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hirdetések ársza-
bás szerint. 
TELEFONi 301 sz. 

Megjelenik hétfő kivételével 
nlnden nap a reggeli órákban. 

Hasyor diadal 
Magyarország sokszor szerepel 

nemzetközi versenyeken mint győz-
tes. Sport terén számottevő eredmé-
nyeink vannak s vizipólóban, vívás-
ban, bokszolásban, birkózásban az 
elsők között vagyunk, de nem szé-
gyelhetjük magunkat futballban sem. 
Lóversenysportunk régóta hires . . . 
Vannak világhírű tudósaink, művé-
szeink, iparunk tiszteletreméltó he-
lyet vívott ki magának, szóval, amint 
ezt mondani szokás: meg lehetünk 
elégedve s ha esetleg büszkélkedni 
akarunk, ahhoz is megvan a jogunk. 

Most egy diadal és egy rólunk 
tett nyilatkozat adja kezünkbe a tol-
lat, mert mind a kettő megérdemli, 
hogy beszéljünk róla. Angliában da-
los verseny volt és a verseny első 
helyezettje a magyar munkásdalosok 
csoportja lett. A versenyeken aratott 
győzelmeknek mindig megvan a ma-
ga jelentősége. Mikor nemzetközi 
viadalban egy szegény, kis nemzet 
lesz a győztes, arról sokkal többet 
beszélnek, mint mikor valamelyik 
nagy nemzet szerezte meg a győ 
zelmi trófeát Minket ebben a dia-
dalban az érdekel és az vált ki be-
lőlünk érzéseket, hogy az angliai 
dalosverseny győztesei a magyar 
munkás dalosok lettek. Mert ne fe-
ledjük el, hogy ez igen nagy dolog 
és ku'turszempontból fölbecsülhetet-
len értéke van ránk. Minket éppen 
ezekben a napokban ért a sanda 
gyanú nyugat felől. Igaz az a gyanú 
politikából táplálkozott. Csakhogy a 
politika nagyon veszedelmes ször-
nyeteg, amely igen sok esetben be-
folyásolja az Ítéletet . . . Most nem 
tudta befolyásolni l 

A magyar dalosok diadala magyar 
diadal, de minket az tesz boldoggá, 
hogy ez a diadal a magyar munkás-
ság diadala . . . Eszünkb? jut a 
mult, az elmúlt idők hires mondása, 
hogy a magyar munkás „hazátlan 
bitang". Pedig a magyar munkás 
abban a csendőrszuronyos üldözé 
sekkel teljes világban is magyar volt 
elsősorban, mindig volt olyan ma-
gyar mint urai, akik a magyar föld 
jövedelmét külföldön verték el . . . 
A magyar munkás két karja és 
munka-akarata tartotta el ezt az or-
szágot s ebben a mostani világégés-
ben is csak a magyar dolgozók igazi 
nemzethüsége és becsületes magyar-
sága mentette meg ezt az országot 
a teljes pusztulástól . . . Ugy érez-
zük. mikor egy-egy győzelmes ered-
ményt hoz hirül a sajtó, hogy annak 
jönnie kellett. Jönnie kellett, mert 
egy-egy magyar munkásgyőzelem 
nemcsak azt jelenti, hogy a magyar 
munkásság minden vonalon felveheti 
a versenyt a külföld nagy nemzetei-
nek versenyzőivel, de azt is jelenti, 
hogy Magyarország jövendője jó vál-
takon nyugszik: a magyar munkás-
ság vállán. 

Egy diadallal ér föl az a nyilatko-
zat, amelyet F. Boclesse professzor, 
a párizsi Curie Intézet vezetője tett 

A Szentesi Lap 
hadifogoly szolgálata 

Szombaton, vasárnap és hélfőn a 
következő hadifoglyok érkeztek haza: 
Sánta András Gógánysor 32 szám, 
Dancsik László Alsórét 107, Fekete 
Nagy Henrik, Csorba Jenő Rákóczi 
F.-utca, Kiss Antal Felsőpárt, Vass 
Imre Borza-u. 9, Szabó Árpád Deák 
F.-u 5. 

Csorba Jenő (Rákóczi F.-utca) a 
következő hadifoglyokról hozott hirt: 
Zsarkókuti, Gömöri László Árpád-u 
26, Pajkos László, Marton Imre Sáf-
rán M -u. 66 sz., Hajnóczi Endre 
Zrinyi-utca, Bubor Jókai utca. Fa-
ragó József szegvári hadifogoly, Gé-
czi szabóról, Pászti Jánosról és Pá-

ger Lajosról hozott hirt. Bihari Lász 
ló (Szegvár, Kontrasor 320 szám) 
Gráf Béláról hozott hirt. Vass Imre 
(Borza-u. 9 sz.) Szabó Istvánról, 
V rág Jánosról és Pulya Sándorról 
tud felvilágosítással szolgálni. 

Vigh János, Puskás László, Lo-
sonczi Mihály, Vas Imre, Lantos Ist-
ván, Tihanyi Antal, Bozó János, Bél-
teki Rókus, Varga János, Bánffy Ist-
ván, Nagy Istók, Doktor József és 
Tápai János szentesi és csongrádi 
hozzátartozói keressék fel Sánta And-
rás Gógány sor 32 sz. alatti hazatért 
hadifoglyot. 

A szentesi szociáldemokrata nők gyűjtése 
a hadifoglyokért 

Julius hó 6-án gyüjtőnapot ren-
dezett a Szociáldemokrata Párt Női 
Ccoportja a hadifoglyok fölsegélye-
zésére. 

A gyűjtés eredménye 872 forint 
90 fillér. 

Ezen szép eredményt köszönjük 
azoknak a lelkes nőtagjainknak, akik 
egész héten fáradságos munkával 
keresik kenyerüket. Egyrészük kint 
a földeken, másik részük városháza, 
OTI, villamosmü irodájában, akik 
egész héten meleg fülledt irodában 
dolgoznak és vasárnapi üdülésre 
szánt idejüket áldo/ták fel a nemes 

cél érdekében. De még a „Barátság 
mozi" jegyszedői is részt kértek a 
nemes célt szolgáló munkából Mégis 
legmelegebb köszönetünk az áldozat-
kész adakozóknak szól, akik a szük-
reszabott forintjaikkal tették lehetővé 
elsősorban a szép eredményt. 

A hazatérő hadifoglyaink nevében 
köszöntjük ugy az adakozókat, mint 
a közreműködőket. 

B a r á t s á g i 
Szociáldemokrata Párt szentesi 

Szervezetének Nőcsoport 
Vezetősége. 

Többet érdemel-e 
egyik dolgozó mint a másik 

Beszámoló a VAOSz taggyűlésről 

Szombaton délben a városháza 
tanácstermében Vaosz taggyűlés volt. 
Solti Imre elvtárs beszámolt a bu-
dapesti Vaosz nagygyűlésről, me 
lyen ő vett részt. A státusrendezés 
ügyében felkeresték a miniszterel-
nököt, aki kijelentette, hogy ö azt 
hitte, hogy a* ügy már régen el 
van intézve. A pénzügyminisztérium 
és a Gazdasági Főtanács után egy 

túlnyomóan vasutasokból és pos-
tásokból álló bizottság elé került 
az ügy, mely elgáncsolta jogos 
követeléseinket, mondván, hogy ha 
a Vaosz fizetésemelést kap, akkor 
ők is fizetésemelést fognak kérni, 
mert ők többet érdemelnek. 

Sztrájkolásra gondolnunk sem 
szabad, — mondotta Solti elvtárs — 
hiszen az csak bizonytalan hüyzetet 

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

teremtene, mert a külpolitikában 
csak a demokratikus Magyarország 
elleni bizonytalanságot szitaná és a 
krlföldi reakciót támogatná. 

Az országos Vaosz nagygyűlés 
memorandumot szerkesztett, melyet 
25 tagu bizottság vitt az ország-
házba, a szakszervezeti tanácshoz. 
A memorandum a Vaosz dolgozói-
nak követeléseit tartalmazta a mun-
kabér emelésre vonatkozóan és til-
takozását az ellen, hogy bárki má-
sodrendű dolgozóknak tartsa őket. 

A hozzászólásokból a szentesi 
Vaosz dolgozóinak jogos felhábo-
rodása érzett ki a budapesti vasutas 
bizottság dolgozókhoz méltatlan 
eljárása miatt, melyre még nem 
volt példa a munkásmozgalom tör-
ténetében. 

István János felszólalásában éle-
sen támadta a szentesi sportuszoda 
vezetőségét, mely különböző adós-
ságokra való hivatkozással egyre 
jobban halogatja a dolgozóknak 
azt a kívánságát, hogy 50 filléres 
jeggyel fürödhessenek az uszodában. 

Nem tudom — mondotta — ki-
nek az érdeke az, hogy a szerve-
zett munkásságot kiszorítsa az uszo-
dából, mivel a 170 forintos fizetés-
ből képtelenség megfi7etni a 2—3 
forintos fűrdőjegyet. Sürgős intéz-
kedést követelünk I 

A gyűlés harcos hangulatban ért 
véget, s a Vaosz dolgozóinak köz-
beszólásai arról tanúskodtak, hogy 
meg akarják és meg is fogják vé-
delmezni érdekeiket 

Legújabb 
Ismeretes, hogy a párizsi három-

hatalmi értekezlet kudarca után az 
angol és francia külügyminiszter 
22 európai államot párizsi értekez-
letre hívott össze. Legújabb hírek 
szerint Finnország egyelőre nem 
küld képviselőt az értekezletre, 
Csehszlovákia pedig még nem ho-
zott döntést, hogy elfogadja-e a 
meghívást. A francia Kommunista 
Párt egyik vezetője kijelentette: 
inkább fekete kenyeret eszünk, de 
nem adjuk el az országot. 

Itt emiitjük meg, hogy a Szov-
jetunió gabonát küldött Romániának 
és Finnországnak. 

az újságírók előtt, amikor Budapes-
ten jártában meglátogatta az ottani 
klinikákat és kórházakat. A világhírű 
professzor azt mondta, hogy ujjongva 
viszi el a hirt: Magyarország él. 
Hozzá vagyunk szokva, hogy a kül-
föld azt az eredményt, amelyet a 
magyarság az újjáépítés terén elért 
megdicséri, hogy elismeréssel szól 
róla. Azonban politikusoknak és új-
ságíróknak, világjáróknak a kijelen-
tései sokszor az udvariasság köte-
lességérzetéböl fakadnak és azokat 

nem lehet mindig százszázalékosnak 
elfogadni. Az a nyilatkozat azonban, 
amit ez a francia professzor tett, 
százszázalékos igazmondás, mert tu-
dósember szeme másképpen [lát és 
a tudós ember nyilatkozatai mindig 
olyan komolyak, amilyen komoly do-
log maga a tudomány. A tudós em-
ber kritikája sokszor lesújtó, sokszor 
semmitmondó, sokszor szürke, de ha 
egy tudós dicsér, annak az értékét 
nagyra kell becsülni. De fontos ránk-
nézve az, hogy mire alapítja ez a 

világhírű tudós a maga ítéletét: arra, 
hogy ez a szegény ország az össze-
omlás után olyan nivóra tudta emelni 
a gyógyászatot, hogy azelőtt a kül-
földnek elismeréssel kell kalapot 
emelni. 

Magyar diadal az angliai győze-
lem, de magyar diadal a francia pro-
fesszor nyilatkozata i s ; mind a ket-
tőt, mint a magyar dolgozó osztály-
nak szóló elismerést könyveljük el. 
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Krónikás Jegyzetek 
A világpolitika legnagyobb ese-

ménye ezen a héten a három nagy-
hatalom párizsi konferenciája volt, 
amely a Marshall, amerikai külügy-
miniszter tervével foglalkozott és 
eredménytelenül végzödött. Ez az 
eredménytelenség előrelátható, vagy 
legalább is sejthető volt. A Szovjet-
unió nem tudta megtalálni a Marshall 
tervében azt az önzetlen jóakaratot, 
ami csakugyan Európa minden álla-
mának megsegítésével valóban újjá-
építi a lerongyolódott Óvilágot s 
egész más utakon kereste a megálla-
podás lehetőségét, mint, Anglia és 
Franciaország. Mi következik ezután? 
kérdezi az ember s nagyon kézzel-
fogható, ha a görög klasszikusok 
nyelvén adunk választ saját magunk-
nak i s : ez az istenek térdén fekszik, 
vagyis a jövendő megmutatja. Most 
a nyugati két nagyhatalom Orosz-
ország közbejötte nélkül készül az 
amerikai segitség igénybevételére. Kér-
dés, milyen sikerrel s kérdés, való-
banmások lesznek e a föltételek, mint 
Görögország esetében voltak. 

Franciaországban tovább tart a 
válság s a most leleplezett össze-
esküvésről megállapítható mint azt 
az egyik újság ir ja : „csütörtökre 
virradó éjjel lelépett az operettszin-
padról és komoly kérdéssé vált." Az 
történt nevezetesen, hogy Ramadier 
miniszterelnök egy kalap alá fogta 
a sztrájkot szervező szélsőbal kép-
viselőit az összeesküvést támogató 
szélsőjobb képviselőivel, ami heves 
tiltakozást váltott ki mind a két ol-
dalon . . . Mi lesz ? Pár nap alatt 
eldől, de bizonyosra vehető, hogy a 
francia politikában változás követ-
kezik be, aminek a következményei 
bizonytalanok. 

Az Exchange Tele»;raph szerint 
„valami zajlik11 Csehszlovákiában is, 
a kommunista párt szemérehányja a 
Benes elnök hátamegett álló cseh 
nemzeti szocialistáknak, hogy bizal-
mas tárgyalásokat folytatnak tenge-
rentúli tényezőkkel abból a célbót, 
hogy megváltoztassák Csehszlovákia 
jelenlegi külpolitikát irányvonalát. A 
dolog egyelőre ugylátszik nem éle-
ződött még ki, viszont nem is igen 
valószínű, hogy a tengeri tágyalások-
ban a Benes pártja volna érdekelve 
a kérdéses tárgyalásokban, mert azo-
kat olyan politikusok folytatják, mint 
Kerenzkij volt miniszterelnök, aki a 
jelenlegi csehszlovák rezsim ellen 
alakult bizottság tagja. 

Idehaza, miután a nemzetgyűlés 
megszavazta a felhatalmazási törvényt, 
a Ház megkezdi nyári vakációját. 
Ez a szünet bizonyára nem fogja 
azt jelenteni, hogy a politikában 
minden pihenni fog. A nemzetgyűlés 
üléseinek szüneietése a tervező és ' 
előkészítő munkálatok folytatását je-
lenti. Most várjuk a külügyminiszteri 
tárca betöltését, a külföldi követek 
kinevezését, tudjuk, hogy a minisz- | 
tertanács letárgyalta a bankok álla 
mositásáról szóló törvényjavaslatot, 
elkészült az új választói jogról szóló 
törvényjavaslat és s t b . . . Ez a heve-
nyében készített felsorolás azt mu-
tatja, hogy a magyar politikai élet 
nagyon is aktív lesz az elkövet-
kezendő napokban. 

A nyár a szentesi életben sem 
fog uborkaszezont jelenteni, mert 
nagyonis komoly munka ideje lesz 
az idei julius és augusztus, valamint 
szeptember eleje. Nem politikai szem-
pontból vesszük ezt, mert hiszen a 
bejelentett nemzetgyűlési választások 
bizonyára politikai mozgalmakat is 

Választások előtt 
A választások előtt áll az ország 

dolgozó népe. Sorsát, jövendőjét 
tartja a kezében. A dolgozók három 
rétege: a munkás, paraszt, értelmi-
ségi biztos öntudattal néz elébe e 
sorsdöntő eseménynek s tisztába 
van a felelőséggel, amely a vállán 
nyugszik. Felkerestük mind a három 
dolgozó réteg, egy tagját, s kérdeztük 
milyen kilátásokkal néz elébe a vá-
lasztásoknak, s mit vár a válasz 
tástól. 

A munkás 
Gyermekkorom óta dolgozom, 

mint üzemi munkás — mondja — 
A választásokra szerintem égetően 
szükség van, hiszen az ember már 
minden nap aggodalommal vette ke-
zébe az újságot, félve attól, hogy 
valamelyik vezetőállásban levő „ura 

megint kisíbolta az országból a dol-
gozók verejtékesen szerzett filléreit. 
Bízom abban, hogy a választás a 
mi javunkra fog eldőlni, mert a 
munkásegység a munkások között 
igenis megvan, minden pártvi>zály-
kodás ellenére. A Szociáldemokrata 
Párt 75 éve védi a mi érdekeinket, 
s az elnyomás, az üldöztetés idején 
is épp úgy harcolt a munkásságért, 
mint ma. Mi tudni fogjuk, a köte-
lességünket, mikor az úrnák elé ál-
lunk s nem fogjuk cserbehagyni a 
mi pártunkat. Hogy mit várok a vá-
lasztástól? Először is a hároméves 
terv végrehajtását, amely a mi élet-
szinvonalunkat jelentékenyen emelni 
fogja, másodszor pedig a békés, 
félelem nélküli életet, melyet nem 
fog zavarni soha többé a háború 
réme. 

A paraszt 
Nem nagyon érek rá ezzel a kér-

déssel foglalkozni, mondja, — 
mert itt az aratás és a cséplés. Az 
én életem, az én jövöm a föld. A 

Szociáldemokrata Párt mindenkor 
szilárd hive volt a kisbirtoknak, 
mely egyedüli alapja lehet egy me-
zőgazdasági államnak. Bízom abban 
hogy az új termés és a választások : 
után engedni fognak a termelés kö- ; 
töttségéből s a parasztság is elin-
dulhat végre a felemelkedés a szo- ? 

cializmus felé. 

Az értelmiségi 
Csakis a szocializmus emelhet ki 

bennünket ebből a mélypontból, — 
mondja — melyben vagyunk. A re- . 
álbérek olyan alacsonyak, hogy 
szinte semmivel egyenlők. A Szo- j 
ciáldemokrata Párt látja egyedül , 
teljes megdöbbentő valóságában a | 
mi helyzetünket, ő tartja napirenden • 
a mi problémáinkat s az ö felemel- \ 
kedése, a mi felemelkedésünk is. A j 
munkásegységet fenn kell tartani s 
nemcsak beszélni kell róla, hanem 
igenis becsületesen össze kell fogni 
a munkásság pártjainak, mint Sza-
kasit elvtárs mondotta: K'^zös erővel 
a reakció ellen. 

Az értelmiség megtalálta és meg 
találja a helyét a demokráciában és 
megmutatta azt, hogyan kell éhbér-
ért is zokszó és panaszkodás nél-
kül dolgozni az ország újjáépítésén. 
A választásoknak azonban meg kell 
hoznia számunkra is az emberi élet 
lehetőségeket. Mi tudjuk, hogy hová 
tartozunk. A választas alkalmával 
be fogjuk bizonyítani, hogy a de-
mokrácia évei belőlünk is öntudatos 
dolgozókat faragtak. 

A választásokra 
így készül lélekben a három dol-
gozó réteg a munkás, paraszt és ér-
telmiségi. Látják az útjukat, s fel-
adataikat s fel fognak sorakozni 
mindannyian a dolgozók nagy pártja: 
a Szociáldemokrata Párt mögé. 

Levélben üdvözölték a jugoszláviai 
s z e n t e s i építőmunkások 
a két munkáspárt szentesi vezetőit 

Tegnap levél érkezeit attól a 21 
szentesi épitőmunkástól, akik né-
hány héttel ezelőtt Jugoszláviában 
vállaltak munkát. A levélben közük, 
hogy Szabadkán lelkes fogadtatás-
ban részesítették őket, élelmet és 
pénzt kaplak, majd továbbindították 
őket Belgrád felé. Belgrádban mi-
nisztériumi kiküldötték fogadták az 
épitömunkásokat és megadták nekik 
a menetirányt. Gyönyörű tájakon, 
134 alagúton át érkeztek meg utjuk 

végcéljához Szarajevóba, ahol ünne-
pélyesen fogadtak a magyar építő-
munkásokat. Másnap a cégtől fe-
jenként 500 dináros fizetéselőleget 
kaptak. Kö/lik még, hogy szakszer-
vezeti életet kint is folytatják és 
felveszik a kapcsolatoi a jugoszláv 
szaktársaikkal. A levélben üdvözlik 
a két munkáspárt szentesi vezető-
ségét és a szakszervezeteket, hogy 
lehetővé tették a Jugoszláviába tör-
téni kiutazásukat. 

Dr Fadgyas Miklós nyilatkozata 
a szentesi úszók munkájáról 

A Szentesen megrendezett 26. or 
szágos uszókongresszus befejeztével 
lapunk munkatársa megkérte dr Fad-
gyas Miklóst, a MUSz ügyvezető el 
nőkét, hogy nyilatkozzon a Szentesi 
Lap részére a lezajlott uszókongresz-
szust és a szentesiek szereplesét il-
letőleg. 

— Az uszókongresszus minden 
zökkenő nélkül zajlott le. A szente-
siek nagyon szépen szerepeltek. Jó 
munkái végeztek, amit legjobban 
mutat ;:z elért eredmény. Megérde-
melten nyerték meg a többi városok 
előtt a versenyt. A szentesi úszók 
vezetősége nagy szakértelemmel ren-

jelentenek, de ettől függetlenül sok-
oldalú és lázas munkának kell folyni 
nálunk a tervezett nagyszabású mező-
gazdasági, ipari, kereskedelmi kiállí-
tás és vásár sikerének biztosítására. 

Bizonyosra vesszük, hogy mindenki 
megteszi a maga kötelességét, mert 
ennek a kiállításnak a sikere nagy-
mértékben viszi előre S z e n t e s t . . . 

Barázda 

I delkezik és az egyesületben nagyon 
jó szellemet teremtett meg. Az ő 
munkájukat külön dicséret illeti. To-
vábbi jó eredményeket és sok sze-
rencsét kívánok Szentes úszóinak — 
fejezte be nyilatkozatát dr Fadgyas 
Miklós. 

Ország - Világ 
Az angol kommunisták vasárnap 

Francóellenes tüntetést rendeztek a 
londoni spanyol követség épülete 
előtt. 

Magyarország megkapta a meghí-
vást a párizsi értekezletre. 

Bevin valószínűleg Németországba 
utazik. 

Kivégeztek hat japán háborús bű-
nöst. 

Készem zöldborsótól meghalt egy 
hadifogoly Budapesten a nyugati 
pályaudvaron. 

Piaci razzia 
egy előállítással 

A gazdasági tendőrség a tegnapi 
napon piaci razziát tartott. A razzia 
során tettenéiték özv. Herber Sán-
dorné csongrádi lakost, amint a sza-
lonna és a zfir kilóját 22 forintért 
árulta a megállapított ár helyett. Mi-
vel özv. Herberné személyazonossá-
gát igazolni ne.n tudta, átkísérték a 
Járásbíróságra. Ügyében az uzsora-
bíróság dönt. 

Szabadságrenddel tüntették ki 

Papdí György 
elvtársat 

Örömmel vettük a hírt, hogy a 
miniszterelnök előterjesztésére a köz-
társasági elnök, a demokratikus 
Magyaror^ág ujjáépitése terén ki-
fejtett érdemeiért a magyar szabad-
ság érdemrend ezüst fokozatával 
tüntette ki Papdi György elvtársat a 
Szociáldemokrata Párt csongrádme-
gyei titkárát. 

Párthirek 
Folyó hó 8 án kedden este fél 8 

órakor (Kossuth-utca 26) a Szociál-
demokrata Női csoporija vezetőségi 
ülést tart. 

Folyó hó 9 én szerdán este fél 8 
órakor (Kossuth-utca 26) Társada-
lom Tudományi Munkás Főiskola 
hallgatói föltétlen jelenjenek meg. 

Pénteken, folyó hó 11 én este fél 
8 órakor (Kossuth-utca 26) pártest. 
Előadó: dr. Mijó János. 

A Szentesi Lap 
a Szociáldemokrata Párt harcos 
napilapja. CaonRrád vármegye 
minden kö7Hé«ében és tanyavi-
lagábana legol\ asottabb napilap. 

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

és szerezz 4 
L 

előfizetőket I 

Idb 1 és fél éves M drb fiatal 
racka nőstén y juh I anya kecs-

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



Mikor lehet földadó 
elengedést kérni 

HÍREK 
M a J ú l i u s 8 Rom. kat. Z. Erzsébet 

protestáns Teréz, 
VizáH«»jelentéa: Tisza 0.50. Kurca 200 
Hőmérséklet. + 26 íok. 
IdOJérásjalentés: Mérsékeli szél, egyes 

helyeken zivatar. A meleg tovébb tarl. 
ügyelete« gyógyszertarak • július 5 — 

U-ig Cselkóné—Havas. 
Barátság Mozgó: Szívdobogás. 

Virágtolvajok 
Nem tudom hányadszor veszem 

tollamhegyére azt a vandalizmust, azt 
az emberi aljasságot, amely köztere-
ink virágdíszének pusztításában, el-
rablásában jelentkezik. Az alatt a 
negyvennyolc esztendő óta, amióta 
újságot csinálok, sokszor kerül erre 
a sor, de keservesen kell megjegyez-
nem, hogy most többször kerül rá 
a sor, mint a régi időkben. És azért 
esik ez fájdalmasan, mert a ma nap-
jaiban sokalta jobban kellene éreznie 
gyereknek, felnőttnek, hogy aki a 
közterek szépítésére, mindanyionk gyö-
nyörködtetésére szolgáló ültetvényeket 
pusztítja, az olyan mint a rabló-
gyilkos, mint a gyújtogató, elvete-
mült aljas ember, aki nem méltó 
arra, hogy más ember szóba álljon 
vele.. . Nem beszélek arról, hogy 
ez a vandalizmus óriási anyagi kárt 
is jelent. .. Mert nem fillérekbe ke-
rül azoknak az ültetvényeknek a léte-
sítése, gondozása, fenntartása... Ugy 
érzem, a virágtolvajokkal szemben is 
olyan kíméletes a törvény mint a 
részegekkel szemben, mikor a részeg-
séget enyhítő körülménynek tekinti 
súlyosbító ok helyett. A virágtolva-
jokat én statáiium elé állítanám ... 

(S-ó) 

— Julius 18 és 19-én nyári vá-
sár lesz Szentesen 

— Az iparos és kereskedő ta-
nonciskola igazgatósága és felügyelő 
bizottsága nevében köszönetet mon-
dok az Iparkamarai titkár urnák, az 
Ipartestületnek, Zsoldos gyártelep-
nek, üzemeknek, keieskedőknek, pár-
toknak, valamint Szentes város egész 
társadalmának, akik az igazgatóság 
és a felügyelő bizottság felhívására 
a jó előmenetelü tanoncok jutalma-
zásához nemes és jótékonycelu ada-
kozásukkal és támogatásukkal hozzá 
járultak. Ugyancsak mindazoknak, 
akik a tanoncmupka kiállítás sikere 
érdekeben velünk együtt dolgoztak. 
Hajdú József sk. felü. biz. elnök. 

— A Gazdasági Főtanács ju-
lius közepén fog tárgyalni az új 
kenyér- és lisztrendeletről. Ekkor 
döntik el, hogv milyen mértékben és 
mikor emelik föl a kenyér és liszt-
fejadagokat. A fejadagemelés legké-
sőbb augusztus 1-én megtörténik. A 
kenyérjegy megszüntetéséről egyen-
lőre nincs szó, de a cukorjegy az 
ősz folvamán megszűnik. 

— A Művelődési Társaság mű-
kedvelői szakosztály vezetője kéri a 
„Bors István" c. színdarabban sze-
replő összes tagokat, hogy a f. hó 
8-án, kedden 20 órakur tanandó 
próbán kivétel nélkül megjelenni 
szíveskedjenek, Horváth Mihály-u 10. 

— A Műkedvelő Gárda f. hó 
27-én, vasárnap este 8 órai kezdet-
tel, a Tóth József színházteremben 
N a g y Isván fővárosi színművész 
vendégfelléptével előadja Hunyadi 
Sándor nagy sikert aratott népies 
vígjátékát, a „Bors IstvánM. — A 
jövedelmet a Társaság hazatérő ha-
difoglyaink segélyezésére fogja for-
dítni. Jegyek előjegyezhetők már a 
mai naptól kezdve H u s z t h y di-
vatárúüzletében (Kossuth-tér). 

Az idevonatkozó rendeletek ért-
telmében a jégeső, az árviz és a 
tűz által okozott kár a földadó el-
engedésére ad igényt tekintet nél-
kül arra, hogy a kár összefüggő 
nagyobb területekre vagy egész 
földrészletekre terjed-e ki, vagy sem. 

Az adóalanyok az elemi károkra 
vonatkozó bejelentésüket a városi 
adóhivatalnál Írásban kötelesek 
megtenni, szóbeli bejelentés esetén 
azonban«ezt a városi adóhivatalnál 
jegyzőkönyvbe foglalja. 

A kárbejelentést a káiosultak 
megtehe,ik egyénenként, vagy az 
ugyanazon név alatt megnevezett 
dűlőben károsultak közösen, mely 
esetben a kárbejelentést kimutatás-
ban kötelesek előterjeszteni, a ki-
mutatást minden károsultnak alá 
kell irni. 

A károkat — az erdőben okozott 
károk kivételével — kár eset meg-
történtétől számított 8 nap alatt 

Három 
Balogh páter a porondon 

Balogh páterről, a legnevezetesebb 
hiniapolitikusról Nagy Ferencék szö 
kése után általában sok hír látott 
napvilágot. A legmeggyőzőbbnek 
az a hír látszott, amely napokon 
keresztül tartotta magát, sőt egé-
szen a legutóbbi időkig nem cáfol 
ták meg, í*.ogy Balogh István a 
Kisgazdapárt volt főtitkára kolostor-
ba vonult. Néhány nappal ezelőtt 
azonban várotianul megjelent a 
nemzetgyűlés folyosóján s ma már 
hivatalosnak tekinthető jelentés is 
van arról, hogy a páter uj pártot 
alapit, amelyet jóváhagyás végett 
már fel is terjesztett a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottsághoz. Egyelőre 
mégcsak egyedül van, de ugy hirlik, 
hogy néhány kisgazda képviselő is 
csatlakozni fog hozzá, és az uj 
párt indu ni fog a választásokon. 
Számunkra az egészből csupán 
annyi érdekes, hogy Balogh páter 
döntött végre: nem vonul kolos-
torba, hanem tovább mérgezi a 
politikai légkört. 

Rmerika és kínai polgárháború 

Washingtoni jelentés szerint Mar-
shall külügyminiszter a legutóbbi 
sajtóértekezleten a Kínának való 
hadianyagszállitással kapcsolatban 
tagadta, hogy az Egyesült Államok 
támogatná a kormánycsapatokat a 
kínai kommunisták elleni harcban. 
Kijelentette, hogy a szóbaforgó 
fegyvereladások megtörténtek ugyan, 

Szombaton délelőtt 10 órakor dr. 
Antalfy György a Magyar Úszószövet-
ség főtitkára megnyitotta a XXVI. 
országos uszókongresszust. 

A megnyitó ünnepségen megjelen-
tek a MUSz és az ország csaknem 
valamennyi kerületének kiküldöttei, 
Szentes város és a vármegye képvise-
letében pedig dr. Kunszeri Béla 
alispán. 

A kongresszus résztvevői nagy lel-
kesedéssel elhatározták, hogy sür-

kell bejelenteni, árvízkár esetében 
a 8 napi határidőt az árviz meg-
szűntétől kell számítani. Az erdőben 
okozott károkat a káresettől számí-
tott harminc nap alatt kell beje-
lenteni. 

Elemi csapás által okozott káro-
sodás címén földadó elengedésnek 
csak az esetben lehet helye ha az 
elemi csapás a bevetett földek ter-
mését oly időben semmisítette meg, 
amidőn a földrészlet termése a föld-
től még nem volt elválasztva. 

Az az adóalany, akinek az elemi 
kárról szóló bejelentése alaptalannak 
bizonyult, valamint az, aki bejelen-
tésében helyt nem álló adatokat 
vallott be. 500 forintig terjedő bir-
sággal marasztalandó el. 

Bővebb felvilágosítás és útbaiga-
zítás a városi adóhivatalnál nyer-
hető. 

mozaik 
de egyéni vállalkozások utján. Sze-
rény véleményünk: ez az, ami tö-
kéletesen mindegy. 

Tizenegy párt indul j 
a választásokon 

A választásokon indul a Függet-
lenségi Front: a Szociáldemokrata 
Párt, a Magyar Kommunista Párt, 
a Független Kisgazdapárt, és a 
Nemzeti Parasztpárt. A Polgári 
Demokratapárt is valószínűleg ismét 
csatlakozik a demokratikus fronthoz. 
Indul továbbá a Sulyok Párt, hiva-
talos nevén a Magyar Szabadság 
Párt. A Kisgazdapártból kilépett 
úgynevezett Pfeiífer csoport is pár-
tot alakit, Balogh páter szintén. 
Indul továbbá a Demokrata Néppárt 
és a Magyar Radikálispárt, ez utób-
bi csak nagyobb vidéki városokban. 
Hirek vannak arró! is, hogy a Nem-
zeti Református Párt is felveszi a 
küzdelmei. Mindezeket pedig csak 
azért soroltuk föl, hogy lássák az 
örökös acsarkodók: igenis van de-
mokrácia Magyarországon. (Gy. A.) 

Az USA úi követe 
Budapesten 

Seldon Chapín, az Egyesült Álla-
mok új magyarországi követe, aki 
szerdán este érkezett meg Buda-
pestre, csütörtökön b?mutatkozó lá-
togatáson jelent meg Mihályfi Ernő 
ideiglenes külügyminiszternél. 

gönyileg üdvözlik Dinnyés Lajos 
miniszterelnököt, Ortutay Gyula val-
lás- és közoktatásügyi miniszkrt és 
dr. Mező Ferencet, amiért lehetővé-
tették a XXVI. országos uszókon-
gresszus megrendezését. 

Ezután dr. Fadgyas Miklós az 
NSB és Országos Úszószövetség 
ügyvezető elnöke átnyújtotta a Kom-
játhy emlékérmet dr, Kunszeri Béla 
alispánnak, dr. Antalfy Györgynek, 
Szalai Károly, Tombácz István, Kiss 
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Ne titkold * 
hova tartozol, viselj 

p á r t l M n y t ! n 1 
Felhívás 

magyar parasztsághoz ! 
Az egész, ország feszült figyelem-

mel fordul most a visszatérő hadi-
foglyok felé. Többszázezer hadifo-
goly tér haza az elkövetkezendő hó-
napokban, akiket a háborús szen-
vedések megviseltek. Beteg és rok-
kant hadifoglyaink gyógyítására fel 
keli készülnünk. El kell őket lát-
nunk ruházattal. Meg kell adni 
számukra a lehetőséget, hogy a 
termelőmunkába bekapcsolódhas-
sanak. 

A „Siess, Adj, Segits"! — magyar 
nép összefogásával a hadifoglyok, 
kórházak és tüdőbetegek megsegí-
tésére — már eddig is igen szá-
mottevő segítséget tudott nyújtani 
hazaérkező hadifoglyainknak és 
egészségügyi intézményeinknek. A 
magyar parasztságnak különösen 
fel kell figyelnie erre a mozgalomra, 
most, amikor a hadifoglyok haza-
szállítása kezdetét vette és máris 
tömegesen érkeznek haza hosszú 
távollét utánk fiaink. A „Siess, Adj, 
Segits I" mozgalom feladatai meg-
sokszorozódtak. E feladat ellátásá-
ban a mozgalom joggal számithat 
a parasztság megértő támogatására, 
mert hazatérő hadifoglyaink több-
sége a föld fainak sorából került ki. 

A' „Siess, Adj, Segits 1" most 
mozgalmat indított: 

„ E g y marék búzát 
a hadifoglyokért.4 4 

Ezzel a kéréssel fordul a mozga-
lom most az aratás és cséplés 
küszöbén a magyar parasztsághoz, 
abban a reményben, hogy a pa-
rasztság méltányolni fogja a moz-
galom nagy szociális jelentőségét és 
felajánlja termésének csekély há-
nyadát — mondjuk fél százalékát — 
önkéntes adományként hadifoglyaink 
segélyezésére. 

Az Országos Földmivelésügyi Ta-
nács teljes mértékben átérzi a 
„Siess, Adj, Segíts!44 mozgalom je-
lentőségét és igen nagyra értékeli 
azokat a szolgálatokat, amelyeket a 
mozgalom a magyar társadalomnak, 
valamint a jövő nemzedéknek már 
tddig is tett. Ezért kérő szavával 
csatlakozik a mozgalom felhívásá-
hoz és arra kéri a föld dolgozó 
parasztságát, hogy nyissa meg szi-
vét, hallgassa meg a hívó szót s 
önkéntes támogatásával járuljon hoz-
zá hadifoglyaink felsegélyezéséhez. 

A „Siess, Adj, Segíts 1" mozgalom 
vezetősége biztosított arról, hogy a 
parasztság felajánlott adománya csak-
is a fenti célokat fogja szolgálni s 
annak mindkét felhasználásába a 
parasztságnak teljes betekintést ad. 

Bízunk abban, hogy felhívásunk 
megértésre talál 1 

Az Országos Föídmívelésügyi Ta-
nács nevében: 
Dobi István Dr. Hiláos Ágoston 

elnök. igazgató. 

Antal kerületi főtitkároknak, Gilicze 
Lajosnak, Kun Györgynek, Wolff 
Károlynak és Négyessi Péternek az 
országos uszókongresszus előkészíté-
sénél végzett fáradhatatlan munká-
jukért. 

A szentesi országos uszókongresszus 
táviratban üdvözölte 
Dinnyés Latos miniszterelnököt 



Kati néni 
és a választások 

— Mit szól hozzá Kati néni, hogy 
Ősszel választunk? 

— Nem szólok én lelkem semmit. 
Nem tetszik nekem az egész dolog. 

— Pedig magának is lesz szava-
zati joga. 

— Éppen ez az. En már csak 
azt mondom, hogy nem valóazasz-
szony a politikába. Ilyen párt, — 
olyan párt, ki tnd ebben eligazodni ? 
Meg aztán, hogy is nézne ki, ami-
kor az asszonyok tépik egymás ha-
ját, alaposan elagyabugyálják egy-
mást a szavalásnál. Embereknek való 
hivatás az, nem asszonynak. 

— De Kati néni, elmúlt az az idö, 
most már nincs verekedés a válasz-
tásnál. Titkos a szavazás, egyenként 
megy, mindenki odavoksol, ahova 
akar̂  senki nem tudja meg, hogy 
kire „szavalt". 

— Akkor meg nem is igaz az a 
szavalás. Tudja lelkem, az én időm-
ben egész másképpen csinálták a 
megyebeli urak. Ojjajjaj, micsoda 
eszemiszom, nó»ázás, felvonulás volt. 
Szólt 3 rezesbanda, tele volt a főtér 
zászlókkal, fel volt irva rájuk: éljen 
szeretett követünk, a nép fia, báró 
Schottenburg — vagy mi a fenének 
hitták — Edömér. Aztán nem sokat 
kellett tanakodni, hogy melyik pártra, 
vagy melyik kijelöltre, listára meg 
mi a nyavalyára voksoljon az ember; 
gyüttek a kortesek, meg a megyei 

emberek a csendőrökkel, megmond-
ták, hogy mit kell kiáltani, oszt az 
lett a követ, akit kiáltottunk. 

— De akinek nem az kellett kö-
vetnek és mást kiáltott, avval mi 
lett? 

— No az bolond ember volt, mert 
beverték a fejét, meg elárverezték a 
ö Idjét is adóban. 

— Oszt tudták, hogy ki az akire 
„szavalnak" ? 

— A fenét tudták. De ki is volt 
arra kíváncsi ? Megették az emberek 
a tehénpaprikást, jó bepityókáztak, 
oszt soha többé nem hallottuk a kö-
vetnek még a nevét sem, csak ha 
megint jött a választás. Nem ugy, 
mint ezek a mai követek, pláne azok 
a szocialisták, akik folyton gyünnek-
mennek, szónokolnak, deputációznak, 
munkabérről, termelésről, kulturáról, 
meg ilyesmiről beszélnek. 

— Látom, nagyon tetszett magá-
nak az a régi világ. Oszt volt-e va-
lamije ? 

— Szegény emberek voltunk mi 
lelkem, világéletünkben. 

— Most már nem szegények ? 
— Van egy ötholdas szép kis 

gazdaságunk. 
— Hol szerezték ? 
— Kapíuk. 
— Kitől ? 
— Kitől? Hát a demokráciától. 

— Orvosok szakszervezete érte-
síti tagjait, hogy a ma délutáni ösz-
szejövete! elmarad Legközelebbi ösz-
szejövetel pénteken délután 6 órakor 
az OTI főorvosi szobájában les& 

"spór i -
Labdarúgás 

Hengerelt o üflOSz 
Szentesi VAOSz—Csongrádi 

VAOSz 5:0 (2:0). 
SzMTE pálya. — 400 néző. — 

Vezette: Horváth György. — Gól-
lövök: Kréter, Vecseri, Szabó, Sze-
merédi (1 l-esből), Szabó. 

Szombaton délután gyérszámú né-
zőközönség előtt került lejátszásra a 
két szomszédos VAOSz együttes ba-
rátságos labdarugó mérkőzése, me-
lyet az állóképesebb szentesi csapat 
nyert meg. 

Nagy hőségben veszi kezdetét a 
a játék, mely mindkét csapat játéko-
sait erősen befolyásolja képességei-
nek kifejtésében. Szórványos szentesi 
támadás után a 20. percben Szabó 
szabadrúgása elakad a sorfaiban, a 
29. percben pedig Kréter gólba 
tartó lövését szögletre mentik a 
csongrádi védők. A 35. percben 
Vecseri átadását Kréter bevágja. 
Ritkán látott szép gól volt 1:0. A 
44. percben Szemerédi beadását Ve-
cseri jobblábbal továbbítja a há-
lóba 2:0. 

Szünet után jódarabig mezőnyjá-
ték folyik, a védelem mindkét rész-
ről nagyszerűen rombol. A 35. perc-
ben Eke leadását Szabó két védő-
játékos között bevágja 3:0 A 40. 
percben 1 l-es Csongrád ellen, me-
lyet szemerédi ertéKeslt. 4:0. Rá 
egy percre a kiválóan játszó Princz 
remek átadását a sérülten játszó 
Szabó védhetetlenül küldi Szöllösi' 
hálójába 5:0. 

A szentesi csapat komoly felké-
szültségről tett bizonyságot. A véde-
lem oszlopa Orgovány és Mészáros, 

a fedezetsorban Gujdár, Demeter I , 
a sorrend. A csatársorban Princz 
rengeteget dolgozott, remek labdákat 
osztogatott, s a mezőny legjobbja 
volt. Utána Szemerédi és Kréter já-
téka érdemel dicséretet. Vecseri a 
balszélen sok jó labdát kapott, de 
a támadások sikeres befejezését nem 
tudta kellőképpen előkészíteni. Szabó 
sérülése ellenire is derekasan küz-
dött, a nagy gólarányú győzelem 
részben az ö nevéhez fűződik. 

A két együttes az alanti összeál-
lításban játszott. 

Csongrád: Szöllösi, Fehérvári, 
Szilaj, Ne<> es, Zenlvai (Knmlósi), 
Fülöp, Mülner, Somogyi, Szántay 1., j 
Szántay II., dr. Kirinyi. 

Szentes: Ébner (Mészáros), Eke, 
Orgovány I., Gujdár, Mészáros, 
Demeter I., Szemeredi, Kréter, Szabó, 
Princz, Vecseri. 

— Darázs — 

Előmérkőzés: Zsoldos R. T. — 
Földműves Szüvetkezet 3:0 (1:0). 
A Zsoldos R. T. jobb játékával 
megérdemelten győzött. 

Hirdetmény 
A 101 800—1947 KM sz. rende-

let alapján a gabona forgalmáról, 
őrléséről, darálásáról, hántolásáról 
és vámőrlési jogosultságról az aláb-
biakat teszem közhírré: 

1. A gabona forgalma. 
1947. évi julius hó 1 napjától 

1948 évi junius hó 30 napjáig bú-
zát, rozsot, kétszerest és árpát csak 
a gyüjtőkereskedők, továbbá azok 
vásárolhatnak, akik az iletékes ható-
ságtól (városi közellátási hivatal) 
vásárlási engedélyt kap'ak. Fenti 
gabonanemüeket ajándék, csere vagy 
munkadíj (tiszteletdíj) cimén is csak 
az vehet át, akinek vásárlási enge-
délye van A vámőrlésre jogosult 
mezőgazdasági munkások természet-
beni munkabére vásárlási engedély 
nélkül kiadható. Ugyancsak kiadható 
vásárlási engedély nélkül a termé-
szetbeni földhaszonbér is. Vásárlási 
engedélyt kaphatnak : a) a vámőr-

lésre nem jogosult ellátatlanok buza, 
rozs, kétszeres és árpa vásárlására 
háztartásuk kenyér- és liszt szük-
ségletének biztosítása céljából, to-
vábbá árpa vásárlásra takarmányo-
zás céljából: b) a vámőrlésre jogo-
sult gazdálkodók háztartási (5 hol-
don aluliak) és gazdasági (minden 
gazdálkodó) szükségletük biztosítása 
céljából, ha elegendő gabonájuk 
nem termett. A vásárlási engedélye-
ket a hivatal a jövő héttől kezdődé-
en adja ki. 

2. Őrlés, darálás, hántolás. 
Vámőrlésre, illetőleg vámcserélésre 

jogosultak: Ugyanazok, akkik erre 
az elmúlt évben jogosultak voltak. 

Fejadag : Vámőrlésre jogosultak-
nál évi 240 kg gabona (havi <0 kg), 
vámőrlésre nem jogosultnál ézi 144 
kg gabona (havi 12 kg). Árpa őr-
lésénél 20 százalékkal magasabb a 
fejadag. 

A vámőrlési engedélyt a teljes 
fejadagra csak csak annak ad ki a 
hivatal, aki az 1947. évre búzában 
kivetett földadóját teljes egészében 
kiegyenlítette, félévi fejadagra viszont 

I annak, aki ezen földadóját félévre 
1 kiegyenlítette. Azok akik félévi föld-

adójukat sem egyenlítették ki, vám-
őrlési engedélyt c^ak havonta kap-
hatnak es csak 20 kg os havi fej-
adag figyelembevételével. 

Azt a vámőrlésre jogosultat, aki 
önellátói igazolványa alapján ház-

i tartásához tartozó minden személy 
( után legalább 180 kg búzát, rozso', 
í kétszerest, vagy ennek felelő meny-
1 nyiségű árpát megőröletett, egész 
! évre ellátottnak kell tekinteni és eh-
| hez képe t 1948 ¿vi julius hó 31-ig 

kenyérjeggyel ellátni nem szabad. 
Az 1947—48. évre szóló őrlési 

igazolványok kiadási dija 3 forint. 
Igénylő a régi őrlési igazolványát 
hozza magával, mert azokat a hiva-
tal bevonja. Az uj őrlési idényben 
dészma nincs. A malom az őrlés-
ért 12 százalék vámot szed. 

Figyelmeztetem a lakosságot, hogy 
elveszett önellátói iaazolvany helyett 
uj igazolvány kiállítására a vá > őr-
lésre jogosultnak igénye nincs. 

Azokj kik f. évi junius hó 30 
előtt kiállított dézsmavételi jeggyel 
rendelkeznek, a gabonát julius hó 
15-ig őröltessék, illetve daráltassák 
le, mert a határidő után a malom 

kapcsolat-
ban felhívom a lakosság figyelmét 
arra is, hogy a dé/smamentes ara-
tási és cséplés; munkálatokra vonat-
kozó őrlési igényüket julius hó 10 ig 
feltétlen jelentsék be az illetékes 
jegykezelőnél, mert ezek reszére is 
Cbdk juiius 15-ig végzi el a malom 
az őrlést. Ezen időpon* után a ma-
lom csak az uj őrlési igazolványokra 
a jOvŐ évi fejadagra fogad el a ma-
lom őrléseket, illetve darálásokat. 

! > • O 
Budapest I. julius 8. 

7.30: Izraelita vallásos félóra. 8.00: 
Szórakoztató zene. 9.00: Turó Jóska 
cigányzenekara. 12.15: Budai Mária 
énekel, Virány Anna gordonkázik. 
13.00: Ösztön vagy titokzatos rádió-
leadó. II. rész. 13.20: Csermely Egon 
jazz együttese. 14.10: Látogatás Tho-
mas Mann-nál. 1430: Szelényi Ist-
ván zongorázik, Sz. Kovács Boriska 
hegedül. 15 00: Szöveikezeti negyed-
óra. 16.00: A há?i-együttes játszik. 
16.40: Petőfi világa. 17.10: A MKP 
Párthiradója. 17.30: A Hadifogoly 
JHiradó rádióközl. 17.35: A - Vörös-
kereszt közleményei. 18 00: Fényes 
Kató énekel. 18.15: Mit üzen a Rá-
dió? 18 45: Világhiradó. 19.00: Elő-
adás a S udióban : „A mi kis váro-
sunk" 2120: Beethoven: Vonóstrió, 
g-dur. 22.25: Bura Sándor cigány-
zenekara. 23 00: Gazdasági újjáépí-
tés Romániában. 23.15: Tánczene. 

5 hold 
A NYILASBAN 

Irta: Sima László 

6. IV. 

— Ujjé, — kiáltott a legény, — 
gyertek gyerekek 1 Kár, hogy gara-
bolyt nem hoztunk... annyi itt a 
szeder, hogy a doktorné tekintetes 
asszony akár egy akó bort csinál-
hatna balőle... 

— Holnap majd kijönnek velünk 
a gyerekek és visznek egy gara-
bollyal h3dd legyen vele boldog, — 
modta Égető, — de ládd e, csak 
bajnak van itt ez az inda. Nem tu-
dunk tovább menni iőle. 

Pista, Erzsi, Miska a kiáltásra ha-
marosan ott voltak a szedertrdő 
szélén, ho/zá is láttak a savanyú 
gyümölcs majszolásához. Apjuk pe-
dig Jóskával tovább ment, megke-
rülve a szeder táblát Itt is ugyanaz 
volt a helyzet, mint a többi részen 
csak itt már több volt az útszéli 
gyom, kökénybokrok, a vadrózsa 
galagonya, lincom, bodza tenyész-
tek itt. Fcljcub akácfák, néhány bál-
ványfa, egypár platán, vadgesztenye 

; juha;fák alltak összevissza. Egész 
j fent az útszélén egyenlő jegenyefák 
' diczL'ttek, amelyek között azért hú-

zódott néhány vén akácfa, juhar és 
sperfa is. A jegenyéket a város ül-

I tette, a többi fákat a föld termelte 
ki : 

1 Késő este lett, mire hazaértek. 
Öröm és jó'eménység volt az Égető 
csalid. 

Másnap megindult a munka. A 
Bálint gyereket alig lehetet vissza-
küldeni gazdájához. Csak akkor in-
dult el, amikor apja veréssel fenye-
gette. A tizenhárom esztendős Pista 
velemer.t apjáékkal. Anyja vissza-
tartotta volna, mert attól tartott, 
hogy láb alatt lesz. Égető azonban 
azt mondta: 

— Hadd jöjjön csak szokja meg. 
Hátha egész életében dolgozik ebben 
a földben. A két kisebb meg ga-
rabollyal jöjjön délben. Szedjenek 
egy csomó szedret a tekintetes asz-
szonynak... Majd kapnak egy kis 
cukorravalót. 

Mé»í nem volt hat óra, amikor 
megkezdték a vesszövágast. Jöská 
nak szokatlan volt ez a munka. 

• Ügyetlen volt hozzá, nehezen ment. 
Az aria mosolvogvá nézte erőlkö-
dését. De nem szólt semmit. Tanulni 
kell mindent és biztos volt abban, 
hogy pár óra alatt biztatás nélkül 

! is belejön a fiú. Bele is jött. Fiös-
tök után úgy ment a munka, mint 

1 a karikacsapás. Pista is neki adta 
magát a dolognak. 0 a vesszőt 
hordta ki és az apja útmutatása 
szerint kévékbe rakta össze. Kipirult 
a gyerek, meg is izzadt, de nem 
hagyta magát. Az apjának kellett 

I biztatni, hogy pihenjen egy keveset. 
Először nem akart pihenni, de ami-
kor a húga, meg az öccse kijöttek 
tíz óra tájban, hogy szedret szed-
jenek vissza se lehetett volna tar-
tani, hogy velők ne menjen. 

(Folytatjuk) 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Főszerkesztői S ima László . 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc . 

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