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N e h é « n a p o k 
levetik egymást. Mindenki tisztában 

\jan vele, hogy ezek a rendkívül su 

lyos viszonyuk, amelyek ránk nehe 

aedtok, sokszoros figyelmet és sokszo 

IX» kötelességet tesznek szükségessé. 

Budapest fölszabadulja mindannyi-

ónk lelkét megmozdtíotta és Szentes 

Táros polgársága áldozatkész igyeke 
«Öttel teljesíti a könyörületes sziv 

munkáját. Nincs benne kétség, hogy 

amit Isten adott és ami abból telik 

tőlünk, az eljut rendeltetési helyére. 

Érezzük, tudjuk és teljesítjük köteles 

ségünket. 

Azonban magában véve az a körül 

•aény, hogy teljesítjük a jótékonyság 

kötelességét, nem minden ezekben u 

napokban, mert ügyelnünk, vigyáz 

tiuuk is kell és amint jó időkben ter 

vezgettünk róla, hogy mit fogunk cse 

lekedni az elkövetkezendő tavaszon, 

most sokszoroan kötelességünké vált 

az, hogy mindent megfontoljunk a 

legkjomol yabban. A rendőrkapitány 

ság mai lapunkban hirdetményt tesz 

közzé, amelylx?n figyelmezteti a k(>-

zönséget arra, hogy Budapesten — el 

lenőrizhetetlen, de valószínűleg igaz 

hírek szerint — tífuszjárvány ütött 

ki. Tudnunk kell ezt és a legnagyobb 

figyelemmel kell lennünk arra, hogy 

Budapest fölszabadulása folytán Szen-

tes felé törekvő véreink ne hurcolják 

be közénk a tífusz veszedelmét. Amit 

a rendőrkapitányság hirdetménye 

magában foglal, azt mindenki vegye 

komolyan és teljesítse a fölhívás min 

den parancsát. Nehéz idők megpró-

báltatásokkal járnak, de arra való az 

emberi ész és önmagunk iránti köte 

lesség, hogy az elkerülhető veszedel-

meket elhárítsuk. 

Ez a gondosság és figyelem nem je-

lenti azt, hogy a hazatérők az inség 

karjaiból szabduló véreinket ne fo 

Kádjuk szeretettel, ha eljönnek hoz 

zánk és ridegen zárkózunk el tőlük, 

csupán azt. hogy vigyázzunk, őket is 

figyelmeztessük rá, hogy vigyázza 

nak magukra, legyenek őszinték, 

mondják meg, ha netán magukkal 

hozták volna a fertőző kórt. 

A másik dolog, amely ezekben a 

nehéz napokban mindannyiónkat ér-

dekel. hogy ügyeljünk a közegészség 

ugy védelme mellett a takarékosság-

ra. Jó szerencsének mondhatjuk, hogy 

akármilyen szenvedéseken keresztül 

is. de aránylag szépen vergődtünk 

keresztül a legnehezebb napokon és 

Szentesen nem lehet szó sem inség 

Tői. sem koplalásról. Azonban nagyon 

meg kell szorítanunk mindannyiónk 

nak az ellátás mértékét. Takarékos-

kodjunk mindennel. Kenyérrel, hús-

sal. zsírral, baromfival, take.rmány-

nyai. Ma van. Ugy mondjuk, elég. 

Azonban gondoljuk azt meg. hogy az 

elég nem jelent e többet a föltétlenül 

szükségesnél. Gondoljunk arra, hogy 

az ősszel alig került kenyérmag a 

földbe és igy a Jövő esztendőben szű-

kösen fog telni mindenre, éppen ezért 

•ündannyiónknak as a kötelesnél*, 

t jövendő érdekéből mindeat m*f t* 

fctrítson «unit csak mstftakarltkaí 

Azt is mondottuk föntebb, hogy 

gondolkozzunk már most az eljöven-

dő tavasz munkáiról. Amint a boldog 

béke napjaiban eltervezgettük a ta-

vaszi munkákat és megtettük már 

előre az előmunkálatokat, hogy sike 

resen be is fejezhessük azokat, ma 

kétszerea igyekezetei és kétszeres gon 

dossággal fontoljunk meg mindent. 

Amint az volt a vezéreszme a ránk-

nehezedett komoly esztendőkbon, hogy 

ne maradjon egyetlen talpalattnyi 

föld fölszántatlanul, egyetlen baráz 

de ijevetés. vagy beültetés nélkül 

most sokkalta szigorúbb parancs ez s 

ami földbe nem kerülhetett az őszön 

buzavetés, abba kerüljön tavaszi, aki 

teheti az vessen tavaszi búzát. 

Nehéz napok követik egymást, ezt 

mondottuk a cikkünknek elején és 

gondoljuk meg, hogy a nehéz napok 

nem egy hirtelen fognak megállni. A 

normális viszonyok helyreállásához 

esztendők kellenek. Erre kell fölké 

szülnünk mindannyiónknak. Ha mun-

ka és szorgalom adott kenyeret a 

gondosság mellett számunkra, akkor 

ezekben a ránkszakadt nehéz napok 

ban kétszeres szorftuiom és 

gondosság vezéreljen bennünk«* mis 

den munkánkban. Legyünk elkésatd 

ve rá, hogy lehetnek még nehsoetfr 

napjaink is, de ettől nem szabad mt* 

rémülnünk: szemébe kell nézni am dl 

jövendő nehézségeknek Az élet mis 

dig küzdelem és a magyar élet rafa 
esztendőn keresztül volt mindig na 

gyón nehéz küzdelem, de mégis ift 

vagyunk. Higyjünk benne, b u r a i * 

benne, hogy leküzdjük ezeket a nebfe 

ségeket is és itt mardunk újra. 

Moszkvában aláírták a magyar 
fegyverszüneti feltételeket 

Január 2-án írták alá Moszkvában 

Magyarország fegyverszüneti feltéte-

leit. A fegyverszüneti feltételek értel-

mében Magyarország ideiglenes nem-

zeti kormánya beismerve azt a tényt, 

hogy az egyesült nemzetok, főleg pe-

dig a Szovjetunióval szemben viselt 

háborút elvesztette, elfogadja a fegy-

verszüneti feltételeket. A fegyverszü-

neti feltételekben többek közt a követ 

kezők vannak lefektetve: 

Magyarország megszüntette a Szov-

jetunió elein a hadműveleteket. Egy-

idejűleg Németországgal megszüntet-

te a kapcsolatokat és annak hadat 

üzent. Magyarország kötelezi magát, 

hogy a lefegyverzett német erőket 

szovjet kézre adja és a Magyarorszá-

gon lévő polgárokat internálja Ma 

gvarország résztvesz a Németország 

elleni háborúban szárazföldi és légi-

erővel és ezzel kapcsolatban 8 gyalog-

hadosztályt állít fel. Ezek a katonai 

erők a Németországi elleni háború 

fejztével leszereltetnek és az gyesült 

nemzetek által alakított ellnőrző bi 

zottság fogja megállapítani Magvoror-

szág békeállományú haderejét. 

A szomszédos nemzetekkel szemben 

az 1937. december 31-én érvényben 

volt határok az érvényesek. 

Magyarország biztosítja a szövetsé-

ges csapatok számára az ország terü-

letén bármely irányban a szükség 

szerinti átvonulásokat. Magyaror-

szág kormánya haladéktalanul sza-

badon bocsájtja a hadifoglyokat, az 

internáltakat. Magyarország hadi-

zsákmányként a Szovjetunió rendel-

kezésére bocsátja az összes német kí^ 

tonaí tulajdonokat. 

Azokat a károkat, melyeket Ma-

gyarország a Szovjetuniónak ós a 

szomszéd ál hunoknak okozott, megté-

ríti, azonban tekintettel arra. hogy 

részvesz a Németország elleni háború-

ban. csak részben téríti meg. A térí-

tés összege háromszázmillió ameri-

kai dollár, melyből kétszázmilliót a 

Szovjetunió, egyszázmilliót pedig J\> 

goszlávia és Csehszlovákia kapnak. 

Magyarország kötelezi magát, hogy 

haladéktalanul feloszlatja az esetleg 

még működésben lévő fasiszta l>arát 

•gyesOleteket szervezeteket és rosg-

<«SuUti mtuüMCon «Drvfciyskst. mm 

lyek egyes vallási meggyőződésű egyé-

nekre vonakoznak. Magyarország pol-

gári közigazgatása visszaállít tátik 

mindenütt, ahol a front ötven-száz 

kilométernél nincs közelebb. A fegy-

verszünet teljesítését sÉövetaé&es bi-

zottság ellenőrzi, amely Budapestet 

székel. A bécsi döntőbíróság határo-

zatai érvénytelenek. 

A husz pontból álló fegyverszüneti 

feltételeket magyar részről Gyöngyősf 

külügyminiszter, Vörös honvédéiba 

miniszter és Balogh minszterelnöksk 

gi álamtitkár irták alá. 

HADIHELYZET 
A LEGUTOLSÓ HUSZONNÉGY ÓRÁBAN A HÁBORÚS 

HELYZETRŐL A KŐVETKEZŐ RÁDIüHIREKET VETTÜK 

Sztálin marsai! napiparancsban körötte, hogy a harmadik 
Belo Russiai arcvonal csapatai elfoglalták Isterbsrfof, 

amely a Königsberg felé vezető vasútvonal kulcs-
pontja volt 

Szövetséges bombázók Bécset és Finmét támadták 

Amerikai csapatok 100 kilométer távolságra 
Manillától 

Szalonikiben angol-barát tfintetések voltak 

Moszkva fényes ünnepléssel emlékezett meg 
Lenin 21. évfordulói áról 

Moszkvában nyílt meg az első orors- francia 
szakszervezeti tanácskozás 

Magyarországon 

A szovjet csapatok Budán folytat 

ják a bekerítet német erők fWmorzso 

lását. A németek kétségbeesetten vé-

dekeznek. 

Székesfehérvár térségében a szovjet 

csapatok jól megerősített német tá-

madást vertek vissza, melynek soráa 

17? némí t páncélost lőttek kl és 

ugyancsak ezidő alatt az ellenség Tt 

repülőgépét lőtték le. 

A szövetséges csapatok ellentáma-

dásai alatt az egész vonalon bátráé i 

kényszerülnek a német csapatok. — 

Egyedül Slrassburgtól északra pró 

háltak meg a németek egy ellentáma-

A nyuga' i hadszintéren 
dást, melyet azonban a szövetséges* 

visszavertek. A Hollandiából Német-

országba nyomuló csapatok 130 kik) 

méternyi területet vettek hirokukba. 

Norvégia véres árat fizet Németország miatt 
metekrt az a tény is, hogy bár Nor-

végiában a burgonyatermés ebben a* 

éviién az eddigieknek csak a fele volt 

Németország eddig Norvégiáim* Uk 

millió !dútjába kertit 

Norvégiában a közellátás késtégl>e-

ejtő, mivel a németek úgyszólván 

mindent kihurcoltak as országból. 

Elvittek rengeteg halat Norvégiából. 

Jóllshst Norvégiának es a logfbn'o-

—Jab WMláiAtft SkJU WllsmmC> « 



S Z W T M U f 19*5. ¡ m u r a 

Vasúti tájékoztató 
Szentes állomásfönőkaége az utazó 

köeönség részéra ac alábbi felvilágo-

sításokat közli: 

AB eddig érvényben volt körjárat, 

amely Szentes—algyői, Tiszahidfő— 

Oroshaza, Békéscsaba irányban közle-

kedett, mely hétfő, szerda, pénteki 

sápokon volt érvényben, valamint a 

Szentet*— Fábiánsebestyén—Orosháza-

Békéscsaba—Orosháza—Algyői Tisza-

Hídfő irányban kedden, csütörtökön 

áa szombaton közlekedett, továbbra is 
változatlanul érvényben maradnak. 

Rzen járatok az al4bbiakkal bővül-
nek: 

Hfitfön, szerdán, pénteken: 
Szentesről indul 4 óra 15-kor. 

Kunszentmártonba érkezik 5 óra 

01-kor. 

Kunszentmártonbói indul 5 óra 11 

kor 

Szentesre érkezik 5 óra 57-kor. 

Szentesről indul 17.11-kor. 

Kunszentmártonba érkezik 17.57-kor 

Kunszentmártonból indul 18.10-kor 

Szentesre érkezik 18.56-kor. 

KeJd, csütörtök, siombat: 
Szentesről indul 4.15-kor. 

Csongrádra érkezik 5.08-kor. 

Csongrádról indul 5-18-kor. 

Szentesre érkezik 6.11-kor. 

Felhívjuk az utazó közönség figyel 

nőt, hogy a fent ismertetett járatok 

az eddigi körforgalmi járathoz fel-

tétlen csatlakozást kapnak. vag>is 

késés esetén az induló vonatok a be 

érkezést megvárják. 

Tájékoztatásul közöljük még, hogy 

a közeljövőben valószínűen érvénybe 

lépni szerda és pénteki napo-

kon egy ószekötd Járat Csongrád és 

Kiskunfélegyháza között. 

A kórház kérelme 
A vármegyei közkórház igazgató-

sága az alabbik közi ősére kért fel 

termünket: 

V kórtiáz kéri mindazokat, akiknek 

tAealftgea, vagy nélkülözhető petró-

imim lámpájuk van. főként olyan 

lámpája, amit mozgatni, vinni lehet-

fcfcyewiek .szívesek a kórháznak köl-

«gönadni. Lámpát vásárolni nem le-

let és az ój feli áramszünet idején 

•agy seüktiég volna a kórháznak vi-

lágításra. 

^ G Y Á S Z R O V A ^ J 

Fá jda lomtó l súj tva, de a j ó 

hatén akara tában megnyugodva 

f e n t j ü k , hogy szerető j ó fér j 

4m testvér 

K O V A L I K I M R E 

keresked« 

#Bfcé*ik 60-ik évében hosszú szen-

t e s u t án e l h uny t D r á g a sze-

dettünk földi maradványa i t f. hó 

*8-«n 2 órakor temet jük a Ká l v á 

«is temető kápolná jábó l az otta-

fÉfcetnetobe 

A gyászoló család. 

LmkÁH Gömbös Gyu la u. 72. 

tMyást vagy komanciós éves mun-
Hást keresek. AaotMalf belépésre 

utca 1T. T354 

diákot ráUalck a köopontban 
a kiadóban. 7325 

Megalakult a Demokratikus Ifjúsági 
Szövetség 

bármilyen rőzsét és fát 
Zsoidos kenyérgyár. 7413 

•gy darab hiwM magrétetre keresek. 
l o a y t h utca >. ___ 7411 

«•rraek 10 vagy Zt kg.-os hitelesített 
+my*rom TWi Jóanef utcA 
U m+m 740T 

A kommunista ifjúsági szervezet ja 

vaslatára vasárnap Szentesen is meg 

alakult a demokratikus ifjúsági szö-

vetség, mely párt fel fogás és társadal 

mi osztálykülönbség nélkül magában 

foglal minden szervezetet, amely a 

demokratikus Magyarország felépíté-

sében dolgozni kíván. A demokratikus 

ifjúsági szövetség felsorakozik a ma-

gyar függetlenségi front nemzeti bi-

zottsága mögé, elfogadja és támogat-

ja annak programját. A nagygyűlésen 

ifj. Fazekas Antal elnökölt, r.ki rá-

mutatott arra, hogy ma mindenkinek 

egyetemes érdeke résztvenni hazánk 

gazdasági talpraállításában. Minden-

kinek közös célja ez, tehát az ifjúság-

nak és egyetlen hatalmas szervezetbe 

kell tömörülni. Ehhez a munkához 

pedig egyformán szükség van a ma-

gyar ugar ifjú munkásaira, az ipar 

és kereskedelem ifjúságára, a diák és 

a polgári ifjúság ezreire. Ez az öntu-

datos ós harcos ifjúsági szervezet az 

igazságosság elve alapján harcolni 

fog a dolgozók Magyarországáért és 

pallosként le fog sújtani minden visz-

szaélésre és népellenes megmozdulás-

ra. Ezután ismertette a központi szö-

vetség 12 pontban foglalt programját, 

melyhez hozzászóltak még Papp La 

jos a paraszt ifjúság. Vass Imro a szo 

ciáldemokrata jfjúság, Buzi Nagy 

Sándor a vasutas ifjúság, Gál Eszter 

a dolgozó lányok, Grünstein György 

a polgári ifjúság. Szőke Albert es Szi 

rovics János pedig a kommunista if 

júaág részéről. A javaslatot és a tizen-

két pontot egyhangúlag elfogadták. 

Ezután a nagygyűlés a kővetkező 

veztőségét választotta meg: 

Elnök: dr. Hönig Vilmos, alelnök: 

Papp Lajos, titkár: Szőke Albert, 

pénztáros: Bakai Lászlóné, pénztári 

elelnőrök Buzi Sándor. Babovka Jó-

zsef. jegyző: Vass Imre, propaganda 

vezető: Fazekas Antal és ÍJ tagú vá-

lasztmány. 

A nagygyűlést dr. Hönig Vilmos, az 

újonnan megválasztott elnök beszéde 

zárta be a kővetkezőkben: 

„Szükség van a demokratikus ifjú 

sági szövetségre, szükség van arra, 

hogy felvilágosítsuk az ifjúságot, 

hogy a helyes útra terelve, tisztán lás-

son és megfelelően gyümölcsöztesse 

értékeit. Szükség van a fiatal erők 

alkotó és épitő munkájára, szükség 

van minden demokrata érzelmű ma 

gyár ember egyesítésére — párt kü-

lönbség nélkül — hogy lelkes és oda-

adó munkánkkal elősegítsük egy 

szebb, boldogabb, demokrata Magvai' 

ország feltámadását." 

A megjelent ifjúság az egész nagy 

gyűlés alatt lelkesen tüntetett a di 

csőséges Vörös Hadsereg, a nemzeti 

függetlenségi front és a 12 pontban 

foglalt program mellett. 

—X — 

A Nemzeti Parasztpárt is megalakult 
Szentesen 

Vasárnap délelőtt a volt Kisgazda 

Szövetség tagjai Becsei Dezső elnök 

indítványára a Nemzeti Parasztpárt 

ha tömörültek. Szilágyi János ismer 

tette a párt célkitűzéseit és annak 

programját A megjelentek élénk he-

lyesléssel fogadták az ismertetést. Az 

alakuló gyűlésen rósztvtttek a Kom-

munista Párt részéről Vecseri Bálint, 

Mikerz János, Kádár Sándor és Vég-

ső Sándor. Mikecz. János és Kádár 

Sándor örömüknek sdtak kifejezést, 

hogy a dolgozó parasztság megértette 

az idők hívó szavát és megalapította 

a saját pártját a Nemzeti Parasztpárt 

ban, amelyet mind a Kommunist , 

mind a Szociáldemokrata Párt is tá 

mogatnak törekvéseiben. A megala-

kult Nemzeti Parasztpárt elnöke lett 

Székely Antal, választmányi elnöke 

Becsei Dezső, alelnöke Szilágyi Antal, 

titkárja Szilágyi János, pénztárnoka 

Kiapál Sándor, elelnőre Széli Antal. 

A párt megkezdte a tagok sa» rvozé-

sét Petőfi utca 2 szám alatti helyisé-

gében. (Volt Kisgazda Szövetség.) 

ANYAKÖNYVI KIVONAT 
Születtek- Kosztolányi Magdolna, 

Szabó Antal Imre, Váradi Franciska. 

Lovas János, Kozák Antal, Fazekas 

Imre. Török Katalin, Bán János. 

Házasságot kötöttek: Magdics Kál 

mán—Szaszkó Erzsébettel, Bányai 

Pál—Musa Piroskával. Vida Mátyás-

Vass Rozáliával, Földvári Nagy Mi 

hály—Váczi Juliannával. 

Meghaltak: Papp Sándor 74 éves, 

Mindszenti Ágoston 65 éve»., özv. 

Aradi Mihályné Dőmsödi Rozália 72 

éves. özv. Kálmán Imréné Döme Er 

zsébet 80 éves, Farkas Erzsébet 5 hó-

napos, Lovas János 6 napos, Bubo-

rovszki Ede 55 éves, Török József 73 

éves, özv. Molnár Imréné Dömsödi 

Borbála H7 éves, Komén yfl Béla 38 

éves. Szaniszló István 45 éves, özv 

Babós Lászlóné Dobos Zsuzsánna 81 

éves, özv. Kátai Pál Lajosné Biró M. 

Magdolna 89 éves, özv. Gőder Ferenc-

né Bori Erzsébet 76 éves, Kun Sán-

dor 74 éves. 

2 személy gondozására és háztartásá-
nak vezetésére teresek jófözö szor-
galmas aazonyt. Bővebbet Tármegya-
háza I. emelet 20 szoba. 7412 
Egy faragóba!ta én agy kocslkött tű-
dfáért eladó. Kisér utca lft na. 740t 
Disznóvágás! ólosóa vállaló*. Ktteneéa 
Sándor grf Tiam ffctHta a. t». 741t 

M. kir. á l lamrendőrség szentesi 

kapi tánysága. 

270/1945. a*. 

Hirdetmény. 

Ellenőrizhetetlen, de valószínű-

leg igazi hírek szerint, Budapes-

ten t í fusz j á r v ány van. A váiv»si 

tiszti orvos ur á t í r ásá ra felhívom 

a lakoság f igyelmét az alábbiak-

ra : 

Va lamenny i hazatérő egyen, 

amennyiben magán tifuszbeteg-

séget észlel, vagy gyanit , azt 

azonnal jelenteni tartoz ik a váro-

si t isztiorvos urná i a további 

szükséges intézkedések megtétele 

végett. 

A betegség vagy annak tüne-

teinek elhal lgatása az egyetemes 

egészségi szempontból belátha-

tat lan veszélyt jelenthet, azért 

aki a betegséget elhallgatja, az-

zal szemben a legkíméletlenebb 

büntetést fogom alkalmazni . 

Saentos, 1945. j anuá r hó 22-én. 

A kap i t ányság vezetője. 

Lakó* s. k. 

rendőrkapi tány. 

n i D l H U B V U K J N K B A J f ! 

Olvasóinkhoz 

ló ktrAaságnjOi 
áletre hívtok ezt ac újságai, 

airima a meggyMdfrtoetn cselek**-
likak, hogy újság nélkül nem lehet egy 
atymn rérmmnmk a közönség*, mint 
Szentes. Ac a közönség, amely három-
negyed »záradon át szokott hoeri, 
bogy renden Hajtója legyen, amely 
nemecsak tájékoztatja a mindennap 
eseményeiről de cselekevően bele ia 
szól a közügyek intézésébe és műkö-
désével elősegíti a közhangulat, kiala-
kulását. Azzaj is tisztában voltunk, 
hogy a mai körülmények között ne* 
párti újságra van szükség, de egy 
olyan hírlapra, amely meg la meri 
mondani a maga véleményét minden-
ről és mindenekivel szemben. Ma arra 
van szükség, hogy a tömegek pártál-
lásokra tekintet nélkül egységese* 
sorakozzunk a nemzeti kormány mö-
gé, hogy a magyar nemzett függet-
lenségi front táborában helyt foglalő 
pártok egyértelmű akarattal, közön 
munkával igy ekezzenek helyrehozni axt 
a retteneten pusztulást, amit Imródy 
ta Szála«! áruló társaságának gazsá-
ga ebben az országban előidézett, de az 
ujjáatkofcással együtt karöltve emeg-
történjék a mult bűneinek likvidál»* 
is. Kbtx'ii a nagy átalakító munkábaa 
nem szabad annak megtörténnie, hog> 
egyes emberek, vagy egyes pártok 
egyeduralmat teremtsenek meg, mert 
ha Magyarország njjáteremtését ko-
molyan vesszük, akkor a demokra-
tikus szabadságnak kell érvényesülni 
az egész vonalon. Ez az újság a leg-
régibb időkben is mindig a demokra-
tikus haladásáért és Magyarország 
függetlenségéért harcolt. A kisembe-
rek újságja volt. amint hogy ma Is AH 
Hogy azronltan munkánkat eredmé-
nyesen végezhessük az a szüksége«, 
hogy lapunk megjelenését ne bizony-
talan példán vszerinti eladásra alapít-
sak, hanem az előfizetőink biz 
tos táborára. Felkérjük olvasóinkat 
biztos táborára. Felkérjük olvasóinkat 
akiknek ezrei támogatnak bennünket, 
hogy február 1-től kezdve rendeljék 
meg újságunkat és ewtel biztosítsák a 
jövendőt. 

a SZENTKH1 LAJT 
SZERK FXZTONEGI. 

fcs miAPOHIVATAI.A 

Nemzet i Segélye«* Bizottság Kl-

nőkétől Szentes. 

Hirdetmény 

Értesí tem Szentes város köl-

es belteritteJtén lakó közönségét 

arról bogy a pestiek megsegíté-

sére k ikü ldöt t m»>gbiz<">ttaink 

munk ában vannsik. E t t ő l eltkint-

ve, tekintettel arra. hogy a gyűj-

téssel foglalkozók és a szükség:* 

igatThk igen kevesen vannak, 

igy felkérem a Szentes kül- és 

belterületén lakó lakosságot, ar 

ra vonatkozólag, ha c^ak teheti 

a pestieknek szánt élelmiszer adc-

már.yokat minél h ama rabb szál 

litsa be az erre a célra felálÜtott 

rakta rhelységünkbe. Hi /rváth M 

10 szám. (Halász Szabó ház . ) 

Értesí tem arró l ia Szentes vá-

ros közönségét azok, akik búzát 

a j án lanak fel és az 1 q-án felül» 

sú lyt tvsz ki, ezt jelentsék be a 

segélyező bizottság irodájában 

órosháza 51. szoba, ahonnév 

m i t á n gondoskodva íosz anm'-i 

< Iszáll i tásáról. 

A Zsoldos gőzmalom ajánlatot 

tett arra vonatkoz<Mag hogy ak i t 

a buzá j uka t megőrö l t r t id óhajt-

j á k és ebből nyerendő l isztjüket 

a j án l j ák feL azoknak az ebből 

nyerendő korpá t vianznadja. 

Sjjentes, 1946. évi íanuár h« 

22-éa. 

Nsauwb HegéHytw» bizotsse 

Hálint 

•InAk. 



« a w r a i ut» a. 

A Szociáldemokrata Párt gyűlése 

Szegváron 
Mindenki figyelmébe I 

Az összes szakmák szakszervezeteinek tagjai, a női szerve-
zet tagjai a szakszervezet székházában ; a Kommunista Párt 
tagjai és a Demokratikus Ifjúsági Szövetség tagjai, a diákok és 
a polgári ifjúság pedig a Kommunista Párt székháza előtt ma, 
kedden délután 3 órakor feltétlen és kivétel nélkül jelenjenek 
meg. 

A azocuü demokrata párt ö n t é s i 

sMTvéMto megkezdte agitációs műkö-

dért* a vidéken. A párt félévszázadot! 

ksgfyoroanyához híven arra törekszik. 

Hogy az eddig elnyomott magyar nép-

megismertesse a szociálista tar < 

htot és eszméket. A demokrácia órok 

értAkó eszméjének akarjuk megnyerni 

a magyarságot és ebben a küzdel-

münkben erőt merítünk a múltból, 

azoknak a szociálista vértanuknak az 

•mléfcéből. akik küzdelmes életükkel 

és dicsőséges halálukkal példát mu-

tálnak nekünk késő nemzedéknek a 

helytállásra. Ezek a mártírok, akik 

életüket áldozták a sötét reakció kor 

siakáhan a munkásmozgalom ügyé-

ért, parancsolólag jelölik ki számunk 

ra azt az útnt, amelyen haladnunk 

Ufcll és ez a demokrácia útja. 

Örömmel átjuk, hogy Szegvár la-

komága megértette as Idők szavát. 

AB eddig elnyomott nép a szabadság 

mámoros érzésével nyilatkozott a 

szociáldemokrata párt mellett azon 

az alakuló közgyűlésen, meyl január 

14-én zajlott le a szegvári ipartestü-

let termében. Ekkor alakult meg az 

ottani pártszervezet. Már a kora dél-

alőtti órákban hatalmas tömeg gyűlt 

óssae a gyűlés színhelyén, úgyannyi-

ra, hogy egy része nem is fért be a 

terembe. Az elnöki megnyitó után a 

szentesi pártszervezet részéről első-

nek Téli Lajos emelk»slott szólásra, 

akj többek között a következőket 

mondotta: Most. amikor a diadalmas 

Vörös Hadsereg segítségévéT lerázta 

a magyar nép évszázados rabbi lin-

cselt, hozzá kell fogni az építő mun 

káiioe. Ennek előfeltétele, a szabad 

»ág, aeg van. fis ha nem is tudtuk 

saját erőnkből kivívni, arra kell 

tcjrrttednünk, hogy legalább megtart-

suk. Álljanak előttünk intő példaként, 

történelmünk gyászos emlékű esetei. 

N. ,yek mindancak a következményei 

voltak, hogy nehezen kivívott szalwid-

sagnnkat könnyelműen veszni hagy 

•uk. A földkérdéssel foglalkozva 

hragmilyozta, hogy a szociáldemokra 

ta pért radikális földreformot követel. 

Szűnjenek meg végre azok a feudális 

kiváltságok, melyek miatt méltán 

vetette meg az Agész müveit világ 

Magyarorszjíg letűnt kormányzati 

rsedararet. Minden nincstelen pe 

liisrtnik földet keli juttatni a világi 

és «^fyházi földbirtokok felosztása 

ntiam. N> legyen többé nyomorgó 

saianzt. de ezerholdas nagybirtokos 

ssm ebben az ornzágban. Minden Ih» 

•síüetes gondolkozású ember tömö-

nil^rta a szociáldemokrata párt zász-

laja álá. Fel ar építő munkára. 

BsvAlét Petőfi Sándornak, a szabad 

s;tg lánglelkű költőjének következő 

vHrMoraival fejezte be: Talpra ma-

gyar. hí a hazai Itt az idő most, vagy 

sóhal Rabok legyünk, vag\ szabadok? 

Rz » kénlés válasszatok! 

\ nagy tetszéssel és tapssal foga 

lott beszéd után ugyancsak A szente-

li pártszervezet részéről Nagy Ferenc 

szolaít fel. Rulönőaképp»M* hangsú 

l.vozta an összefogás szükaégeségét. A 

zociáJdemokrata párt szeretettel hívja 

és várja mindazokat, akik a demokrá-

cia örök alpjain akarják az uj, népi 

Mogvaroi-szágot feléptíeni. A történe-

lem vihaiban megedződött, már tán-

toríthatatlanul küzd azért, hogy min 

den dolgozónak nagyobb darab ke-

nyeret és emberibb életet biztostison 

Büszkén állítjuk, hogy ennek a cél-

nak megvalósításáért a párt minden 

üldöztetést vállal és nagy számmal 

vannak azok a szociálista hősök, 

akik életüket adták ezért, őrizzük 

meg halhatatlan emléküket ¿9 áldo-

zatos életük irányítsa lépteiket azon 

az úton, amely a dolgozók boldog 

Magyarországába vezet. 

A nagy lelkesedéssel fogadott be 

széd után az alakuló közgyűlés véget 

ért. Szegvár lakossága megórtetto az 

idők szavát és kifejezésre juttatta, 

hogy szívvel-lélekkel részt akar venni 

a párt nemzetépítő munkájában. 

KURTA IRÁS 
Pár «»ztendeje, hogy valami büsz-

ke daccal megjelent a magyar földön 

egy uj szövetkezés, amely ezt a címet 

viselte: Parasztszövetség. Amint ak-

kor a szövetség vezetői mondták, ez a 

szövetség nem politikai alakulás 

volt, hanem a földdel bajlódó népré-

tegek gazdaság, és kulturális érdeké-

it védő és előmozdító szervozet. Most 

a politikai életben jelentkezik a pa-

rasztpárt., amely kimondottan politi 

kai szervezkedés Amint tudom, ez a 

párt minálunk is megkezdte működé-

sét, mint a függetlenségi demokrati-

kus front kebelélv! tartozó egyik po-

litikai szervezet. Olvasom a párt cél-

kitűzéseit. .,A nemzeti porasztpárt 

nemcsak azért alakult meg, hogy egy 

párttal több forgácsolja szét a feltö-

rő népi erőket, hanem azért jött lét-

re a parasztpárt, mert a magyar po-

litikai, gazdasági és kulturális viszo-

nyok megkívánják a magyar paraszt-

ság pártjának létrejövetelét". Ezzel a 

kijelentéssel nem lehet vitába szállni, 

mert kategorikus és határozott. Azt 

jelenti, hogy a párt szervezői ugy ér-

zik. hogy a magyar parasztságnak 

nics politikai szervezet . . A szervez-

kedés munkája s a part cselekvő ere-

je hivatott ami , hogy a kategorikus 

kijelentést igazolja. Csak egy a fon-

tos, « ne legyen figyelmen kivül 

hagyva, hogy bármennyi a pártok 

száma, a nemzet ujjáépítőinek tábo-

rát nem szabad megbontani 

- X -
Levelet hozott a iiosta. amelyre itt 

válaszolok* A levél felpanaszolja, 

hogy egy valakinek * neve mellett 

feltüntettünk egy foglalkozást, holott 

az illetőnek csak érettségije van s 

nicsen az illető foglakozáshoz előírt 

dinloinája Nem kételkedem benne, 

hogy a felszólalónak betűszerint iga 

za van. A tényben azonban nincsen 

igaza, mert az illető, ha diploma nél-

kül is, de a valóságban azt a mester-

séget folytatja, amihez a képesítést 

még nem szerezte meg. Ennek a kon-

zekvenciája az, hogy jogosan irtuk a 

neve mellé azt a foglalkozást, ame-

lyet folytat... De ettől eltekintve, a 

szóban forgó levélre azért válaszolok 

itt, hegy megkérjek mindenkit: ezek-

ben a nehéz és sorsdöntő napokban 

bocsüljünk mog mindenkit, aki köte-

lességet teljesít a becsületesen igyek 

szik elvégezni a munkát, olyan vala-

ki helyett^ aki elszökött. Ne vitatkoz-

zunk a diplomán, de nézzük a vég-

zett munkát. — essel — 

Apró csirkefogóságok 
Apró csirke fogóságok mindig vol-

tuk. Miért no virulnának ma is? Nem 

azért kérdem, mert valami nagy örö-

mem telt volna és telnék az apró 

csirke fogóságok l>an, hanem azért, 

mert ezek a kis hitványságok hozzá 

tartoznak a mindennapi élethez. Az 

apró csirke fogóságok közzé tartozik 

a duhaj kodás, veszekedés, néha a 

bicskázás, egy kis lopás, bolondul el-

követett és akartlan betörés, erő-

szakos! dás nemcsak nőkön, de fér 

fiakkal szemben ia és a kis kutya 

tudja még mi minden ,apró csirkefo-

góskodás". Ezek a kis esetek légin 

kább a kocsmázással. borozással, 

iszogatássai és dalolgatással voltak 

összekötve a múltban. Még büntető-

jogilag is körülbelül felelőtlen volt 

ezeknek az apró csirkefogoskodások 

elkövetőinek nagyobb része. Nem volt 

egészen bizonyos, de tízből ki lene 

esetben meg lehetett állapítani, hogy 

a kis esetet „ital" követte el, vagyis 

a tettes nem volt beszámítható. Apro 

csirkefogoskodások ma is megesnek. 

Tán többek, mint a csend és rend vi-

l á g áén . És az az érdekes, hogy ám-

bár szesztilalom van, most is leg 

többször az itóka a bűnös. Nem olyan 

nagyon lehet rajta csudálkozni, hogy 

a szesztilalmat kijátszák. hiszen Ame 

rikában is kijátszották u százezer 

rendőrrel védelmezett cs géppuskák 

kai. ágyukkal biztosított szesztilal 

mat. Nálunk pedig ez a szesztilalom 

alig van erősebben biztosítva, inint :i 

becsületérzéssel. A becsületérzést pe 

dig éppen olyan könnyen kikezdi az 

ital. mint a szemérmot. Itt a magya 

rázata, hogy mindennaposak a kicsi 

és nagyobb esirkafogóskodások. Most 

hallom, hogy a rendőrség a szesztila 

lom ellen vétőket .gyógykezelés" alti 

fogja venni. Bizonyosan nem árt. 

már csak azért sem, mert ha valaki 

szereti a bort igya meg, menjen ha 

za, feküdjék le. és — 110 garahanciás 

kodjék. A szeszcsempészeket pedig 

,,kuruzslás" miatt kell rendőri keze-

lésbe venni- A tilalom áttörésével for-

galomba hozott ital nevezetesen éppen 

olyan veszedelmeket csinál, mint va 

lami tömény kunizslószer 

VEMDIKUS 

— A „Szentesi Lap" kalendáriuma 
a kötél napokban ki kerttl » «ajtó alól 
Aa előjeffyzfel naptárral la felsaerelt 
kalendárium példányonként. — pen-
gő lem* 

A—takn «nmem fnvmmm flttaxm-

Felhivás 
a kisgazdákhoz 

Pui nappal előbb villámgyorsan 

futott szét a híre, hogy szovjet csa 

patok el foglalt tik Pestet. IJgyanekkoi 

Szentesen a Nemzeti Bizottság elhatá 

rozta, hogy a legszélesebb körben 

azonnal gyűjtést indít a pestiek meg 

segítésére. A Független Kisgaziia Párt 

tagjai erkölcsi kötelességüknek tart 

ják, hogy ebből a nemesszivű uieg 

mozdulásbol minél nagyobb mérték-

ben kivegyék részüket. Tudjuk, hogy 

sok a baj a ivisgazdák házatáján is, 

de ne feljtsük el a nehéz megpróbál 

tatások időszakában, hogy a kisgazda 

tábor, aki itt maradt a földjén, min-

denre meg fogja találni a kivezető 

útat, mert tudja, hogy a föld kötelez. 

A fent elmondottakat szívlelje me^ 

mindenki, Pestről üzennek magyar 

testvéreink! Sokat szenvedtek- Sokat 

nélkülöztek. Éheztek es szomjaztak. 

Pincékben bujkáltak hónapokon ke 

resztül. Átélték a háború mindéit 

borzalmait. Kisgazda társaim' Gon 

dőljünk ezekre a szenvedésekre. Néz-

zünk szét portáinkon, kint a legszél-

ső vártán, a tanyavilágban. Osszuk 

be szükíisen a mindennapit azért, 

hogy a pesti magyar testvéreinknek 

enyhítsük hosszú hónapokon át tar 

tó szeri védéseikét, nélkülözéseiket. 

Azonnal vigyük adományainkat! Ki 

mit tud adni, minél hamarbb, minél 

többet! Kisgazda társaim, adjunk 1111 

nel melegebb szeretettel. Fekete imre 

PÁRTÜGYEK 
Felhívás I 

A Szociáldemokrata Párt végrehaj 

tó bizottsága részben a párt prog-

ramja, részben a Főispán Ur altal 

előadottak alapján közli, Szentes vá-

rosban lakó elvtársakkal -és pátunk 

kai együtt gondolkodó de még s 

pártunkhoz nem tartozó polgáríarsa 

inkal, hogy pártunk ideiglenes Nem-

zetgyűlési képviselőin, és a nemzeti 

bizottság tagelvtársainkon keresztül 

megvan a nepnek az indítványozó 

joga"az országos és városi | köe-

ügyekre. 

Pártszervezetünk végrehajtó bizott 

sága azokat az indítványok*' viszi 

a nemzetgyűlés és a nemzeti bizott-

ság elé, amely az orszég és a város 

lakóinak érdekeit szolgálja. Az indít-

ványokat pártszervezeti helyiségünk 

ben szíveskedjenek leadni, a Bocskai 

utca 13 szám alatti Munkás-Otthonba. 

Végrehajtó Bizottság. 
— FeUitvá» a »nmte*! önálló kr 

rmkedőkhof:. Az önálló lcereakedök 
8ia.ksz(erwzetébe tagfelvétel mindea 
vasárnap 9—12 és 2 5 órakor, a szak-
szervezet hivatalos helyiségében. 1 Ipar -
testület székháza) Ezúttal ts kért az 
Hinökség ázents ónálló kereskedők 
társadalmát, hogy saját jódfelfogott 
érdekébea tömörüljön a szakszerve-
setbe, ameJynek keretén belül meg 
óvhatják közös érdeJtelket. Elnökség. 

— Felhívás. A piaci árus szakszer-
ve»* kért az öaszea piaci árusokat 
4« a piacon áruk> iparosokat ós keres 
kedöket, ho^y t hő »4-én taitanőa 
fyaiArflkrr (n Gojtőaaági Egyesület 
nueftette) fonton Ügybe« jelenjenek 

Kedden 1 napig pereg 
¿"Tmáomémjom M o s g ó n l n h á s b a n a 

¿zapUm&ex 
«fnft Mfy*ik«rl mafytr An 

Fösrerepbem: Szörényi Horvátk L. MaklAH, Petites, MikáW E. 
Efedátok k T M Í n u , - I é. 9, hétközsjpM15 
érakor PéfuáámyHá. rf.n 10. kétkflmap A • 3 ór»k« ^ ^ 



4. okkü. 

ÚJDONSÁGOK 
NAPTÁR. Kedd. január 23 HAm. 

kath. B. A. eljegyz. Protestáns: Zel 

Kia Izatks. 

Cim» nincs 
Akármerre nézek, mindenfelől ko 

molykodasi fontoskodást, nagyaka 
rást és magabizakodást látok. Nagy 
időket élünk. Azt mondják a nagy 
időkkel együtt járnak a nagy embe 
rek. Lehet. Egy bizonyos, hogy éle 
temben már sokszor értem meg rend 
kivüli viszonyokat, amikor egyszerre 
csak egész sor ember emelkedett ki az 
ismeretlenségből. BeszéVt. Állított. 
Veszekedett. Cselekedett. A beszéd 
nagy időkkel kapcsolatos volt és azt 
juttatta kifejezésre, hogy aki beszélt, 
annak valamilyen véleménye volt. 
amit állított arról me% volt győződ 
ve. hogy rendkívül fontos és minden 
kinek figyelni kell rá. Ha veszekedett, 
nnnak az volt az oka, hogy nem ta-
lálta elég komolynak azt a módot, 
ainivel állításait fogadták. Mindezek 
nek természetesen cselkvés volt a kő-
vetkező eseménye. Olyan cselekvés, 
amilyen a beszéu, az állítás és vesze 
kedés után következhetett. Azután el-
multak a rendkívüli idők és elcsen 
desedett mmden. Az emberek vagy el-
vesztek a porondon, vagy megmarad 
lak. mint egy a milliók közül, vagy 
mint egy a milliókért. Ez történelem. 
Most megint rendkívüli viszonyokat 
élünk és megint sokan kerültünk for 
j alomba. Írunk, tieszpliink. Cselek 
szünk. Néha veszekszünk. Ez a mai 
nap története. Mindezeket csak azért 
mondom el. mert összeütközésem tá-
madt valakivel a mindennap esemé 
nyei körül és nem akarta elhinni azt 
az állításomat, hogy a nagy esemé 
nyek sok nagy gondot vetnek föl 
föl, sok nagy ten* születik, sok becsü-
letes elszánás van. Az eredményt azon 
ban az idő mondja meg. A szó és a 
tett eredményeit a jövő mutatja meg. 

(S-ó) 

— A nemsetl segélyeid bizottság 
főikéri a közönséget, hogy az élelipl-
azertfi elszállításához szükség«« kaso-
kat szíveskedjenek noronklvül adni 
Horvátti Mihály utca 10 szám alatt 
(Halász Sz. IA jo« ház) a megbízott-
nak. 

— Mint értesültünk a kommunista 
Párt eaer pengőt adott a Budapestiek 
negélyeaéeére. 

— A demokratikus női szervezet 
minden szerdán d. u. 2 órakor ülést 
tar* a szakszervezeti székházi JL 

A Független Kisgazda, Földmlves és 
Polgári Párt intéző Bizottságát f. hó 
25-én. d. e. 10 órára egybehívom, a 

árthelyiségbe. Veietóség. 

— Felhívás. Kereskedelmi alkalma-
zottak nzaksaervezete felhívja minda-
sokat akik febr. lS-án tartandó előa-
dáson szerepet vállaltak, vagy vállal-
ni akarnak, kedden 23-án d. u. 3 óra-
kor a szervezet helyiségében Jelenje-
lek meg. Vezetőség. 

Sport-rovat 
Quo Vadis Szentesi Máv. 
Városunk csaknem százszázalék 

ban munkás sportegyesületének —- a 

Szentesi MÁV-nak — labdarugóit 

majdnem teljes számban helyén talál 

ja a tavasszal meginduló labdarugó 

idény. Az élvonalbeliekből n katona: 

Asztalos, a azoJgálatilag elvezényelt 

Koós és Fazekas hiányzik. A többiek 

a régi lelkesedéssel várják, hogy uj 

hói felhúzhassák a zöld-fehér mezt, 

mely nnnyi sok dicsőséget szerzett 

már Szentes városának. Várakozásuk 

é« vágyuk awonhan valóczmfttef 

¿lom aaarkri. Alom, mert az itüna 

nult MÁT vezetők a déli labdarugók 

megkeresésére, melyben fi MÁV tava 

• u bajnoki részvétele iránt érdeklőd 

tsk, azt a szomorú választ adták, 

hogy a Szentesi MÁV nem vesz részt 

k bajnokságban. Figyeljük már évek 

óta, hogy ebben az igazán nagyra-

hivatott sportegyesületben a vezetők 

részéről a nemtörődömség szokatla-

nul nagy méreteket öltött, azonban e 

mostani cselekményük mellett még 

sem tudunk szó nélkül elmenni. Ott 

öli a sok ezer pengővel elkészített re 

mek pálya, nagyszerű játékosanyag, 

a viszonyok várható javulásával az 

utazási lehetőség és most az orra hi-

vatottak felszámolják a tizenöt éves 

szép multat, szélnek eresztik a jóté-

kosgrtrdát. JÓI tudjuk, hogy nehéz a 

helyist, komolj időket élünk, lekor 

re lés hiányzik stb., hangzik a svára«: 

mentség, de mindez már csupán rész 

létkérdés s ha az akarat megvan, a 

lelkes szurkolók segítségével „és azö 

vetségi támogatással mindez leküzd 

hető. Az SzTE-nek tudjuk, hogy van 

egy csapatra való felszerelése, ez bi 

zonyára megszerezhető kis jóindulat-

tal, labdák pedig vannak a gimná-

ziumi s{>ortkürbon, az edzések vezeté 

sót a nagy múlttal rendelkező Czil>o 

la I^ijos szívesen elvállalná. Remél 

jük, hogy még nem lesz késő s az el 

hamarkodottan és meggondolatlanul 

adott letargikus lemondást vissza-

vonják az illetékesek, mert ne feled 

jék, hogy ezzel tartoznak a köznek, 

I 
tartoznak a Dél) fcaixterovók Mrvst 

«égének, tartoznak a játékosMfj* 

guknak. Mi nem tudunk belenyufoí 

ni és ssó nélkül hagyni s munkán 

sportegyesület felszámolását, ds vaJfe 

szinűleg nem hagyja majd szó néiktd 

a vasutasok ligája sem s könyörtalk 

nül eljöm majd a tetemrehívás. Mia4 

ez még elkerülhető. Tessék osszehtak 

azokat, akiknek szívügye a sport, a 

labdarúgás, ezekből alakuljok r 

bizottság, mely kezét* veszi az ugy* 

sületet és akkor uj élet fakad a m 

mokon és fiainkat akkor ott logfult 

látni a Szegd, Makó, Vásárhely, itt 

kfcscsaba ssupataival együtt a 4)id 

gyepen. jReméljük é* várjuk, kopy 

mindez így ham.. — nytoé — 

Qzerencse fia 
Sima l i n k regénye 

IX 

auga, saerese... szeretlek... Nem 
voltam hűtlen... ne hagy ©1! Nem blxom 
íü, hogy elfordulsz... Szólj hoazám! 
M' ghalok, he elhagysz. . besaélt a lá a/ 
l&sassn. 

— Csak aa 9 katona hasajiaaeí 
Nem a seb itt a veszélyes, — mondta 
az orvos. 

Zsiga könnybelábadt saemekkel lé-
pett ar ágyhoz és megfogta a letoy 
kesét 

— Sárikám ittvagyok, saólt nagyon 
bensőséges hangon. Nem hagylak «1 
nagyon... szeretlek! 

A lány egy pillanatra magához tért 
Mosoly lebegett ez ajka körül, meg-
szorította a férfi kezét. De nem saólt. 
Pár pillanat múlva nyugodt lélegzete 
mutatta, hogy elaludt. 

— őrmester ur fogta meg az orvos 
a Zsiga kezét, jókor jött. Megmentet-
te ezt a szerencsétlen lányt Nem ér-
te volna meg a reggelt. 

19 
Zsiga átvirasztotta az éjszakát a 

Sári ágya mellett. Kétszer is feléb-
redt ugyan, de egyszer sem szólt. 
Boldog mosollyal szorította a férfi 
kezét és elaludt újra. Nyugodtan 
aludt még reggel 5 órakor Is. Zsiga 
felált. 

— Most átmegyek atyámhoz. Nem 
ls tudja, hogy hazajöttem. Ha föléb-
red Sárika, Szóljanak át értem. 

Az öreg Dévai, aki még mindig ura-
dalmi kanász volt, meglepetve nézett 
az unokájára. Aztán nagy sóhajtással 
megszólalt: 

— Voltál már náluk? 
— Sgész éjszaka ott voltam... 
—- Hogy ven az a szegény gyerek? 
— Jobban Nyugodtan alszik. 
— Jólvan... És most hallgass rám' 
— Hallgatom, atyám! 
— Nagy baj ez, ami köztetek lett... 

Mert én mondom neked, Sári nem 
hibás, van egy ángya, bent az Urma-
Jorban. A Terka, ismered... 

— Ismerem. Varga Lajos bácsinak 
a felesége. 

— Az. Nahát fiam az a meggondo 

latlan indított el minden bajt. Sári 

karácsonykor ott volt ángyánál, ak 

kor látta meg az írnok, aki ott kosz 

tolt náluk. Hát Sári szép lány. Nincs 

se három majorban, se környéken 

különb nála. Az írnok meg olyan 

nősülendő legény volt. — Jóképű is 

de korhely. Nősítették, hátha jóba te 

szí magát. Tetszett neki Sári. De azt 

hiszem jobban tetszett neki. Gyuri bá-

tyád 45 hold földje, meg <1 szép min 

dene.. 

— Én is azt hiszem... 

— No lá.-d! Hát, hogy tovább mond-

jam, Terka egy párszor átvitte I J r 

majorba ezt a lányt. Ment az szíve-

sen mert az újság volt neki. Aztán 

egys^ercsttk eljött Gyuri bátyádékhoz 

nx írnok. Akkor már Terka be sugtn 

Vargánénak, hogy érdeklődik a lány 

iránt. SAri azonban á|>ertén meg 

mondta, hogy neki nem kell. De köz 

re fOgtáJk. Az anyja, uz ángya, Mácsik 

Ver» mm uf IvúkAsveni Ns me§ a* m. 

égetni való Badákné. Tudod a esősz 

felesége.. 

— Ismerem. 

— Hát beszélt az a négy asaony 

annak a szerencsétlen gyereknek. 

Ugyan uz anyja inkább csak azt is 

mételte, amit a másik hajtogatott 

Azzal kezdték, hogy te semmi se vagy 

Kókai Kálmán, az más. Az valal.i. 

Az ur. Mit akar veled Sári? Ha hoz-

zád megy, hát egy koldusból lesz ket 

tő. Ha Kókaihoz megy nagysága lesz 

belőle... 

— Az üres kamra nagyságája... 

— Látod éppen ezt mondta neki 

Kádár Pista kocsis felesége, de le-

hurrogták. Ment a beszéd megállás 

nélkül. Tudod milyen a fehércseléd 

Mind nagyravágyó. Mind bomlik a 

rangért. Megvették Sárit. Már arról 

beszéltek itt a majorban, hogy ekkor 

lesz a lagzi, akkor lesz a lagzi. De 

bizony nem lett az sohasem. Egyszer 

csak elmaradt Kókai. Még csak hirt 

íiem adott magáról. Elment még az 

uradalomból is... Azt mondják men 

ni kellett neki... 

— Meglehet... 

— Hogy olyan csúful végződött az 

eset, Sari majd elemésztette magát. 

Három hónapig nem szólt még az 

anyjához se. Azóta nem volt egyébb 

az istenadta, mint sírás-rívás... Azért 

ment be hozzád két esztendeje Gyuri 

bátyád, hogy visszahívjon. Dehát, 

akkor m. r KCSŐ volt... Meg akartad 

mutatni, hogy téged se a gólya köl 

tött... Hog> még több is tudsz lenni 

mint egy koca irnok. Sári tudja, hogy 

tanultál, nagyiskolai bizonyítványt 

szereztél. Hogy úr lettél. De azért 

csak utánad van mindig... Most, hogy 

szüléd meghalt és haza jöttél, de cl 

se mentél hozzájuk, el ment az esze... 

A keserűség vette el... Hát már csak 

megmondom neked, fiain, hogy nem 

csudálom. Mert bizony nagy baj ez, 

ami tiköztetek lett... Aztán azt se tu-

dom, mi lesz belőle... Pedig én mon-

dom nekeu. nem jól van ez igy. Se-

hogy se. Mert akár ki mondja, én tu-

dom, hogy nem igaz. Az a lány nem 

bűnös. Azt félreviték... Eltév «dt de 

nem bűm Nem! 

— Tudom atyám... Tudom, hogy 

nem bűnös. 

A szobában nagy csönd lett Halgát 

tak mind a ketten. Egyszer aztán 

Zsiga felált. 

Menj, fiam. menj! — mondta 

nagy megnyugvással az öreg Dévai 

és elkísérte az unokáját n konvhaaj 

tóig. 
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Sári 8 ónu után ébredt föl. Zsiga ak 

kor már újfent ott ült az ágya mel 

lett. M.-gl -tik egymás kezét. De 

nem tudti k vólni. Csak p szemük, 

meg a mosolyuk beszélt. f vgy szent 

boldog néirw.«rtgban telt el hosszú idő 

Végre fl ri törte meg a «söndet 

leus riem SMMIW Mm t i 

| hogy te lopod a kenem Zsiga.. 

— Eri logom Sárikám telet 

melegen, mély érzéssel a fiú. fia fh 

gom a kezedet és nem is eresstsai M 

többé,.. 

— Mostmár érdemes élnem... O f j « 

nem kell többé sírnom? 

— Nem kell Sárikám... Újra aam-

találtuk kgymást hogy aohostf d í-

junk el egymástól. Így akarod, % te. 

ugy-e? 

— Istenein, hogyan akarhatná», ka 

nem igy?! 

— Csak igy akarhatod. 

sem... 

— Nem akarom, nem! 

— Négy év mult el és sok mindas 

megváltozott. Nem az a Dévai Zai£i 

jött ugyan haza, aki slment okker, 

de az nem baj... Csak a külső váito 

aott meg. A sziv nem változott. Ae a 

régi. 

— Olyan boldog vagyok. 2te«a. 

hogy ezt mondod... 

— Nem mondhatok mást, mert iflpr 

iga*... A szivem a régi... Egy kiatt 

előresiettem ugyan, de utói t u d « ét-

ni. Akarom, hogy utóiérj! 

A leány riadtan emelte a tekintsd 

a férfira: 

Te nagy iskolát végeztél... Un 

ember letté.... Én közönséges parMft 

lány maradtam... Félek, Zsiga., kk 

gyon félek... Nem tudlak utóiérni... 

E'-' k a szavak már dideregtek. Yar 

gáéknál sokszor beszéltek Dévai Zai 

gáról. Akárhogy is volt, mindig vár 

ták vissza. A régi Zsigát, a bérért, 

aki. ha a katonaságnál őrmester lstt 

is. még se más, mint egyszerű pe 

rasztgyerek. Mikor megtudták, hogy 

vizsgákat tett, megdöbbentek. lTg> 

érezték, hiábavaló minden igyeksM 

tük, nem tudják többé visszaszerezni. 

A házaspár keserves érzéssel gondolt 

arra a balfogásra, nmikor beeresztet 

ték a házukba Kókai Kálmánt. Tud 

ták, hogy Zsigában az önérzet, a 

becsvágy mozdult meg, az ő példátlak 

akaratereje, hogy megmutassa, k l 

lönb ember, mint aki miatt el akar 

ták választani a lányuktól. Mikor a 

temetés után köszönés nélkül elutk 

zott, még Varga György is megre» 

dült. Sári lelkében pedig minden őse 

azeoralott. Most, hogy mégis haza 

jött, remélfii kezdett, de ezek után a 

szavak után megint elborult előtte 

minden. Az úriember Dévai Zsíf 

mond esők szánalomból ül itt az 

ágya mellett... Pár nap múlva ujik 

elmegy... és akkor elvész mindörökrt 

Ez az érzés didergett a szavaiban. Zst 

ga tudta, mi riasztotta meg a leányt 

Hirtelen felállt, odahajólt fölé, amH 

még soha meg nem tett eddig, most 

megcsókolta a homlokát. Sári lehuny 

ta szemeit Kimondhatatlanul mHe* 

boldog megnyugvás járta át a sr.lv#k 

Most már hitt, most már tudta, h o ^ 

az ő kezé csakugyan sem erewctt el 

sr>ha többé Dévai Zsiga. 

rWlytotfidt» 1 




