szobában volt. neui 
hallotta, olyan zaj volt odabont. 

Enokes zavartan ál lt nz ollenscgos közbe-
szólások záporában. Kezét néha felemelte, 
hogy tovább akar beszélni, do ez inkább olaj 
volt a lármázok tüzéro. A zsivaj egyáltalán 
nom csitult. Végre ö is megunta, egész ki-
jött a sodrából, hisztóriásan kiáltott valamit 
és visszaült a helyérő. Bal orcája rángatód-
zott. 

Ekkor Zsnrkó Sándor, az egyik újvárosi 
olvosóház szószólója, odament a szoba kö-
zepére. 

— Olynn embor nekünk nom kell, aki a 
munkásságból ós nem a munkásságért akar 
élni. — Zsarkó Sándor így kezdte. Hangját , 
ezt a se nem erős, so nem gyenge, közönsé-
ges férfihnngot, amit r i tkán lőhetett hallani, 
mert Zsnrkó ritkán szólalt meg, belső bit 
és őszinteség fütötto át. — Olyan ©mber kell 
az Kgylot éléro. akinek becsületében a mun-
kásság föltétlenül megbízhat, esze, ÉZÍVO he-
lyén van. Bálintot én nem akarom sérteni, 
ő is munkásember, együtt voltunk katonák. 
Do szemébe megmondom, ő nem ilyen ember 
volt. Katonáiéiknál is mindig n könnyebbséget 
kereste, do itt is láttuk, csak a maga javát 
nézi. En azt mondom hát, emborok, köszönt-
sük lo Énekest az elnökségből és tegyük meg 

KOVÁCS MIHÁLY REGÉNYE 

helyette Kapás Kemény Jánost elnökünknek... 
Ahogy Zsarkó kiejtetto Kapás Kemény 

János nevét, a sok ember mind Kapásra né-
zett. H ö ál lta a tekintetüket, A lehető nyu-
godtsággal ü l t a holyen, fejét mozdulatlanul 
tartotta magasra. 

Zsarkó Sándor nem tartozott az Egylet 
vezetőinek szűkebb köréhez. Nem ismerte és 
nem is ismerhette Gyovi Balog. Kis István, 
meg a többi négy-öt ember javaslatét, amit 
itt akartak előadni és lám, mégis kimondta 
ugyanazt a javaslatot. Kapás átérezte, mit 
jelent oz. Zsarkó az egyszerű egyleti tagok 
százainak véleményét, óhaját fejezto ki. 

Gyovi bácsit is meglcpto Zsarkó felszó-
lalása. Nagy kun arca megenyhült, még bó-
lintott is a fejével Zsarkó felé. 

— Sokat kubikoltunk együtt Kapással — 
folytatta Zsarkó — Kaszálni, kapálni , szán-
tani is voltam vele. H a a mérnök ceruzája 
rosszul fogott. Kapás Kömény János úgy ki-
számolta fejből a köböket, hogy a mérnök 
félórákig számolhatta ceruzával utána. A szá-
molás biztos volt. Kapásnak van tudása, van 
eszo és ereje több, mint legtöbbünknek. A 
kubikon sűrűn megdolgozta a két hajnalt, 
nem dőlt ki . Május elsején, a szigetben, lát-
tuk, ahogy szavalt. Ugy beszélt ott, a rendőr-
hadnagy mellett, ahogy mi szeretjük. Ki-
mondta az igazságot keményen. Röstelltem is, 
hogy Énekes, az olnök, milyen gyöngén be-

szél. ővele már nem ha-
1 áldunk előro. Újváros-
ban beszéltünk mi mar 
erről. Az újvárosi nép 
azt k ivánja . Kapás Ke-
mény János legyen az 
elnök. 

Zsarkó biccentett az asztal felé és sietve 
visszament a helyére. — Bevégeztem — 
mondta. 

— Ezt megszavazzuk! — kiáltott fel Kis 
István. 

Énekes felfújta magát. Szeme forgott, 
mint egy likkor, arca görcsben rángatódzott. 
Látszott rajta, mindenképpen elnök akar 
maradni. 

— Rossz lenne a választástok! — vágta 
oda Kis Istvánnak. 

— Az irigység beszél tobolőledt — jegyezte 
meg Csatlós Mihály. 

— Csönd legyen, emberek! — kopogtatott 
Gyovi bácsi. — Jelentkezzen, aki fel akar 
szólalni! 

— Én nom akarok! Döntso el a vezető-
ség. jó voltam-e elnöknek — kiabálta Énekes. 
Berzenkedett, mint egy dühös kanpulyka. — 
Do vigyázzatok! Azt megmondom előro, hogy 
ha Kapásra szavaztok, előbb-utóbb a szuro-
nyok elé vezeti a munkásságot! 

Kapás nem szólt, nem is mozdult, csak a 
szemo lángolt fel. Meggyűlölte Énekest. 

— Hha, hha, hha! — kacagott fel gúnyo-
san valaki. 

— Nem olyan embor Kapás ! 
— Mit ijesztgetsz! Nom vagyunk mi vén-

asszonyok! — Ezt éppen egy asszony mondta, 
akit Jancsi nem ismert. 

(FolytatjukJ_ 

FELHÍVÁS 

Felhívom mindazok figyelmét, akiá 
állami tartalékfMdbérlct Juttatás vagy 
bármilyen címen kap ak földterületet, 
de birtokba nem vetlék és földjüket 
nem jsmerik. Jelentkezzenek biriokbe. 
adás végett. 

Március hó 19-ér; délelőtt 8 órakor 
a Bak'ói vasútállomásnál. 

19-én délelőtt 9—10 óra között a 
Csongrádi eugárút végén, vasútátjárö-
nát. 

19-én délétől 11—12 óra között, az 
ö'halmj út végér; vasútátjárónál. 
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