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/ A S z o c i á l d e m o k r a t a Pár t 
kftlftn l i s távahiHdnl 
az őszi választásokon 

Szakasits elvtárs beszámolója a pártválasztmány ülésén a választási szövetségről, 
a közös* kormányprogramról, a reakció elleni harcról — A szovjet barátság 

és a munkásegység pártja vagyunk 

Beszámoló a pártválasztmány üléséről 
Szombaton és vasárnap zajlott le 

a magyar politikai élet legdöntőbb 
eseménye: a Szociáldemokrata Párt 
országos páriválasztmányának ülése, 
amelyet az ország dolgozói pártkü-
lönbség nélkül a legnagyobb figye-
lemmel és érdeklődéssel kisértek. A 
delegátusok Kéthíy Anna elvtársat 
választották meg elnökké, aki szék-
foglalójában rámutatott kettős felada-
tunkra : A kormányzati feladatokat 
kell tovább vállalni és ezzel egyide-
jűleg mindig tudnunk kell, hogy 
marxisták, szocialisták vagyunk. 
M a r t a k o r r u p c i ó « . ¡Zsr 

Kéthly Anna elvtárs a pártvezető-
ség nevében korrupció ellenes Bi-
zottságok mcgalakitását javasolta. A 
pártválasztmány egyhangúlag elfo-

gadta a nagyfontosságú javaslatot. 
Országos viszonylatban minden Szo-
ciáldemokrata pártszervezet korrupció 
ellenes bizottságokat fog alakitani, 
amelyek minden korrupciós visszás-
ságot kivizsgálnak és a legerélyesebb 
módon lefolytatják a tisztogatást. A 
bizottságok a pártszervezet képvise-
lőiből, jogászokból, újságírókból és 
közigazgatási emberekből fognak ál-
lani. 

Azután Szélig Imre elvtárs referá-
tuma következett. Rámutatott arra, 
hogy a közigazgatási oldalon a de-
mokráciát Hpc^nflolvo-
zottsága szükséges. A Szociáldemo-
krata Párt leköti magát az autonó-
miák mellé, követeli a közigazgatás 
és adóbehajtás kettéválasztását. 

Bán elvtárs a hároméves tervről 
Bán Antal elvtárs iparügyi minisz-

ter nagyszabású referátuma követke-
zett ezután a hároméves tervről. Nem 
lebecsülendő eredményeket értünk el 
különös figyelemmel arra, hogy egy 
vesztett háborút kaptunk örökségül és 
az ezzel járó gazdasági lezülléssel 
kellett számolnunk — mondotta. Meg-
teremtettük az értékálló forintot a 
háború és az infláció után. Ezután 
rátért a beruházási tételekre és hang-
súlyozta, hogy a terhet ugy állítottuk 
össze, hogy kü'földi kölcsönt nem 
kapunk. Ezután felsorolta a beruhá-
zási tételekü. 7750 traktort fogunk 
gyártani, továbbá 200 uj cséplőgépet. 
Imvesztálunk 30 millió forintot ne-
mesitett vetőmag előállítására, 55 
millió forintot erdőink reorganizálá 

ditunk, állattenyésztésre 140 milliót, 
mezőgazdasági szakoktatásra 12 mil-
lió forintot. Falusi házépítésre 279 
milliót, iskolák és ovódák létesítésére 
170 milliót fordítunk. Eiután rátért 
Bán elvtárs az ipari szektorra. Telje-
sen ujjá kell szerveznünk a bánya-
ipart, a nyersolaj-kutatást. Fel kell 
fokozni a nehézipari üzemek teljesítő 
képességét. Ki kell bővítenünk a ha-
józást és a postát. Bán elvtárs így 
fejez.e be expozéját: Amit mi csiná-
lunk az demokrácia, amit mi meg 
fogunk valósitani az békepolitika, az 
egéaz nemzet ügye. Hogy előbbre 
jussunk, tervgazdálkodásunkba be 
fogjuk kapcsolni hazatérő hadifog-
lyainkat. Ujabb szakmunkásokra van 
szükségünk, átképző tanfolyamokat 
rendezünk. A szakmunkások száma 
3 éven belül megkétszereződik. 

sára, 39 milliót műtrágyára. Az állami 
birtokok fejlesztésére 29 milliót for-

Szakaslts Árpád elvtárs 
nagyfontosságú beszámolója 

Délután került sor Szakasits Árpád 
elvtárs nagy érdeklődéssel várt be-
számolójára. A felelősségteljes hely-
zetben — mondotta — vissza kell 
tekintenüuk a 35. pártkongresszusunk 
határozataira. 

A kongresszus biztosította 
ennek a pártnak törhetetlen 
és megbonthatatlan egységét 

és ennek hasznát és eredményeit 
most érezzük. (Nagy taps.) Ezután 
felsorolta azokat a hatalmas eredmé-
nyeket, amelyeket pártunk végzett. 
Utalt a kongresszusra, a dunavölgyi 
szociáldemokraták konferenciájára, a 
nagysikerű parasztkongresszusra, se-

regszemlének is beillő tagtoborzóra, 
a nők hónapjára, a kereskedő kon-
gresszusra és a többi nagysikerű 
pártmegnyilvánulásra. 

A káoszból jöttünk és a szo-
cialista rend felé megyünk. 

Dolgozunk szünet nélkül, mert sze-
retjük pártunkat múltjával és jövőjé-
vel, győzelmeivel és bukásaival, di-
csőségeivel és tévedéseivel együtt. 
De elsősorban azért küzdünk, hogy 
a magyar népet szabadnak, boldog-
nak és megelégedettnek ;iássuk, mert 

végleg fel akarjuk szabadí-
tani a munkásosztályt bilin-

csei alól, mert szocializmust 
akarunk ebben az országban. 

(Percekig tartó tap.) Az általános vi-
lághelyzet vázolása után Szakasits 
Árpád elvtárs hangoztatta, hogy a 
szocializmus oldalán állunk. Ezzel 
együtt jár a legőszintébb barátság a 
Szovjetunió iránt. Ez nem politikai 
taktika, nem is abból folyik, hogy 
határosak vagyunk a szovjettel, ha-
nem abból, hogy a Szovjetunió felé 
vonz bennünket politikai meggyőző-
désünk és a Szovjetunió az egész 
világ munkásmozgalmainak hatalmas 
erő4artaléka. (Hosszan tartó, lelkes 
taps.) 

Olyan párt vagyunk, amely-
nél radikálisabb nem lehet 

senki. 
A belpolitikai helyzetről szólva 

Szakasits Árpád hangoztatta, hogy 
a Kisgazdapárt veit vezetőinek áru-
lása következtében meggyengült és 
korántsem egységes. Ez nekünk nem 
öröm, hiszen nem célunk a Kisgaz-
dapárt tönkretétele, mi továbbra is 
koalíciót akarunk, amelyben bent kell 
lenni a Kisgazdapártnak is, egy koalí-
cióra képes és hajlandó Kisgazda-
pártnak. Az összeesküvés felfedezése 
után a válság egyre súlyosabbá lett, 
s mi szociáldemokraták azonnal fel-
vetettek a választások kiírását. Nincs 
okunk félni a választásoktól. Ez a 
párt 

nagyon megerősödött az el-
múlt két, de különösen az 

elmúlt félév óta. 
Nemcsak számszerűen erősödtünk, de 
lélekben, szocialista meggyőződésben 
is erősödtek kádereink. A dolgozó 
nép legjobbjai tartoznak sorainkba 
és reménységgel tekint ránk az egész 
ország. Nemcsak nálunk, de az egész 
világon a szociáldemokratákba vetik 
bizodalmukat a népek. (Általánostaps) 
Mi nem csináltunk semmi tisztátlant 
sem politikailag, sem gazdaságilag. 
Megtartottuk morális alapjainkat és 
megszereztük a magyar dolgozók 
különböző rétegének, a munkásnak, 
parasztnak, értelmiséginek, kiskeres-
kedőnek, kisiparosnak, tisztviselőnek 
és közalkalmazottnak bizalmát. 

Ezt anélkül értük el, hogy 
akárcsak egy lépést is tet-
tünk volna jobbfelé, vagy a 
legparányibb kompromisszu-
mot kötöttük volna a frak-

cióval. . , 
Nem folytattunk hamis taktikázást, 

megmutattuk magunkat nyíltan s ta-

Szerkesztöség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Ián épen ezért fordult felénk az or-
szág népe: osztályharcos, forradalmi 
marxista párt vagyunk, amely szov-
jetbarát és a munkásegység alapján 
áll. Tiszta lobogóval megyünk a vá-
lasztás alá. Hirdetjük a kíméletlen 
leszámolást a reakcióval, meg akarjuk 
valósitani a hároméves tervet s le 
akarjuk törni az antiszemita és szov-
jetellenes elemeket. 

Nem számituak egyetlen re-
akciós szavazatára sem, csak 
a tisztességes demokraták 

jöjjenek hozzánk. 
De igenis hirdetjük, hogy egyesí-

teni kell egy táborba a munkásosz-
táíy különböző részein lévő erőket. 

A Szociáldemokrata Párt külön 
listán indul, de ez egy pillanatig 
sem jelenti azt, hogy lazítani akar-
juk a munkásegységet. Ez a válasz-
tás nem egymás ellen megy, hanem 
közös erővel a reakció ellen. 

Szakasits elvtárs beszéde végén 
ezeket mondotta: legyetek öntuda-
tosak és kemények. 

Ha valaki támad, üssetek 
vissza ! 

É r e z z e minden szociáldemokrata, 
hogy mögötte áll egy hatalmas, erős 
rárt minden ereje. Megvédjük az 
elvtársainkat bárki ellen, ha szociai- -

demokratához illően viselkednek. 
Szakasits elvtárs szavait percekig 

tartó dübörgő taps és hatalmas, 
szűnni nem akaró éljenzés fogadta. 
Vasárnap Ries István elvtárs, külpo-
litikai és Marosán György elvtárs 
szervezést kérdésekről tartott beszá-
molót, melyeket lapunk holnapi szá-
mában közlünk. 

Franciaországban 
köztársaságellenes ösz-
szeesküvést lepleztek le 

A francia távirati iroda fenntartás-
sal jelenti: Franciaországban köztár-
saságellenes összeesküvést lepleztek 
le. A rendőrség azonnal megkezdte 
a nyomozást s az eddigiek alapján 
megállapítást nyert, hogy az össze-
esküvők meg akarták dönteni a köz-
társasági* államformát s helyébe pa-
rancsuralmi rendszert akartak állítani. 
Hír szerint az összeesküvés vezetője 
egy volt katonatiszt, aki annak ide-
jén Petain marsai mellett dolgozott. 
Az összeesküvésben állítólag részt-
vett több vezető közéleti személyiség 
is. Juliusban akarták kirobbantani az 
összeesküvést Párizs megrohamozá-
sával. Állítólag két hadosztály volt 
felszerelve. A nyomozás tovább fo-
lyik. 

Rendkívüli minisztertanács 
A pénteki rendkívüli miniszterta-

nács meghallgatta Nyárády Miklós 
pénzügyminisztertanács beszámolóját 
a moszkvai tárgyalások eddigi me-
netiről és beható tanácskozás után 
határozatokat hozott a felmerülő kér-
désekben. A hozott határozatok bir-
tokában Nyárády szombaton több szak-
értővel visszarepült Moszkvába. 
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Nem vitatkozunk 
a „Magyar Alföld" vasárnapi szá-
mában megjelent „Szentesi haza-
fiság" cimü közleménnyel. Tisztán 
az igazság, helyreállítása és a lec-
kéztetés, a fölényes kioktatás visz-
szautasitása végett foglalkozunk vele. 
A szóbanforgó közlemény kiforgatja 
valódi értelméből pénteki újságunk-
ban közölt „Szentesi dolgok" kez-
detű cikküuket s vak elfogultsággal, 
izzó gyűlölettel támad ellenünk. 
Nem követjük sem hangban, sem 
modorban a minket támadó sajtó 
közleményt, rideg, minden szenve-
délytől mentes tárgyilagossággal ál-
lapítjuk meg, hogy nekünk eszünk 
ágában se volt Szegedet támadni. 
Megállapítottunk egy közismert 
tényt, hogy Szeged ellensége Szen-
tesnek, de hozzátettük, hogy nem 
erről akarunk beszélni, hanem rá-
mulattunk arra, hogy Szegeden a 
lokálpatriótizmus kitermelte az egy 
séges szegedi közvéleményt, amely 
nagyon sok eredményt szerzett 
Szegednek és okozott kárt az egész 
környéknek. Azt mondtuk, nem kí-
vánjuk, hogy ennyire kíméletlen, 
soviniszta gondolkodás fejlődjék ki 
nálunk, de igenis szükségesnek 
tartjuk azt, hogy legyen egységes 
szentesi közvélemény, szentesi hang 
is, amelyet meghallanak, amelyre 
fölfigyelnek. Ezt irtuk, ezt álljuk, 
hirdetjük és valljuk, mert igen saj-
nálatos valóság az, hogy sok eset-
ben a város legvitálisabb érdekcinek 
napirendre kerültekor két-háromfelé 
huzunk, aminek az a következménye, 
hogy a szentesi érdek nem tud 
érvényesülni. Hát ebbe a megálla-
pításba, aminek az igazságát nem 
lehet elvitatni, csak a demagógia 
ráncigálhatja bele azt, hogy mi 
Szegedet támadjuk. Nem tudjuk mi 
cimen kerül ehhez az, .hogy a szen-

tesi kubikusnak nincsen semmi baja 
a szegedi kubikussal, hogy a szen-
tesi érdekeket a dolgozó népr ellen-
ségeitől kell félteni es ezeket első-
sorban Szentesen kell keresni. Erre 
a kioktatásra nincsen szükségünk, 
de ezt még a „Magyar Alföldinek 
is tudnia kell, hogy érdekvk ütkö-
zése nélkül ma még nincsen élet s 
hogy Szentesnek, a városnak, mint 
egységnek, az érdekei bizony nagyon 
sokszor ütköznek idegen érdekekkel, 
már pedig a szentesi dolgozók ér-
dekeinek szempontjából nem mind-
egy az, hogy Szentest hátraszorítják, 
hogy anyagi és kulturális érdekei-
nek érvényesülését idegen erők le-
gyűrik, ha a város közgazdasági 
élete nem tud fejlődni, mert egysé-
ges közvélemény hiányában saját 
dolgozóinak az érdekét nem tudja 
képviselni. Az az állitás, hogy a mi 
cikkünk Szeged ellen, vagy akár-
melyik más város ellen akar egy-
séges közvéleményt szervezni, kö-
zönséges kitalálás, aki a mi cik-
künkből azt olvasta ki, vagy azt, 
hogy mi a lényeges helyett lényeg-
telenre akarjuk terelni a figyelmet, 
az vagy nem tud olvasni, vagy nem 
érti meg a legegyszerűbb szavakat 
sem, vagy pedig szándékosan nem 
mond igazat. Mi tisztában vagyunk 
a ma minden viszonyával, tisztában 
vagyunk a ránkváró nagy felada-
tokkal, de mert éppen azt szeretnők, 
hogy a közeljövő nagy munkái zök-
kenő nélkül folyjanak, hogy a há-
roméves tervet maradéktalanul végre 
tudjuk hajtani, hogy a szentesi 
közgazdaság és a szentesi kultura 
valóban felvirágozzék, azért sürget-
jük az egységes szentesi közvéle-
ményt. És akár hiszi a „Magyar 
Alföld", akár nem hiszi, a dolgozók 
érdekeiért ez a lap már hetvenhét 
évvel ezelőtt is harcolt s ha nem 

A Szentesi Lap 
hadifogoly szolgálata 

Vasárnap és hétfőn a következő 
hadifoglyok érkeztek haza: Nóvák 
István Árpád-utca 3, Darabos Jó-
zsef Gógánysor 25, Mikecz Imre 
Fábián, Tóth Antal, Mulat István, 
Zsoldos Imre, Tóth Imre, Miklós 
Zoltán városháza udvar. Darabos 
József Oógány-sor 25 szám alatti 
lakos hadifogoly, hírt hozott a kö-
vetkezőkről : Ferenczi András zász-
lós, Huszák Á«-pád, Vas László 
(Foksániban vannak), Kerekes István, 

fVecseri László (Debrecenben vannak) 
Kréter Béla (Oroszországban van). 

Tóth Imre Sopron-utca 32 szám 
alatti hadifogoly hirt hozott Váradi 

j Imréről. Ugyancsak hír érkezett a 
következő szentesi foglyokról: Mu-
noszki József Kiss Zsigmond-utca 
32 száfn, Szabó Ferenc (Foksáni) 

| Mészáros Ferenc, Csonka gépész-
mérnök, Kiss József (Tábori po fa-
szám 2 5/5), Berényi Sándor (148-
26), Székesi Balázs, Biró István, 
Kotvics Lajos, Szabó Sándor, Győri 
István, Szepesi Balázs, Banvölgyi 
István és Józa István. 

A szentesi hadifogolyfogadó 
bizottság felhívása 
Köztudomású, hogy a hadifog-

lyok egyre nagyobb tömegekben 
érkeznek haza. A szentesi állomáson 
szervezett hadifogolyfogadó szolgálat 
naponként az átutazó, illetve Szen-

tesre érkező foglyok százas csoport-
jait látja el étellel. A bizottság most 
felhívással fordul városunk társa-
dalmához, hogy legyenek segítsé-
gére a foglyok élelmezésével kap-
csolatban. Elsősorban kész ételekre 
lenne szükség, így kenyérre, ka-
lácsra, tejre, vajra stb. A gyakorlat 
azt mutatja, hogy a foglyok főleg 
a reggel 7 órás vonattat érkeznek, 
ezért a bizottság arra kéri városunk 
áldozatra kész társadalmát, hogy 
akik élelemmel akarnak segíteni' az 
átutazó foglyainkon, minden reggel 
fél 7 órára vigyék ki az élelmet az 
állomásra és adják át a fogadóbi-
zottságnak. 

Szeptemberre minden 
hadifogoly hazajön 

Debrecenbe 1.500—2000 főnyi 
csoportokban érkeznek a hadifog-
lyok egymásután. Ugyanakkor töme-
gével jönnek a szerelvények a ma-
gyar határ felé. Illetékes magyar he-
lyen vasárnap kijelentették, hogy 
szeptember l-ig százezer magyar 
hadifogoly érkezik haza, vagyis a^ 
elkövetkező hónapok alatt minden 
még távollévő hadifoglyunk hazatér. 
Akik eddig az időpontig nem ér-
keznek meg, azok hozzátartozói 
gondoljanak gyűlölettel a náci té-
bolyra, mely örökre elszakította sze-
retteiket. 

Helytadott a bíróság a kisiparosok 
jogos követelésének 

Mint azt már közöltük az OTI 
központ büntetőparanccsal elzárásra 
büntette az OTI járulékkal hátralék-
ban levő kisiparosokat. 

Szombaton délelőtt került az ügy 
bírósági tárgyalásra, melyen az érde-
kelt 350 szentesi kisiparoson kivül 
az ipartestület elnöksége is jelen 
volt. A kisiparosok védelmében la-
punk is sikraszállott, ennek meg is 
lett az eredménye. A biróság ugya-
nis helyíadva a jogos követelésnek, 

minden esetben megszüntet-
te az eljárást és a büntetést, 

a hátralékban lévő dijak befizetésére 
pedig általában 3 hónapi haladékot 
adott. 

Az Ipartestület elnöksége ettől 
függetlenül folyamatba tette a továb-
bi lépéseket és felterjesztésben kéri 
az IPOK-on és a Kamarán keresztül 
úgy az iparügyi minisztertől, mint a 
miniszterelnöktől, hogy az iparos 

munkáságot a jövőben ehhez hason-
lóan ne hurcolják meg és kéri e 
mostani sérelmes és munkásellenes, 
szociális szempontokat figyelembe 
nem vevő rendeletnek hatályon kivül 
helyezését. 

Mi a magunk részéről is mégegy-
szer felhívjuk az illetékesek figyel-
mét, hogy vegyék tekintetbe, hogy 
e rendelet által sújtott kisiparosok 
nagyrésze azért nem tudta az ese-
dékes dijakat befizetni, mert egyál-
talán nem, vagy csak jelentéktelen 
munkához jutott. Ha már pedig nem 
dolgozott, nem keresett és így kép-
telen a reá kirótt adók és dijak fi-
zetésére. A szentesi járásbiróság, 
mint azí örömmel és megnyugvással 
tapasztaljuk, figyelembevéve a szoci-
ális szempontokat a demokrácia szel-
lemében hozta meg döntését, remél-
jük, hogy az OTI is hasonló szel-
lemben fo* eljárni. 

Ismét az aratógép 
Tegnap a déii órákban népes 

küldöttség kereste fel az alispánt, 
hivatalában. 

Alispán Ur! — kezde a küldött-
ség szónoka Détár Mihály — Tár-
saim nevében, akik aratógéptulaj-
donos kisparasztok, arra szeretném 
megkérni az alispán urat, telefonál-
jon a minisztériumba, hogy adjanak 
telefonon engedélyt, amely szerint a 
kisbirtokos gazda a saját földjén, 
saját aratógépével learathassa ter-
mését. 

kenjük is ki magunkat a dicsekvés 
pomádéjával, a munkában ma is 
az élen hiladunk. Az ügyhöz nincs 
több szavunk. 

Elmondotta a továbbiakban, hogy ) 
ez úgy a magyar népnek, mint sa-
ját maguk érdeke, mivel szem-
veszteség nélkül sokkal több ter-
ményt tudnak beszolgáltatni. Mind-
össze 8—9 hold búza learatásáról 
van szó és ha ez az engedély nem 
is lesz meg, ők nem fognak mun-
kást fogadni, mer» maguknak sincs 
kenyerük. 

— A történelem nem mutat fel 
olyan tényt — folytatta, — hogy a 
parasztság az egész munkásságot el 
tudta volna látni munkával. A mun-
kanélküliséget így nem lehet meg-
oldani. Nem szabad a parasztság 
gépesítését visszafejleszteni. . 

Az alispán válaszában kifejtette, 

hogy bár az ügy nem az ő hatás-
körébe tartozik, mégis teljesíteni 
fogja a küldöttség kérését és fel 
fogja hívni a minisztériumot. 

Ezután parázs vita fejlődött ki, 
melybe az épen ott tartózkodó 
Borbás Lajos a Kommunista Párt 
megyei funkcionáriusa is belekap-
csolódott. Hangsúlyozta, hogy a 
munkanélkülieket igenis munkához 
kell juttatni, s mindenkinek áldoza-
tot kell vállalni. Bár ez a rendelet 
egyénileg sokaknak sérelmes, mégis 
alkalmas a munkanélküliség enyhí-
tésére. 

— Nem használunk a köznek! 
— vetett ellent Aradi Pál — Arató-
géppel három nap alatt meglenne 
e kézi erővel két hétig tartó munka 
s a szemveszteséget is elkerülnénk. 
Azonkívül ez nem szolgálja a mun-
kanélküliség enyhítését, mert mi ke-
nyér híjján úgy sem tudunk mun-
kást fogadni és kénytelenek leszünk 
aratógépünk mellett leakasztani a 
szegről a görbe kaszát. 

A vita során különböző közbe-
szólások hangzottak el: 

— Ilyen alapon a bulgárkertésze-
ket is arra lehetne kéiyszeriteni, 
hogy a motorjuk helyett kézi kan-

j nával locsoljanak! 
— Maga a város is motoros-

i kapálógépet veit 4 000 forintért, pe-
! dig hány munkanélkülit szorított ki 
: ezzel — hangzik a másik közbe-
j szólás, nem gondolva arra, hogy 
! mennél több napszámost foglalkoz-
. tat a város, az adózók zsebe annál 
i jobban érzi azt. 

A Szociáldemoktata Párt állás-
j pontja az, hogv az aratógépek az 
| idei aratásból való kizárasa szük-
; séges s a munkanélküliség jelentős 
l enyhülését hozza maga után. Egyéb-

ként az ügyhöz semmi hoz^áfüzni-
! valónk nincs és kíváncsian várjuk a 
| minisztérium álláspontját a kérést 
j illetően. 
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Szegeden is megrendezik 
a Duna-Tisza csatorna 

értekezletet 
A Duna-Tisza csatorna megépíté-

sével és a Tiszán építendő vízierőmü 
telepek üzembehelyezésével kapcso-
latosan Csongrád után, most Sze-
geden is értekezletet tartanak julius 
8-án délután a szegedi városházán. 

! Az értekezletre ugyanazok a városok 
! kapnak meghívót, mint a csongrádi 
! és remélhetőleg az elhangzó állás-
1 foglalások is ugyanazok lesznek, 
: mint Csongrádon, vagyis a Duna— 
! Tisza csatornát csongrádi betorko-
! lássál kell megépíteni. 

j Egyelőre 

kommentár nélkül 
Anélkül, hogy ünneprontók akar-

nánk lenni, ide kell iktatni az alábbi 
történetet — okulásul. 

A vasárnapi kenyér ünnepe iga-
zán impozáns és ugy külsőleg, mint 
belsőleg kedves ünnep színhelyévé 
varázsolta városunkat. A környék és 
határ gazdái és földmunkásai hatal-
mas tömegekkel sereglettek egybe, 
hogy tanúi legyenek a Péter Pál-
napi aratóünnepségnek. Már a kora 
reggeli órákban hosszú kocsisorok 
haladtak végig a város utcáin. Az 
egyik utcán történt. Az egyik föl-
virágzott kocsiról leszólt egy gazda 
a járdán álló és a felvonulást fi-
gyelő városi dolgozókhoz: „Aki ve-
lünk érez, álljon közénk: itt a jó 
fehér kenyér és nem a vörös zászló." 

Hirdessen lapunkban 1 
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Szabadság Mozgó. Szerenád, Szö-
tényi, Benkő főszereplésével. 

A KÖNNYEK 
Amerikából érkezik hire, • hogy a 

Columbia egyetem tudós professzora 
dr. Charles Meyer korszakalkotó 
fölfedezést tett. Megállapította neve-
zetesen hosszú kutatásai eredménye 
képpen, hogy a könny mikróbaölő 
hatása még nagyobb, mint a peni-
cillinné. A magyarázat aztán hozzá-
teszi még a bejelentéshez azt, hogy 
a nők azért birnak el több szenve 
dést, mint a férfiak, mert hajlamo-
sabbak a sírásra. Érdekes, állapí-
tottam meg, amikor a híradást el-
olvastam. Régen, megvallom, semmit 
sem hittem el, ami Amerikából jött, 
de az atombomba óta nem vagyok 
ilyen kételkedő. Különben is, hogy a 
könnyek rendkívül nagy hatóerejűek, 
azzal a férfiak, különösen a férjek, 
mindig tisztában voltak. Se kanalas 
orvosságként, se injekcióképpen nem 
kell adagolni, mégis megvan a ha-
tása. A hölgy, a feleség el kezd 
sírni, előbb -csöndesen, aztán orkán-
módra zúgva, és kinyilik a férj-
uram bukszája, harisnya, keztyü, 
pongyola, kimenő íuha, estélyi ruha, 
ékszer és minden más „gyógyulás" 
jelentkezik. (De igazságos akarok 
lenni, vaunak férfiak is, akik a sí-
rást minden pillanatban tudják al-
kalmazni, de ezek szélhámosak. (xa) 

— A Református Nőszövetség 
ma de, 10 és du 6 órakor a volt 
ref. Körben összejöveteleket tart. 
Ezeken az összejöveteleken az Or-
szágos Nőszövetség elnöknője és kí-
sérete t-irtanak előadásokat. Minden 
református nő megjelenését kéri az 
elnöki tanács. 

— Orvosok szakszervezete ma 
du. 6 órakor az Országos Társada-
lombiztosító Intézet székházában 
ülést 4art. Tekintve a fontos megbe-
szélni valókat, kérem a bartársak 
pontos megjelenését. Titkár. 

— Egy férfi kabát, egy sapka 
és egy darab kenyér csomagban ke-
resi gazdáját. Igazolt tulajdonosa 
átveheti a Szociáldemokrata Párt-
ban Kossuth u. 26. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

~~ Párthírek 
Julius l én kedden este fél 8 óra- í 

kor a Női Pártszervezeti csoport \ 
pártestet tart. 

Julius 3-án csütörtökön este 8 í 
órakor a vármegyei közkórháznál : 

üzemi pártnap. előadó Juhász Já- 'i 
nosné. | 

Julius 4-én pénteken este fél 8 J 
órakor pártest. Beszámoló az Orszá- 5 

gos Pártválasztmányi ülésről. 
Párttagsági könyvecskélyét min-

denki hozza magával, mert csak a 
könyvecske felmutatása ellenében 
vehet részt a pártesten. 

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

Gyermekkerékpár, teljesen jó-
karban, eladó. Bálint-u. 29. 778 

Riport Oroszországból 
A kétmilliós város, Charkov gyá-

rainak robaja szinte még most is a 
fülembe hallik s a napfény, mintha 
a gyárkémények füstjén át jutna 
hozzám. A bronz és alumínium gyár 
hatalmas kontúrjai néha még megje-
lennek lelki szemei előtt s három év 
távlatából nézve az itthont, szinte 
idegenül érzem magam. 

A szerencsés 13-as szám 
Még merje valaki azt mondani» 

hogy a 13-as nem szerencsés szám-
A 13 as „elit-lágerban" voltam s 
13-án pénteken indultam haza. Ez 
a 13-as láger arról volt hires, hogy 
mindene megvolt ugy élelem, mint 
egyebek tekintetében, vagy „legális" 
vagy „illegális" uton. Télen a bronz 
és aluminiumgyár ellátott bennünket 
szénnel, ugy, hogy a vályogbarak 
néha olyan meleg volt az orosz tél-
ben, hogy alsónadrágban is izzadt 
az ember. Erre a melegre valahogy 
pedánsak voltunk s ha nem volt elég 
szén, akkor „szereztünk". 

A sültcsirke 
Mindig vágyaim netovábbja volt 

a fogságban s tudom sokan nem 
fogjak ezt nekem elhinni, de nem 
egyszer s nem is kétszer ettem oda-
kint ilyen csemegét. Természetesen 
ezek a luxusdolgok mindig a fogoly 
élelmességének tudhatók be. A fogoly 
mindig az evésen töri a fejét s leg-
szívesebben mindig enne. 65 deka 
kenyér elég egy embernek, de a 

munka után tétlenül unatkozó hadi-
fogoly megenné a dupláját is. A 
munka nem volt nehéz és már utóbb 
annyira megszoktam és megszeret-
tem, hogy legszívesebben hazahoz-
tam volna magammal a gyárat. Azt 
hiszem, Szentes nem haragudott vol-
na meg érte. 

Felfedeztem a kanálban 
a mélyedést 

és ez a felfedezés sok gondot levett 
a vállamról. Szabad óráimban alumí-
nium kanalakat gyártottam fogoly-
társaim számára, melyekért néha 2-3 
rész mahorkát is kaptam. Néha „el-
tűnt" az aluminium lemez készletem 
s idegen gyártmányok is megjelen-
tek a piacon, de az ilyen „szabotázs-
cselekményeket" az egész fogoly-
társadalom üldözte. Mindenkinek 
megvolt a maga szakmája, s nem 
volt szabad elvenni senkitől az ő 
„kenyerét". 

Saját iázz zenekarunk 
volt, mely esetenként olyan hangver-
senyeket rendezett, hogy a tábor 
kerítésén kívül még a civilek is 
táncraperdültek. Magyar napilapok 
érkeztek a táborba, úgyhogy mi ér-
tesülve voltunk minden itthoni ese-
ményről. Az összeesküvés nagy fel-
háborodást keltett odakünn s nagyon 
szerettük volna, ha Saláta Kálmán 
oda szökött volna ki. Mi egész biz-

tosan „lebeszéltük" volna minden 
Ilyen irányú további szándékáról. 

A honvágy 
a legsúlyosabb szenvedés a hadifog-
ságban. Érkeztek ugyan itthonról le-
velek, de bizony néha olyan vágyó-
dás kapta marokra szivünket az ott-
hon után, hogy kivihetetlen tervek 
kezdtek rajzani az agyunkban. Ez 
azonban csak pillanatokig tartott. A 
városban szabadon járhattunk s os-
tobaság lett volna e bizalommal 
visszaélni. Tisztában voltunk azzal, 
hogy amint lehetőség nyilik rá azon-
nal meg fog kezdődni a hazaszállí-
tás. Ha az itthoni bitangok nem 
„mesterkedtek" volna, már tal£i 
előbb itthon lehettünk volna. 

Végre Itthon vagyok 
azonban s a fáradalmakat kipihenve 
bele fogok kapcsolódni az ország 
újjáépítésének nagy munkájába s 
nem fogom elfelejteni azt, amit a 
munka országában láttam és tanul-
tam, hogy nem a hóditó imperializ-
mus, hanem csakis a békés termelő 
munka lehet a népek boldogságának 
alapja . . . 

Kedves Barátom I A dolgozó tár-
sadalom itthon is meg fogja becsül-
ni a munkádat s együtt fog dolgozni 
veled azon, hogy soha többé ne 
keiljen a jövendő nemzedékének fo-
golyélményekről beszámolni. (Sz. J.) 

A B-lístázott szobor 
Minden városunkban megforduló 

idegen megütközik a/on, hogy vá 
rosunk milyen mostohán B-listázta 
Borbereki Kovács „A munkás" szob 
rát, mely annak idején az olaszor-
szági kiállításon méltó helyet biz-
tosított a magyar képzőművészek 
számára. 

Az igaz, hogy Boncosék tüntető-
leg „kubikus szobornak" keresztel-
ték ezt az alkotást, melyet méltán 
sérelmezett a kubikustársadalom, 
de ez mégsem lehet létalap arra, 
hogy egy ilyen jelenlős és a mai 
modern művészeti irány jegyeit 
annyira jellegzetesen magánviselő 
mű arra legyen kárhoztatva, hogy a 
városháza szemétdombja közelében, 
— mint családban a púpos gyerek — 
elrejtve szomorkodjon. 

Az alkotó nenes szándéka és az 
alkotás nem bűnhődhet azért, hogy 

az elmúlt halódó rendszer egy tár-
sadalmi osztály kigúnyolására hasz-
nálta fel. A tagbaszakadt férfialak 
minden mellékgondolat nélkül lehet 
a munka szimbóluma attól, hogy 
az impresszionizmus lefelejtette 
lábáról a bakancsot és az ásóra 
nem szerelt rugót. Az impresszio-
nizmus lényege éppen abban rejlik, 
hogy a darabosan kikivánkozó in-
dulatokat és mondanivalókat rög-
sitse az alkotó művész, nem pedig 
a sokszor jelentéktelen természethű-
séget. 

A városunkban megforduló mű-
értők méltán vádolhatnának bennün 
ket elvakultsággal, ha tovább is 
a „szégyenplaccon" maradna ez a 
szobor. Reméljük, az illetékesek ke-
resnek és találni fognak méltó he-
lyet ezen országoshirű műalkotásnak. 

(Sz. J ) 

Amikor az egyik gazdálkodó 
meglopja a másikat 

Még 1945 februárjában feljelentést 
tett Lami Imre Deiekegyházi oldal 
104 sz. alatti gazdálkodó ismeretlen 
tettes ellen, aki tanyájáról ellopott 5 
család méhet kaptárral együtt és egy 
hordó benzint. A nyomozás abban 
az időben eredménytelen volt. 

Junius hó 7-én a rendőrség bizal-
mas uton arról értesült, hogy a méh-
család és a 200 literes hordó Bár-
kovics Mihály Derekegyházoldal 112 
számú tanyájában vannak. Bárkovics 
beismerte, hogy az öt kaptár méhet 
és a benzint valóban ő lopta el 

1945-ben. Bárkovics vallomása sze-
rint három kaptár méhet eladott Piti 
István lapistói lakosnak 3 mázsa ár-
páért. A méhcsalád közül azonban 
csak egy család maradt életben, 
hogy a tulajdonos a kaptárokat fel 
ne ismerje, az eredetileg szürke kap-
tárokat sárgára festette be. A nyo-
mozás során megállapittatott, hogy 
Bárkovics büntetett előéletű. Tekint-
ve, hogy a feljelentő a tettes meg-
büntetését nem kéri az őrizetbevétel 
nem volt szükséges. Az ügyet a bí-
róság fogja tovább tárgyalni. 

Felhívás 
A 100.700—1947 K. M. sz. ren-

delet értelmében a földadóra és já-
rulékaira beszolgáltatott terménye-
ket az „adó" felirásu vételi jegy 
alapján hivatalból kell a terménybe-
szolgáltatási kötelezettség teljesitése-
kent nyilvántartásba venni. 

Éppen ezért felhívjuk a gazdálko-
dókat, hogy terményeiket saját jól 
felfogott érdekükben elsősorban föld-
adó tartozásuk fedezésére forditsák, 
illetve adó felirásu vételijeggyel szol-
gáltassák be a gyűjtő kereskedőknek. 

Haszonbérlet esetében a földadóra 
és járulékaira beszolgáltatandó ter-
ményeket a haszonbérlő köteles a 
haszonbérbeadóval — az utóbbinak 
náztartási és gazdasági szükségletei 
figyelembevételével — kötött megál-
lapodás szerint „Adó" felirásu vé-
telijegy ellenében beszolgáltatni. Az 
„Adó" felirásu vételijegyeket a föld-
adó kiegyenlítése céljából B haszon-
bérlő köteles ingatlan tulajdonosá-
nak (haszonélvezőjének) átadni. 

Ha a haszonbérleti szerződés ér-
telmében a földadót a haszonbérbe-
adó köteles fizetni, a haszonbérbe-
adó köteles a beszolgáltatott termé-
nyek termelői árát a haszonbérlőnek 
megfizetni. 

Feles vagy más részes haszonbér-
let esetében a földadó fizetése a 
haszonbérlőt — más megállapodás 
hiányában — csak a termény be-
szolgáltatás kötelezettségnek reá eső 
hányadrésze erejéig terheli. 
818 Városi adóhivatal 

A Szentesi Lap 
a S z o c i á l d e m o k r a t a Párt h a r c o s 
napilapja . Csongrád v á r m e g y e 
minden községében é s tanyavi-
lágában a legolvasottabb napilap. 

és szerezz uj előfizetőket 
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Mezőgazdaság 
Pártunk földműves 

bizottságának 
tanácskozása 

A Szociáldemokrata Párt országos 
földműves kongresszusán megválasz-
tott 11 tagu földműves bizottság 28-, 
án és 29-én Budapesten a Szociál-
demokrata Párt központjában ülést 
tartott. Az országos földműves bi-
zottság a magyar mezőgazdaság 
időszerű kérdéseiről, a szövetkezetek 
problémáiról, az árkérdésről és a 
szervezkedési kérdésekről folytatott 
tanácskozást. 

• Fák kitermelése 
A földmivelésügyi miniszter ren 

deletet adott ki, amelynek értelmé 
ben i)árki tulajdonában lévő erdők 
területéről fát, vagy rőzsét csak 
igazolvánnyal lehet elszállítani.. Az 
igazolványt az állami erdőfelügyelő 
ségek állítják ki s abban igazolják 
azt, hogy a fát jogszerűen termelték 
ki. Ha valaki igazolvány nélkül 
szállít fát az erdőbői — még ha az 
saját tulajdona ís —, elkobozzák 
tőle. 

Zöldhitelt kaphatnak 
a bércséplök 

A bércséplők, jha igénybe akarják 
venni a zöldhitelt, kérjenek igazol-
ványt a termelési bizottságtól, amely 
hozzávetőlegesen feltünteti, hogy az 
illető bércséplő mennyi búzát, vagy 
rozsot szolgáltat majd be. A hitelt 
igénylő bércséplőnek a községi elöl-
járóság által azt is igazolni kell, 
hogy az igényelt hitel biztosítására 
milyen fedezetei vannak. Az így 
kiállított igazolványok alapján a 
bércséplők az OKH vidéki szervei-
nél kaphatják meg a hitelt. 

Kik kérhetik a földadó 
elengedését? 

Földadó kedvezményre, vagy föld-
adó teljes elengedésére azok a gaz-
dák jogosultak, akiknek birtokát 
rendkívüli elemi kár sújtotta. Ilyen-
nek tekinthető a jégeső, árviz és 
tűz. A bejelentést 8 napon belül a 
községi elöljáróságnál kell megtenni. 
Alaptalan bejelentések miatt 500 
forintig terjedhető pénzbi.ság jár. 

iparosjiírek 
Ipartestület jegyzői hivatala érte-

siti a ruházati ipari vegyesszakosz-
tály tagjait, hogy julius 1 én kedden 
du. 7 órakor az Ipartestületnél szak-
osztályi ülésük lesz. Pontos meg-
jelenést kérünk. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala 
értesiti az érdekelt szakosztályokat, 
hogy a junius havi szeg, drót és 
vasjegyek julius 5-ig feltétlen át-
veendők, mert azt a testület tovább 
nem tartja fenn. 

Mestervizsga előkészítő tanfo-
lyamra jelentkezéseket a jegyzői hi-
vatal még elfogad. A tanfolyam kez-
dete julius hó hétfő du. 6 óra. 

Az Ipartestület elnöksége felhívja 
az össz iparosság figyelmét, hogy 
az őszi „Ipari vásárra- mielőbb je-
lentkezzenek, annál is inkább, mert 
az ez évben tartandó kiállításunk va-
lószínűleg országos jellegűvé bővül. 

Búzakötvénnyel lehet fizetni 
a gabonaadó hátralékot I 

A szegedi Pénzügyigazgatóság 
előterjesztésére a Pénzügyminiszté-
rium 153.944/1947. VII. P. M. sz. 
rendeletével ínséges területnek nyil-
vánította Csongrád megye községeit 
és városait a 4520/1947. M. E. sz. 
rendelet 2. § alapján. A rendelet 
szerint az 1945 és 1946. évről hát-

ralékos gabonaadótartozást minden 
feltétel nélkül buzakötvénnyel ki 
lehet egyenlíteni. A folyó évi kiro-
vást továbbra is természetbeni fi-
zetéssel kell rendezni. Felhívjuk 
ezen nagyjelentőségű engedményre 
olvasóink figyelmét, mert jelentős 
lehertételtől szabadulnak meg. 

Eljárás indult egy szentesi 
fogtechnikus ellen 

We titkold 
hova tartozol, viselj 

p á r t l M n y t ! í\ 1 

A csongrádi újság beszámolt arról 
hogy Fenyvesi György szentesi fog-
technikus Csanteleken már régebben 
fogorvosi rendelőt állított fel és or-
vosi képesítés nélkül foghúzásokat, 
fogtöméseket végzett. Ezenkívül hi-
dakat készített és helyezett el a 
szájban. A közelmúltban leleplezték 
és közegészség elleni kihágás miatt 
megindították az eljárást ellen. Az 
ügyben Csongrádon most megtartott 
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Irta: Sima László 
I. 

Ez a történet régen kezdődött. 
Még 1894 őszén. A szegénység na-
gyon elégedetlen volt Nagymiháldon 
is, aminthogy mintha a rög indult 
volna meg, vagy a föld háta moz-
dult volna meg. Szegénynek lenni 
sohasem, volt jó. Azt még az ág is 
húzza, munkálja, éte-bére mindig 
bizonytalan, gonddal fekszik, gond 
ébreszti fel. Ezidétt meg éppen ki-
bírhatatlanná vált minden. Nem volt 
érdemes kubikra menni, mert 

munkát a páciensek szájában vé-
gezni, megfellebbezte az ítéletet. 

r SPORT ~ | 
LABDARÚGÁS 

Szentesi Vaosz—hmvhelyi Vaosz 
2:2 (1:0) 

Szombaton Hódmezővásárhelyen 
igen erős iramú, magas színvonalú 
játékkal rukkolt ki a két csapat és 
pillanatonként szebbnél-szebb táma-
dások gyönyörködtették a közönséget. 

A vezetést a szentesiek szerezték 
meg a 15. percben Szabó révén. A 
második félidő elején Kecskés egyen-
lít, sőt Radványi a 30. percben a 
vezetést is megszerzi. Szentes nagy 
hajrával Czibola szép góljával egyen-
lít. Jók: Mészáros, Czibola, Gujdár, 
illetve Kecskés, Gábor, Radvánvi és 
Török. K i r á l y játékvezető sokszor 
tévedett. 

SzMTE—Budapesti „Hangya" 
3:3 (2:2) 

800 néző. Vezette: Tóth 
Élvezetes játék, szépen pergő tá-

madások jellemzik a mérkőzést, Kár 
hogy -a játékvezető nincs tisztaban a 
legegyszerűbb dobokkal sem és sok-
szor ítélt érthetetlenül. Mindkét csa-
pat erőteljesen de tiszta eszközökkel 
dolgozott. A pestiek nagyobb tech-
nikáját a szentesiek lelkes erőbedo-
bással kiegyenlítették. 

Pesti támadással indul, de Princ 
azonnal átveszi az irányítást és Kré-
ter, majd Mihály a labda utja: a 
15. percben 1 0 SzMTE javára. Most 
Szabó II. révén fergeteges támadá-
sokat indítanak a pestiek. A 30 
percben nagy tumultus a szentesi 
kapu előt: a labda a kapulécen pe-
reg, Mészáros öklöz, de már a kö-
vetkező pillanatban az ellenkező 
sarokba tartó labdát védi bravúro-
san. Meleg helyzet volt: A 35. perc-
ben Szabó I. szépen elhúz Demeter 
mellett, de kézzel is viszi, s máris 
1:1 az eredmény. A 40. percben 
Weber elfut. Mészáros egyedül áll-
va gyönyörűen tisztáz. A 42. perc-
ben Szabó I. 2:l-re javit, a 44 perc-
ben Szabó szépen szökteti Mihályt 
és 2:2 a félidő eredménye. 

A II. félidőben a Hangya rákap-
csoi és a 3. percben Szabó 3:2 re 
szaporítja a gólok számát. Az 5 
percben Weber 16 m-es lövését 
Mészáros biztos kézzel, naggszerűen 
védi. Hullámzó játék alakul ki, mig 
a 31 percben Szabó II. 3:3ra beál-
lítja a végeredményt. (Vecseri) 

járásbírósági tárgyaláson szintén köz-
egészség elleni kihágásban mondták 
ki bűnösnek a szentesi fogtechnikust 
és 10 napi fogházra átváltoztatható 
80 forint pénzbüntetésre Ítélték. 

Fenyvesi György azzal, hogy a 
legújabb rendelkezések értelmében , , . 
neki jogában állt vérzéssel nem járó i ^ L Z Í u 

o n4,iflncai, e,4iíKan | amit megevett. A feles kukoricaföld 
\ tíz esztendeje megszűnt. Csak har-
, madán adták a gazdák a kukorica 
I fö!det. Azután megszűnt a termés 
j haza fuvarozása, elvettek a harmada 
} szárat. Rossz termések jártak A ré-
i szesarató nem vitte haza a kenyér-

nekvalót. A csürhejáráson másfél 
I forintra emelték a szájbért. Hogy 
j aztáu teljes legyen a nyomorúság, 
I föllépett a sertésvész. Nagymiháldon 
! is csak hírmondónak maradt a disz-
: nóállomSnyból. Ennyi baj bizony 
' kiveszi a béketűrésből még a hal-

vérü báránylelkű embert is. 
Aratás után voltak. Szent István 

hetében. Péntek volt. Hetivásár. Az 

Pályázati hirdetmény 
Az „Erzsébet"-királyné emlékére 

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

Az alapítvány kamataiban egy oly 
szegény sorsú, szentesi illetőségű szü-
lőktől származott leányárva része-
sülhet, aki szüleinek egyikét, vagy j 
másikát, esetleg mindkettőt szeren- i 
csétlenség által előidézett haláleset 
következteben vesztette el és 15 éves ; emberpiacon tán négyszázan is ösz-
életkí rát még nem érte el. — Álla- szegyültek és úgy tanakodtak. Há-
mi ellátásban nem részesült és tar-
tásra kötelezett, vagyonos hozzátar-
tozója nincs. A születési anyakönyvi 
kivonattal és a fenti körülményeket 
igazoló hatósági bizonvitvánnyal 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. 

Felhívás 
Felhívjuk a csépl^géptulajdonoso-

kat, hogy f. hó 2-án, szerdán dél-
után 3 órakor a parasztszövetség 
székházában, tekintettel a rendkívül 
fontos tárgyra, mindenki jelenjen 
meg. Vezetőség. . 

i* i> I O 

rom helyre is mehetnének kubikra. 
ötszáz embrr is kapna munkát, 
Égető Bálint aki eddig csak hall-
gatással vett részt társai eszmecse-
réjében, most félkomoiyan féltréfásan 
megjegyezte: 

— Hát hiszen munka lenne, de 
azt mondjátok meg, kereset lesz-e? 

A kérdés pontosan hozzáiilett az 
esethez. Tizenöt esztendővel ezelőtt 
még 35—40 krajcárt fizettek egy 
köbméter föld kiemeléséért, öt esz-

• tendeje 20—25 krajcárt, most pedig 
. 12 krajcárt ajántott a vállalkozó 
\ ügynöke. Hasztalan kérnek legalább 

15 krajcárt, hogy a kereset naponta 
föl mehessen 1 forintra, 1 forint 20 

I kiajcárra, amiből jut haza a család-
nak io. Székely Gergely, akinek 
mindig valami különös, valami nagy 
dolog járt az eszében, azt mondta : 

j — En már meggondoltam ma-
í gam. Elmegyek zsákolónak Pestre, 
i Megkeresem a dupláját, mint a ku-
í bikon. Felét félreteszem, aztán illa-

berek nádakerek, usgyt megyek 
Amerikába. Tóhalomra most jött 
haza Kaszás Nagy Péter, öt hold 

pénzből, amit 
odakünt keresett. 

Budapest I. julius 1. 
6 30: Falurádió. 6.45: Reggeli tor-

na. 7.20: Az Áttelepitési Kormány-
bizl. közlem. 7 25: Reggeli zene. 8.00: 
Az újjáépítő Jugoszlávia. 8.15: Dalok . . 4i , . . r -
és egyveleg. 9 00: A házi-együttes ; föJd,et \e * abb4?1 a 

játszik. 10.00: Hirek. 12.15: Horváth ' 
Jenő jazz-együitese. 13.00: Hazatért 
mesterek. 13.15: Csóka Béla énekel, 
Lengyel Vera zongorázik. 14.10: Sza-
bad egyház — szabad államban. 
14.30: Sztravinszkij. Tűzmadár. 15.00: 
Szövetkezeti negyedóra. 16.00: Kalan-
dozás a világűrben. 16.20: Jazz kü-
lönlegességek. Hanglemezről. 16.40: 
Jacques Prébert versei. 17.10: A 
MKP Párthiradója. 17.30: A Hadifo-
goly Hiradó rádióközleményei. 17.35: 
A Vöröskereszt közleményei. 17.45: 
Az MNDSz. a hadifoglyokért, Fáy 
Boris előadása. 18.00: A magyar 
opera története. 18.45: Világhiradó. 
19.00: Előadás a Stúdióban. „Uri. 
muri". 20.40: „Hull a zápor künn a 
pusztán." 21.40: Angol nyelvoktatás. 
22 25: Fényes Kató és Lantos Olivér 
énekel. 23.00: USA ajándékhangle- ! 
mez. 

— Ha neked öt hold föld kell, — 
vágott a szavába Kandász Mátyás, 
menj föl a városházára, irass ma-
gadnak öt holdat a Nyilasból. Lesz 
dolgod, pénzt kereshetsz. Van ott 
fűzfatuskó, nyárfagyökér, nád, káka, 
sás, bürök, lapu csigaház, ha aztán 
nem lesz kenyered, akad bengyele 
is. Megszárítod, megtöröd, mint 
száz évvel ezelőtt az öregek és ab-
ból sütöd a fehér cipót. 

(Folytatjuk) 

BÚTOROZOTT szoba különbejá-
rattal kiadó, cím áll. adóhivatal al-
tisztjénél. 777 
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