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l Lengyelország, Románia és 
Jugoszlávia nem vesz részt 
a Párizsi értekezleten 

Megjelenik hétfő kivételével 
«kiden nap a reggeli órákban. 

Bemutatkozás 
Szentes városa szeptember végén 

országos jelentőségű mezőgazdasági, 
ipari, kereskedelmi és művészeti 
kiállítást fog rendezni. Szentesnek 
ez lesz az első igazi bemutatkozása, 
mert az 1927-es kíallitás túlnyomó 
részben idegenek kiállítása volt s az 
azután rendezett kertészeti, vagy 
mezőgazdasági kiállításaink olyanok 
voltak, mint a „házi bál", saját-
magunknak rendeztük őket s talán 
nemcsak a környékbeli községek-
ben, de még a szentesi határ min-
den részében se tudtak róla. Nem 
kell ezen csodálkozni, mert a min-
denkori rendezőség nem mert arra 
gondolni, hogy egy szentesi kiállítást 
idegenek is megnézzenek, amint-
hogy Szentes soha nem tett egyet-
len komoly lépést arra, hogy ide-
genforgalmi szempontból figyelembe 
vegyék Ennek a következménye az, 
hogy mikor valami országos vonat-
kozasban Szentesről van szó, még 
hivatalos kiadmányokban is lené-
zően beszélnek róla olyan urak, 
akik itt soha meg nem fordultak s 
akik csak azért nem jöttek el ide, 
mert olyanformán voltak vele, mint 
mesebeli szürke ló a „Kacor K i r á l -
lyal: soha hirét se hallották, nem 
hogy látták volna. Az eljövendő 
esztendők során pedig nagyon nagy 
szükség lesz arra, hogy tudjanak 
Szentesről, hogy ennek a városnak 
kulturális és közgazdasági jelentő-
ségével tisztában legyenek, mert ak-
kor nem tudjuk megállítani azt a 
Szentes ellenes folyamatot, amely a 
szentesi határ elszaggatásával pár 
év alatt teljesen tönkre tudja tenni 
ezt a várost, amelynél pedig alig 
van még egy másik magyar város, 
amely egy hatvan kilóméter átmé-
rőjű körzetnek olyan központja vol-
na, mint Szentes. És azt se mond-
hatjuk, hogy nem tehetünk róla. 
Mert nagyon is tehetünk róla. So-
hasem törekediünk rá, hogy nyil-
vánosságot szerezzünk városunknak. 
Olyanok voltunk, mint a mesék na-
gyon okos „Ostoba Muki"-ja, aki azért 
volt ostoba, mert elhitette önmagá-
val, hogy nálánál nincsen butább 
ember a földön. Mi is azt hittük, 
hogy semmik se vagyunk, hogy az 
az önverejtékezéssel száz esztendő 
alatt elvégzett kultur és közgazda-
sági munka, amely kiformálta a mai 
Szentest, mit sem ér, jelentéktelen s 
mikor belénk gázoltak Írással és 
egyéb támadással, még a saját saj-
tónkon iscsudálkoztunk, miért akasz-
kodik össze a fővárosi, vagy vidéki 
sajtó egyes rosszhiszemű tamadásá-
sával és értelmetlenül néztünk bol-
dogult Móricz Zsigára, mi tetszhetett 
meg neki Szentesből és nem tudjuk 
megérteni, „miért bujt el a világ 
előP nálunk a világhírű festőművész, 
Koszta József . . . Mert vegyük is 
a dolgot, ahogyan mondom. Több 
mint negyven esztendeje indítottam 
harcot ennek az újságnak a hasáb-
jain azért, hogy necsak magunknak 
tetszelegjünk azzal, hogy magunkra 
hagyatva önerőnkből építjük, fejleszt-
jük, a környéken, sőt messzeföldön 

A szovjet távirati iroda jelenti 
Párizsból, hogy a beérkezett hírek 
szerint Lengyelország és Jugoszlávia 
ugy döntött, hogy nem vesz részt 
azon az értekezleten, amelyet a pá-
rizsi konferencia meghíusálása után 
Anglia és Franciaország hívott ösz-
sze 22 állam képviselőiből a Mar-
shall-féle javaslat megtárgyalására. 
A lengyel és jugoszláv kormány 
hangsúlyozta, szívesen vesz fel köl-
csönt Amerikától, és be is tartja 

Hankóczy Béla elvtárs vármegyei 
közellátási felügyelő hétfőn a csép-
lési munkákkal kapcsolatban ellen-
őrző körutat tartott a vármegyében. 
A cséplési munkálatok — mint 
velünk közölte — megyeszerte jól 
haladnak, csupán Sövényházán mu-
tatkoztak hibák, s ezért az ottani 
közellátási vezetőt megbírságolta és 
melléje ellenőrt rendelt ki. Kiskun-

legkülönbbé tesszük városunkat, 
büszke daccal, csak azért is előretö-
rünk, mert vissza akarnak tartani 
bennünket, de álljunk ki a világ elé, 
hogy Adyt idézzem, mutassuk meg 
magunkat, .hogy látva lássanak I" 
Mert okunk és jogunk volt ehhez. 
De még csak írásban se mutathattuk 
meg magunkat. Szentes történele, 
amelynek megírására én kaptam 

annak feltételeit, de csak közvetlenül 
és közvetítők nélkül óhajt vele tár-
gyalásokba bocsájtkozni. A legújabb 
hír szerint Románia sem vesz részt 
az uj párizsi konferencián. 

A francia rádió közölte, hogy a 
francia kormány egyelőre nem hoz-
za nyilvánosságra az egyes államok 
kormányainak válaszát, hanem csak 
akkor, í;a majd valamennyi érdekelt 
kormány válasza megérkezik a fran-
cia fővárosba. 

dorozsmán a szentesihez hasonló 
eset történt. Itt ugyanis 28 cséplő-
gép közül csak négy kezdte meg a 
munkát, de a felszólítás után a .öb-
biek is munkába állottak s melléjük 
állandó cséplési ellenőrt rendeltek ki. 

A jövő héten már az egész vár-
megyében az uj gabonából készül 
a kenyér, — mondotta Hankóczy 
elvtárs. 

megbízást, darabba maradt. Nem az 
én hibámból, de azért, mert az el-
lenforradalom a második kötet meg-
jelenését nem engedte meg s mert 
az 1937. évi közgyűlési határozatot 
nem hajtották végre . . . Soha nem 
volt egy „fületlen gombunk" se arra, 
hogy legalább egy röplap jelenjék 
meg Szentesről . . . ilyen előzmé-
nyek után örömmel üdvözlöm a 

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

Árellenőrzés • 
Tegnap délben Hankóczi Béla elv-

társ közellátási felügyelő a városi 
közellátásihivatal bevonásával árel-
lenőrzési értekezletet tartott a szen-
tesi sajtó képviselői jelenlétében. Az 
értekezleten a közellátási felfigyelő 
kijelentetle, hogy a felügyelőség em-
berei a cséplési ellenőrzéssel vannak 
elfoglalva, ezért az ellenőrzést uj ala-
pokra kell fektetni. Az értekezlet el-
határozta, hogy a piaci irányárakat 
a megafonon és a sajtón keresztül 
esetenként ismét publikálni fogják. 
Az ügyben egyébként ma délelőtt 
12 órakor a főispánnál pártközi ér-
tekezlet lesz, amelyen a politikai 
pártokon kivül résztvesz a polgár-
mester, a kereskedők és iparosok 
érdekképviseleti szerveinek képvise-
lői. a rendőrség, a parasztszövetség, 
a piaci árusok és kertészek kikül-
döttei, valamint a sajtó. 

A szentesi Ipartestület 
Vezetői Fábiánban 

Mint azt előre jeleztük, a szentesi 
Ipartestület Fekete Antal elnök és 
Pető József jegyző vezetésével meg-
látogatta a fábiáni Ipartestületet. A 
fábiáni iparosság csaknem teljes szám-
ban megjelent a találkozón, amelyen 
beszámoló hangzott el az anyag-
ellátás, adózás és árrendezésről. A 
beszámolót élénk, magasszinvonalú 
vita követte. 

Az együttes ülés második felében 
az ottani iparosok vegyes szakosz-
tályba tömörültek és megválasztották 
vezetőségüket. A megválasztott elnök 
köszönetét fejezte ki a fábiáni Ipar-
testület nevében, amiért a szentesi 
Ipartestület mai demokratikus érzésű 
vezetősége szivén viseli a fábiáni 
dolgozók érdekeit s az együttműködés 
jegyében meglátogatta Ipartestületün-
ket. Viszonzásképpen egy kiküldöttel 
képviseltetni fogják magukat a szen-
tesi Ipartestületben. 

A szovjet kiküldött kilép 
a balkáni vizsgálóbizottságból 

Az amerikai rádió jelentése sze-
rfht a Biztonsági Tanácsban helyet 
foglaló szovjet kiküldött kijelentette, 
hogy továbbiakban nem kiván részt-
vonni a balkáni vizsgálóbizottság 
jelentésének tárgyalásán. 

szentesi kiállítás tervét, adom oda 
minden erőmet és munkámat arra, 
hogy ez a bemutatkozó sikeres le-
gyen, nagyszerű legyen, diadalmas... 
Ezt elősegíteni pedig érezze köteles-
ségének minden szentesi. Az öntu-
dat és az önérzet legyen erösebb a 
jóra való röstségnél és a szentesi 
büszke dac merjen, akarjon és al-
kosson újra. Sima Lászlő 

A Szentesi Lap 
hadifogoly szolgálata 

Tegnap a köv. tkező ¿¿ellesi hadi-
foglyok árkeztek haza: Jung Károly 
Lengyel? Mátyás, Vass L=*jos, Lakos-
u. 10 Král József Keresztes u. 14, 
Illés József B-'rek 25, Német Ferenc 
Patakizug 4, Eszik János Munkás u. 
25, Sebők Gyuia Borza u. 1, Baráth 
László Cika u 14, Bölcskei Ferenc 
Derekegyház Újfalu. 

Hirt hozott Illés József (Berek 25) 
Vida Györgyről a 147-es lágerben 
van, Vass Lajos (Lakos-u. 10) Őze 
Lajos tizedesről a 242/3 lágerben 
van. Eszik János (Munkás-u. 25) 
Solti zászlósról és Tari főhadnagyról 

(Foksáni), Bölcskei Fnrenc ^Derek-
egyház) Pászti Istvánról és Kormány 
Sándorról, Ranecz Anta! (Csongrád) 
Pászti Jánosról. 

Vida Szűcs Antal (Szedertelep) 
hozzátartozója keresse fel Rozgonyi 
Istvánt Szegvár II. tized 195. szám 
alatt. 

Bende Pálné kecskeméti asszony 
a Szentesi Lapon kérésziül fölkéri 
azt a junius 25 én hazaérkezett szen-
tesi hadifoglyot, aki fiáról Bende 
Józsefről hirt hozott, értesítse őt a 
következő címen : Bende Pálné, 
Kecskemét, Dankó-u. 47. sz. 

Megyeszerte jól haladnak 
a cséplési munkálatok 

Hankóczy Béla körútja a megyében 
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Komolyan.. . 
Két lapban olvasok két cikket. A 

téma azonos. Kisebbségi sorba ju-
tott magyarokról van szó mind a 
két cikkben. Az egyik a jugoszláviai 
a másik az erdélyi magyarok jelen-
legi sorsával foglalkozik. A két cikk 
a mai valóságos hely/etet ösmerteti. 
Mind a két országban emberi, „ál-
lampolgári", egyenjogú sorsa van a 
magyarságnak. Nincs üldöztetés, nem 
áll Intukmögött kém, a rendőr. Ma-
gyarul nemcsak „lehet-, de „sza-
bad is beszélni. Nem akarok a múltba 
visszanézni, nem akarom megpisz-
kálni a mult hamvadó üszkét, mert 
ott még esetleg parazsat találok, 
de bizalommal szemlélem a mát 
és nyugodtan nézek a jövőbe. Olyan 
jólesik azt tudnom, hogy a népek, 
nemzetek egymásra tudnak találni s 
hogy a gyűlölködés legnagyobb átka 
a „fajelmélet", a gyanakvó nacio-
nalizmus, a fegyvertforgató soviniz-
mus lekopik az emberek lelkéről. 
De tulajdonképpen nem is ez indít 
hogy erről a két cikkről beszélnek 
most, hanem az, hogy egy kérdés 
tolakodik a számra. Miért ¡kellett a 
népeket, az emberfajokat egymásra 
uszítani valaha is, mostanság i s ? 
Mindenkinek, minden embernek min-
den népnek, minden fajnak meg 
van a maga helye a nap alatt s ez 
a nagyon gazdag világ mindenki-
nek bőséget tud nyújtani mindenből, 
miért akarták hát a népek megfoly-
tani egymást ? Miért ? A népek ? 
Ijedten veszem észre magamat, hi-
szen a népek mindig békés hívei 
voltak s ha őrültek és gazemberek 
nem uszítják egymásra az embereket 
nincs közöttük baj soha. A világ-
béke nem tréfa, de komoly megva-
lósulását csak a szocializmus dia-
dala biztosíthatja csupán, mert amíg 
a mammutvagyon és semminélküli-
ség farkasszemet néznek, amíg a 
a kisszámú tőkés harácsolhat, addig 
mindig számolni kell a világégéssel 
a népek elnyomatásával. 

—o— 
Nem tréfa az a mondás, hogy 

amire ránevelik az embert, az annak 
természetévé válik. Az se tréfa, hofcy 
vannak foglalkozások, amelyek a leg-
szélesebb emberkörökben válthatnak 
ki gyűlöletet. Magamra vonatkoztatva 
merem állítani, hogy nem voltam 
soha gyűlölködő ember, de amikor 
a kakastollas csendőrkalpag meg-
villant előticm, egyszerre mérhetet-
len gyűlölet lobbant lángra bennem 
és soha nem csudálkoztam rajta, 
hogy a dolgozó emberek, lettek lé-
gyen akármilyen munkát végző 
e m b e r e k , a legegyszerűbbtől a 
legmagasabb tudásig, nem tudták 
szivelni a csendőröket. Ez az in-
tézmény az erőszakra, az elnyoma-
tásra épitett hatalom fegyveres biz-
tositéka volt, amely parancsszóra 
gázolt le embereket, ölt, kínzott 
szív és gondolkodás nélkül. Ez a 
testület el sem tudta azt képzelni, 
hogy emberjogok is vannak. Ez 
csak egyet ismeri: a hatalmat, anfit 
néppel szemben ki kell szolgálni. 
Most olvasom, hogy a nyugatra me-
nekült magyar csendörök szolgálatra 
jelentkeztek a francia reakciónál, 
hajlandók voltak arra, hogy fölfegy-
verezve támogassák a francia ellen-
forradalmat. Az ember megdöbben, 
amikor ezt olvassa, de aztán eszébe 
jut, hogy a csendőröknek második 
természete a hatalmaskodás, az erő-
szak érvényesítése. Aztán egy ko-
moly kérdés azokhoz, akik megél-
ték a magyar 1918— 19-es forradal-
mat: eszükbe jut-e, hogy a csendő-
rök beálltak forradalmároknak, de 
semmire nem lehetett őket használni, 

Csak mezőgazdasági munkásokat | OíSZÚg-Világ 
lehet alkalmazni a cséplésnél 

A munkanélkül maradó mezőgazdasági m u n -
kavállalókat a Sió-csatorna építési munkálatai-

nál helyezik el 

A szentesi szakszervezet munka-
közvetítő hivatala közölte lapunk 
munkatársával a következőket: 

A gazdatársadalom és a géptu-
lajdonosok megértették az idők 
szavát s a mimkanélküliség meg-
szüntetésére helybeli munkásokat 
alkalmaznak a csépléseknél. Akad-
nak azonban még mindig olyan 
géptulajdonosok, akik nem tartják 
szem előtt a mezőgazgasági mun-
kások érdekeit. Mikecz gépész pél-
dául nyugdijasokat és fizetéses sza-
badságon levő közalkalmazottakat 
vett fel a géphez. Me?őga?dasági 
munkást mindössze kettőt alkalma-
zott. Van még több ilyen eset is. 
Minden egyes esetben meglettük a 
szükséges intézkedéseket és min-
denütt mezőgazdasági munkásokat 
állítottunk be. Az esetleges kelle-

metlenségek elkerülése végett fel-
kérjük a még esetleges cséplési 
munkát végző nyugdijasokat és 
fixfizetéses értelmiségieket, hogy ad-
ják át helyüket a mezőgazdasági 
munkásoknak, akik hosszú hónapok 
keserves mu 'kanélkülisége után 
végre megélhetéshez juthatnak. 

A cséplés zavartalan biztosítására 
egyébként a gépek egymásután 
mennek ki a határba. Azon gép-
tulajdonosok ellen, akik a helybeli 
munkások rovására vidéki munka-
vállalókat alkalmaznak, vizsgálatot 
indítunk és megtesszük ellenük a 
szükéges lépéseket. 

Akiket a cséplési munkálatoknál 
nem tudunk elhelyezni, még e hét 
folyamán munkába állítjuk a Sió-
csatorna építkezésénél, — fejezte be 
szavait informátorunk. 

Bán Antal bejelentette a Bauxit 
telepek közeli államosítását 

Tizennyolcmillió métermázsa az 
idei gabonatermés. 

Felhívás 
a gaztf at á rs a dalo m hoz 

A közellátásügyi miniszter ur ren-
deieíe értelmében a 15 kat. holdon 
felüli gazdálkodókat beszolgáltatási 
kötelezettséggel kell megterhelni. 

A megterhelés mértékét, tehát azt, 
hogy milyen mennyiségű gabonát 
kell a gyüj'őkereskedőhöz beszolgál-
tatni, a most kézhez kapott beszol-
gáltatási lap tartalmazza. 

Ennek kézhezvétele folytán most 
már minden gazdálkodó tudja, hogy 
mi az a mennyiség, amelyet tőle a 

kormányzat vár, amelyre az ellátás 
biztosítása érdekében feltétlen szük-
ség van. 

Ezzel kapcsolatban felhívom a 
gazdák figyelmét az alábbiakra : 

1. A beszolgáltatási kötelezettség 
teljesítése minden magánjogi meg-
állapodást megelőz. (100.700—1947 
KM. sz. rendelet). 

Tehát minden gazda érdeke az, 
hogy cséplés után termésével ugy 
vessen számot, hogy rendelkezésére 
álló gabonájából elsősorban beszol-
gáltatási kötelezettségét teljesítse. 
Csak a beszolgáltatási kötelezettség 
teljesítése után kelülhet sor a kü-
lönböző jogcímeken kiadandó ga-
bonák kiadására, de az is csak ab-
ban az esetben, ha a gazdálkodó 
megfelelő mennyiségű kenyérgabona 
vagy takarmánygabona megvásárlá-
sára jogositó vásárlási engedélyt kap 
kézhez. Röviden összefoglalva ez 
annyit jelent, hogy a beszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésén felül meg-
maradó gabonát is csak vásárlási 
engedély alapján lehet eladni. 

Kivételt képezhet a mezőgazda-
sági munkások természetbeni járan-
dósága, amely vásárlási engedély 
nélkül is kiadható. Ebben az eset-
ben azonban a munkavállalótól át-
vételi elismervényt kell kérni és azt 
a községi elöljáróságnál be kell 
mutatni. 

Úgyancsak vásárlási engedély nél-
kül kiadható a földhaszonbérlet is, 

viszont az ellenforradalmi terror le-
gényei elsősorban közülök kerültek 
ki. Komoly valóság, hogy ennek a 
teslülp'nek még az irmagját is ki 
kell t trőlni a magyar életből. 

—Szfinx— 

de csak akkor, ha az a beszolgál-
tatási kötelesség teljesítését nem ve-
szélyezteti Ebben az esetben is át-
vételi elismervényt kell kérni és azt 
ugyancsak be kell mutatni a köz-
ségi elöljáróságnak. 

Külön nyomatékosan figyelmezte-
tek minden gazdáik« dót, hegy a be-
szolgáltatási kötelezettség teljesíté-
sébe csak az a gabona számitható 
be, amelyet a gyüjtőkereskedő vé-
telijegy ellenében vesz át. 

2 A termelési szerződés alapján 
termelt termények beszámítására kü 
lön engedélyt kérni nem kell, szük-
séges azonban, hogy minden gaz-
dálkodó, aki nem a kötelezettség tel-
jesítésére alkalmas terményt termel 
termelési szerződést kössön. 

3 Azok a gazdálkodók, akiknek 
szántóterületében laza homok, szikes, 
vagy köves terület van, továbbá akik 
elemi kár címén földadó mérséklés-
ben részesültek, a termény beszol-
gáltatás kötelezettség mérséklését 
kérhetik a községi elöljáróság utján 
a közellátási felügyelőségtől. Az ilyen 
irányú kérelmeket juüushólő napja 
után kell előterjeszteni. 

4. A beszolgáltatási kötelezettség 
alól mentes hadmüveletek folytán 
műveletlenül maradt földterület, az 
az 1947 évben a konyhakerti müve-
lés alatt álló területnek 260 n-ölön 
felüli részére, a rizs termesztésére 
felhasznált terület, a mezőgazdasági 
szakoktatási intézmények kísérleti 
célokat szolgáló szántóterülete, ál-
lami vagy állami ellenőrzés alatt álló 
növénynemesítő telepek területe, to-
vábbá mérséklés illeti meg minden 
gazdálkodót a gondviselése alatt álló 
minden 14 éven almi gyermek után. 
Az ilyen irányú kérelmeket is julius 
hó 15 napja után kell előterjeszteni. 

5. Haszonbérlet esetében a föld-
adót a haszonbérlő köteles a saját 
nevén beszolgáltatni, azonban a vé-
teli jegyre köteles feljegyeztetni a 
haszonbérbeadást is, akinek föld-
adójára a termést beszolgáltatta. Ilyen 
esetben a vételijegyet a haszonbér-
beadónak a haszonbérlő átadni kö-
teles. Ha bérleti szerződés szerint 
az adót a bérbeadó fizeti a beszol-
gáltatott termények ellenértékét köte-
les a bérbevevőnek megfizetni. 

Szentes. 1947 junius 19. 
Karácsonyi Ferenc sk-
főispán, közeli, kormbiz 

Rémhírterjesztésért őrizetbe vették 
Tasnédy Ilona színésznőt. 

A görög fővárosban fölrobbantot-
ták az angol főhadiszállást A rob-
banásnak 9 halálos áldozata van. 

A Szovjetunió hárommillió tonna 
gabonát ajanlott fel Nagybritániának 

Aláírták a csehsziovák-inagyar ke-
reskedelmi megállapodást. 

Magyar kereskedelmi küldöttség 
utazik Varsóba. 

Törökország kizárólag katonai cé-
lokra forditja az amerikai segélyt. 

Bizalmat szavazott Ramadiernek a 
francia szocialista párt. 

Meggyilkolták a lengyel szocialista 
párt 21 tagját. 

Ries István igazságügyminiszter 
tegnap Moszkvába utazott. 

A spanyol választási cirkusz Francó 
győzelmével végződölt. A ¿3 milliós 
Spanyolországban mindössze egy 
millió ember szavazhatott. 

Titokzatos 
„ r c p t í l ö F o r o n s o K " 
ísznR-AmeríKa felett 
Az Egyesült Államok északnyugati 

vidékei fölött titokzatos korongokat 
látiak a levegőben lebegni. A „re-
pülőkorongokra" vonatkozóan Olivér 
Lee tanár, az Északnyugati Egyetem 
csillagvizsgáló intézetének igazgató-
ja kijelentette, hogy azok valószínű-
leg rádió segítségével irányított ké-
szülékek. Gerard Kuiper tanár, a yor-
kesi obszervatórium vezetője lehetet-
lennek tartja, hogy a korongok vi-
lágűrből származó testek volnának. 

A kaliforniai Pas «dénából érkezett 
jelentések szerint a repülőkorongo-
kat ott is megfigyelték. A kaliforniai 
technológiai intézet egy fizikusa ki-
jelentette, hogy ezek a korongok az 
Egyesült Államok különböző atóm-
kutató központjában végzett atóm-
erőátváltoztatási kísérletek eredményei 
A mintegy kétméteres átmérőjű ko-
rongokat rakétarendszerrel lövik ki 
és útjukat a földről irányítják. 

Kifogták a Tiszából 
Paksi Franciska 

holttestét 
Az idei tiszai strandéletnek is 

megvan már az első halálos áldo-
zata. Paksi Franciska berekháti le-
ány vasárnap délután fürdőzés köz-
ben a Tiszába fulladt. Holttestét 
tegnapelőtt délután fogták ki. A sze-
rencsétlenül járt leány hozzátartozói-
nak tegnap a hatóságok kiadták a 
temetési engedélyt. 

Hirdessen lapunkban! 



HÍREK 
M a j ú l i u s 9 Rom. kat. Veronika 

protestáns Lukrécia 
Vízállásjelentés: Tisza f .60, Kurca 200 
Hőmérséklet, - f 32 iok. 

Idftárásjalentés: Mérsékelt szél. egyes 
helysken zivatar. A meleg tovább tart. 

Ügysleles gyógyszertárak. július 5 — 
U-ig Cselkóné—Havas. • 

Barátság Mozgó: Szivdobogás. 

Na végre. . 
Szombaton történt, hogy találkoz-

tam egy ösmerősömmel, aki mindig 
szeretett humorizálni és cinikus kedv-
vel komiszkodott, gúnyolódott esemé-
nyekkel, cselekedetekkel foglalkozó 
szavaiban ... Most is a régi kitö 
réssel fogadott és tisztában voltam 
vele, hogy újfent van valami, ami 
megszólaltatja az én barátomat. Nem 
tévedtem. Barátomból harsogva bugy-
borékolt a szó: Na végre i Most 
már elhiszem, hogy jönnek a béke-
ízű napok .. . Nem számit se drága-
ság se aszály, nem lesz többé ko-
pasz fej, a süketek hallani fognak, 
a vakok látni, és mindannyian ké-
jes kielégüléssel fogunk gyönyörköd-
ni olvasmányaink hatása alatt. Ez 
kellett csupán, még a n Világvárosi 
RegényekM cimü ponyvaáradat sem 
hiányzik többé. Nem értettem ezt az 
ömlengést. Barátom belenyúlt a zse-
bébe és kivett egy újonnan megin-
dult régi újságot. Ide nézzen, — 
mondotta és olvasta a címeket, szá-
molta a riportokat, — tizenegy rém-
séges eset békebeli újságírós feldol-
gozása. Most már csak igazán nem 
hiányzik ez se. Bevallom, nem tehet-
tem egyebet, igazat adtam neki. (JCŰ) 

— Az országos kiállítás titkár-
sága megkezdte működését a város-
háza 20 as sz. szobájában. Hivata-
los órák 8—13 ig és 16-tcl 20 órá-
ig, amikor is Tokácsli Lajos főtitkár 
személyese > fogadja az érdeklődőket. 

— Azok a termeíők, akik gyap-
jút ad»: k át és arra előleget kaptak 
jelentkezzenek sürgősen a rendelet 
szerinti ártöbblet átvétele végett a 
Károlyi cégnél. 

— Szociáldemokratákat gyil-
koltak le. Tiszárovits József had-
nagy, volt munkásszázadparancsnok, 
Galla István, Südi József és Molnár 
Árpád keretlegények, akik a hírhedt 
401-es különleges munkáss/ázad be-
osztottjai voltak. Ez a század főleg 
szociáldemokratákból, kommunisták-
ból, baloldaliakból és antifasisz-
tákból állt, a 197 ember közül mind-
össze hat került haza. A négy gyil-
kost az államvédelmi osztály most 
átadta a népügyészségnek. 

Párthlrek 
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. 

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

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

Még e héten megalakulnak 
a szentesi kiállítás albizottságai 

Az ipari, kereskedelmi és mező-
gazdasági kiállítás előkészítő főbizott-
sága hétfőn délután tartotta harma-
dik megbeszélését, amelynek főtárgya 
az albizottságok megalakítása lett 
volna. A mezőgazdasági kiállítást 
előkészítők azonban nem jelentek 
meg és nem is képviseltették magu-
kat igy érdemi munkát a bizottság 
nem tudott végezni. Nem tudjuk ezt 
a magatartást megérteni, reméljük 
azonban, hogv nem rosszindulatról 
van szó, hanem csupán feledékeny-
ségről, vagy mulasztásról. Hisszük, 
hogy a vasárnap délelőtti megbesié-
léfen már képviseltetni fogja magát 
a mezőgazdasági társadalom is. 

A bízottság elhatározta, hogy 
a kiállítást minden körül-
mények között megtartják. 

Szóbakerült ugyanis a kiállítás el-
halasztása a szeptemberi választások 
miatt. 

A kiállítás főtitkára ezután fölve-
tette azt a lehetőséget, hogy a kiállí-
tást az arra legcélszerűbb helyen: 

a volt huszárlaktanyában 
rendezzék meg. 

Ez e javaslat nem találkozott osztat-
lan helyesléssel s így abban álla-
podtak meg, hogy a főbizottság ki-
megy terepszemlét tartani a lakta-
nyába. 

Ezután következett a legéletreva-
lóbb javaslat: 

a kiállítás keretében orszá-
gos iparos és kereskedő 

naggyűlés összehívására. 
A javaslatot elfogadták. 

Végül a polgármester zárószavai-
ban arra kérte a főbizottságot, hogy 
még ezen a héten hívjanak egybe 
értekezletet, az albizottságok meg-
alakítására. A legközelebbi ülés va-
sárnap délelőtt 10 órakor lesz. 

KISIPARI SZEMLE 
Megvalósul hát az iparosság 

öregségi biztosítása. A népjólóti 
miniszter az iparosok, kereskedők, 
valamint a két társadalom biztosító 
intézet képviselőinek bevonásával 
értekezletet tartott ezen kérdés meg-
vitatására. A miniszter bevezető 
szavaiban megemlítette, hogy a 
társadalombiztosítási hálózat teljes 
kiépitésére az első lépést még 
1945-b:n megtették a mezőgazda-
sági munkások biztosításával. A 
második lépés, melyet most kezd 
megvalósítani a magyar demokrácia: 
a kisiparosok és kiskereskedők biz-
tosítása. Legutoljára marad a leg-
fontosabb lépés: aál ta lános nép-
biztosítás. 

Öregségi biztosítás 
Vizsgáljuk meg most a soron-

következő s remélhetőleg már a há-
roméves terv keretiben megvalósuló 
tervezetet az öregségi biztositást, 
vagy az iparosság körében közis-
mertebb nevén: az iparos nyug-
dijat. A tervezet szerint egyelőre a 
kisiparosoknak és kiskeresKedőknek 
csak az a rétege részesülne nyug-
díjban, amely arra szociális szem-
pontból feltétlenül rá van utalva. 
Ez pedig a kisiparosok és kiske-
reskedők túlnyomó része. Helyesel-
jük, ha olyanoknak nem nyújtanak 
biztositást, akik saját erejükből is 
el tudják tartani családjukat s öreg 
napjaikban minden támogatás nél-

kül is meg tudnak élni. Mert ha 
ezekre is kiterjesztik a biztositást, 
akkor érzékenyen megrövidítjük az 
arra rászorulókat. A jelenleg még 
szegény és sok nehézséggel küzdő 
ország ilyen luxust nem engedhet 
meg magának. 

Meg kell állapítani, hogy ki ré-
szére legyen kötelező a biztosítás 
és ki maradjon ki abból. Helytelen-
nek tartjuk egy census megállapí-
tását az együttes kereseti és jöve-
delemadó alapján. Sokkal célrave-
zetőbb lenne, ha az elhatárolást 
az érdekeltekre biznák az ipartes-
tületek kebelén belül. S még egyet: 
A nyújtandó biztosítási összeg le-
gyen tisztességes. Ne alamizsnát 
nyújtsanak a már tehetetlen munkás 
részére, hanem olyan összeget, 
amelyből szépszerével meg is tud 
élni. Évtizedes kívánság valósul 
meg az öregségi biztosítással. En-
nek fontosságát már a mult rend-
szerben is fölismerték, hitegették be 
nem váltott Ígéretekkel a munkás-
ságot, cselekedni azonban vajmi 
keveset cselekedtek, mert nem is 
akartak : nem is állott érdekükben 
a munkásság szociális helyzetének 
javítása. 

A ma haladó demokratikus Ma-
gyarországa azonban a dolgozók 
országa s egyik legfőbb feladatának 
tekinti a munkásság szociális biz-
tosítását. (—mati—) 
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r SPORT ~| 
Mozaik 

az úszókongresszusról 
Szentes sportkedvelő közönsége 

körében sokáig emlékezetes lesz a 
XXVI. szentesi úszókongresszus. Kár 
hogy aránylag kevés volt a nézők 
száma. 

Argényi Sanyi imponáló fölénnyel 

nyerte nehéz mérkőzését a nyolszá-
zason... 

Bánki gondolatnyi különbséggel 
lett csak második és mi fájó szív-
vel vettük az eredményt tudomásál. 
A kis Timótity nagyszerű szereplése 
biztattás az országos döntőkre I 

Büszkeséggel tölti el szivünket az 
a hatalmas számaránzú győzelem 
amely a Szentesi Máv S. E. úszói-
nak győzelmi sorozatában élhelyen 
áll, de hisszük nem lesz végál-
lomás. 

Ne titkold 
hova tartozol, viselj 

pórtjei vényt! f \ 1 
Az úszószakosztály felkérésére ez-

úton közöljük a köszönetüket mind-
azoknak, akik a kitűnő sikerű úszó-
verseny rendezésóben résztvettek és 
azon működtek, hogy minden jó és 
zökkenőmentes legyen. 

Bármennyire is fáj egyeseknek 
az igazság, de meg kell monda-
nunk: helytelen a versenyt akadá-
lyozni azzal, hogy a rendezőség 
sűrűn elhangzott kérése elllenére 
sem hagyták el a medencét, lábuk-
kal felkavarták a vizet. 

Fadgyas dr. csodálkozott azon, 
hogy ilyen nagy részvétlenség az 
úszás iránt Szentesen. Nem a kö-
zönség közönyössége az ok, hanem 
a pénzetlenség. Sok szegény ember 
nézett a gyönyörű fekvésű strand-
fürdő felé vágyódó szemekkel! Va-
lami egészséges megoldást kell ta-
lálni arra, hogy ilyen hatalmas ará-
nyú versenyt mindenki anyagi meg-
erőltetés nélkül megnézhessen. 

Szinte csodálatos, hogy az úszó-
szakosztály meg tudta törni a MÁV 
S. E. vezérkarának jégpáncélját és 
megrendezhette a szentesi akarás 
ezen diadalmas erőversenyét 1 Miért 
kell könyörögni pl. kis összeget je-
lentő pólólabdáért? Vagy talán nem 
elég jó üzlet a vízisport a MÁV SE 
részére? A diadalmasan országosan 
elismert szentesi úszók több meg-
értést várnak el I 

Nagyszerű élmény volt a kerületi 
válogatottak pólómérkőzésén Sza-
niszló játéka. A gólszüret főrészese 
volt és szinte ellenálhatatlanul uralta 
a zöldesen csillogó vizet. 

A versenyen hallottuk, hogy igen 
előnyös feltételek mellett jönne a 
bécsi „POST" csapata és a lengyel 
válogatott úszók együttese. Dehát. . . 
A MÁV S. E. vezetői túlzottan óva-
tosak. Mi szeretnénk remélni, hogy 
ezen félési széria elmúlik és Szentes 
mérsékelt belépővel magas színvo-
nalú úszásban gyönyörködhet rö-
videsen. 

— Vecseri — 

SzIM híre 
„Julius 27-én Makón vármegyei 

SZIM nap lesz. A csanádmegyei 
szervezeteken kivül Nagybudapest és 
környező városok, Hódmezővásárhely, 
Szeged, Békéscsaba, Orosháza, Gyula 
SZIM szervezetei is résztvesznek az 
ünnepségen. A SZIM nap keretében 
a délelőtt folyamán nagygyűlés lesz, 
melynek szónoka Bölósföldi Andor 
a SZIM orsz. vezető titkára és Gál 
Jenő a SZIM orsz. nevelési titkára 
lesz." 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Hirdessen lapunkban! 

juiius i i-én t pénteken I IN f f 0 f I a pár tszékházban 
este fél 8 órai k e z d e t t e l U 1 1 C i l 1 (Kossum-u. 

E l ő a d ó : dr . MIJÓ JÁNOS. 
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Hirdetmény 
A kzözellátásügyi miniszter 101.700/ 

1947. K. M. sz. rendeletével az 
1947—48. évi terménybeszolgáltatási 
kötelezettséget módosította, ennek 
alapján nem köteles terménybeszol-
gáltatásra az a gazdálkodó, akinek 
a müvelése alatt álló összes szántó-
területe a 15 kat. holdat nem éri el. 
Ha a szántóterület a 40 kat. holdat 
nem haladja meg, a terménybeszol-
gáltatási kötelezettség 15 kat. hold-
nál holdanként 130 buzakilogrammal 
kezdődik és a szántóterület nagysága 
szerint kat. holdanként 3 buzakilo-
grammal fokozatosan emelkedik kat. 
holdankéni 205 buzakilogrammig. A 
terménybeszoJgáltatási kötelezettség-
nek a kenyérgabonával (búzával, 
rozzsal, kétszeressel) teljesitendő 50 
e/0-án felüli részét, tehát az úgyneve-
zett vegyes beszolgáltatási kötelezett-
séget, csak buza, rozs, kétszeres, 
árpa, zab, köles és kukoéica beszol-
gáltatásával lehet teljesíteni. 

A gazdálkodó a terménybeszolgál 
tatási kötelezettség teljesítésére szánt 
terményeket jelű, a földadó le-
rovására szánt terményeket pedig 
„A" jelű vételi jegyre köteles a gyüj-
tőkereskedőneK beszolgáltatni. A ter-
ménybeszolgáltatási kütelezettség tel-
jesítésébe a „B" és az „A" jelű 
vételi jegyre beszolgáltatott termény 
egyformán beszámít. 

A terménybeszolgáita'ási kötelezett-
ség teljesítésén felül (többletbeszol-
gáltatáskéni) beszolgáltatni kívánt ter-
ményeket, továbbá a beszolgáltatásra 
nem köteles gazdálkodó által (a föld-
adón felül) beszolgáltatni kivánt ter-
ményeket a gyüjtőkereskedőnek „D" 
jelű vételi jegyre kell beszolgáltatni. 
A „D" jelű vételi jegyre beszolgál 
tátott termények az 1947—48. évi 
terménybeszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésébe nem számithatók be. 

A gyüjtőkereskedő a földadó le-
rovására beszolgáltatott termények át-
vétele alkalmából „A" jelű, a ter-
ménybeszolgáltatási kötelezettség tel-
jesítésére beszolgáltatott termények 
átvétele alkalmávat „B" jelű, a be-
szolgáltatásra nem kötelezett gazdál-
kodók által (földadón felül) beszol-
gáltatott, vagy a beszolgáltatásra 
kötelezett gazdálkodók által a ter-
ménybeszolgáltatási kötelezettség tel-
jesítésén felül beszolgáltatott termé-
nyek átvétele alkalmával pedig — 
ha a gazdálkodó vétHi jegy kiállítá-
sát kéri, vagy ha a vételi jegy ki-
állítása az érvenyben lévő jogszabá-
lyok szerint kötelező — „D" jelű 
vételi jegyet köteles kiállítani. A „D" 
jelű vételi jegy kiállítására nézve 
ugyanazok a szabályok irányadók, 
mint a „ B " jelű vételi jegyre, azzal 
a kiegészítéssel, hogy a beszolgálta-
tásra nem köteles gazdálkodók ré-
szére kiállított „D" jelű vételi jegy 
első példányát a gazdálkodó lakhelye 
szerint illetékes községi elöljáróság-
hoz, (polgármesterhez) kell meg-
küldeni. 

Polgármester. 

Hirdetmény 
A közellátási felügyelőség értesí-

tése szerint eddig a következő ke-
reskedők jogosultak gabonaátvételre 
mint gyüjtőkereskedök: Általános 
Fogy. Term. Ért. Szöv., Badár Sán-
dor, Bán István, Benke László, Ber-
celi János, Braun Emil és T-sa 
Fölműves Szövetkezet, Károlyi Jó-
zsef, Krausz György, Kunos Antal, 
Mauthner Ödön, Rr., Szántó Andor, 
Szentesi Takarékpénztár, Várady 
László. 

A gyüjtőkereskedök megbízásának 
és működésének szabályozását a 
101.810/1947 K. M. számú rendelet 
(megjelent a Magyar Közlöny 145. 
számában) tartalmazza. 
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Két mozaik 
Ma két igen kirívó és sérelmezett 

dologra hívjuk fel az illetékesek fi-
gyelmét, az egyik ivóviz kérdése, a 
másik pedig az utcai legeltetés ügye. 

R víz 

Különösen a Felsöpártról érkeznek 
panaszok, de azt hisszük városszerte 
sérelmezik azt, hogy esténként, főleg 
a közkifolyóknál nem lehet vízhez 
hozzájutni. Mindanyian nagyon jól 
tudjuk, hogy az ilyen aszályos idők-
ben esténként és kora reggeli órák-
ban locsolgatják a kerteket, de azért 
gondolni kell arra is, hogy a viz 
elsősorban más célokat szolgál. Le 
hetetlen és tűrhetetlen állapot az, 
hogy az utmenti kutak még a mai 
rekkenő hőségben is „befagynak" 
esténként és hiába álldogálnak hosz-
szú sorokban az emberek és asszo-
nyok kannákkal és edényekkel: nem 
tudnak ivóvízhez hozzájutni. Felhív-
juk erre a körülményre a mérnöki 
hivatal és az illetékes ténvezők fi-
gyelmét. 

Hz utca nem legelő 

Egynémelyik szentesi mellékutca 
valósággal bűzlik, mert nappal a 
különféle apró és lábas jószágok 
tömegeit legeltetik az utmentén. Ez 
a legeltetési hullám átcsapott már a 
város központjára is. Tudomásunk 
szerint van egy rendelkezés, amely-
nek értelmében tilos az utcai legel-
tetés. Ennek a reneelkezésnek vala-
milyen formában érvényt kellene 
szerezni. 

Főszerkesztői Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a »Barátság* nyomda 

Felelőt nvomdaveaíltő- Csernns L. Imre 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a buzaköt-

vények kiosztásakor fennmaradt töre-
dékösszegek (1-töI 9 kg-ig) kifize-
tése julius hó 8-tól 14-ig történik a 
beszolgáltatási osztályon. Felhívom 
érdekelteket, hogy pénzüket a fenti 
időpontban feltétlenül vegyék fel, 
mert utána a kifizetés nem lesz esz-
közölhető. 
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Budapest I. julius 9. 

7 .30: Reggeli zene. 8: A tej vita-
minjai. 8.15: Dalok és egyvelegek. 
9: Szalon zenekar. 12.15: Sebestvén 
Sándor gordonkázik. 12,45: Előidás 
13: Cigányzene. 14.10: Pesti kisdiá-
kok francia évzáró ünnepélye. 14 30: 
Énekkar. 15: Egyéves a hajdúházi 
gyermekváros. 16: Kemény Gáborral 
beszélget a rádió munkatársa. 16.10: 
Balettszív. 16.20: Kendőcske 16 40: 
Előadás. 17.10. Hidifoly Hirudó. 
17.15: A vöröskereszt közleményei. 
18: Emigráns költök. 18 20 Zsongó 
dallam. 19.30: Falurádió. 20.20: 
Újra itthon. 20 35 Mozari: Hármas 
klarinétára, mély hegedűre. 21: Heti 
szemle. 21.25: Időszerő kérdések. 
21 40: Néger spirituálék. 22 .25: Bö-
szörményi Nagy Béla zongoráz'k. 
23: Népszerű operarészletek 

A Szentesi Lap 
a Szociéldemokraia Párt harcos 
napilapja. Csongrád vérmedve 
minden községében és tanyavi-
légébana legolvasottabb napiiap, 

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

és szerezz uj előfizetőket I 

BACCHUS tanyáján 
A dolgozó ember is megengedhet 

magának egy kis szórakozást. Bár a 
zsebe nem nagyon tűri, de aszal a 
gondolattal, hogy majd megspórolom 
másutt: bemegy egy kocsmába és 
megiszik egy pohár bort, vagy sört. 
Mi is így járunk. 

Percekig kell szoktatnunk a sze-
münket, mire hozzászokik a zsúfolt 
vendéglő tarkán cifra kavargásához. 
A pincér alig győzi hordani az ita-
lokat s a prímás valóságos zsonglőr 
mutatványok árán tudja kicsalni he-
gedűjéből a bonyolult „szving" me-
lódiát. A sarokban vad, duhaj nótá-
zás folyik, itt már megvan a kellő 
atmoszféra. A mellettünk lévő asz-
talnál két munkásember üldögél egy-
egy fröccs mellett. Néha-néha meg-
botránkozva néznek a zajos sarok 
felé, látszik rajtuk, hogy s?eretnék 
egy csendesebb helyen eltölteni az 
ünnepnapi pihenés e pár óráját. Ne-
héz, hallgató szavakkal beszélnek, 
melyek néhány foszlánya hozzánk 
is elér. 

A mi bőrünkre megy 
ez a dorbézolás — int az egyik a 
mulatók felé —. Egész biztos va-
gyok benne, hogy egyikük sem vé-
gez nehezebb munkát, mint én s 
nekem még erre a fröccsre is alig 
telik. 

Nagyokat hallgatnak s bologatnak, 
azoknak az embereknek a hallgatá-
sával, akik a közös sors tudatában 
beszéd nélkül is értik epymás mon-
danivalóját. Szóbakerül köztük a po-
litika is és a választások kérdése. 
Mindegyik védi a maga álláspontját. 
A beszélgetésből azt hámozzuk ki, 
hogy az egyik szociáldemokrata, a 
másik kommunista. 

— Mink egyek vagyunk! — be-
szél a kommunista —. A reakció 
közénk soha sem verhet éket és ha 
bármi történik is ez a mi munkánk 
által újjáépülő ország a miénk, dol-
gozóké és a miénk is fog maradni. 

A zöld asztal mellett is igy kel-
lene megegyezni 1 

A fakultatív iszákos 
A mulatozók asztalától két erősen 

illumináít egyén tántorog a söntéo-
pult felé. Lassan haladnak, mert töb-
bet lépnek oldalt, mint előre. Meg-
lehetősen hangosan beszélnek: 

— Gyere cimborám ! — dadog 
az egyik. — Igyunk egyet s ne tö-
rődjünk ezzel a büdös világgal. Volt 
ez már másképpen is és lesz is I 
Letörik a szarva sokaknak nemso-
kára. 

Ha nem ismernénk a fajtájukat 
még azt hihetnők, hogy a reakció 
élenjáró lovagjainak a „szarvára" 
céloznak, de ismerjük és tudjuk, 
hogy pont fordítva értették. 

— Fizetek neked mindent, — mo-
tyog tovább a „szarvtörő" — amit 
ebben a kócerájban ¡ehet kapni. Mi-
lyen italuk van ? 

— Van kérem rum, szilva, barack-
pálinka, kisüsti, megyszesz, tojásli-
kőr, abszint és még sokféle ital itt 
végig ezekben az üvegekben — vá-
laszol a csapos az italszekrény pol-
cain végigmutatva. 

— Kérek egymásután mindegyik-
ből egy egy feldecit I 

A másik duhaj hosszan elmélázva 
néz barátjára s alig tudja kinyögni: 

— A meggyszeszt nem szeretem I 
— Annyi baj legyen I — érkezik 

röhögve a válasz. — Ha a baloldal 

meg tudta csinálni a fakultativ hit-
oktatást, mi is megcsinálhatjuk a 
fakultativ iszogatást. Csak azt az 
italt isszuk meg, amelyik nekünk 
tetszik. 

Nyomorgunk ? 
morgunk ? 

Nyo-

Az ajtón a „felsőbb tízezer" két 
tagja lép be. A pincér hajlongva 
siet eléjük s a prímás azonnal egy 
bús magyat nótába kezd. Megérke-
zik az üveg hárslevelű s a két ur 
csüggedten gyújt rá illatos cigarettá-
jára. Láthatóan rossz hangulatban 
vannak. 

— Irtózatos nyomorban élünk öre-
gem ! — kezd panaszkodni az egyik. 
— Elvették a földemet s alig tudunk 
megélni. 

Á rajtafeszülő vadonatúj ruhán 
látszik, hogy legalább ezer forintba 
kerülhetett s testvérek között megér 
másik ezer forintot a gyürü, mely 
az ujján ragyog. 

— A feleségemet, meg a gyereke-
ket alig tudtam nyaralni küldeni — 
folytatja — s ezek a piszkos cselé-
dek is állandóan követelőznek, állan-
dóan a kollekiiv csírkefogóságokra 
hivatkoznak. Nyomorgunk kérlek 1 
Nyomorgunk I 

A másik csendesebb beszédre fi-
gyelmezteti s ettől kezdve csak szó-
foszlányok érkeznek : 

— Mit szólsz a párizsi értekez-
lethez ? 

A választ nem lehet hallani, de 
az öntelt vigyorgásból megállapítható, 
hogy valami „kedvező" rémhir hang-
zott el. 

—- Mit szólsz ahhoz a 70 villa-
moskocsihoz, ami Pesten elégett? 

Hát azt hiszeJ, hogy azok maguktól 
gyulladtak ki ? — hangzik a másik 
szófoszlány, melyet oly bizalmas 
kacsintás kisér, mely megvan győ-
ződve az esetleges merénylők politi-
kai álláspontjáról s büszke reája. 

Mi is meg vagyunk győzfdve ; de 
nem lennénk büszke rájuk. 

Furcsa bogarak 
ezek itt. Irtózatos lelki kisiklásra vall 
az, hogy ha valóban merénylet 
okozta is a Beszkárt kocsijainak a 
pusztulását, erre valaki büszke le-
hessen. Büszke a rombolásra, mely 
emberi verejték árán született alko-
tásokat tett tönkre ostoba dühében. 
Jellemző ezekre az emberekre, kik a 
dolgozók munkáját csak akkor tud-
ták értékelni, ha nekik gondtalan 
jólétet biztosított. 

Akik már előre meg-
tartják a választást 

Csendesen elvonulva fiatal pár ül-
dögél egy asztalnál egymás kezét 
fogva. Egymásbamerült tekintetükön 
látszik, hogy minden kívülálló elve-
szett a számukra. Csak egymást lát 
ják, egymást hallják az egész terem-
ben, melynek lármás, zsidaja szá-
munkra áhítatos csönd. A fiatal asz-
szony, vagy lány mégis végignéz az 
itt-ott ülő hölgyek tarka színfoltjain 
és mosolyogva fordul a férfihez: 

— Annyi sok szép nő van itt. Ha 
választani kellene közöttük, melyiket 
választanád. 

— A lovag álmodozva néz rá : 
— Csak téged egyetlenem I Már 

választottam is I 
Csak a politikai választások is 

ilyen könnyen mennének I (Sz. ]) 




