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Iparosok, kereskedők: mai számunkban közöljük a kalkulációs rendeleteket 

Minden munkás 
itthon keli, hogy munkát kapjon 
és megkeresse a kenyerét. Bán An-
tal elvtársunk tette ezt a kijelentést, 
amelynek a jelentőségét szinte nem 
is tudjuk fölmérni hirtelenjében. A 
magyar ipari munkás hires volt 
jó munkájáról, szorgalmából és ki-
tartásáról. A magyar ipar azonban 
gyermekcipőben járt és a munkások 
igen nagy számmal külföldön keres-
tek és találtak elhelyezkedést Tehát 
külföldön keresték meg mindennapi 
kenyerüket Szembeötlő bizonyítéka 
ennek az a körülmény, hogy a hú-
szas évek elején magában Párizs-
ban mintegy százezer magyar mun-
kás dolgozott különböző ipartele-
peken Es hányan dolgoztak Belgi-
umban, Németországban, Olaszor-
szágban és mindenütt a földkere-
kén ?! Azt talán meg sem lehetne 
mondani, mert a mindent nyilván-
tartó magyar statisztika ezzel a kér-
déssél nem igen foglalkozott. Ipar-
ügyi miniszter elvtársunk kijelentére 
a jobb jövőbe vetett főbb remény-
sége* kelti a magyar ipari munkás-
ságban, inert mégis inkább idehaza 
a megszokott légkörben, mint ide-
genben sokszor százszorosan nehe-
zebb viszonyok közepett,, mint az 
itthoni nehéz viszonyok. 

Első pillanatban az ember haj-
landó kétkedéssel fogadni azt a /ól-
tevést, hogy minden munkásunknak 
munkát és kenyeret tudunk adni a 
magyar iparban. Onnan indul ki 
ez a kétkedés, hogy a magyar föld-
munkások jelenlegi létszáma is ónasi 
s ennek a tömegnek az eihelvezke-
dése is di ipar felé mutat. Vájjon 
tudunk-e elég munkát biztosítani 
ahhoz, hogy munkástömegeink el 
tudjanak helyezkedni és meg tud-
ják keresni kenyerüket. A nemzet-
gyűlés most tárgyalta le a három-
éves tervrő! szóló törvényjavaslatot, 
amelynek megalkotása a jövendő 
irányát szabja meg. Lapunk más 
helyén statisztikai adatokat köziünk 
a hároméves terv végrehajtásával 
kapcsolatban és ez a statisztika a 
maga számaival igen beszédes ta-
núbizonyságot tesz arról, hogy a 
magyar ipar lényegesen fel fog len-
dülni, hogy a magyar ipar legalább' 
négyszer mnyi munkaerőt tud fog-
lalkoztatni, mint amennyit foglalkoz-
tatott. De egyéb bizonyítékok is áll-
nak rendelkezésre arra vonatkozóan, 
hogy Bán elvtárs kategórikus kije-
lentése megvalósulhat. Ez a bizo-
nyíték az. hogy bár egyes szezon-
iparágakban s különösen az építő-
iparban nagyon magas a munka-
nélküliek száma, mégis országos 
átlagban ez idő szerint az ipari 
munkavállalóknak csupán hét-nyolc 
százaléka van munkanélkül. Ez a 
szám egyaltalán nem mondható ma-
gasnak, ha figyelembevesszük azt a 
nehéz helyzetet, amelyben maga az 
ország van. A „Magyar Ipar", az 
iparügyi minisztérium hivatalos lapja 

Az ellenzéki képviselők egyrésze 
demokrata néppártba tömörül 

Az utóbbi napokban ellenzéki 
politikai körökben elénk mozgoló-
dás tapaszsalható. A közelgő válasz-
tásokra tekintettel az ellenzéki kép-
viselők és politikusok egyrésze olyan 
pártba akar tömörülni, amely az el-
múlt hónapok során nem kompro-
mittálta magát antidemokratikus 
magatartásával. Ugyláts/ik, hogy a 
demokrata néppártot tartják erre 
alkalmasnak, amelynek élén Baran 
kovics István, az ismert katolikus 

publicista, valamint Eckhardt Sán-
dor egyetemi tanár áll. Állítólag 
Balogh páter és Pferfer Zoltán is 
élénk érdeklődést mutat az uj cso-
portosulás iránt. Ha ez az uj párt 
a Vatikán közelmúltban kifejtett ál-
láspontját, a szocialista demokráciá-
val szemben tanúsítandó megértést 
és türelmet teszi magáévá, akkor 
nem igen adhat menedéket levitéz-
lett politikusoknak. 

Megválasztották a szentesi 

öszi kiállítás 
rendező főbizottságát 

Szerdán délután 4 órakor a szep-
tember 27-től ok'óber 4 ig megren 
dezendő mezőgazdasági-, ipari ¿s 
kereskedelmi ki illitás megrendezé 
sére a pártok és érdekelt testületek 
tanácskozásra ültek össze a po'gár 
mester elnökletével. Az üles megvá-
lasztotta a kiállítást rendező főbi-
zottságot, amely a következőképpen 
alakult A főbizottságban a város ré-
széről Vajda Inire, a me/ögazdaság 
részéről Gránicz Antal, az ipar ré 
széről Fekete Anial, kereskedelem 

részéről Virágos Antal, a kulturális 
szervek részéről Zoltay István vesz 
rés«t. A kiállítás jogi szakertője dr 
Mikó Sándor lesz A kiál itás főtit-
kárává egyhangúlag Tokácsli Lajos 
festőművészt választották meg. A 
főbizottság a városháza 20 as számú 
szobájában s/ékel, ahol Tokácsli 
Lajos állandó szolgálatot tart és a 
Kiá'li'ással kapcsolatos bármilyen 
felvilágosítást megad. A főbizottság 
hétfő.i délután 5 órakor ujabb ülést 
tart. 

A brit munkáspárt baloldali 
csoportja helyesli Molotov 
álláspontját 

A meghiusult pári'si értekezlettel 
kapcsolatban eltérőek a vélemények 
a brit munkáspártban. Az alsóház 
folyosóján a baloldali csoporthoz 
tartozó képviselők védelmükbe vet-
ték Molotov álláspontját, s hangoz-
tatták. hogy a Mar^hall féle terv 

alapján Angiiinak is többet kellpne 
adni, mint amennyit valójában kap-
na Rámutattak to ábbá arra, hogy 
különösen Lengyelországra hárulná-
nak terhek, mert annyi szén terme-
lésére köteleznék, amely meghaladná 
teljesítőképességét. 

rá mutat arra, hogy a közelmúltban 
négyezer magyar szakmunkás, vala 
mennyien az építőiparból, Jugo 
szláviába ment ki, ahol igen jó 
munkafeltételek mellett helyezkedett 
el. A szerződés egy félévre szól. 
Az iparügyi minisztériumnak az az 
álláspontja, hogy a szerződés lejárta 

, után ez a négyezer munkás térjen 
j haza, mert a Hároméves terv meg-

megvalósitásához a jövő évi kam 
1 pányban feltétlenül szüségünk lesz 

minden dolgozó kézre, hiszen a 
nagy terv különleges feladatotkat ró 
az építőiparra. 

Az iparügyi minisztérium ellene 
van annak, hogy további szakmun 
kás csoportok elhagyják az orszá-
got és idegenben vállaljanak mun-
kát, mert az ez év augusztusában 

kezdődő első terv-év megvalósítá-
sához fűződő érdekeink nem enge-
dik meg azt, hogy munkásainkat ki-
engedjük külföldre. Amint megkez-
dődik a hároméves terv végrehaj-
tása azonnal érezhetővé válik a 
szakmunkás utánpótlás égető prob-
lémája, amit uj tanonctörvény al-
kotásaival és ipari szakoktatás fo-
kozásával lehet csak áthidalni. 

így lekintvén a dolgokat, bizo 
nyossággal állithatjuk, hogy minden 
ipari munkásunk megtalálja a maga 
elhelyezkedését és meg tudja keresni 
a kenyerét idehaza. S ha megindul 
a hároméves terv befejezése után az 
ui magyar élet, bizonyára nem lesz 
többé szükség arra, hogy munká 
saink külföldön keressék meg ke 
nyerüket. 

Megváltozik 
a francia külpolitika 

Az angol rádió jelentése szerint 
francia parlamenti köröknek az a 
véleménye, hogy Franciaország végre 
ugy döntött, hogy teljes mér ékben 
együttműködik Amerikával és a nyu-
gati hatalmakkal, bár ez szemben-
áll eddigi külpolitikájával, amely 
gondosan egyensúlyi helyzetet kí-
vánt fenntartani Washington és 
Moszkva között. Valószínűnek tart-
ják, hogy a francia belpolitikai hely-
zet kiéleződik. 

A Szentesi Lap 
hadifogolyszolgálata 
jelenti 

A tegnapi napon a következő ha-
difoglyok jöttek haza : Nagy László 
és Dénes Béla. Foksániban van Ta-
kács Ferenc. Debrecenből távirato-
zó t Csala Sándor. 

Itt emiitjük meg, hogy Foksáni-
ba ismét 1200 magyar hidifogoly 
érkezett, akik egy-kéi napon belül 
megérkeznek Deorecenbe. 

Lóval nyomtatott 
a Termelési Bizottság 
elnöke 

A ga dasági rendőrség árellenőrző 
közegei tettenérték Erdőháti Nagy 
Antal Belsőccser 67 szám alatti gaz-
dálkodót, a belsőecseri Termelési 
Bizottság elnökéi, amint öt loval 
búzát nyomtatott, annak ellenére, 
hogy tudomása volt a nyomtatást 
tiltó szigorú rendeletről. A lóval 
nyomtatott 516 kiló búzát a fábiáni 
Holub malomba vitte megőrőltetni. 
Bevallása szerint az őrlési engedélyt 
a községtől megkapta. 

Ügyének végleges kivizsgálása 
után az uzsorabiróság fog dönteni 
sorsáról. 

Beiratkozás 
a kereskedelmi iskolába 

Közhírré teszem, hogy a városi 
kereskedelmi középiskolába f. év 
őszén a tanítás zavartalanul meg fog 
kezdődni. Az iskola 4 évfolyammal 
fog megnyílni. 

Felhívom mindazokat, akik a ke-
reskedelmi középiskola valamelyik 
osztályába beiratkozni óhajtanak, 
hogy f. hó 7 és 8 napján feltétlenül 
tegyék azt meg. A beiratkozási dij 
10 forint. A tandíj havonként 20 fo-
rint lesz. 
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A hároméves terv 
A nemzetgyűlés letárgyalta a három-

éves tervet, amely arra van hivatva, 
hogy fölemelje az országot és jobb 
életlehetőséget biztosítson a magyar 
dolgozóknak. Mindenkinek, aki akár 
kétkezével, akár fejével munkálkodik 
az ország erdekében. Mindenki tisz-
tában van azzal, hogy a háború után 
az elpusztított és kifosztott országot 
csak komoly elgondolással mégha 
tározott terv végrehajtásával lehet 
sanvarú helyzetéből kiemelni. A há-
rom éves terv kidolgozásánál az volt 
az irányelv, hogy a termelés foko-
zásával és a tényleg hasznos beru-
házások végrehajtásával az ország 
csakugyan előrejusson gazdaságilag. 
Nem érdektelen, ha néhány szám-
adattal ismertetjük a hároméves terv 
eredményeit: 

A nemzeti jövedelem a háromeves 
terv végrehajtása után így oszlik 
meg: mezőgazdasági termelés értéke 
26 milliárd, bányászat és energia 
termelés 4 és félmilliárd, gyáripari 
termeles 40 milliárd, kisipari terme-
lés 9 milliárd. 

összes beruházások érteke 6 és 
félmilliárd, amelyből mezőgazdaság-
nak két milliárd jut 

Területkihasználás a hároméves 
terv alapján: kenyérgabona termelé-
sünk 3 és fél m i l l i ó holdról 
2.950.000 holdra csökken, burgonya 
termelésünk 500.000 hold lesz, ab 
raktaka mánytermelésünk 3 200 000 
holdról 3.595.000 holdra, szálas-
takarmánytermelésünk 1 . 0 1 4 . 0 0 0 
holdról 1.035.000 holdra, egyéb ta-
karmánytermelésünk 210.000 holdról 
350.000 holdra emelkedik, kereske 
delmi olajos és ipari növényterme-
lésünk 601.000 holdra, míg kerti, 
fűszer, rizs és magtermelésünk 
335.000 holdról 551.000 holdra 
emelkedik 

Széntermelésünk most napi 2 3 7 5 
vagon, ebből 3.500 vagon lesz, 
nyersolajtermelésünk a mai 600 ezer 
literről 700 ezer literre emelkedik, 
s míg ma 1.200.000 kilowatt villa 
mos energiát termelünk, a d d i g 
1949/50-ben 1 950 000 kilowattot. 

Nyersvas termelésünk ma 290 000 
tonna, ami 440000 ezer tonnára 
acéltermelésünk 452.000 tonna, ami 
784 000 szökik fel. 

Vasúti furgalmunk emelése érde-
kében mozdonyaink számát az idei 
96 darab gyártásáról évi 220 da-
rabra teherkocsi gyártásunkat évi 
3.500-ról nyolcezerre emeljük. 

Teherautóink számát a mostani 
évi 400 darabról 800 darabra emel-
jük s mig ma egy év alatt 150 
traktort gyártunk a hároméves terv 
utolsó évében 4 000 traktort fognak 
gyáraink készíteni. 

Pamutszövet termelésünk 100 mil-
lió méterről 240 millióra, műselyem-
termelésünk 5 millióról 80 millióra, 
gyapjúszövet termelésünk 4 millió-
ról 24 millióra növekszik. 

Cipőgyártásunk ma másfélmillió 
pár, ez ötmillió párra nő. 

A gazdasági terv három éve alatt 
nemzeti jövedelmünk 64 milliárd 
lesz. 

A Szentesi Lap 
a Szociáldemokrata Párt harcos 
napilapja Csongrád vármegye 
minden községében és tanyavi-
lágábana legolvasottabb napilap. 

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

és szerezz uj előfizetőket I 

Ö s s z e 1 m e g i n d u l 
a l i a z l i e l y j u t t a t á s 

Hány hold juttatott földet telekkönyveztek eddig? 

A magyar demokratikus átalakulás 
egyik legnagyobb vívmánya a föld-
reform Méltán tekint érdeklődéssel 
feléje a közvélemény. 

Most, mjkor a reakció minden 
mesterkedését túlharsogó vidám nó-
taszóval indul a magyar paraszt a 
búzatáblák felé, hogy bevágja ka-
száját az aranyló buzatengerbe, áll-
junk meg egy percre és emlékez-
zünk. Még néhány éve egy impe ia-
lista pusziitó hadjárat előtt ugyan-
csak dolgozott a földműves, de a 
nagybirtokok, a hitbizományok és 
latifundiumok basás urai zsellérként 
parancsszóra és sokszor csendőr 
szuronytól biztatva, mert kevés volt 
a napszám, vagy a rész. 

Ma már a magáét aratja a föld 
szerelmese: a magyar paraszt. A 
600/1945 M. E sz. rendelet és az 
azt módosiló és kiegészítő rend -
letek megvalósították a föld népé-
nek évszázados vágyát: a földre-
formot. Már nincsenek ezer holdak 
és a grófi meg a bárói dőzsölések, 
mert 2z kapja a föld gyümölcsét, 
aki megdolgozik érte. 

Megyénkben a csongrádi Föld-
hivatal a földreform végrehajtószerve 
és hatáskörére tartozik 21 kö ség. 
Az Ujbirtokosok és Föidhözjultatot-

A hadifogolyfogadó 
bizottság munkájáról 

Beszélgetés Szabó Pálné elvtárssal 
A hadifoglyokat fogadó nők áldá-

sos és önzetlen tevékenységét az 
egész társadalom figyelemmel kiséri 
s hazatérő foglyaink egész életükben 
emlékezni fognak a*ra a szeretetteljes 
fogadtatására, melyben e bizottságok 
részesítették őket. Felkerestük Szabó 
Pálné elvtársat az iparos nőegylet 
elnökét, aki pár keresetlen szóval 
beszámolt a szociáldemokrata nők 
munkájáról a bizottságban : 

Az iparos nőegylet keretén belül 
— kezdte beszámolóját — amint 
megindúlt az SAS mozgalom, azon 
nal bekapcsolódtunk a gyűjtésbe. 
Nagyon megnehezitette munkánkat 
a rosszindulatú hírverés, de ennek 
ellenére is a 33 napig tartó gyűjtés 
eredménye pusztán a vasútállomáson 
1.001 forint lett. Az ipartestülelben 
rendezett „Rózsabál" tiszta bevételét 
szintén hadifoglyaink javára fordítot-
tuk, bár nagyon nehezményeztük a 
hivatalos közegek eljárását velünk 
szemben Ugyanis annak ellenére, 
hogy a vigalmi adónk feléi a polgár-
mester elengedte, mégis az egész 
összeget meg kellet! fizetnünk. Junius 
29-én egv kávédélutánt rendeztünk, 
melynek hevételét 168 forintot szin-
tén e célra,, fordítottuk. A gyűjtés 
az egyesületek keretén belül még 
most is folyik s ki-ki tehetségéhez 

Mít kell tudni a textílkereskedőknek 

a kalkulációról 

tak Országos Szövetsége az UFOSz 
pedig az ujgazdák érdekeit védel-
mezi. 

A szentesi határban már 1434 
kat. hold telekkönyvezése elkészült 
és most ujabb .157 holdról küldte 
meg a Földhivatal a műszaki mun-
kálatokat a telekkönyvi hivatalnak 
Csereb^kény foldhözjuítatottainak 
birtokai is telekkönyvezve lettek, 
számszerint 1361 hold. Ezenkivül 
5 községnek van már kész teiek-
könyvezése, 8 községnek pedig fo-
lyamatban van, úgyhogy okt. l-ig 
valamennyi ujbirtokos telekkönyvileg 
is megkapja ősi jussát. 

A nagyobb erdők részben állami, 
részben községi kezelésbe mentek 
át, a legelőket pedig a Földműves 
Szövetke/et, illetve a községek kap-
ták. 

A Földhivatal munkatervét az 
infláció minden nehézség ellenére 
is betartotta, sőt junius hónapban 
3000 holddal többet végzett az elő- 1 

irányzottnál. 
Őszre megindul a házhelyek jut- | 

tatása is. A jövö gazdasági évben 
pedig már a saját földjébe vetett j 
gabonát fog óratni a dolgozó ma- ; 
gyar paraszt. 

— 

mérten pénzzel, termész^tbeniekkel 
támogatja munkankat. A társadalom 
egy emb^ként áll mellettünk, látva 
felmutatott eredményeinket. 

É el, ital, cigaretta várja a foglya-
inkat az államáson — folytatta — s 
akiknek továbbutazásuk előtt vámiok 
kell, fürdöhelység és fekvőhelyek áll-
nak rendelkezésükre a gazdasági is-
kolában. Éppen most kaptunk két 
jégszekrényt, tehát mostmár módunk 
lesz romlandó ételek eltartására is. 

Minden nöegye.sületből 2 személy 
van szolgálatban minden nap s szív-
vel- lélekkel, odaadással látják el a 
sokszor bizony fá-iadtságos tevékeny-
ségüket. Mindent megteszünk, hogy 
az otthon szeretett: ljes puha melegé-
vel várjuk hazatérő vércinket s aki 
mást nem tud adni, adja az önzetlen 
munkáját s tevékenységét álütja en-
nek a szent üeynek a szolgálatába, 
melynél szebb feladata nőnek, asz-
S7onynak talán nem is lehet — fe-
jezte be s /avait Szabó Pálné. 

Az egész beszélgetés a kötelesség-
tudó helytállás tükre volt, azé a hely-
tállásé, mely lemondást és áldozato-
kat. nem pedig nagy szavakat és 
fogadkozásokat követel. Büszkék va-
gyunk arra, hogy a szociáldemokrata 
nők mindenütt nemcsak, hogy meg-
állják helyüket, hanem az élen járnak 

1. Hogyan kell megállapítani 
az eladási árat ? 

Ha az illetékes hatóság fogyasztói 
árat nem állapított meg, ez esetben 

a kereskedő köteles kiszámítani az 
eladási árat. A beszerzési árat ugy 
kapjuk meg, hogy a beszerzési ön-
költséghez hozzáadjuk a 168 000/1946 

Ip M. sz. rendeletben (megjelent a 
Magyar Közlöny 1946 dec. 8-i 281. 
számában) megállapított bruttó ha-
szon °/o ot. 

2. Mi a beszerzési önköltség: 
Beszerzési önköltségnek — a bel-

földi származású áruknál az alább 
felsorolt költségek együttes összegét 
kell tekinteni : 

a) a számla szerinti beszerzési ár. 
b) az árut terhelő és a vevő által 

viselt forgalmi adó, valamint a vé-
tellel kapcsolatos egyéb közterhek. 

c) a távolsági szállítás költségei, 
továbbá a szállítás közben felmerült 
biztosítási költségek. 

d) a városi különdíj és a helyi 
szállítás költségei. 

e) az árut terhelő és a vevő által 
viselt közvetlenül elszámolható költ-
ségek (csomagolás, átalakítás stb.) 

f) minden olyan igazolt minőségi, 
vagy mennyiségi hiány, melyet sem 
az ebdó, sem a fuvarozó, sem a 
biztosítási társaság meg nem térit. 

A beszerzési önköltséghez más 
költségeket hozzászámolni nem lehet. 
Tehát p'. nem lehet felszámítani az 
áru beszerzéssel kapcsolatos szemé-
lyi és utazási költséget sem. 

3. Hogyan kell elkészíteni a 
kalkulációt ? 

A kalkulációt minden körülmények 
között írásban kell elkészíteni, a 
számla hátlapján, vagy külön a 
számlához fűzve, esetleg külön könyv-
be, de minden alkalommal kizá-
rólag tintával. Az árvetésben fel 
kell tüntetni az alkalmazott bruttó 
haszonkulcsot és minden körülmé-
nyek között meg kell jelölni, hogy 
a kalkulált árucikk a 168.000 1946 
Ip. M. sz. rendelet melyik csoport-
jába — alcsoportjába — tartozik. 
Az eladási ár után járó forgalmi adó 
kü'ön felszámitható, ha pedig az ár-
ba van kalkulálva, ugy az árvetés-
ben utolsó tételként be ke»l állitani 
(kivéve, ha a forgalmi adó felszámí-
tása tilos mint pl. „egyes tex'iiéruk 
fogyasztói ára"). A kalkuláció mellé 
- a méteráruknál — kis mintát 
(2x5 cm) kell mellékelni és ezt a 
számla keltétől számított 3 év vé-
géig meg kell őrizni. 

4 Mit kell tudni az árak fel-
tüntetéséről ? 

Minden kereskedő —• iparos — 
ugy a kirakatában, mint az üzletében 
elhelyezett áruját köteles árjelző táb-
lával ellátni, illetve árjelzéssel meg-
jelölni. 

5 Mire kell vigyázni a textil-
kereskedőknek a kalkuláció el-
készítésénél ? 

Számtalan esetben előfordul, hogy 
a kereskedők a 166.000/1946 Ip M. 
sz. rendeletben (megjelent Magyar 
Közlöny 1946 julius 31-i 171. szám-
ban) előirt haszonkulcsokat alkal-
mazzák helytelenül az ezt módosító 
168000/1946 Ip. M. sz. rendeletben 
megjelent a Magyar Közlöny 1946 
dec 8 i 281. számában előirt haszon-
kulcsok helyett, különösen figyelem-
mel kell lenni annál is inkább, mert 
a helytelenül számított haszonkulcs 
.árdrágításnak minősíthető. 

Hirdetmény 
Az 52 3 0 0 - 1 9 4 1 KM. számú ren-

delet 2 § 2 bekezdésében foglaltak-
ra a 9466—1947 számú határozat-
tal engedélyezem Szentes m. város 
hatarában történő cséplésnél a meg-
á l l a p í t cséplési százalékhoz 0.5 
százalékot a cséplőgéptulajdonos fel-
számithat tekintettel arra, hogy a 
gazdálkodás tanyarendszerben fo-
lyik a nagyobb utazások és rossz 
útviszonyok miait nagnobb üzem-
anyag áll elő. 
834 Polgármester 

Hirdessen lapunkban! 
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Hősködés 
Sokszor jártam ugy az életben, 

fio%y találkoztam emberekkel, akik-
nek a szája „előrejártu. Ez alatt azt 
érteni, hogy szerettek nagyhangon 
beszélni és bejelenteni dolgokat, ame-
lyek egész biztosan be jognak kö-
vetkezni és pedig általuk fognak 
bekövetkezni. Halottam kijelentést, 
amely nagy alkotásokról szól, hal-
lottam kijelentést, amely pofozko-
dásról szól, hallottam kijelentést, 
amely a közeljövőben teendő nyilat-
kozatokról szól és igy tovább hal-
lottam hősi kijelentéseket megtörtént 
ténynek mondott, de soha meg nem 
történt dolgokról és hallottam hős-
ködéseket leendő dolgokról. Az em-
ber legtöbbször mosolyogva megy el 
az ilyen dolgok mellett és igyekszik 
napirendre térni fölötte és amikor 
meghallja, hogy X ur, vagy Y ur 
ismét megjelent a színen és előrejárt 
a szája, akkor utánnanézek, vajon 
történik e valami, vagy történt e va-
lami. Egy ilyen hősködés volt a kö 
zelnapokban és miután bizonyos idő 
eltelt a hősködés után, kíváncsi vol-
taam rá, mi történt tehát? És érte-
sültem róla, hogy hősködés nem tör-
tént Volt igen szerényhagu beszéd 
és bocsánatkérés. Hogy az egész 
hősködés nevetségbe fult, az termé-
szetes, de valószi.iűnek tartom még 
azt is, hogy az illető maga megvolt 
arról győződve, hogy amikor a hős-
tettet végre akarja hajtani, nem ő 
lesz a vadász, hanem ő lesz a 
nyul. (xa) 

— A közellátási hivatal közli : 
az ideig, mig az e havi zsiradékki-
utalás megérkézik, a zsiradékjegy F 
szelvényére 10 dkg. margarin kap-
ható Balogh, Sipos, Elekes, Vecseri, 
Csehné, Székács, Tóth, Farkas, Far-
sang Lajos, Farsang László és Ma-
gony henteseknél. 

— A Színész Szakszervezet 
fegyelmi birsága hangversenyren-
dezö vállalatokkal kötött szerződés 
megszegése miatt Kazal Lászlót 1.000 
forint, Tolnai Klárii, Benkő Gyulát 
és Hlatky Editet 100-100 forint pénz-
büntetésre ítélte. Feleki Kamill és 
Dénes György ügyébtn elejtették a 
vádat 

— Felhivás. A magyar husipari 
munkások szenfesi szakszervezetének 
vezetősége felhívja az összes hus-
ipari munkások figyelmét, hogy va-
sárnap de. 11 órakor a szakszerve 
zeti székház em. 4-es számú helyi-
ségében értekezletet tart és kéri a 
húsipari munkásokat, hogy feltétlen 
jelenjenek meg. 

— A szakszervezeti székház 
udvarában lévő W. C helyiségből 
ismeretlen tettes elvitt egy férfikerék-
párt. A kerékpár Atlasz gyártmányú, 
rendszáma: 0132. Nyomravezetőt 
illő jutalomban részesítem. Rózsa 
Dohos János Munkás-utca 8 szám. 
— Egyben felkérem azt a kisfiút és 
kislányt, akik látták azt az egyént, 
aki kerékpáromat elvitte, jelentkezze-
nek nálam, Munkás u. 8 sz. alatt, 
vagy pedig a szakszervezeti székház 
irodájában. 

— Mentőautó telefonhlvó szá-
ma 23. 

A szentesi Teleky-téren 
Kisebb vásárnak is beillő látvá-

nyossság Szentesen egy hetipiac. 
Már messziről piaci ernyők és tarka 
sátrak sokasága köti le az ember 
figyelmét. S micsoda forgalom ! Lép-
ten-nyomon beleütközöm egy-egy si-
ető járókelőbe. Itt is, ott is kolduló 
rokkantak 9 imádkozó koldusokat le-
het látni, kiknek sapkájában bizony 
gyéren gyűlnek a fillérek. A hosszú 
háború hozzászoktatta az embereket 

I a nyomorhoz s ezek a szerencsétle-
J nek legtöbbször azoktól kopnak egy 
j kis alamizsnát, kiknek maguknak is 
i fillérek csörögnek a zsebében, nem 

azoktól, kiknek éjszakákon át tartó 
f dorbézolásokra is telik. 

! A forrasztó csodaszer 
J árusítója nagy hangon hirdeti porté-

káját, mely minden rossz lábast és 
j fazekat pillanatok alatt beforraszt, 
• Vdlóságos áldás minden háziasszony 
| számára. Az egyetlen hibája tán csak 
j az, hogy az igy befoldozott edény-
! ben főzni nem >zabad, mert a meleg 
j halálos ellensége ennek a csodaszer-
j nek Méitó párja neki a valódi ame-
I rikai kaszakő, mely minden éles tár-
1 gyat másodpercek alatt kiélesit, meg 
! a filléres hajondoláló szerkezet, mely 
j a legszebb hajat is garantáltan tönkre-
\ teszi. 

Érthetetlen okokból nem lehetett 
megtalálni „Elvirát" a csodajósnőt, 
pedig szerettem volna tőle megkér-
dezni, hogy mi lesz a választások 

i eredménye, ö ugyanis mindent halál-
biztosan előre tud. Érdeklődtem után-
na egy kofaasszonytól, aki nevetve 
válaszolta : 

— Biztosan kiment aratni! 
Illetékes helyen cáfolják ezt, sőt 

a szakszervezet kikéri magának. 

Halál a legyekre 
— hangzik fülem mellett a békebeli 
szózat s maszatos suhanc talpal nagy 
sietve egy doboz légyfogóval. Gyor-
san vettem én is két darabot, de 
mondhatom, különlegesebb mint a 
békebeli minőség, mert arra magától 
is ráragadtak a legyek s az emberi 
tevékenység elpuhult mellette, de en-
nek az uj tipusú légyfogónak az em-
beri munkát is figyelembevevő hasz-
nálati utasítása van. Az ember meg-
fog egy legyet. Óvatosan, hogy meg 
ne dögöljön. Ráragasztja a felszöge-
zett légyfogóra s máris másik zsák-
mány után néz. Nem kell attól félni, 
hogy megtelik a légyfogó, mert mire 
a másikat rá akarja ragasztani, az 
ember, az első már rég tovarepült. 

„Tüskó! Tüskő!" 
— csábit a másik alkalom, de igy 
jár, aki meg akarja kerülni az 
adóhivatalt. Olyan tucat valódi drót-
darabkát sóztak rám, hogy annál 
még a bicikliküllö sem külötnb. Meg 
kerestem az „ipsét44 s dühösen mu-
tatom neki az öngyújtómat, mely 
nem hajlandó a »tűzkőből44 szikrát 
csiholni. 

— Nem jó az öngyújtója urasá-
godnak ! — csillan fel a szeme —. 
Kérem! Potom pénzért mesés ön-
gyújtóim vannak. Higyje el, nem 
fogja megbánni, ha vesz egyet tőlem! 

Rendőrrel fenyegetőzőm, hogy 
visszakapjam a pénzemet, mire ő 
kiabálni kezd : 

— Mit molesztál uram I Soha nem 
láttam magát s ha nem hagy békén, 
mindjárt rendőrt hivők ! 

Gyorsan távozom, mert már néhá-
nyan felfigyeltek a szóváltásra s 

csak ennyit tudok mondani: hiszé-
keny emberek, vigyázzatok! Sokan 
spekulálnak ma a dolgozó ember 
nehezen megszerzett keresetére s min-
denre kaphatók, csak beszületes mun-
kára nem. 

A nyomor kirakata 
tárul szemem elé az ócskapiacon, 
Félig elrongyolódott törölközőket, pár-
nahuzatokat, sőt kanalat, villát és 
más nélkülözhetetlen mindennapi cik-
ket árusítanak ott éhestekintetú asszo-
nyok. Megszólítom az egyiket. 

— Meghalt az uram a háborúban I 
— mondja —. Két családom van. 
Én nem tudok most elmenni dol-
gozni, mert beteg vagyok. Alia tud-
tam ide a piacra is lejönni. De hiába! 
Enni kell. Ha ezeket a kis holmikat 
eladom, nem tudom mi lesz aztán. 
Nyomorgunk I Ha nem kapnék egy 
kis segélyt, talán már éhenhaltunk 
volna. 

És egymásután ilyen és ehhez ha-
sonló tünetek mindenütt. Ezek mel-
lett a kény.-zerárusitók mellett a hiva-
tásos ócskások hada árulja cifra ösz-
szevisszaságban portékáját. Kapható 
a dunsztosüvegtől, a bajuszpedrőn 
keresztül a fényképezőgépig minden. 

Csupa munkás, munkásassi.ony 
nézgelődik itt, s l-öztük cserélnek 
gazdát a használt kabátok és cipők. 

Majd veszünk mi ujat is nemso-
kára I — csillan szemünkben a biza-
lom. — Hiszen mi vagyunk a nép, 
mely pár hónap múlva a választási 
urnák elé fog járulni, hogy meg-
teremtse azt a szocialista jövendöl, 
melyet ezer év óta várunk mind-
anyian. 

Minden szombaton ingyenes 
penicilin kezelőnap Szentesen 

A szentesi és szegedi Nemibeteg-
gondozó Intézet a népjóléti minisz-
ter rendeletére minden szombaton a 
fertőző hugycsöfolyás (tripper, kankó, 
gonorrhoea) leküzdésére 

ingyenes penicillin 

kezelőnapot tart Jelentkezés fél 8 
órakor. 

Gyógyszert és kezelést kap fize-
tési kötelezettség nélkül az a Cson-
grádvármegyei lakos, aki bármilyen 
biztosító intézet (OT1, MABI, M«V, 
OTBA, Pósta) tagja, a honvédség, 
rendőrség kötelékébe tartozók, iga-
zolt szegények és mindazok a fertő-
ző hugycsőfolyásban szenvedő férfiak 
és nők, akik jelenlegi szociális hely-
zetük miatt ingyenes kezelésre rá-
szorulnak. 

Jelentkezni lehet: A nemibeteg 
gondozó intézetben (cim: Szentes, 
megyei város Közkórház és Szeged 
város nemibeteggondozójában.) 

Munkaadói igazolványt, biztosító 
intézeti tagsági könyvet, rendőri be-
jelentő lapját, vagy szegénységi bi-

zonyítványát vigye magával. 
Ajánlatos a nemibeteggondozó in-

tézetet kivizsgálás miatt a fenti na-
pokon felkeresni, részben a beosztás, 
részben a penicillin gyógyítással 
kapcsolatos utasítás átvétele miatt. 

Penicillin a szifiliszt (vérbaj) 
nem gyógyitja. 

Az egészségügyi kormányzat nagy 
áldozatokat hO/Ott, hogy ezt az 
egészségügyi és utódainkat veszé-
lyezfető betegséget leküzdjük, ezzel 
a nagyon drága gyógyszerrel sike-
rült a megbetegedetteket a legrövi-
debb idö alatt meggyógyitani. Fel-
hívok mindenkit, hogy a saját érde-
kében haladéktalanul jelentkezzék a 
nemibeteggondozóban, mert igy ettől 
a súlyos betegségtől és annak kö-
vetkezményeitől teljesen ingyenesen 
és könnyűszerrel megszabadulhat. 
Felvilágosításokat kaphatnak az ér-
deklődők a nemibeteggondozó inté-
zeteknél vagy a tisztiorvosoknál és 
községi orvosoknál. 

Általános tudnivalók a c ipész iparosoknak és 
c ipőkereskedőknek a kalkulációkról , 

valamint e ladási á rak ró l 
1. Hogyan kalkulálhat a rak 

tárra készítő cipőiparos? 
Amennyiben a cipökészitőiparos 

saját raktárára készít cipőt, az eset-
ben a kikalkulált ár nem haladhatja 
tul a 103.017/1947 Ip. M. sz. rende-
let (megjelent a Magyar Közlöny 
1947. évi március 28 án 71. számá-
ban, illetve az e tárgyban a Magyar 

Közlöny április 1-én 74. számában 
foglalt) helyesbítés figyelembevételé-
vel a 2. számú melléklet V. oszlopá-
ban feltüntetett árakat. 

Abban az esetben, ha a kikalku-
lált ár az említett rendeletben előirt 
árat túlhaladná, ugy a magasabb 
áron való árusítás iránti kérelmet az 
Anyag- és Árhivatalhoz (Budapest II. 

Fő.-u. 68. sz. a.) kell benyújtani az 
árusitás engedélyezése végett (fenti 
rendelet 5. §-ának 2. bekezdése ér-
teiméber). 

2. Milyen áron vehet a cipő-
kereskedő, illetve milyen áron 
adhat a készítő cipésziparos az 
eladó kereskedőnek? 

Az eladó cipésziparos és a vevő 
kereskedő között cipő adás, vétele 
nem haladhatja tul a 103.017/1947 
Ip. M. sz. rendelet 2. sz. mellékle-
tének VI. oszlopában feltüntetett ára-
kat. 

3. Milyen áron árusíthatja a 
cipőkereskedő a raktárán lévő 
cipőket: 

A cipőkereskedőknek a raktáruk-
ban lévő cipők eladási árai nem ha-
ladhatják tul a 103.017/1947. Ip. M. 
sz. rendelet 2. sz. mellékletének VI. 
oszlopában feltüntetett árakat. 

Az említett rendeletben megállapí-
tott áraknál magasabb áron való 
árusitás akkor lehetséges, ha az 
Anyag- és Árhivatal erre külön en-
gedélyt ad. 

4. Hogyan kalkulálhat a cipész-
iparos a rendelésre készített ci-
pőnél, mely szabad forgalmi bőr-
ből készül és a szükséges anya-
got a cipésziparos ad ja? 

Közvetlenül felhasznált cipőhöz 
szükséges anyag árát (pl. felsőrészét, 
bélésbr, talp, sarok, rámabőr, be-
ragasztó, lágyek-faktisz, kéreg, apró 
kellék stb.) felsörész munkabér, alja 
munkabér, 28 % OTI, MABI fizeté-
ses szabadság (munkabérek után) 
külön költség anyagveszteség 10 °/o, 
(szintén munkabérek után) 40 °/o 
tegie, 15 százalék haszon, (eggyüt-
tes összegek után számítva) 5 szá-
zalék forgalmi adó, 2 százalék ipar-
fejlesztési járulék, 2 % 0 (ezrelék) 
anyaggazdálkodói járulék 3 °/o9 (ez-
relék) számlabélyeg illeték. 
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Rz Ipartestületek 
összefogása 

Az szentesi Ipartestület elnöksége 
elhatározta, hogy közelebb hozza és 
bekapcsolja a környékbeli iparossá-
got is a szentesi ipartestület munká-
jába, hogy ezzel is megerősítse a 
munkásegységet. 

E célból julius 6-án a szentesi 
Ipartestület vezetősége meglátogatja 
afábiánsebestyéni Ipartestületet. Itt a 
két Ipartestület vezetősége együttes 
ülésen tájékoztató előadásokat tart, 
melyek keretében anyagellátásról 
adózásról, és árkérdésről fognak 
értekezni. 

Beszolgáltatási lapok 
átvétele 

A 100.700/1947 K. M. sz. r. 14. 
§-a érteimében a beszolgáltatási la-
pokat (gazdalapokat) az érdekeltek-
n e k — a 15 kat. holddal, vagy en-
nél nagyobb szántóterülettel rendel-
kezőknek — át kell venniök. Tekin-
tettel a most folyó mezőgazdasági 
munkálatokra, a beszolgáltatási la-
pokat a távolabbi tanya körzetekbe 
kivisszük és a gazdálkodók ott átve 
hetik 

A következő határrészek lapjait 
visszük ki az alant megjelölt helyek-
re : Alsórét, Berek, Berekhát, Berek-
lapos, B.-ecser, B.-oldal, Dónát, 
Eperjes, Felsőiét, Fertő, Jaksor, Ka-
ján, Királyság, Kistőke, Lapistó, Mu-
csihát, Nagykirályság, Nagynyomás, 
Nagytőke, Szt.-László, Vekerhát és 
Vekerzug. 

Minden gazdálkodó, aki jelzett 
határrészek terü etén lakik, a neki 
legmegfelelőbb helyen jelentktzhetik 
beszolgáltatási lapjáért. 

Az osztás a következő helyeken és 
időben lesz megtartva: 

Julius 8-án, kedden délelőtt: 
A Derekegy házi oldali népháznál, a 
Külső dónáti iskolánál, a Vekerháti 
iskolánál; délután : a Lapistói kir-
rerdelts^gnél, a Kajáni iskolánál. 

9-én, szerdán délelőtt : A Be 
rekháti iskolánál; délután : A V. 
Kiss csárdánál (Kantorhalomnál) és 
egész nap : a Tőkei kirendeltségnél 
(Nagytőkén) 

11 én, pénteken egész nap: A 
Kistőkei iskolánál és az Eperjesi ki-
rendeltségnél. 

12-én, szombaton délelőtt: Fel-
söreten a Horváth fele tanyaban 
(Várfoknál); délután : az Alsóréti 
iskolánál. 

Délelőtt minden helyen 8—12 ig, 
délután 4—7 óráig lesz hivatalos idő 

Azok a gazdálkodók, akik fenti 
helyeken és időben munkájuk miatt 
nem jelenhetnek meg átvétel végett, 
7-én, hétfőn és 10 én, csütörtö-
kön a hivatalban (Városháza ter-
ménybeszol?áltatási osztály) jelent-
kezhetnek. 

Nyomtatványtérités dija cimén a 
beszolgáltatási lapért 80 fillér fize-
tendő. 

Felhívom érdekeltek figyelmé, 
hogy emiitett helyeken az osztás 
megke/dése előtt általános rendelet-
ismertetés lesz s ekkor mindenki 
felvilágosítást kaphat ügyeire vonat-
kozólag. Polgármester. 

Meghívó 
A Városi, Vármegyei és Községi 

Alkalmazottak Országos Szövetsé-
gének helyi csoportja f. hó 5-én, 
szombaton déli 12 órakor a város-
háza közgyűlési termében taggyű-
lést tart, melyre a tagokat meghí-
vom és megjelenésüket kérem. 

Elnök. 

Ne titkold 
hova tartozol, viselj 

p d r t l M n y t ! f \ 1 
Megjelent a Magyar Ipar 

második száma 
Most jelent meg az Iparügyi Mi-

nisztérium lapjának, a Magyar Ipar-
nak második száma, melynek feltű-
nően érdekes és fontos cikkeit, be-
számolóit, hireit igen nagy érdeklő-
déssel fogadja az ország gazdasági 
közvéleménye. A magasszinvonalu, 
kitűnő lap szerkesztője, Márer György 
a vezető cikkben bátor reflexiókat 
fűz a GYOSz évi közgyűlésén el-
hangzottakhoz. Egy másik cikk is-
merteti az iparügyi minisztérium fel-
fogását, amely szerint a magyar 
szakmunkások csoportos külföldi 
munkavállalása nem helyénvaló, mert 
a 3 éves terv végrehajtása amugyis 
súlyos munkáshiányt okoz majd, te-
hát minden munkavállalónak it'hon 
kell kenyeret és munkát biztosítani. 
A lap ezután beszámol arról, hogy 
revízió alá veszik az állami kedvez-
ményeket, majd ismerteti ai iparfel-
ügyelet átszervezésének korszerű re-
formját Külön cikk foglalkozik a 
kézművesiparosság szociális biztosí-
tásának problémájával, egy másik 
cikk pedi^ bejelenti, hogy a családi 
pótlékot ki akarják terjeszteni a fele-
ségre is. A Magyar Ipsr minden 
iparos, gyáros, üzemi bizottság, mér-
nök, gazd-sági szakember számára 
valóban nélkülözhetetlen 

9. 100 m. fiú gyorsúszás. 
10. 200 m. férfi mellúszás. 
11. 100 m. Országos férfi hátúszás 

indul: Válent (Eger), Gyöngyös, 
(B.- Pest), Benkő (Orosháza), Bánki 
(Szentes). 

12. 100 m. hölgy gyorsúszás. 
13. 50 m. leány hátús/ás. 
14. 3x100 m. férfi vegyes staféta. 
15. 3x100 m. ifj. gyors staféta. 
16. Kerületek közti válogatott vízi-

póló mérkőzés. • 
— Vecseri — 

PArthfrek 
Julius 5-én de. 1 órakor az OTI-

nál üzemi pártnap. Előadó Gyenes 
Péter. 

! 
Hirdetmény. 

Az 1884. évi XVII. t. c 27. §-a 
értelmében, mini iparhatóság köz-
hírré teszem, hogy Szabó Mihály 
szentesi lakos, Szen esen Ságvári 
Endre u. 10. sz. alatti telken timár-
üzem telepei akar létesíteni, illetve 
régebbi telepengedélyét megujitani. 

Akik a telep ellen bármiokból 
kifogást akarnak tenri, kifogásukat 
kötelesek a fe tidézett törvénysza-
kasz éJtelméhen szóval, vagy Írás-
ban 1947j évi julius hó ¿5. napján 
d. e. 11 órakor a helvszinre ki-
küldött tárgyaláson eiőadni, külön-
ben az üzlettelepet — hacsak köz-
tekin'etnek nem szolgálnak akadá-
lyul — engedélyezni kell. 
830 Polgármester 

r SPORT A D I Ó 
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LABDARÚGÁS 
Ma délután fél 7 órai kezdettel: 

Csongrádi VAOSz -
Szentesi VAOSz 

játszanak Mindjét csapat jó játék-
erőket képvisel, így erős ira r.ú ní 
vós mérkőzésre van kilátás. 

A csongrádi csapat: Szöllősi, 
Gulyás, Zsiga, Somogyi, Szilaj, Fe-
hérvári, Müller, Fülöp, Szántai I. 
Baksa, dr. K'rinyi. 

A szentesi csapat: Ébner, Ene, 
Orgovány I , Gujdár, Mé záros 1., 
Demeter I , Sz^merédi, K éter, Szabó 
Princz, Vecseri felállitasbar fog sze-
repelni. 

Előtte 5 órakor a Zsoldos R. T 
— Földműves Szövetkezet csapatai 
mérkőznek. 

úszAs 
Ma délelőtt 10 órókor a várme-

| gyeháza dísztermében tinr.epi dísz-
; Közgyűlés kezdődik, az országos vi-
; szonylatban hatalmas jelentőségű 

úszókongresszus. Dr. Fadgyas, a 
M. U. Sz. ügyvezető elnöke, elnrköl 
s a vármegye, a város, az összes 
pártok, társadalmi egyesületek kép-
viseltetik magukat. Délután fel 5 
órakor a sportuszodában ünnepélyes 
megnyitás. 1. Himnusz 2. Vajda 
Imre üdvözlő beszéde 3. verseny. 

1. 50 m. egyetmek gyorsúszás 
2. 100 m. fiú mcl'úszá^. 
3. 100 m. hölgy hátúszás. 
4. 100 m. f>rfi gyorsúszás. 
5. 50 m. leány mellúszás. 
6. 100 m. fiú hátúszás. 
7. 200 m. 0 szágos női mellúszás, 

indul Székely Éva (Budapest), 
Nóvák Éva (Budap sí) és Timótity 
(Szentes). 

8. 50 m. gyer-nek hátús ás. 

Budapest 1. julius 5. 

7.25: Reszeli zene. 8: Az angí'l 
értelmiség elitje a szovjet baiát^A-
gért 8.15: Szórakoztató zene. Szov-
jet hanglemezek. 9: Losonc?y 
Schweiíz'.r Oszkár szalonzenekara. 
12 15: Julius Pesten 12.30: Debussy 
müveiből. 12 40: Az Ősökről, a Hő-
sökről és Eduárdról. 13: Gáspár 
Zsigmond cigányzenekara inu. sikál, 
PoMeleky Marcit magyar nótákat 
énekel. 14 10: Hanglemezek. 14.40: 
Dolgozókkal az Adrián. 15: A Ló-

: den gyar „Uj Élet" dalkara énekel. 
15 30: Magyarok Londonban. 16: 
Vidám félóra. 16 20: Gyermtkradió 
Muzsikáljunk gyerekek. 17.10: A 
VörösUercsit közleményei. 17 30: A 
A Munkás Kulturszövetség gyer-
mekfélórája: „Játékos doboz". 18: 

• Móricz Zsigmond jelentősége 18 15: 
; Schubert: Esz-dur hármas. 19: 
j Boldogság a gyötrő látomásban. 

1920. Hanglemezek 19.30: A ban-
i kok államontásáról beszél Kelen 

Péter Pál. 19 45: A Falurádió nép 
főiskolája 20 20: Vidám zenés he, 
vége. A házi együttes játszik, Páka 
Jolán és Szabó Miklós énekel 21: 
Hangos heti hiradó 22 25: Nagy-
kovácsi Ilona énekel 23: A BBC 
szimfónikus zenekar játszik. 

4 éves félárva egészséges kis-
fiút ki fogadna örökbe ? Érdek 

I lődni lehet a váiosh3za 30. szobá-
j á b a Kádár Istvánnál. 

Idb 1 és fél éves * drb fiatal 
racka nősté' y juh I ^nva kecs-

ke 2 db 7 hetes nőstény fiával el-
adó Lázár Vilmos u. 17. Ujj Sándornál 

Főszerkesztői Sima László . 

Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc . 

Felelős kiadó; Nagy Mihály. 

Nyomta a » B a r á t s á g ' nyomda 

Felelőt nyomdavezető: CsernuB L. Imié 

5 hold 
A NYILASBAN 

Irta: Sima László 
5. III. 

— Nem dolgozom apámékkal, — 
volt a felelet, — a főorvosúréknál 
vagyok szobalány. 

— De kár — sopánkodott a férfi 
— azt hittem, egyszer-másszor el-
komázgatunk idekünt. 

— Én is sajnálom mosolygott a 
lány, — de tudja, szegény ember-
nek a lánya nem ér rá sütkérezni, 
a napon. Meg kell keresnem a ru-

i hámat, nem lóghatok az apám nya-
i kán... Lehet, hogy mikor rendbe 
j jön itt a kert, akkor rám is szükség 
I lesz... Akkor majd találkozunk és 
; komázhatunk, ha ráérünk.. 

És most már Sári is valami ne-
hezet érzett.. Megtetszett neki Csen-
des Imre. Nem ő volt ugyan az első 
legény, akivel a lány beszélgetett, 
de a7 egyik se volt töob 18 — 20 
esztendő nél. Nem nasonlí ottak azok 
a komony férfi Csendes ikréhez. 
Azonban válni kellett, mert Égeiőék 
megindultak, hogy megtekintsék a 
jövendőbeli Paradicsomot, ahogyan 
tréfásan nevezték az elválalt földet. 

IV. 
Az Égetőék öt parcellájának kö-

zepe iáján volt egy keskeny tisz'ás. 
Olyan volt, mintha valaki gyalog-
csapást tört volna a vadonban Itt 
indultak lefelé, az ér partjához, mert 
Égetőné arra volt kiváncsi, mennyi 
és milyen gyékény van a semlyék-
ben. Az asszony előre ment az urá-
val, hogy ami jövedelmet a gyéké-
nyes nád üd, az neki marad a ház-
tartásra, meg ruhára, „meg min-
deme ami a házhoz kell." A s/e^le 
jól ütött ki. A scmlyCk olyan tíz Öl 
széles teknős/erű horpadás volt. 
amely legfölebb kötésig érő mély 
¡ehetett, némi *ástól eltekintve jó 
gyékény volt benne. Kiljebb az ér 
medrében nád is került Ezt nem 
sokba tekintették Az embert a gyé-
kény fölött elterülő, n.i.itegy fél-
holdnyi suhSs érdekebe. Alaposan 
megszemlélte aztán komoly arcai 
mondta. 

— Se a gyékényhez, se a suhás-
hoz nem nyúlunk egyelőre.. Nem 
irtjuk ki. Jó segítség lesz, amit ki 
tudunk belőle venni Ha a Matók 
terve szerint hulgárkodni akarunk, 
í; vizet be tudjuk hozni, aztán elcg 
lesz abból egy hold is. Gyerünk 
nézzük mi van a parton 

— Hat volt ott minden. Öl's bü-
rök. lapu, átgázolhatatlan mindenfele 
fű és inda. lincom, gyalogbodza, 
vadon nőtt orKonabokor, fű/fa, nyárfa 
három mocsári tölgy, néhány eperfa 
ami bizonyosan magról kel', mint az 
a két almata és az a csoport szilva 
amely tete van félérésben lév > gyü-
mölcsei. 

— Az idén nem kell szilvát ven-
nem, hogy lekvárt főzzek, örült 
Égetőné, — még talán el is adha-
tok belőle . 

A megjegyzés felelet nélkül ma-
radi. Sári meg a kissebbek a szilva 
érettjét szedegették, az apa meg a 
Jóska a fákat mustrálták és messze 
elhagyták a többieket. A teknőnek 
való fűzfát, a talicska készítéséhez 
alkalmas nyárfákat számolták. Ok is 
elégedettek voitak, hogyne lettek 
volna, hiszen legalább nyolcvan-
száz fa volt, amit értékesíthettek. 

— Ezt meg biztosan a varjú ül-
tette, mutatott a fiú egy diófát. 

— Okosan tette, — volt a válasz. 
Beültethette volna gyümölcsfával az 
egész oldalt... 

(Folytatjuk) 




