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Sulyokpárti I uj fasisztákat fogtak le Sándorfaluán 
Betörési kísérlet a közkórházban Gépkocsi karambol a királysági úton 

Jöjjön az ifjúság 
végre és bátorítsa az öregeket, ez a 
természet rendje, — olvasom a 
Népszava keddi száma egyik cikké 
nek záró passzusát és elgondolko-
zom az öregekről, a kö;épkoruakról, 
az ifjúságról és a gyerekekről. Mind-
annyiónkról, mert együttesen tesz-
szük az országot s mert ennek az 
együttesnek a kezében van a jö 
vendő. És amikor elgondolkozom, 
egyszerre elébem mered mindaz, 
ami 1919 augusztus után történt s 
félszázad távolságából felém hajol 
a mi gyermekifjuságunk, fiatalko-
runk is. Meit engem arra tanitott 
meg az élet, hogy ha a mát nézem 
és Ítéletet akarok mondán-' egy nem-
zedékről, akkor nézzek vissza az 
elmúlt időkre. Mert rettentően ko-
mor igazság amit a költő mond, 
amikor ítél: nevelőd jellemtelen kor 
gyermeke voltl Vannak, akik tagad-
ják a velük született hajlamukat. Én 
nem tagadom, men tapasztalásból 
tudom, hogy a vérségi kötelék és 
az azonos nevelés ellenére is óriási 
különbségek vannak emberek kö-
zött s ha az azonos nevelés nem 
tompítaná a különbségeket, testvé-
reket se lehetne testvéreknek gon-
dolni. Ez a körülmény idézteti ve-
lem a költő mondását, m :rt a leg-
többet mégis a nevelés adja az em-
bernek s ebből kell kiindulnunk, ha 
ítéletet akarunk mondani. 

Egy cikk keretébe nem fér bele, 
hogy hosszú történelmi visszapillan-
tással igazoljam tételemet, de rá kell 
mutatnom, hogy milyen má;,ok vol-
tak azok a politikusok, akiket azok 
a nevelők készitettek elő az életre, 
akik átküzdöitek 1848—49 et milyen 
mások, akik a Tisza Kálmán kor-
rupt órájában nőitek fel és szinte 
látja az ember, hogy gerinctelene 
dik el az ujabb nemzedék, mint 
válnak hazug frázisokká hirdetett 
eszmék, hogy az 1848 demokráciája 
miképpen málad semmivé s keser-
vesen érzi, hogy 1918 őszirózsás 
forradalma miért fulladt bele a kö-
zönybe, az arulásba és a reakció 
fehér terrorjába. Egy folyamatos 
süllyedés, egy politikai erkölcste-
lenség, egy önzö, sivár, lélektelen, 
erőszakra és korrupcióra épített 
rendszer csak hazugságokkal tölt-
hette meg a lelkét, gondolkodását 
annak az ifjúságnak, amelyet arra 
és azért neveit, hogy örökéletüvé 
tehesse a maga uralmát. 

Nem kell és nem is szabad mesz-
szemennünk, ha meg akarjuk Ítélni 
a mai fiatalság, a mai középosztály 
fanyalgó, kétségeskedő, húzódó, bi-
zonytalan álláspontját, ha meg akar-
juk érteni azokat az okokat, amely 
a magyar tanult fiatalság tömegeit 

Végetért a párizsi értekezlet 
Molotov, Bevin és Bidault nem tudták egybehangolni nézeteiket 

Szerdán délután végetért a Mar 
shall féle javaslat ügyében egybehí-
vott párizsi háromhatalmi értekezlei. 
Az utolsó ülésen Mulotov szovjet 
külügyminiszter a Szovjetunió ne-
vében elutasította az angol és fran-
c a javaslatot. Molotov szerint An-
glia és Franciaország a segélyezésre 
felállítandó vezető szervezetben döntő 
szerepet akar váÜalni. Az amerikai 
hitel attól függne, hogy mennyire 
teljesítenék a kisállamok a vzető 

mert i't a segélyezésben Amerikára 
hárulna a vezetöszerep, ami ellen-
kezik az eutópai államok érdekeivel. 
A Szovjetunió nem segítheti az 
egyes nagyhatalmakat, hogy saját 
ügyeiket kisállamok rovására ren-
dezzék. Végül Molotov kifeltette azt 
a nézetét, hogy mennyire szükséges 
az európai államok közötti gazda-
sági együttműködés, de a párizsi 
értekezleten előterjesztett terv elfo-
gadhatatlan és azt a Szovjetunió 
neveben elveti. 

szervezet parancsait. Az angol és 
francia javaslat nem fogadható el, 

Molotov felszólalása után az UNO 
főtitkára és Bidault francia külügy-
miniszter azt mondták, hogy a Mar-
shall féle javaslat tárgyalása: továbbra 
is szükségesnek tanják. Ezzel véget 
is ért a párizsi értekezlet, amely 
t e l j e s sikertelenséggel végződött. 
Molotov a mai napon visszatér a 
Szovjetunióba. Bevin brit külügy-
miniszter elutazása előtt nég ta-
nácskozásokat folytat Bidaulttal, hogy 
megvitassák a háromhatalmi érte-
kezlet után előállott helyzetet. 

A Szentesi Lap 
hadifogoly szolgálata 

Kedden 50 hadifogoly érkezett. 
Ezek közül szentesiek a következők 
voltak: Pak i János, Lada Mihály, 
Bo*yó János Nagynyomás 11, Butyka 
András Lőrinc-uica 19, és Vecseri 
László Rákóczi Ferenc-utca 38 sz 
Hírt hozott Rácz F renc (Hódmező-
vásárhely Kenyeretéglás) Kolompár 
Berialanrói és B. Nagy Mihályról. 
Lada Mihály Kovács Istvánról és 
Ball Jánosról. Bscsai József (Mind-
szent VII. 93) Mészáros Ferencről 
és Széf;esi Istvánról. Fölös Ferenc 
(Mindszent VII. tized 591), Bartucz 
Andrásról, Paksi János Sebők Gyu-
láról, Pardi Istvánról és dr. Bartha 
Lászlóról. A felsorolt hadifoglyok 
pár napon belül megérkeznek hoz-

zátartozóikhoz. Debrecenből táviratot 
küldött hozzátartozóinak B a r t h a 
László (Balogh János-utca 3.) és 
Dénes Béla (gr. Tisza István-utca 
20 szám.) hadifoglyok. 

A tegnap Szentesre érkezett hadi-
foglyok névsora a következő: 

Csonka Sándor Széchenyi-utca 39, 
K. Nagy László Batthányi-utca 8, 
Lengyel István Árpádhalom, B >gyó 
János és Bartha László Balogh J. 
utca 3 szám 

Foksániból útban vannak hazafelé 
a következő szentesiek : Molnai And-
rás, Sólyom Károly, Takács Ferenc 
és Baráth László lakatos. 

Tizenőt szociáldemokrata 
politikus és újságíró 
Szabadságrendet 
kapott 

A Magyar Közlöny szerdai szama 
közli, hogy a köztársaság elnöke a 
miniszKre'nök előterjesztésére a de-
mokratikus Magyarország kiépítése 
körül szerzett kiváló érdemeik elis-
meréséül Buchinger Manó, Dávid 
János, Justu> Pál, Kertész Miklós, 
Marosán György, Száva István, 
Szélig Imre, Török Júlia nemzet-
gyűlési képviselőknek, Erdődi János, 
újságírónak, Egger Lajos szobrász-
nak, Kisházi Ödön nemzetgyűlési 
képviselőnek, a Szakszervezeti Ta-
nács elnökének, Mi'lok Sándor ál-
lamtitkárnak, Reisinger Ferenc yn. 
államtitkárnak. Tolnai József Pécs 
város polgármesterének, Várnai Dá-
niel újságírónak a magyar Szabad-
ság Érdemrend ezüst fokozatát ado-
mányozta. 

elválasztja a munkásosztály ifjúsá-
gától. De akkor se kell messze-
néznünk, ha gazdaosztályunk ifjú 
ságának lelkivilágát akarjuk tanul-
mányozni Az első világháború szét-
zúzta a régi Magyarországot. Na-
gyon kevesen voltak azok, akik 
leszámoltak a múlttal és a csonka-
ország újjáépítésével hitték biztosí-
tani a jövendőt. Ennek a gondo 
latnak ellene mondott az uri Ma-
gyarország mentalitása, a revízió 
lázálma, a hazugságok özöne, az 
osztályellentét szitása, a gyűlölkö-
dés kiélezése volt a hatalmi politika 
irányelve s ebben a gondolatban 
nevelték a gyermekeket. A szocia-
lista munkás gyermeke nem vette 
be a maszlagot, abból a leventézés 
nem nevelt zsidóüldöző és hazug-

ságoktól megbódított szovjetellenes 
tömeget, de az intelligenciát meg-
szédítették Mussolini és Hitler lát-
szat sikerei, a gazdaosztály ifjúsá-
gát didergette a kommunizmus ré-
me, a kolhoz-mumus, amiről azt 
sem tudta, hogy mi, de amiről be-
szélt, szónokolt neki egy hazug 
propaganda, amely saját magát ra 
gadta bele a nemzetgyilkos őrületbe, 
és elkövetkezett a vég: az össze-
omlás, uj világnézet diadal*, uj 
eszmék uralomra jutása, a régi 
rezsim pusztulása. 

Az elnevelt fiatalság megdöbbenve 
torpant vissza az uj világ küszöbén. 
Alig akadt, aki megértette a tör-
ténteket és számot vetett a múlttal 
és a jövővel, aki megértette az új-
világ hívó, ösztönző szavát. A több-

ség még révedezik. Megfertőzöt 
gondolatvilága nem tud kiszaba-
dulni a múltból s nem tudja meg-
érteni, hogy mindennek, ami történt 
éppen az a hazugság az oka, amibe 
belenevelték Ez a letargia erős. de 
nem tart örökké. Az átalakulás friss 
szellője öntudatra és életakaratra 
serkenti a mélabúba merült ifjúsá-
got, és jönni fog, hallgrtni fog 
ránk öregekre, együtt fog menetelni 
a munkás ifjúsággal és mi öregek 
csakugyan bátorítást nyerünk tőlük: 
megerősítenek abban a tudatban, 
hogy nem volt hiába a mi küzdel-
münk, szenvedésünk, mártírjaink ki-
omlott vére. 

Sima László 



Sulyokpártí 
új fasisztákat tartóztattak le és internáltak 
Sándoffalván 

Hosszabb idő óta állandó rette-
gésben tartották a sándotfaivai volt 
nyilas csendőrök, B-Iistás tisztek és 
közalkalmazottakból alakult Szabad 
ság Párt a helyi és környékbeli bal 
oldali érzelmű lakosságot. Az uj 
fasiszta szervezet főszereplője „vité " 
Vedres László nyugalmazott ezred s 
és ifj. Kiss Mátyás voltak. Vedres 
barátja volt Sulyok Dezsőnek s nem 
lévén semmi foglalkozása, egész nap 
a községet és a környéket járta rém-
híreket terjesztve. „Körútja" során 
állandóan izgatott a két munkáspár t 
és a demokracia ellen. Rémhírei kö-
zül a legvadabbak — a lakosság el-
beszélései szerint — a következők 
vol tak: „A köztár asági elnök magá-
hoz hivatta Sulyok Dezsői és a kor 
mány vezetésével akarta megbizni. 
Sulyok azonban csak a baloldaliak 
lemészárlása után letí volna najlandó 
a hatalmat .itvenni." 

Vedres a demokrácia elleni izga-
tásban odáig ment, hogy — mint 
azt a lakosság előtt kijelentette — 
„az amerikai rádió megadta a jelt, 

hogy megkezdhetik az ellenforradal-
mat és mint Görögországban, itt is 
megkezdődhet az öldöklő polgár-
háború M 

Inkább háborút, mint kolhoszt — 
ez volt a sándorfalvai sulyokisták 
jelszava. Vitéz Vedres egyébként je-
lentős szerepet vitt már a Horthy 
ellenforradalom idején is, amikor a 
Duna-Tisza Maros háromszög pa-
rancsnoka volt. Mint veterán reakci-
óstól a földreform idején elvették 
bérelt földjeit, most pedig a demok 
rácia alattomos hátbatámadásáért 
megkapta az elsőfokú büntetés t : az 
internálást. 

Ők rendezték a szegedi 
„murit" is 

A vitéz ur barátja ifj. Kiss Mátyás 
a szabadságpárti if júság vezelöje volt. 
Tevékenységük leginkább korcsmai 
mulatozásban és dorbézolásban m e -
rült ki. Az ilyen „hazafias megmoz-
dulások" után lerészegedve nagyor -
ditozást csaptak és a vedresi elgon 
dolásoktól nevitve valósággal rémü-

Több határozat 

a szentesi VAOSz 
szociáldemokrata frakciójának ülésén 

Szerdán este tartotta a VAOSz 
szoc. dem. csoportja havi frakció 
ülését és igen értékes felszóla'ásck 
hangzottak el. Szőke Ferenc elvtárs 
tartotta meg a beszámolóját a bufi=»-

"pesti ország' s pártválasztmány ülé-
séről, amelyben közvetlen szavakkal 
vázol:a a kül- és belpolitikai esemé-
nyeket. Beszélt a közelgő választá 
sokról, amelyben úgymond a külön 
listával induló pártunk ismerve a 
part belső erejét remény szerint 35 
®/o os eredményt fog elérni. Beszélt 
a párifegyelemről, amely föltéllen 
szükséges azért is, hogy az egye-
deknek az érdekeit csakis az összes-
ség együttes eíeje képes megvédeni 
és ha az egyednek bármely sérelme 
van, a párt feltétlen időben és he-
lyesen segítségére siet. De ez a kö-
telesség, amely az egyedet a parttal 
szemben köti foxozottabb párthüség-
re és pártmunkára kötelezi. Azt kérte, 
hogy a hivatali időn túl a lehetőség 
szerint az értelmiségiek vegyék ki a 
pártmunkából részüket. A beszámo-
lót, illetve a különböző felvilágosí-

tásokat mag-isszinvonalú vita követte. 
Többen kérték, hogy a partvezetőség 
hasson cda a másik munkáspárttal 
karöltve a kormányzatunknál, hogy 
minden dolgozó, aki munkakörénél 
fogva kenyérfejadagját rem tudja 
megszerez^ i, kapjon vásárlási enge-
délyt, azonban ezt a vásárlási enge 
délyt ne a gazdánál, hanem a keres-
kedőnél maximális áron tudja bevál-
tani 

abban az időpontban, ami-
kor anyagi lehetősége erre 

módot ad. 

A villamosmü alkalmazottai kérték a 
pártvezetőséget, hogy gabona, vagy 
más életfontosságú cikkeknek be-
szerzésére legalább egy havi fizetés 
előleget kaphassanak, vagyis a jelen-
leg fennálló kormányelnöki tilalom 
haiáiyon kivül helyezésével engedé-
lyezze a kormányzat ugy a kollektív, 
mint a státusbelieknek ilyen célra 
sürgősen fizetéselőleg kiutalását. 

A gyűlés a késő esti órákban ir t 
véget. 

A Gazdasági Főtanács 
újabb nagyfontosságú döntése 

Mázsánként 10 forint készpénz 
prémiumot kapnak azok a gazdák, 
akik augusztus 1 ig eleget tesznek be-
szolgáltatási kötelezettségüknek, vagy 
befizetik a gabonaadót . Azok, akik 
szeptember l - ig szolgáltatják be a 
gabonát , iücíve fizetik ki az adót, öt 
forint készpénzprémiumot kapnak, — 
a Gazdasági Főtanács szerdai ülésén 
elfogadott határozat szerint. 

Vagyis augusztus l-ig 70 fo-
rint, szeptember l-ig65 forint 
lesz a beszolgáltatott ga-

bona ára. 

Elfogadta a főtanács a bankok 
államosításiról szóló törvényjavaslat 
szövegét is. A2 állami tulajdonba 

vett pénzintézetek egységes irányítá-
sára háromtagú bizottságot létesíte-
nek Elhatározták, hogy egységesítik 
a kisiparosok által készített cipők 
árát. A kisiparosok továbbra is gyárt-
hatnak cipőket raktárra, de ezeknek 
a cipőknek a talpába is bele kell 
vésni a hatóságilag engedélyezett 
eladási árat. A tipuscipőktöl való 
megkülönböztetés céljából ezeket a 
cipőket csak varrott talppal lehet ké-
szíteni. 

A Főtanács elhatározta to-

vábbá, hogy a kisipari mun-

kadijakat felszabadítja. 

letben tartották a környék lakosságát. 
De tevékenységük nem korlátozódott 
csupán Sándorfalvára, hanem átrán 
dúltak Szegedre is, ahol egy kis 
murit rendeztek a nemrég lezajlott 
szegedi tüntetésen, 

A rendőrség közbelép 
Az aranyélet azonban nem tartott 

sokáig. A rendőrség tudomást szer-
ze t a történtekről és széleskörű nyo-
mozást indított ó letartoztatta és in-
ternálta ifj. Kiss Mihályt is. A 
„jóérzésű" lagok másnap Cságrány 
Pál volt nyilas körzetvezető irányítá-
sával elhatározták, hogy kiszab dit-
ják két barátjukat. A rendőrség is-
mét karhatalommal volt kénytelen 
közbelépni, mert az összegyűlt párt-
tagok még titkárjuk felszólítására 
fem voltak hajlandók eltávozni A 
rendőrség végű! is két riasztólövés-
sel oszlatta szét őker. A rendőrség 
egyébként az üggyel kapcsolatban 
több szabadságpári i személyt rend-
őri felügyelet alá helyezett, mások 
ellen pedig eljárást indított. 

Kisiparosok és 

k iskereskedők 

f i gye lmébe ! 
A Szentesi Lap holnaptól kezd-

ve folytatólagosan közli a köz-
ellátási felügyelőségtől nyert ada-
tok alapján az érvényben lévő 
kalkulációs rendelkezéseket. Föl-
hívjuk városunk kisiparos és 
kiskereskedő társadalmát, hogy 
holnaptól kezdve naponként fi-
gyeljék a Szentesi Lapot, mert 
mindenkinek saját érdeke, hogy 
a kalkulásiós rendeleteket meg-
ismerje, annál is inkább, mivel 
az árelienőrzések a közeljövőben 
fokozódni fognak. 

| Ország - Világ 
A szaktanács és a GYOSz rövi-

desen megkezdi a kollektiv keret-
szerződés ügyének tárgyalását. 

Hivatalában összeszurkálták a thü-
ringiai országgyűlés elnökét. 

A politizáló katolicizmus mindig 
árlott az egyháznak — mondotta 
Csehszlovákia hercegprirnása. 

Három halottja és 25 sebesültje 
van az argentin szocialista párt el-
leni merényletnek. 

Habsburg Albrechtet Buenos Aires-
ben letartóztatták. 

Megérkezett Chapin az USA uj 
követe Budapestre. 

Kanada ratifikálta a magyar bé-
keszerződést. 

Ismét Schuhmacher lett a német 
Szociáldemokrata Párt elnöke. 

Dónáth Györgyöt 
halálraítélté a N O T 
A N O T kedden hirdetett Ítéletet 

az Összeesküvők első csoport jának 
ügyében. Dónáih György halálos 
ítéletét a NOT helybenhagyta, úgy-
szintén Szentmiklóssy István életfogy-
tiglani kényszermunkára szóló Ítéle-
tét is Dálnoki Veress Lajos halálos 
Ítéletét !5 évi, Andráss Sándor h -
lálos ítéletét pedig 12 évi kényszer-
munkára enyhítették A Mbbi eset-
ben az elsőfokú Ítéletet helybenhagy-
ták. Majoios ügyt^b.n uj eljár,'?s in-
dult. 

Szabálytalan 
cséplések 

Értesülésünk szerint a közellátási 
felügyelőség összes tisztviselőivel 
megkezdte a cseplési ellenőrzéseket. 
Az ellenőrzések eredményre vezet-
tek és máris több cséplőgéptulajdo-
nos ellen a rendelet be nem tartása 
miatt (fogadalom hiánya, cséplési 
szabálytalanság) a megtorló intéz-
kedést azonnal megtette a felügyelő-
ség és állandó cséplési ellenőrt ren-
delt ki. 

A c-éplési ellenőrzések a továb-
biakban is razzia szerűen folytatód-
nak és a szabálytalanságot elkövető 
cséplőgéptulajdonosokat súlyosabb 
visszaélés esetén internálják. 

A közellátási felügvelőség figyel-
mezteti a cséplőgéptulajdonosokat , 
hogy a cséplések alkalmával a csép-
lési rendeletet szigorúan tartsák be 
és ahhoz feltétlenül ragaszkodjanak. 

A felügyelőség ellenőrei találkoz-
tak több olyan esettel is, amikor 
egyes gazdálkodók bejelentés és en-
gedély nélkül, kézi erővel, vagy pe-
dig lónyomtatással csépeltek. 

Szabálytalanságot elkövetők ellen 
a megtorló intézkedést az illetékes 
bírósághoz azonnal megtene a köz-
ellátási felügyelőség. 

Hirdessen lapunkban! 

Anglia hároméves gazda-
sági szerződést köfölft 

Magyarországgal 
Strachey angol közellátási minisz-

ter az alsóház keddi ülésén bejelen-
tette, hogy Nagybritannia Hároméves 
s?erződést kötött Magyarországgal. 
Ennek érteimében Magyarország son-
kái, tojást, szárnyast, napraforgóola-
jat és egyéb élelmiszert szállít Nagy-
britanniának. 

Ho/záfűzte még a miniszter, hogy 
a jövő hónapban magyar küldöttsé-
get várnak Angliába. 

Betörést Kíséreltek meg 
a közkórháziról 

Csütörtökre virradó éjszaka isme-
retlen tettesek betörést kíséreltek 
meg a közkórházban. Betö:tf:k az 
élelmiszerraktár ablakát es meggör-
bítették a va rácsot Már éppen be-
bújni igyekeztek az ablakon, mikor 
észrevették a közeledő vagyonőrt. 
Ekkor gyors futásnak eredve elme-
nekültek, úgyhogy a vagyonőr nem 
tudta őket utóiérni. 

Piaci razz ia 
egy előállí tással 

A tegn?pi piacon megtartott ár-
ellenőrző razzia során tettenérték 
Balogh Imréné csongrádi lakosi, amint 
a túrót a megállapított 2 40 forint 
helyett 4 forintos aron árulta. 

Ügyében a szentesi uzsorabiróság 
hoz ítéletet 



H Í R E K 
M a j ú l i u s 4 Rom. kat. Ulrik pk. 

protestáns Ulrik. 
Vízállásjelentés: Tisza 0.47. Kurca 200 j 

Hőmérséklet. + 28 fok. 
ldőjárásjalentés: Mérsékelt szél, felhős » 

idő. helyenként eső. a hőmérséklet kissé | 
csökken. 

ügyeletes gyógyszertárak. július 1— ; 
4-ig lile—Szentessy. 

Barátság Mozgó: A flotta gyöz. 

NÉHÁNY J Ó T A N Á C S 

a most hazatérő hadifoglyokhoz 
az étkeztetést illetőleg 

Eső után 
Szerdán estefelé nem akartam 

hinni, ami történt... Megeredt az 
eső... Igaz bátortalanul is kezdte. 
Két-három-öt perces szünetekkel hul-
lajtott először néhány csöppet, hogy 
aztán csakugyan neki zuduljon és 
ne érje be egy záporhullással de 
végre egyszer az idén is igazán 
megáztassa ezt a szomjas földet... 
Hogy mi az, amikor a föld szomjas 
eltikkadt, kiszáradt, azt csak a föld 
emberei tudják. Mi a szárazság, az 
aszály, azt, aki nem dolgozik a 
földben, el se tudja képzelni. írásból 
olvassa és talán képet fest magának 
valami rosszról, de borzalmas pusz-
títását nem látja, nem érzi... Hetek 
óta sóvárogtuk, mi is, a föld is az 
esői... Merthiszen hullt néha néhány 
csöpp, de az annyi sem volt, hogy 
felüdítse a növényzetet... A szerdai 
eső után csütörtök délben nem repült 
a szel szárnyán a por, amint eddig 

rténi... Ó mini ujjult meg minden, 
hogy lett elevenné a fonnyadt nö-
vényzet, hegy simult ki a fonnyadt 
kukoricalevél.. Mi a föld emberei 
fölemeljük a fejünket a magasság 
felé, megköszönjük ezt a későn jött 
esőt és bízunk benne, hogy elég ko-
rán jött mégis, hogy segítséget hoz-
zon az ínséges földnek, a vetemény-
nek — és a mi életünknek. 

( s - ó . ) 

— Gordon Ferenc szeretne 
hazajönni. Rendkívül érdekes hír 
érkezett Gordon Ferencről. Gordon, 
nyilvánvalóan a magyar demokrácia 
rendjének és nyugaimanak tiltása 
alatt megbánta elhamarkodott lépését 
s nost üzenetet Küldött, hogy vissza 
óhajt jönni Magyarországra. Illetékes 
magyar köröK gordon tapogatódzá-
sának eddig még nem adtak választ. 

— Brit jegyzék Bulgáriához. 
A szófiai brit követ ujabb jegyzéket 
nyújtott át a bolgár kormánynak, 
amelyben a brit kormány tiltakozá-
sát jelenti be a két bolgár ellenzéki 
lap" betiltásává kapcsolatban. 

— Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaság éz uton értesiti a műked-
velő gárda tagjait, hogy f. hó 27-én 
Nagy István fővárosi színművész 
vendégszer..p< I a műkedvelő gárda 
által előadasra kerülő Bors István 
c. színdarabban, amikor is Hunyadi 
Sándor kiváló iró vigjátékának cím-
szerepét fogja eljátszani Ezen ki-
vételes alkalomra való tekintettel a 
szakosztályvezető kéri a műkedvelő 
társaság összes tagját — azokat is, 
akik ezideig még nem kaptak sze 
repet a Bors István c. darabban —, 
hogy f. hó 4 én, pénteken 20 óra-
kor a színházban feltétlenül meg-
jelenni szíveskedjenek. Az előadásra 
jegyek előjegyezhetők Huszthy di-
vatáruüzletében (Kossuth-tér). 

Általános elvek: Első héten lehe-
tőleg nagyon kevés fehérje: hus 
vagy semmi, vagy nyersen napi 5 
deka és nagyon kevés zsír. A többi 
fehérje: tojás, naponta 1 drb, vala-
mint 2 3 deka édesturó és nem érett 
sajt megengedhető. Feltétlenül szük-
séges napi 1/2 deka friss élesztő, 
vagy ennek megfelelő B vitaminok : 
Sertemin, Keptomin. A friss élesztőt, 
vagy Sertomint, Kepiomint legjobb 
a főzelékben, vagy levesben bevenni. 
Enni különösen az első napokban ; 
az első héten csak nagyon keveset s 
azt is napi 5-6 részletbe sz:tbad enni. 
Az ételeket nagyon jól meg kell rágni. 
Indokolt a szeszesitaloktól való óva 
tosság is. Azonban napi 1 kispohár 
ser, vígy 1 hideg fröccs elfogyaszt-
ható. Gyü nölcslevek, limonádé fo 
gyasztható, sőt ajánlatos is. Fekete-
kávét is szabad mérsékelten inni. 
Ételeket felfőzni nem ajánlatos, hogy 
a vitaminok kárt ne szenvedjenek. 

Napon nem, csak ásnyékos helyen 
szabad pilienni, feküdni. Esténként, 
aszerint, hugy ki hogy birja, több 
kevesebb séta. Lefekvés előtt állott 
vízzel lemosdás. Kerülni kell 1-2 hé-

tig minden izgalmat, testi munkát. 
Étkezés I. héten. 

Reggeli : Rántott leves, tej, tejes-
kávé, tejestea, méz, lekvár, kevés vaj, 
pirított kenyér, vagy kalács. 

Ebéd : Akármilyen leves, csak ne 
legyen tul zsíros és fűszeres : zöld-
séglevesek, gyümölcslevesek, husie-
ves, becsinált levesek. Zöldfőzelékek 
tejfelestojásos habarással. Tészta : 
Könnyű piskóta, linzer, mézescsók, 
madártej, fagylalt, gyümölcsfagylal-
tok. Gyümölcs csak főve, kompótnak. 
— Krumpli minden alakban : zsír-
ba*1 kisütve, áttörve, áttörve kevés 
tejjel. 

Vacsora : Aludtej, tejbegriz, tejben-
tarhonya, compot, sültkrumpli kevés 
vajjal, édes turó, nem érett sajt. 

II. heti bővítések : 
Napi 2 tojás, finomabb sovány 

sonka, nem zsíros és fűszeres felvá-
gottak, szárnyas, hal sülve, főve. Igen 
finom de kevés főtt tészta. Kevés 
sajt, turó. 

III. héttel vigyázva áttérni a ren-
des étkezésre. 

Karambol Kiskirályságon 
Könnyen végzetessé válható autó-

baleset történt tegnap délelőtt 9 óra 
15 perckor. 

Fischof Sándor kiskunfélegyházi 
toll és borkereskedő másféitonnás 
gépkocsiján 2 mázsa tollat szállított 
Kiskunfélegyházáról Orosházára. Mel-
lette ült öccse Fischof Albert. A 
koc i tetején ü t Gál Béla félegy-
nazi vegyész és Révész Mihály 
orosházi rendőr, akik szintén Oros-
házára igyekeztek. A tehergépkocsi, 
a vezető állitása szerint 40—45 
kilóinéteies sebességgel haladhatott 
a fábiáni kö.esúton, amikor a 10 és 
11 km. közötti szakaszon egvik ka-
nyar után az árokból egymásután 
ktttő darab 6 0 - 7 0 kilós őrizetlenül 
legelésző sertes szahdt fel a köves-
útra. A vezető az egyik sertést elke-
rülte, a másikat azonban az első 
kerék eikapta é| a kormányszerkezet 
és az első kerék közé szorította. A 
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Ne titkold 
hova tartozol, viselj 

pórtleMyt! 
Brit Jegyzék 
a linzi hajók ügyében 

A brit kormány jegyzéket intézett 
Magyarországhoz és Ausztriához az 
MFTR Linzben horgonyzó hajóinak 
május 3-án történt visszavétele 
ügyében. A jegyzék az ügyben fe-
lelős tényezők megbüntetését és a 
brit hitelezők haladéktalan kielégítését 
kéri. A magyar kormány válaszában 
hangsúlyozza, hogy hajlandó a hite-
lezőkkel tárgyalásokba bocsátkozni, 
az ügyet megvizsgálja, de minden-
képpen mély sajnálatának ad kifeje-

' zést a történtek miatt. Az osztrák 
| kormány még nem adott választ a 
I. hozzáintézett jegyzékre. 

vezető állítása szerint a gázolás után 
a kormányszerkezet felmondta szol-
gálatot és a gázolás színhelyétől 
70—80 méterre 35—40 km-es sebes 
séggel az ú'széli eperfának szaladt. 

A vezető térdén súlyús zúzódást 
és valószínűleg az összetört szélvédő 
üvegtől származó mély sebet és a 
fején horzsolásokat, mellette ülő 
testvérje zúzódásokat szenvedett. A 
kocsi ielején ülő rendőr és vegyész 
pedig széles ívben repült az úttestre 
mintegy 10—15 méterre. A gépkocsi 
vezetőjét és testvérét a mentők be-
szállították a közkórházba, a töbiek 
nem szorulnak orvosi kezelesre. 

A rendőri vizsgálat megállapítása 
szerint a szencsétlenséget az őrizet-
lenül hagyott disznó okozta, azonban 
a gépkocsi fekjei is egyoldalasak 
volta'«. A baleset további kivisgá-
lása folyamatban van. 

Szépítsük Szentest! 
Naponta látja az ember, hogy a 

hősök teren és a Kossuth-téren mun-
kálok serege szorgoskodik, hogy 
csodálatos kertészeti remekművekkel 
emeljék városunk szépségét. Erre 
büszkék is vagyunk, de a központ 
ápolásának ne 11 s/abad a város más 
részeinek rovására történni. 

A vasútállomásról a városba igyek-
vő embernek rögtön szemébe tűnik 
annak a kis kerte.:skének az elha-
nyagoltsága, mely a Mátyás király 
útnak és a D6zsa köznek a Kossuth 
utcába való torkolá>ánál van. Vásott 
gyerekek futballtérnek használják és 
teljesen kipusztították róla azokat a 
gyönyörű zöld bokrokat, melyeken 
jólesően pihent meg az ember szeme. 

De ez még csak istenes. A Lakos-
kút tere, mely József Attila- és Hor-

váth Gyula utca kereszteződésénél 
„c*úfoskodika, egyenesen katasztró-
fáiig. A kút omladozik s bármely 
pillanatban összedűlhet és már régen 
megtelt légó gödör szemétdombja ir-
tózatos bűzt terjeszt. Eltekivtve attól, 
hogy ez a hatalmas szemét-telep 
visszautasító és undorító, egészség-
ügyi szempontból is elitélendő. A 
szemét, a piszok, a patkányok, legyek 
és mindenféle betegségterjesztő élős-
diek élettere. Arról ne is beszéljünk, 
hogy mindezek éppen az ivóvíz mel-
lett tanyáznak. 

A dolgozók egészsége és szépér-
zéke megérdemel annyit az illetéke-
sektől, hogy hamarosan meg fogják 
gyógyítani ezt a „fekélyt* Szentes 
testén. 

- Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Meghal t 
„szíksós Ju lcsa" 

Ki ne ismerte volna „sziksós Jul-
csát", akinek rendes neve Elek Ju-
lianna volt. Városunknak ez az ere-
deti alakja is eltűnt, mert tegnap 
egy szürke hír tudatta velünk, hogy 
Elek Julianna berekháti szíksóárús 
fürdés közben a szivattyútelep mel-
letti medencébe fulladt. Elek Julianna 
hosszabb ideje szivbántalmakban 
szenvedett s mint az orvosi vizsgá-
lat megállapította: fürdőzés közben 
szívgörcsöt kapott s így fulladt bele 
a medencébe. 

Anglia ujabb 
| felvilágosításokat kér 

a magyar ügyben 
(London. — „MTI") Sir Maurice 

, Peterson brit nagykövet harmadik 
jegyzéket nyújtott át Malik szovjet 

i külügyi államtitkárnak a legutóbbi 
j magyarorszagi kormányválság ügyé-

ben. A jegyzék tartalmát Londonban 
nem tették közzé. 

Párthirek 
Julius 4 én pénteken este fél 8 

j órakor pártest. Beszámoló az Orszá-
gos Párt választmányi ülésről 

Párttagsági könyvecskéjét min-
denki hozza magával, mert csak a 
könyvecske felmutatása e'lenében 
vehet részt a pártesten. 

Julius 5-én de. 1 órakor az OTI-
nál üzemi pártnap. Előadó Gyenes 
Péter. 

I — A szakszervezeti székház 
udvarában lévő W. C. helyiségből 

! ismeretlen tettes elvitt egy férfikerék-
í párt. A kerékpár Atlasz gyártmányú, 
I rendszáma: 0132. Nyomravezetőt 

illő jutalomban részesítem. Rózsa 
| Dobos János Munkás-utca 8 szám. 
! — Egyben felkérem azt a kisfiút és 
1 kislányt, akik látták azt az egyént, 

aki kerékpáromat elvitte, jelentkezze-
nek nálam, Munkás u. 8 sz. alatt, 
vagy pedig a szakszervezeti székház 
irodájában. 

pírtest a pártszékházban j u l i u s 4-én, pénteken 
este fél 8 órai k e z d e t t e l R H Í I (KO»«UTH.U.AO.> 
Beszámoló az Országos Pártválasztmány üléséről. Belépés csak pártkönyvvel! 



Súlyos következményekkel 
járt a kerékpárgázolás 

Még a mult hó 23-án beszállíto-
tták a kórházba özv. Takács Imréné 
70 év körüli asszonyt, aki kerékpár-
gázolás balesete lett. A rendőrség 
kinyomozva a baleset körülményeit 
s a következőket állapította meg : ju-
nius 23-án Balla Máiia és Huga Er-
zsébet kerékpáron ketten kerékpározva 

elütötte özv. Takács Imrénét. A gá-
zolás után felkelve tovább mentek 
kerékpárjukon. Az idős asszony azon-
ban korára való tekintettel féléven 
túl gyógyuló sérülést szenvedett. A 
két megondolatlan lány a bíróságon 
fog felelni tettéért. 

Ingatlanforgalom TT SPORT 
Barta István és neje megvette 

Barta Gergelyné nagynyomási in-
gatlanának 2/6 od részét 2.200 fo-
rintért. 

Gergely Ferenc megvette Bakai 
Pál Lapistó 2 hold 600 • öl föld-
jét 3.000 forintéit. 

Takács Sándor megvette Takács 
Bálint Nagynyomási ingatlanának 
1/14-ed részét 700 forintért. 

Lázár Sándor megvette özv. Szij-
jártó Szabó Sándorné nagvnyomási 
ingatlanát 3 000 forintért. 

Juhász Szabó István és neje meg-
vette Farkas László Kiss Ernő-sor 
11. számú házát 1.500 forintért. 

Özv. Gere Antalné megvette Tar-
ján Ignác Kasza-utca 13. számú 
házát 2.400 forintért 

Kis H. Bálint megvette Molnár 
Sándor Nagyhegy 815 D-öl földjé-
nek felét 2.500 forintért. 

Rácz József megvette Kiss Imréné 
Gógánysur 21. számú házát 3 500 
forintért. 

Virágos Mihályné megvette Szabó 
Józsefné Szentlászló 1 hold 960 
• - ö l földjét 3 0 0 0 forintért. 

lfj Tilinkó Mihály megvette Ne 
mes Józsefné Cicatricis-utca 60. sz. 
házát 3.200 forintért. 

Molnár Antal és neje megvette 
Rúzs Molnár Sándor Szilfa-utca 9. 
számú házát 6.000 forintért. 

Tarján Ignác és neje megvette 
özv. Győző Molnár Imréné Soós-u. 
29. számú házát 4.000 forintért. 

özv. Rima Imréné megvette Rima 
Mihály Ggány-sor 22. számú há-
zának fele részét 900 forintért. 

Berezv. i János es neje megvette 
Szabó Sándor Kísér-utca 34 számú 
házát 5 000 forintért 

Mészáros Ferenc és neje meg 
vetie Takács Ferenc Nagynomás 3 
hold 320 öl földjének 714-ed 
résiét 4 900 forintért. 

Szab1» Sándor és neje megvette 
Kiss Károly nagynyomási ingatlanát 
6.500 forintért. 

Molnár Imréné megvette Balogh 
Jánosné Deák Ferenc-utca 18. számú 
házát 1 600 forintért. 

Szabó László és neje megvette 
Kiss Károly nagynyomási ingatlanát 
9.750 forintért. 

lfj. Piti Lajos megvette Kuczora 
Márton Bereklapos 1 hold 60 D-ö 
földjének 1/12-ed részét 200 forintért 

Berényi János és neje megvette 
Bálint Bálintné Wesselényi utca 111 
számú házát 2.500 forintért. 

— Bognár József lesz a fővá-
ros polgármestere. A munkáspár-
tok Bognár József volt tajékoztatás-
ügyi miniszter a Kisgazdapárt egyik 
vezetőségi tagja jelölését fogadjak el 
s igy valószínűleg még e hónapban 
megválasztják a főváros polgármes-
terévé. 

— A HONSz Elnöksége ezúton 
értesiti a választmány tagjait, hogy 
f. hó 6-án, vasárnap délelőtt 9 órai 
kezdettel választmányi ülést tart. 
Pontos megjelenést kérünk. 

LABDARÚGÁS 
Szombaton fél hét órakor 

Csongrád—Szentes VR05z 

Szentes sportkedvelő közönsége 
erős és élvezetes mérkőzést láthat 
szombaton, mert délután fél 7 óra-
kor talátkozik a Csongrádi és Szen-
tesi VAOSz csapata Csonjgríd csa-
pata a Cs. Tisza játékosaiból tevő-
dik össze s kevés kivétellel a városi j 
válogatott. A szentesiek a lehető 
legjobb felállításban állanak ki. Az 
eddig mutatott szép teljesítményük 
alapján (Vásárhelyen 2:2 (2:1) min-
dért remény szerint tisztes ered 
ményt könyvelünk el. A csapatok 
felállítását holnapi számunkban kö-
zöljük. 

Zsoldos R. T. futballcsapata a 
Főldmíves Szövetkezet csapataval 
folyó hó 5-én szombaton d u. 7 
órakor futbaílmérkőzést tart. 

úszAs 
Szombat és vafárnap lesz a sport 

uszodában az országos úszóverseny 
kongresszussal egybekötve. Több al 
kalommal beszámoltunk már erről a 
maga nemében páratlan s Szentes 
sportéletét méltán elismerő sport-
eseményéről. Most, midőn tömmel 
várjuk úszóbüszkeségtinket, azt kér-
jük Szentes minden dolgozójától: 
jöjjön segítsen a rendezőségnpk ne-
mesen érző munkájában s ne vegye 
közömbösen Díszítsük fel lobogók-
kal a házunkat. Fogadjuk szert tettel 
a vendégeinket, kövessünk el min-
dent, hogy a mintegy 300 főnyi 
vendégsereg jól elszállásolva kelle-
mes emlékeket vígyen otthonába. 
Az uszoda igazgatósága, vagy Gi-
licze titkár a vmháze. 31 es szobaba 
kéri még a vendéglátók jelentkezéséi. 
Részletes műsort szombati és vasár-
napi számunkban hozzuk. 

Vecseri. — 

A Cs. Baratság—HMTL mér-
kőzést újrajátsszák Szege-
den később közlendő idő-

pontban. 

Jelentkezzünk 
játékvezetőnek 

Julius 5-ig lehet játékvezetői tan-
folyamra jelentkezni Lupták Lász-
lónál Bartha János-utca 12. Nem 
közömbös Szenes sportéletének irá-
nyítása szempontjából, hogy hány 
vizsgázott játékvezető van. 

— Vecseri — 

A Szentesi Lap 
a Szociáldemokrata Párt harcos 
napilapja Cnongrád vármegye 
minden községében és tanyavi-
lágában n legoh asottabb napilap. 

o l v a s d , t e r j e s z d 

és szerezz uj elólizetőket I 

Pályázati hirdetmény 
Az „Erzsébet"-királyné emlékére 

tett városi alapítvány 1947. évi ese-
dékes kamatainak felére pályázatot 
hirdetek. 

Az alapítvány kamataiban egy oly 
szegénysorsu, szentesi illetőségű szü-
lőktől származott leányárva része-
sülhet, aki szüleinek egyikét, vagy 
másikát, esetleg mindkettőt szeren 
csétlenség által előidézett haláleset 
következtében vesztette el és 15 éves 
életkorát még nern érte el. — Álla-
mi ellátásban nem részesült és tar-
tásra kötelezett, vagyonos hozzátar-
tozója nincs. A születési anyakönyvi 
kivonattal és a fenti körülményeket 
igazoló hatósági bizonvítvánnyal fel-
szerelt kérvények 1947. évi julius hó 
16. napjáig adandók be a városhá-
zán az 54 sz. szobában. A később 
érkezett kérvények nem vétetnek ér-
demi elbírálás alá. 
803 Polgármester. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a mező-

gazdasági term lök részére megér-
keztek a szeg- és drótutalványok, 
meiyeket az igénylők 'tvehe'nek a 
városháza 45 számú helyiségében. 
Az 1 kg-os szegutalvány db-ként 32 
fillér, a fél kg os dró'utalvány db-
ként ¿0 fi'lér, mely összeg az átvé-
te' alkalmával fizetendő. Ezen utal 
vár.yok f. évi julius kónapjára szó-
lanak és a lejarat utan érvényüket 
vesztik. Ennélfogva szükségletét 
igyekezzen mindenki mielőbb bi'.to-
sitani. 
825 Polgármester 

I * A 1 3 I O 
Budapest I. julius 4. 

7.30 Reggeli zene. 2.00 Asszo-
nyok vilAgh rudóia. 8 15 Szórakoz-
tak zen>*. 9 00 Az Álhmvasutak 
hangversenyzenekara játszik. 12.15 
Surányi Éva énekel, 12 45 Százéves 
leány^koia. 13 00 Roó>z Emil sza-
lo-ngyü^ese játszik. 14 10 Az oszt 
rák helyzet. 14 30 Hanglemezek 
16 Oö Hahn Antal tangóharmonika 
együrese. 16.40 A fornda'om stilusa. 
17.10 Szakszervezeti tanácsadó. 17.20 
Szakszervezeti híradó 17 25 A Ha-
difogoly hiradó r dióközl. 17 30 A 
Vöröskereszt közleményei. 17 45 
SportkOziemények- 18 00 Járay Jó-
zsef énekel. 18 30 Hong >s híradó. 
19 00 Nagy Zoltán emlékezete 19.15 
Arta Flórt scu román népdalokat 
énekel. 20 20 A Székesfővárosi Ze-
nekar játszik. 22 00 Hírek. Mit hal-
lunk solnip. 22 25 Hires gondola-
tok. 22 45 Külügyi negyedóra. 23.00 
Tánclemfvek. 0.30 Hi ek eszp r ntó 
nyelven. 

M i n d e n k ö z m u n k á r ó l , 
versenytárgyalásról , 
r e n d e l e t r ő l tájékoztatja a 

KISIPAROS 
Iparosoknak vállalatoknak fontos I 

Megjelenik minden pénteken 
A7. alábbi megrendelést levelezőlapra 
felragasztva küldje be. Itt levágandó 1 

T . K I S I P A R O S k a d ó h i v a t a l a B u d a p e s t . V I I , D o h á n y utca 12 
Megrendelem a Ktsiparos-t l/l évre 10 Ft 

Név l>* - »8 w 

Foglalk.: -- ! " 34 • 
(A nem kívánt 

Pontos cim: rés« törtendö) 

Hirdessen lapunkban} 

Főszerkesztő • Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a . B a r á U á g * nyomda 

Felelő« nyomdavezető: Csernug L. Imre 

5 hold 
A N Y I L A S B A N 

Irta: Sima László 
4. II. * 

Ilyen beszélgetéssel ballagtak ha-
zafelé az öregvárosba, ahogv a vá-
ros északi részét nevezték. Csendes 
ért haza elsőnek, azután Égető. A 
felesége azzal a kérdéssel fogadta: 

— Mennek- e kendtek Oyőrbe ? 
— Vannak, akik leszerződtek, 

de én nem akarok menni. 
— Keveset adnak? 
— Keveset, de nekem más ter-

vem van 
— Mit akar kend ? 
Éppen jött Égető Jóska, a tizen-

nyolcadik esztendős, legöregebb 
gyerek, aki a tavaszon . kubik-
munkás,, volt apjával, most meg 
részes. Ö is érdeklődött, elmennen-e? 

Égető mosímár beszélni kezdett. 
Elmondta szándékát. Felesége és 
fia nem szakították félbe szavait. 
Figyelmesen megnallgatták. Csak 
amikor befejezte, ikkor szólt az 
asszony. 

— Én nem bánom. Jobban is 
szeretem, ha nem mennek Pokol-
indiába. Egy év kitartásunk v-n. 
Ketten elbírják. Jóska, mit szólsz 
hozzá ? 

— Olvastam, amit az újság irt. 
Szívesen maradok apámmal. Egy 
kicsit terhes lesz az erdőirtás, de 
nem lesz nehezebb, mint a kubi-
kolás. Azt hiszem többet keresünk. 

A dolog eldőlt. Égető Bálint még 
aznap délután, bement a városhá-
zára és lejegyezte a 19, 20, 21, 22 
és 2:. parcellát. Pontosan szom-
szédok lettek Csendes Imrével. 

III. 
Augusztus 2 4 ike vasárnapra 

esett. Ezen a napon hazajött a ta-
nyáról ifjabbik Égető Bálint is, aki 
Burdócz Péter kö/ egyző urnái kis-
béreskedett a maga tizenötödik esz-
tendős korában. Otthon volt Égető 
Sari is, aki meg szobalány volt a 
városi főorvoséknál. Otthon volt 
pers/e a három kisebb gyerek is. 
Hogy igy együtt volt az egész csa-
lád, kimentek helyszínelni a Nyi-
lasba. Meg kell jegyezni, hogy 
mindenki azonnal átvehette a föld-
jet, amint a szerződést a áirta. 
Égető Bálint pedig még az előző 
nap aláirta. Másnap mar munkiba 
is akartak állni 

Nagy volt a mozgás 3 Nyilasban. 
Két nip alatt ujabb huszonhat par 
celiát jegyeztek le, tehát már felét 
lefoglalták a semmire se jó földnek 
és egés/. sereg ember érdeklődött. 
Kint járt Matók is, Csendes is. 
Mind a ketten megcsóválták a fe-
jüket. 

— Kend hát erdőirtó akar lenni, 
— mondta Matók. Itt aztán meg-
találja a munkát az egész család 
Apraja, nagyja. 

— Tévedsz hékám, — volt a va-
lesz, — ketten leszünk mink a 
Jóska fiammal. Első a vesszőbsta-
kawtása, aztán jön a többi munka. 
Hát, nem mondom, lesz itt munka 
éppen elég, de akkor nem unja az 
ember magát. 

Csendes Imre most látta először 
Éget* Sárit. Megakadt rajta a sze-
me és odaszegődött mellé. Nyom-
ban tudakolta: 

~ Ugy-e, te is itt fogsz dol 
gozni ? Szomszédok vagyunk, mert 
a 17 és 18-as parcella az enyém. 

(Folytatjuk) 

4 éves félárva egészséges kis-
fiút ki fogadna örökbe ? Érdek-
lődni lehet a városháza 30. szobá-
jában Kádár Istvánnál. 




