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Betörtek a Polgári f iú iskolába 

Választások 
előtt 

Ha voltak eddig kételkedő Tamá-
sok, a miniszterelnök debreceni ki-
jelentései után ők is kénytelenek tu-
domásul venni, hogy az ősz folyamán, 
uj kenyér után, de még az uj bor 
előtt választások lesznek Magyaror-
szágon. Igaz, a nemzetgyűlést négy 
évre választották, de az elmúlt két 
esztendő bebizonyította, hogy ez a 
nemzetgyűlés nem képviseli az or-
szág népének akaratát, a parlament 
többségi pártja a köztársaság és a 
demokrácia ellenségeinek lett a búvó-
helye, a többségi pártból kikerült 
miniszterelnök, házelnök s a többségi 
párt több tagja, a legaktívabb hang-
adók mind-mind benne voltak abban 
az összeesküvésben, amely polgár 
háborút akart felidézni azért, hogy a 
köztársaság romjain keresztül vissza-
állítsák a reakciós multat. 

Ez mindannyiónk által ismert tény-
állás nemcsak gondolkozásra késztet, 
de komoly megfontolásra is figyel-
meztet. Valahol hibanak kellett tör-
ténnie, h«>gy 'gy alakult a helyzet, 
hogy nem egy Kis csoport, de való-
ságos tömege a reakciósoknak jutott 
be a nemzetvezetök és képviselők 
közé A kormány megalakításánál és 
a választójogi törvény megalkotása 
nál két égtelen dolog, hogy kevés 
volt az óvatossag, vagyis teljes mér 
tékben érvényesült a magyar jóhi-
szeműség. Ki gondolhatta volna, hogy 
Nagy Ferenc, a régi, erősfájunak is-
mert kisgazda politikus, ellensége a 
demokráciának? Erre a legképtele-
nebb álmában sem gondolt senki. 
Pedig itt a bizonyiték. múltbeli nyi 
latkozatai is bizonyítják, de ezeket 
csak most kerítik elő, hogy az ő 
kisgazdapárlisága egy szűk látókörű 
és elfogult osztályember kisgazda-
pártisága volt. amely irtózott attól a 
demokráciától, amely földet oszt és 
amely államhatalom részegeivé teszi 
a munkásosztályt. 

Ha azonban itt a jóhiszemű téve-
dést elfogadjuk is, az kétségtelen 
dolog, hogy a kisgazdapárt jelöhjeit 
ugy állították össze — és ezt tuda-
tos szándékkal tették, — hogy a 
parlament többsége a demokrácia 
ellenségei közül kerüljön ki. Hogy 
milyen emberekből áll még ma is, a 
a harmadik, vagy negyedik tisztoga-
tás után a kisgazdapárt, legkiáltóbb 
bizonyítéka az, hogy egyszerűen le 
szavaztak a miniszterelnök javaslata 
ellen, vagy kiszöktele a szavazás elől. 
Hiába demokrata a miniszterelnök, 
hiába becsületes hívei a pártvezető-
ség tagjai a demokráciának, ha párt-
tagjai konok és megátalkodott ellen-
ségei a haladásnak, ha csökönyösen 
visszasírják a multat . . . Ezzel a 
nemzetgyűléssel, amelynek többségi 
pártja nagyrészt ilyen emberekből 
áll, nem lehet az ország érdekeit 
szolgáló munkát végezni. 

Szakasits elvtárs beszéde 
a Kunfi Gárda ülésén 

A Kunfi Gárda összvezetőségi 
ülésén Szakasits Árpád elvtárs be-
szédet mondott. Ismertette a közel-
múlt eseményeit, majd rátért a vá-
lasztások kérdésére. Hangsúlyozta, 
hogy minden körülmények között 
fenn akarjuk tartani a koalíciót. A 
választási küzdelemben nem egymás 
ellen, hanem a reakció ellen har-
colunk. 

Megkötöttük a választási szövet-
séget, ami azt jelenti, hogy nem a 
demokratikus pártok ellen, hanem 
azokkal szövetségben a bujkáló re-
akció ellen küzdünk, — de külön 

listán. A reakciósok ne reményked-
jenek bennünk, mi nem spekulálunk 
az ő szavazataikra. Mi akarunk 
ugyan szavazatokat hódítani, de az 
elvtársainkon kívül a kisiparosét, a 
kiskereskedőét, a szegény paraszto 
két, a két munkáspártban még nem 
lévő munkásokét, az értelmiségét, a 
szellem haladó dolgozóinak szava-
zatát akarjuk. A mandátum a mi 
számunkra csak azért fontos, hogy 
szolgálhassuk a magyar népet. Mi 
nem akarunk másnak látszani, mint 
amik vagyunk: forradalmi szoci-
alisták. 

A Csongrád megyei 

h á r o m é v e s t e r v 
Nervetti Károly elvtárs nyilatkozata a megyei három-

éves terv ipari problémáiról 

A Szaciáldemokrata Párt kebelén 
belül különböző albizottságok ala 
kultak a hároméves tervre vonatko-
zólag, ipari, mezőgazdasági, kultu-
rális és egészségügyi célkitűzések-
kel kapcsolatban. Az ipari kérdése-
ket és terveket illetően felkerestük 
Nervetti Károly elvtársat, aki a kö-
vetkezőket mondotta, mint az ipari 
albizottság vezetője: 

— A hároméves terv keretén be-
lül Csongrád vármegye iparának 
újjáépítése és fejlesztése érdekében 
15 millió forintot irányoztak elő. 

Csongrád megyének iparáról be-
szélni nehéz, mert valljuk meg őszin-
tén, oly kevés iparral rendelkezünk, 
hogy az teljesen lényegtelen. Két-
ségtelen, hogy az ipar kifejlődésé-
hez adottságok szükségesek. Ezeket 
az adottságokat a hároméves terv 
elkeszitése során figyelcmbevettük 
és megállapítottuk, hogy 

itt igenis van lehetősége az 
iparnak, 

különösen a mezőgazdiság belterjes 
gazdálkodássá vaió átalakításánál a 
mezőgazdaság iparosítására. Nagy 

területek öntözéséről van szó és ez 
másképp el sem képzelhető, mint a 
villamosenergia közbenjött^vel. A 
Kurca, a Veker és a Kórógy csa-
tornák mellett kivisszük nagyfeszült-
ségű hálózaton a villamos energiát 
az öntözendő területekre, és ezzel 
egyidejűleg megoldjuk Szegvár, 
Mindszent, Derekegyháza és Nagy-
mágocs községek villamosenergia 
ellátását. A tiszántúli községek egy 
másik vonalról kapnának távveze-
téket és a terv szerint a vármegye 
valamennyi községe villamosítva 
lenne. 

Innen indultunk ki, hiszen a vil-
lamos energia az ipar ütő ereje. 
Természetesen a nagy öntözött bel-
területekről olyan terményeket kap-
nánk, melyeket konzervgyárakban 
kell feldolgozni, ezért létesülne a 
Kurca és vasút kereszteződésénél 
konzervgyár és egy lenfonalgyár. A 
csongrádi érdekeket is figyelembe-
véve — folytatta — gondoskodás 
történik a terv keretén belül arról, 
hogy Csongrád távvezetéki áramot 
kapjon és nagy gyümölcs termelé-
sére való tekintettel ott létesüljön 

A demokratikus közvéremény ép-
pen ezért a legnagyobb örömmel 
várja az uj választásokat, de szük-
ségesnek tartja s a legnagyobb meg-
nyugvással fogadja azt a hírt, hogy 
az uj választások az uj választási 
törvény mellett folynak le, amely 
megvonja a választási jogot az is-
mert fasiszta elemektől. Mi, szociál-
demokraták voltunk a legelsők, akik 

a választói jog átalakítását és az uj 
választásokat kívántuk. Helyesnek 
tartjuk a demokratikus pártok válasz-
tási szövetségét azzal a feltétellel, 
hogy a pirtok külön listával indul-
janak. Mi nyugodt öntudattal állha-
tunk a választók elé s tudjuk, hogy 
ez a választás megerősíti pártunk 
parlameati képviseletét. 

egy szeszgyár, valamint a tiszai 
usztatási lehetőségeket kihasználva 
egy cellulózé gyár. 

A kisipar és kiskereskedelem, va-
lamint a háziipar támogatása is sze-
repel a tervben. • 

Befejezésül hozzátette Nervetti 
elvtárs: 

— Minden terv annyit ér, ameny-
nyi abból megvalósítható. A Szo-
ciáldemokrata Párt teljes erejével 
kivánja a tervet megvalósítani és 
annak minden egyes tagja várja a 
munka megindulását. 

Betörtek 
a Polgári fiúiskolába 
Julius 1-ről 2-ára virradó éjjelen 

ismeretlen tettes betört a Polgári 
fiúiskolába és onnan kb. 600 forint 
készpénzt és a tanárok egyes ruhá-
zati darabjait ellopta. 

Az iskola igazgatója 1-én éjjel 
23 óra 30 perckor wertheim zárral 
lezárta az igazgatói szobát és el-
hagyta az intézet épületét. A betö-
rést reggel 5 órakor vette észre az 
iskola altisztje. A tettes a Szt. Imre 
herceg utca felöl a pinceablakon át 
a pincébe jutott, a pince ajtót sarok-
vasából kiemelve behatolt a folyo-
sóra. Itt felfeszitette a fiúpolgári 
iskola tanári szoba ajtaját. Feldúlva 
az Íróasztalok fiókjait 3 fiókban 
összesen mintegy 600 forintot talált, 
mely összeg két tanár és egy al-
tiszt fizetése és egy száz forintos 
ösztöndíj volt. A tettes távozóban 
magáhozvett egy cserkészkörgallért 
és egy munkaköpenyt. A sikeren 
felbuzdulva megpróbálkozott a pol-
gári leányiskola tanári szobájába is 
betörni, ez azonban nem sikerült. 
A tettes jól ismerhette a polgári 
iskola épületét és minden valószí-
nűség szerint tudomása volt a fiók-
ban elhelyezett pénzösszegekről. 

Értesülésünk szerint a rendőrség 
teljes apparátussal megindította a 
nyomozást a tettes kézrekeritésére. 

Ellopták Kazal László 
autójának kerekét 

Kazal László az ismert budapesti 
énekes több alföldi városban ven-
dégszerepelt, így a közelmúltban 
Szentesen is. Az elmúlt vasárnap 
Makón játszott s a makói sikeren 
felbuzdulva szűk társaság kíséretével 
az egyik ismert mulatóhelyet láto-
gatta meg, ahol Aeró gyártmányú 
sárga színű autóját a kapu előtt 
hagyta. Míg Kazal és társasága 
szórakoztak, a jobb hátsó kereket * 
és a gépkocsihoz tartozó összes 
szerelvényeket ismeretlen tettes el-
lopta. 
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Szentesi kiftllitás 
Ma délután 4 órakor értekezlet 

lesz a szentesi kiállítás dolgában. Az 
alkalom arra késztet, hogy hozzászól-
jak ehhez a kérdéshez, mert rend-
kívül fontosnak tartom Szentesnek 
ezt az önmagáért való megmozdutá 
sát. Abban a nagy versenyben, amely 
a magyar városok közt egyrészt a 
gazdasági és kulturális fejlődés, 
másrészt az idegenforgalom biztosí-
tása érdekében több mint két év-
íizede folyik, nagyon jelentékeny 
hely jutott a kiállításoknak. Két év-
tizeddel ezelőtt 1927 októberében 
nálunk is rendezett egy nagyszabású 
kiállítást a Faluszövetség, amely igen 
szép erkölcsi és anyagi eredménnyel 
zárult. A kiállítás napjai jelentős 
idegenforgalmat hoztak s a fővárosi 
sajtó nemcsak megemlékezett a ki-
állításról, de szentelt néhány kiemelő 
szót magának Szentesnek is. Azután 
is voltak kiállításaink, sőt most tíz 
esztendeje volt egy nagy alkalmunk 
is, a városnak a jobbágyság alól az 
örökváltság által történt felszabadu-
lásának százesztendős évfordulója, 
de bizony mi ugy tettünk, mint a 
strucc, mikor homokba dugja a fe-
jét, elbujtunk még kiállításainkkal is 
az ország nyiivánossága elöl, mintha 
szégyeltük volna magunkat. Ez bi-
zony nagy hiba volt. A magabiztos-
ság és a tehetetlenség megnyilvánu-
lása. Polgármesterünk javaslatára 
most a város kertészeti bizottsága 
kezdeményezte egy mezőgazdasági 
kiállítás rendezését s elég volt csak 
kimondani a szót, már jöttek iparo-
saink, jelentkeztek kereskedőink: a 
gondolat testet Ölt, meg fogjuk ren-
dezni a szentesi mezőgazdasági, ipari 
es kereskedelmi kiállítást és vásárt, 
amelyet sporteseményeken kivül kul-
turális haladásunkat is mutató kiál-
lítások, különféle kongresszusok tesz-
nek teljessé. Az elgondolás nagy-
szerű, a programvázlat kitűnő, most-
már az előkészítés és a szervezés 
munkája kell, hogy következzék. Ma 
alakul meg az előkészítő bizottság. 
Jobban szeretném, hogyha már nem 
előkészítő bizottság, hanem a rende-
zőbizottság alakulna meg s az nyom-
ban megválasztaná azt a szükebb-
körü testületet, az intézőbizottságot, 
amely a mai napon megkezdené 
munkáját s permanenciában végezné 
az előkészítés és szervezés, a propa 
ganda nagy munkáját. Mert ne fe-
ledjük el, hogy az előkészítés és a 
szervezés nagy és felelős munkát 
jelent s viszont kellő, az egész or-
szágra kiterjedő propagamLnélkül 
nem várhatunk igazi sikert. Termé-
szetesen ebben a munkában nagy 
rész jut a sajtónak s nincs benne 
kétségem, hogy a szentesi sajtó egy-
emberként fogja kötelességét teljesi-
teni. Gondot kell arra fordítani, hogy 
a kiállítás megnyitása kellő ünnepi-
ességgel történjék, hogy a tervezett 
kongresszusok ne fulladjanak bele a 
„helyi jelleg"-be s porteseményeink 
országos versenyek legyenek. Ha 
összefogunk akaratban, a siker nem 
marad el. Sima László. 

A Szentesi Lap 
a Szociáldemokrata Párt harcos 
napilapja Csongrád vármegye 
minden közséRében és tanyavi-
lágában a legoUasottabb napilap, 

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

és szerezz uj előfizetőket I 

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

Ismeretes, hogy az elmúlt héten a 
központi árfelügyelet repülöbizottsá-
got küldött ki, amely Szentesen is 
végigrazziázta az üzleteket. A repülő-
bizottság Hódmezővásárhelyen tartóz-
kodott s munkaközben érte a szen-
tesi árfelügyelet telefonhívása. Razzi-
áról az „Árfelügyelet" cimü gazda-
sági hetilap a következőkben szá-
mol be : 

A szentesi árfelügyelet kérte a 
repülőbizottságot és a szakértőket, 
hogy Hódmezővásárhelyről jöjjenek 
át Szentesre, mert a textil- és cipő-
kereskedésekben gyanús jelenségeket 
észleltek, szakértők nélkül azonban 
nehezen boldogulnak, 

mivel az árdrágítások bur-
koltak. 

Szentes nincs benne a bizottság uti-
tervébe, de a szükség törvényt bont. 
Előre Szentesre. 

A kereskedésekben az ebédutáni 
álmos csend honol, de csak pillana 
tokig. 

N e m I s m e r i k a r e n d e -
l e t e k e t ? 

A legelső textilkereskedésben, aho-
vá a bizottság beteszi a lábát, rövi-
desen kiderül, hogy a már hosszú 
hón-pok óta hatályon kivül lévő 
166.000/1946 Ip. M. számú rendelet 
alapján kalkulálnak még mindig. A 
következmény: árdrágítás mindenütt, 
ahová a szakértők keze nyúlik. 

Egyetlen számlatételen öt 
rendbeli ártullépés. 

Védekezés : nem tudtam, hogy azóta 
mérsékelték a tex ilhaszonkulcsokat. 
„Az üzlettől nem érek ra rendelete-
ket olvasni". Az érdekesség azon-
ban, hogy a póruljárt textiles a min-
dennapos cikkeknél, amelyeket állán» 
dóan keresnek a vevők, nagyon jól 
tudta alkalmazni a helyes haszon-
kulcsokat. A „nemtudá " csak azok-
nál a cikkeknél nyilatkozott meg, 
amikben ritkább a kereslet. És per-
sze a pamutszövetnél, amit a leg-
nagyobb nyugalommal gyapjúszövet-
nek minősítve ad el, mert ez a 
„kincsiny" kisiklás 5 °/o haszontöbb-
letet jelent. A sarokbas<:oritott keres-
kedő szívósan védi a maga igazat. 
Gyapjúszövet — hajtogatja egyre. A 
gyári számla alapján azonban kide-
rül a rosszhiszeműség : ott kitűnik, 
hogy mégis pamut. Nem vettem ész-
re — mondja verejtékezve és azt 
állítja, hogy 25 évi g.akorlat ut.in 
sem tudja tapintással, vagy vizsgá-
lattal megállapítani a kéf szövésfajta 
közötti különbséget. Persze a köntör-
falazás nem használ Készül a jegy 
zőkönyv. 

A c i p ő ü z l e t e k b e n 
A bizottság másik két taeja ez 

alatt a cipőüzleteket járja sorba. 
Másfélóra alátt három komoly ár-
drágitási eset. Valóban „burkolt". 
Női tipusszandalettek, amikben gyár-
tójuk „elfelejtette" belepréselni az 
árat és most luxus cipőként kerülnek 
eladásra. Persze már a készítő is 
magas.bb áron számlázta a cipőket, 
mint amennyiért joga lett volna. A 
kereskedőnél a kezdeti árdrágítás 
már rohamosan nőtt. 

Az egyik pár cipőnél 40 fo-
rintos árutúllépés, 

a másiknál 24 forint, a harmadiknál 
aránylag a legenyhébb, 6 forint 
mindössze. Csupa olyan árdrágítás, 
hogy valóban a szakmáját ízig-vérig 
elsajátító szakértő tudja csak felis-
merni. 

E g y m á s u t á n h ú z z á k l e 
a r e d ő n y ö k e t 

A vizsgálat híre közben futótűz-
ként terjed. Egymásután húzódnak 
le a redőnyök és jelennek meg a 
cédulák a kirakatokban. „Betet: va-
gyok" — „Eiutaztam" . . . Inkább 
kihágást követnek el, semhogy meg-
kockáztassák a vizsgálatot. De ami 
késik nem múlik. 

M u n k á b a n a F e l ü g y e -
l ő s é g 

A megyei átfelügyeleti központ-
ban, a Közeilatári Felügyelőségre 
már jegyzőkönyvekkel köszönt be a 
repülőbizottság. Az átfelügyeleti elő-
adó belefekszik a munkába és ké-
szülnek a feljelentések : 

reggel már tárgyalás. 
A felügyelőség különben zsibong, 

mint a méhkas. Kecskeméten az ár 
felügyelet és a KözeUá'ási Felügye-
lőség megfogta az idénycikkek árát, 
a drágulási hullám tehát átcsapott 
Szentesre. Ám nem volt szerencséje, 
mert az arfelügyeleti gépezet hala-
déktalanul megállapította az irány-
árakat, azonnal szettelefonálták a 
megye minden számottevő piacara 
és gyorsított birói eljlrással gondos-
kodtak róla, hogy az irányárnál töb-
bet ígértnek elvegyék a kedvét az 
árak felemeléséből. Szentesen csak 
hárman próbálták meg: Balogh Ist-
vánné piaci hentes, — jutalma 200 
forint pénzbüntetés, vagy 10 napi 
fogház, Gáspár Lajosné 200 forint 
pénzbüntetés és Eszteró Józsefné 
budapesti piaci árus, aki 10 napi 
fogházat kapott. A megyebeli össz-
eredmény 38 tettenérés és 48 órán 
belül 34 ítélet. 

Kezedben 
az ország sorsa 

Még néhány hét s a magyar nép 
ismét a szavazó urnák elé járul 
hogy a legdemokratikusabb eszköz-
zel, az általános, egyenlő és titkos 
választójoggal élve eldöntse az or-
szág sorsát. A legsúlyosabb s a 
legsorsdöniőbb vizsgája lesz ez a 
magyar népnek, mert történelmünk 
folyamán először áll elő az a hely-
zet, hogy a legkritikusabb időben 
maga a nép dönthet saját jövő-
jéről. 

Itt állunk közel 3 esztendős ál-
dozatos munka után és a magyar 
dolgozóknak jogukban áll, sőt kö-
telességük, hogy Ítélkezzenek e há-
rom esztendő fölött. Csak egy a 
fontos, hogy az ítélet tárgyilagos 
és józan mérlegelés és mindenre 
kiterjedő körültekintés után szüles-
sék meg, mert ne feledje el a nép, 
hogy egyedül az ő kezében nyug-
szik a magyar jövő. Ne feledje el 
egyetlen magyar ember sem, hogy 
amikor a szavazóhelyiségben beraj-
zolja a keresztet valamelyik koc-
kába: ezzel a cselekedetével egy 
épitőtéglát vakol be az újjáépülő, 
demokratikus Magyarország bol-
dog jövőjébe, vagy pedig egy ma-
rék földet dob az ország sírjára, 
igen, mielőtt ezt megteszi, mielőtt 
egyetlen ceruzavonással kimondja 
bárki is a maga részéről a később 
már meg nem bánható és meg 
nem felebbezhető Ítéletet: vesse le a 
szemellenzőt, vegye ki a taplót a 
füléből, tekintsen körül nyitott sze-
mekkel a világban, fülével pedig 
ne csak azt hullja meg, ami neki 
tetszik, hanem azt is, ami szükség-
szerűségből megmásithatatlanul az 
az ölünkbe hull s amivel, mint te-
hertétellelszámolnunk kell. Ha ilyen 
körüliekintés s az elmúlt események 
józan és tárgyilagos mérlegelése 
után ítélkezik n dolgozó kisember, 
akkor uz i tétet nem lesz elmar asz 
taló azokra, okik a vihar szárnyaló 
forgatagában ís az igazi demo-
krácia megdönthetetlen alapján ál-
lanak, az emberi életet hirdetik, vall-
ják és bíznak az igazság diadalá-
ban : minden munkájából élő em-
ber boldog az emberi életének ki-
verekedésében. 

S ha a magyar nép okult a múlt-
ból s csak egy kevéssé is levonta a 
tanulságokat a közelmúlt eseményei-
ből, akkor egy emberként fog kiál-
lani a dolgozó kisemberek igazi 
pártja, a tisztamultu és hagyományú, 
a mindig becsületes és demokratikus 
eszközökkel küzdő Szociáldemokrata 
Párt mellett, amely párt képes arra, 
hogy az országot az uj és sokféle 
eszmék között az egyedül helyes 
útra terelje s biztosítsa a magyar 
nép fönnmaradását, fölemelkedését 
s békés, biztonságos, botdog és em 
terhez méltó életet az elkövetkező 
évszázadokra. (Gy. A) 

a vizsgamunkát. Így a mestervizsgáz-
tatás a nehezebb szakmában kettő 
napig tartana. A javaslatot felterjesz-
tették a Kereskedelmi és Iparkamará-
hoz. — A hadifogolyfooadó bizottság 
elnöksége is megjelent az ülésen és 
kérték az iparosságot, hogy pénz és 
természetbeni adománnyal járuljanak 
a hazaérkező hadifoglyok megsegíté-
séhez, mert több hétig az iparos nő-
egylet látja el a hadifogoly fogadta-
tás szerepét. A gyűlés nagy meg-
értéssel fogadta a kérést és a gyűlés 
után megtartott gyűjtésen többszáz 
forint gyűlt össze. 

Hirdessen lapunkban! 

Előljárósági ülés 
az Ipartestületben 

A szentesi Ipartestület elöljárósága 
hétfőn tirtotta nyári szabadsága előtti 
utolsó ülését. 

Az elnöki előterjesztésben javasol-
ták többek között a nagyterem ki-
festését tanfolyam keretében. A tan-
folyamot Drahos István vezeti a szo-
bafestő mesterek és segédek részére. 

Tudomásulvette a gyűlés a julius 
20-án Csongrád megyében rendezendő 
kereskedő és kisiparos gyűlést, me-
lyet Szentesen tartanak meg. Ezen a 
gyűlésen résztvesz az IPOK, a KOKSz 
vezetősége és a szegedi Kereskedelmi 
és Iparkamara 3 kiküldöttje. 

Foglalkozott az elöljáróság a szép 
tember végén Szentesen megrende-
zendő országos mezőgazdasági és 
iparos kiállítás ügyével is. Az elöl-
járóság háromtagú bizottságot küld 
ki a kiállítás rendezésének előkészi-
sére. 

A korcsmárosok különváltak a ven-
déglátó ipartól és külön szakosztályt 
alakitva, mint önkéntes tagok belép-
tek az Ipartestület kötelékébe. 

A mestervizsgálatoknak eredménye-
sebbé tétele végett indítvány hang-
zott el, hogy a mesterjelöltek előző 
nap idegen műhelyben készítsék el 
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Ég a nap melegetői. . . 
Arany Toldijának kezdő sorai jut- I 

nak eszembe, amikor megtörölöm j 
izzadt homlokomat s nézem a per-
zselő napsütést... Mert nemcsak érzi 
az ember, de nézi is, hogy sül meg j 
minden az izzó nap melegétől és 
elkomorodva sóhajt fel... Elég volna 
már belőle, jöhetne egy jótékony eső, 
amely visszafordítaná az időjárást.., 
Ez az évtized „példanélküliu esőzé- i 
sekkel, vizárudásokkal kezdődött s 
aztán, mintha elzárták volna a viz- j 
vezeteket és egyúttal tüzes kemen-
cébe csuktuk volna bennünket, be- : 
köszöntött az aszály... Ez a harma-
dik esztendő, amikor minden kimé-
let nélkül perzsel bennünket az öreg I 
Nap. Akik tudós képpel sarlatánság-
nak mondják az asztrológiát, most 
gondolkozhatnak ítéletükön,' mert a 
Venus és Mars 1939-es együttese a 
régi asztrologusok állítása szerint i meritek el? 
nemcsak egy borzalmas háborút ho-
zott, hanem rendkívüli időjárást is 
— és ne adja a balsors, hogy be 
váljék a hét szükesztendő ígérete, 
mert akkor még három hátra van 
belőle... Nem ijesztgetem magamat, 
de julius másodiku Sarlós Boldog-
asszony napja s mikor ezeket a so-
rokat írom, fényes napsütés van és 
ez az egész hónapra jóidőt" jelent 
a Tsizió szerint. . Azt remélem, hogy 
a jóidő megjön a forróság megszű-
nésével. (xa) 

Meginterjúvoltam egy eperfát 
Kerékpár híján csak gyalogosan 

indulunk neki a hétvégi kirándu-
lásnak. Ilyenkor alkonyatkor már a 
hőség is pihenésre készülődve, enged 
hevéből s hűs szellő susogtatja az 
országutat szegélyező eperfák csu-
paszra tépázott lombjait. Ők is az 
újjáépítés szolgálatába lettek állítva 
s selyemiparunk alapjai. Az országút 
pora belepte őket, az ágaikat letör-
delték a selyemtermelök, derékig 
fehér-fekete csíkos ruhába vannak 
öltözve, hogy csalfa kanyarokra fi-
gyelmeztessék a közlekedőket, de ők 
bölcsen, öreges nyugalommal áldo-
gálnak, hiszen ők sokat láttak és 
tapasztaltak és tudnak. 

Büszke germán csapatok 
vonultak keletre előttük hajdan s a 
csattogó dübörgő tankok, autók, 
moto-kerékpácok zúgása felverte éj-
szakáik csendjét. Már ekkor hallot-
lák az alattuk szalonnázó munkás 
emberektől: 

— Majd jönnek ezek visszafelé 
elvtárs! Figyeld meg a szavam 1 

Nem vetheti meg senki ezeket a 
„rövideszü" fákat, hogy nem hittek 
ennek a beszédnek, hiszen az „éles-
eszüa - mberek sem hittek nekik. 
Hogyan jönnének vissza, mikor oly 
büszkén, gőgösen és győzhetetlenül 

— Cegléden cigányok irtják 
az iiigéket. Cegleden nagyon el-
szaporodtak az ürgék és sok kárt 
te»znek a vetésekben. Rendszeres 
irtásukkal a cigányok foglakoznak, 
akik nagyon megszerették az ürge-
húst. Nem ii»Ka az olvan nap, ami-
kor 35—40 ürgét is fognak " Ter 
mészetesen részt vesznek az irtásban 
a gazdák is 

— Olasz zarándokok halálos 
szerencsétlensége. Egy társasgép-
kocsi, amely zarándokokat szállított, 
az esőtől sikamlós utón megcsúszott 
és az árokba fordult. Két nő meg-
halt, mindegy harminc utas — köz-
tük sok gyermek — megsebesült. 

— Internáltak egy középisko-
lai igazgatót és egy tanárt. A 
Dunántuli Népszava jelentése sze-
rint a pécsi rendőrség internálta 
Várhegyi Józsefet, a 
gazdasági középiskola 
és Szölgyén Lászlói, a középiskola 
tanárát. Az internálás! határozat \ 
szerint a két középiskolai vezető a \ 
megyei közellátást igyekezett s*a- j 
botálni. 

— 1947 jun. 24-én délután a li-
getben egy darab gyermek sötétkék 
bocskai kabátot találtak. Igazolt tu-
lajdonosa a Rendőrkapitányságon át-
veheti. 

— Mentőautó teiefonhivó szá-
ma 23. 

A fénylőtestü 
bombázógépek 

láttán már a fa is gondolkodóba 
esett. — itt valami készül I — súgta 
oda társának s legszívesebben a 
selyempázsitos árokpartra lapult vol-
na le. Távoli dörgések jutottak fü-

! léhez s egyre többet gondolkodott 
azon, amit az alatta szalonnázó kételv-

í társtól hallott. Keielkedeit azonban 
• hiszen az előtte gyakorlatozni vonuló 

katonákkal naponta énekeltették fess 
katonatisztek: „Mii den áron gyöz-

; nünk kell 
A Hitler árok 

ásásakor már biztos volt benne, 
hogy a két elvtárs igazat beszélt s 
nemsokára látta is a visszavonulás 
zűrzavarát. A büszke germánok le-
törve menekültek víbza s a szenve-
dőarcú magyarokat kényszerítették 
az ugra bugráló kadétok az ellen-
állásra Csattogtak a lövedékek, ko-

i pogo't az úton a gépfegyversorozat 
s a fa tövében lehelte ki lelkét egy 
fiatal katona. 

A levegőbe repiilő hidat 
is látta. A földrengető dörrenés 
majdnem gyökerestől csavarta ki s 
az iszonyatos kavarodás, futkosás, 
fejvesztett menekülés még őt is meg-
zavarta. Rémhíreket hallott s ha 

szentlőrinci \ helyhözkötöttsége nem akadályozta 
igazgatóját i volna tán még el is menekült volna 

Mire megvirradt, mindenfelé árok-
bafordult gepeket, kiégett hadiszer-
számokat, s halottakat látott. Rette-
netesen féit a? oroszoktól s nagyon 
szeietett volna elszaladni, mikor 
meglátta az első orosz kalonát. Pe-
dig az nem bántotta, csak olajos 
tenyerét dörzsölte törzséhez. 

Munkások 
vonultak azután éveken keresztül 
előtte. Sokszor hallotta tőlük : Fel-

építjük a hidat; a mi hidunkat, me-
lyet tönkretettek a gazok 1 — S ván-
doroltak az alkatrészek. A munka 
ütemr még éjente is hallatszott, ő 
kétkedően rázta lombfejét. Nem lesz 
abból sohasem híd. Igyekezett nö-
vekedni, hogy annál jobban lássa a 
munkát. Egyelőre azonban csak azt 
látta, hogy csendesjárású autók sik-
lanak éjszakánként a kompra. 

Ezek feketézők 
— hallotta valakitől -— s ettől kezd-
ve élénken figyelte őket. Hol liszt, 
hol disznó, s egyéb emberi 
javak vonultak előtte, majd öröm-
mel látta, hogy a rendőrök sokat 
lekapcsoltak közülük. Sok autó azon-
ban valamilyen „csoda" folytán mégis 
keresztülcsúszott az ellenőrzésen, 
pedig ezek nagyon ismerősek még 
ma is. 

Elkészült a munka 
— jutott hozzá a hir s most már 

erőteljesebben igyekezett növekedni, 
hogy megláthassa az újjáépült hidat. 
Egy reggelre elérkezett ennek az 
ideje is. Ívelő pilléreken munkás-
hadsereg erősítgette a c&varokat s 
a romok eltűntek. Szinte el sem hit-
te mindezt s csak akkor bizonyoso-
dott meg róla, mikor egy verőfényes 
napon a „hídverő* arcába tekintett 

Ez abból a fajtából való — szűrte 
le magában — mint akik megjósol-
ták a germánok visszavonulását. 

Hrtelen közelhajol egy másik fa a 
mi fánkhoz és súg valamit neki. Erre 
a fa elfordul és nem hajlandó töb-
bet mondani. Biztosan azt súgta ne-
ki, hogy újságírók vagyunk és nem 
akarja elszólni magát. 

A lenyugvó nap sugarai által be-
aranyozva nemsokára előtűnnek a 
híd körvonalai, mely sötéten rajzo-
lódva a horizontra ugy hirdeti a dol-
gozók élniakarását, mint egy ég felé 
törő győzelmi hajrá. (Sz. J.) 

Válasz 
a Magyar Alföldnek 

Egyetértünk a Magyar Alföld teg-
napi vezércikkének ama kitételeivel, 
hogy a munkásegység kérdése sok 
kívánnivalót hagy maga után itt 
Szentesen. De nern tudunk egyet-
érteni a cikk további fejtegetésével, 
hogy állítólag a szentesi szociálde-
mokrata vezetőségben volna a hiba. 
Nem hisszük, hogy a vezércikk irója, 
akit magunk is jól ismerünk és 
értéke'ünk, rosszindulatúan tette vol-
na ezt a megállapítást, inkább azt 
gondoljuk, hogy nem ismeri az 
előzményeket, ami nem is csoda, 
hiszen hosszú hónapokon keresz'.ül 
nem tartózkodott Szentesen. 

A cikk érdemi részével foglal 
kozva le kell szögeznünk a követ-
kezőket : Tény az, hogy a munkás 
egység ügye igen csehül áll Szen-
tesen. De semmi körülmények kö-
zött nem felel meg a valóságnak az, 
hogy a munkásegység azért lazult 
meg, mert — mint a Magyar Al-
föld irja — a budapesti és a szen-
tesi szociáldemokrata vezetőség ál-
láspontjai között egyes alkalmakkor 
lényeges különbség mutatkozik Mí, 
éppenugy, mint központi pártveze-
tőségünk a legőszintébb és a leg-
teljesebb hivei vagyunk a munkás-
egységnek, amelytől a demokrácia 
léte és fennmaradása függ. De 
mintahogyan előző válaszainkban, 
ugy most is hangoztatnunk kell, 
hogy a munkásegység nem merül-
het ki egyoldalú szerelmeteskedés-
ben s nemcsak szavakban, de sok-
kal inkább tettekben kell élni azt. 
A munkásegység meglazulására irá-
nyuló kísérletek, ugy a múltban, 
mint a jelenben a Kommunista Párt 
szentesi szervezetétől indultak ki és 
a Magyar Alföldön keresztül nyer-
tek publikálást: a Szociáldemokrata 
Párt lejáratásával. Vértes József elv-
társat csak arra kéljük, lapozza föl 
a Magyar Alföld egyes néhány hét 

tel ezelőtti számait s meggyőződ-
hetik arról, hogy a Magyar Alföld 
minden alkalmat megragadott arra, 
hogy a szentesi szociáldemokrata 
vezetőséget becsmérelje — a leg-
kevésbbé sem hiven a mu^kásegy-
ség magasztos gondolatahoz. Va-
sárnapi számunkban már úgyszól-
ván a hajánál fogva ráncigáltak elő 
egy dolgot, csupán azért, hogy be-
lénkköthessenek. 

Ami pedig a cikknek azt a ré-
szét illeti, hogy köztünk és központi 
pártvezetőségünk álláspontja között 
különbségek mutatkoznak,ennek meg-
cáfolására elegendő rámutatnunk arra, 
hogy éppen a központi kommunista 
vezetőség és a Kommunista Párt 
szentesi vezetői között lévő kapcso-
latra áll ez a megállapítás. Erre elég 
bizonyítékot szolgáltatott a legutóbbi 
összekötő ülésen történtek. Meglehe-
tős vita folyik ugyanis közöttünk 
egy áliás betöltése miatt, amelyre 
vonatkozóan a közelmúltban már 
megegyezett Budapesten a két mun-
káspárt összekötöbizottsága s amikor 
erre a legutóbbi összekötő ülésen 
figyelmeztettük a Kommnnista Párt 
szentesi vezetőit, azt mondották, 
hogy ők ezt nem veszik tudomásul. 

Végül leszögezzük, hogy most a 
választások küszöbén, amikor a de-
mokratikus Magyarország léte vagy 
nem léte forog kockán, a magunk 
részéről az eddiginél is fokozottabb 
jelentőséget tulajdonítunk a szilárd 
munkásegységnek, amely ha a Kom-
munista Párt is ugy akarja : akár 
már ma is megvalósulhat Szentesen. 

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

E g y vadas és egy fekete tarka 
süldő- elveszett. Nyomravezető illó 
jutalomban részesül. Gr. Teleki Pál-
u. 25, vagy Munkácsi-u. 2. 826 

l u l i u s 4-én, pénteken n H f 1 0 f t a Pártszékházban 
este fél 8 órai k e z d e t t e l P U 1 1 1 i l l (KO»-«,.«. ».> 
Beszámoló az Országos Pártválasztminy ülésóról. Belépés csak pártkönywelt 



Búzakötvénnyel lehet fizetni 
a gabonaadó hátralékot I 

A szegedi Pénzügyigazgatóság 
előterjesztésére a Pénzügyminiszté-
rium 15j.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-

Párthirek 
Julius 3-án csütörtökön este 8 

órakor a vármegyei közkórháznál 
«zemi pártnap. előadó Juhász Já-
nosné. 

Julius 4-én pénteken este fél 8 
órakor pártest. Beszámoló az Orszá-
gos Pártválasztmányi ülésről 

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

Julius 5-én de. 1 
nál üzemi pártnap. 
Péter. 

órakor az OTI-
Előadó Gyenes 

Iparosjiirek 
Az ipt. hivatala értesíti a cipész 

és csizmadia szakosztály tagjait, hugy 
julius 3-án, csütörtök d. u 5 órakor 
az Ipartestületnél feliétlen megjelen-
jenek, mert igen fontos ügyekről lesz 
szó. Elsősorban a forgalmiadó, ugy 
másodsorban ár és anyag ügybep 
ismertetés. Elvárja a cipész szak-
osztály vezelősége, hogy minden tag 
megjelenjen. 

Az ipt. jegyzői hivatala értesíti a 
kovács iparosokat, hngy részükre va-
sárnap, julius 6-án délelőtt 9 órakor 
szakosztályi ülés lesz forgalmiadó és 
egyéb fontos anyagelosztás ügyben. 
Pontos megjelenest kér a szakosztály 
elnöksége. 

Kérjük a szobafestő- és mázoló-
tanfolyamra jelentkezett mestereket és 
segédeket, hogy csütörtök reggel 8 
órakor mindenki kivétel nélkül jelen-
jen meg a munkabeosztás és egyéb 
ügyek megbeszélése végett. Ipt. elr. 

Felhívás 
A 1 0 0 . 7 0 0 - 1 9 4 7 K. M. sz. ren-

delet értelmében a földadóra és já-
rulékaira beszolgáltatott terménye-
ket az „adó* felírású vételi jegy 
alapján hivatalból kell a terménybe 
szolgáltatási kötelezettség teljesítése-
ként nyilvántartásba venni. 

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

Haszonbérlet esetében a földadóra 
és járulékaira beszolgáltatandó ter-
ményeket a haszonbérlő köteles a 
haszonbérbecdóval — az utóbbinak 
háztartási és gazdasági szükségletei 
figyelembevételével — kötött megál-
lapodás szerint „Adó" felirásu vé-
telijegy ellenében beszolgáltatni. Az 
»Adó* felirásu vételijegyeket a föld-
adó kiegyenlítése céljából a 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-

kodás tanya rendszerben folyik, a 
cséplési részhez további 0 5 °/0 szá-
mitható. 

Olyan esetekben, amikor a csépel-
tető a cséplésre szánt gabonaneműe-
ket nem kötteti kévébe, valamint ak-
kor, ha a cséplésre szánt gabona-
nemüeket csak a cséplés alkalmával 
vontatja a cséplőgép mellé, az 1. § . 
megállapított cséplési résznél 0 5 sza-
zalék magasabb rész számitható. 

A bércséplést végző gépekhez szer-
ződtetett munkások (munkáscsapat) 
részére a szabályszerűen kötött munka 

let esetében a földadó fizetése a : 
haszonbérlő, - más megállapodás fiSS^Ö&a^: 

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

hiányában csak a termény be-
szolgáltatás kötelezettségnek reá eső 
hányadrésze erejéig terheli. 
818 Városi adóhivatal 

Kérdi let 
Felhivjuk baromfi- és tollkereskeoő 

szakosztályunk tagjait, hogy f. hó 
4-én pénteken du. 5 órakor az Egy-
letben teljes számban jelenjenek meg. 
Az értekezlet tárgya: az uj adókö-
zösség megalakulása, vezetőség vá-
lasztása. 

Forgalmiadó közösségeink tagjait 
értesitjük, hogy a pénzügyigazgató-
ság engedélye alapján blokkolni a d - ' 
dig nem ke|l, m<g az uj megállapo 
dás létre nem jön. Mindenki az ed-
digi f'edóját fizesse be közösségébe 
előleg cimén. 

A fűszer- és vegyeskereskedők 
forgalmi- és keresetiadó közösségé-
nek tagjai e havi adójukat az Egy-
letben f. hó 9 és 12 között du. 3 — 
6 ig fizethetik be. 

Hirdetmény 
52 300/1947. K. M. számú rende 

let a b ércséplési részt az alantiak 
szerint állapította meg. 

A gabonaneműek (buza, rozs két-
szeres, árpa és köles) bércséplésé-
nek elvégzéséért követelhető cséplési 
rész a következő : 

I. Magánjáró gépek : 

1. Al üzemanyagot (tüzelőanyag, 
vizhordás stb.) a csépeltető gazda 
adja 4 1 °/0, 

2. Ha az üzemanyagról a c^éplő-
géptulajdonos (bércséplő) gondosko-
dik 5-1 °/o, 

II. Nem magán járó húzatós 
gépek : 

! . Ha az üzemanyagról (tüzelő-
anyag, vizhordás stb.) a csepeltető 
adja é$ a vontatásról is gondosko-
dik 3 1 % 

2 Ha az üzemanyagot a cséplő-
géptulajdono adja, de a vontatásról 
a csépeltető gondoskodik 4 6 

3. Ha az üzemanyagot a cséplő-
gép'ulajdnnos adja (bé-cséplő) és a 
vontatásról is gondoskodik 5 1 % . 

A fentebb feltüntetett bércséplési 
rész leg.nagasjbb és egyben legala-
csonyabb résznek tekintendő, ettől 
eltérő bércsépi ¿si részt követelni, 
vagy elfogadni nem szabad. 

Azon a vidékeken, ahol a gazdál-

letben megállapított bércséplési rész-
hez külön hozzászámíthatja. A csép-
lési részhez semmilyen cimen további 

1 felszámításnak helye nincs. 
A cséplőgép műszaki felügyeletére 

és kiszolgálására szerződtetett gépész 
és fűtő, valamint etető fizetését a 
bércséplési részből kell kifizetni. 

A fel nem sorolt termények csép-
lését követelhető bércséplési részt 
szükség esetén a közigazgatói ható-
ság állapítja meg. 

Ez a rendelet kihirdetés napján 
lép hatályba. 
824 Polgármester 

Versenytárgyalási 
h i rdetmény 

Szentes megyei város részére szük-
séges tü-előanyag szállítására ny 1-
vános Írásbeli versenytárgyalást hir-
detek éspedig: 

1. 3000 q cserép és vaskályha, 
továbbá takaréktűzhely fűtésére al-
kalmas hazai darabos szérre. 

2. 1300 q két évnél nem fiata-
labb kitermelésű, teljesen száraz, 
hazai származású éger, bükk, cser, 
vagy tölgy hasábos tűzifára 

Felhivom mindazokat, akik a szál-
lítást elnyerni óhaj'ják, hogy aján-
lataikat „Ajánlat tüzelőanyag szállí-
tásra" címzéssel ellátott zárt bori-
tékban 1947. évi julius hó 26. nap-
jának délelőtt 10' órájáig iktató hi-
vatalomba nyújtsák be. Áz ajánlatok 
nyilvános felbontása ugyanazon a 
napon délelőtt 11 órakor eszközöl-
tetik a városháza 28 sz. hivatalos 
helyiségében. 

Ajánlatot csak hivatalom által ki-
bocsájtott és okmanybélyeggel el-
látott ajánlati íven tehető. Az aján-
lati ív és szállítási feltételek a vá-
rosháza 28 számú hivatalos helyi-
ségében díjtalanul (postai küldés 
esetén portóbélyeg ellenében) meg 
szerezhetők. 

Fenntartom magimnak a jogul 
arra, hogy az ajánJajok közül sza-
badon válasszak es hogy a szállí-
tandó mennyiséget «a tényleges szük-
ségletnek megfelelően felemelhessem 
vagy teszállíthascam. 
823. Polgármester. 

B e t e g szivét orvoshoz, beteg ha-
ját Túrihoz vigye. Elektromos és ve-
gyi hullám, hajfestés Rákóczi F.-u. 
1 szám. 800 

Gyönyörű tartóshullámot, haj-
festést, színezést, szőkítést Zsemba-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25 

EGYSZÍNŰ ÉS SZÍNES MOZAIKLAPOK, CEMENTLAPOK 

beton-kéményajtók 
mohgyekarók, cementcsővok, 
homok, portland cement a 

5 Hold 
A NYILASBAN 

Ir ta : Sima László 
1». 

— Hallod-e, — szólt Kandászhoz 
fordulva Égető, — ha a családomat 
rá tudom beszélni, magam is bele-
vágok öt holdba. A partot még az 
össze', meg a tavasszal kitisztogat-
juk. Ez van legalább három hold. 
Marad másfél hold lapos és egy és 
fél hold semlyék. Két év alatt ezt 
is legyőzzük. Olyan kert lesz ott, 

j hogy mindenki a csodájára jár. 
I — igaza van kendnek, — vette 
| át a szót Matók, — de én meg az-
j zal az alsójárási résszel járok jegy-
• ben, amelyikből egy hold a sem-
j iyék és egy hold a part, az is egé-
! szen lapos. Én lavaiy lent voltam 
j Bulgáriában, láttam, hogy termelnek 

ott. Ha a semlyéket is kitak rittot-
tam és feltöltöttem az iszaptól, négy 
holdat tudok öntözni. Azt mondom 
én, neked, Mátyás, — fordult Kan-
dász felé, — van egy kis tehetsé-
ged, ne verd el a kubikon, hanem 
jegyezz te is öt holdat. 

— No, én ugyan nem jegyzek, 
nem bolondultam meg. — jelenteste 
ki e.ős torokhangon Kandász. De, 
nézzétek, megjött a megbízott. Gyer-
tek, iudjuk meg, mi hirt hozott. 

Az ügynök tizennégy filléres aján-
latot tett, amit elfogagtak a kubikosok. 

2. 
Égető, Csendes és Matók együtt 

indultak el hazafelé. Égető beszélt. 
— Én azt a lankát választottam, 

amelyikre azt mondtátok, bolond 
lesz, aki felfogja. Ott van az is d 
alsójárási részen. Hát bizony az el-
vadult állapotban van a partos ré-
szén, a laposban meg suhás van. 
De ne feledjétek, hogy a suhas 
mindjárt hasznot ad, mert kasi köt-
hetek a vesszőből, semlyékben káka. 
Az én asszonyom ért a gyékényfo 
náshoz, hiszen ahonnan hoztam a 
félfalu abból él. Azok a nagy fűzfák 
jók lesznek teknőnek, a nyárfát 
megveszik a talyicskasok. Három 
fiam van, mire a legö-egebb kato-
nának megy, a legkisebb is tizenöt 
éves lesz. Kenyerben, zsiradékoan, 
gúnyáján van egy évi kitartásom. 
Semmitől se félek. 

— Legényember vagyok, de két 
holdba belevágtam. Remélem, kapok 
lányt, aki hozzám jön. Az én részem 
ott v&n, ahol kend nézte ki a ma-
gaét, Bálint bátyám. Az én földem-
ben nincsen száz négyszögöl sem-
lyék sem En szőlőt akarok telepí-
teni. Apám is kapás, öregapám is. 
Könnyebb munka lesz az, mint ku-
bikolni. 

Ezt Csendes Imte mondta, aki 
csak egyszer próbálta ^ kubikmun-
kát, de nagyon megelégelte. Ai is 
bántotta, hogy mialatt odajárt Trop-
pauban, ahonnan kétszáz forintot 
hozolt haza, Borbás Juci, akit szere-
tett volna feleségül venni, elhagyta 
egy részeges, mihaszna naplopóért, 
aki minden volt eddig, csak akasz-
tott ember nem, de ahogy előreha-
lad, még az is lehet belőle. Égelö 
tudta a legény esetét, igyekezett 
megvigasztalni: 

— Okosan teszed, eddig az apád-
dal, meg öregapáddai dolgoztál, 
érlesz is a szőlőhöz. Attól ne félj, 
hogy nern kapsz lányt. Különbet, 
mint Borbas Juci. 

(Folytatjuk) 
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