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Az új kenyér 
megjelent már nem egy asztalon s 
nemsokára mindannyian uj kenyeret 
eszünk. Ez a mondás nem egészen 
szabatos, mert hiszen minden ke 
nyér uj, amikor megszegjük. Helye-
sen azt kellene mondanunk, hogy 
üj búzából sütött kenyér jut ezután 
az asztalunkra. Azonban egyremegy, 
miképpen fejezzük ki magunkat, 
egyet akarunk mondani, azt, hogy 
mostmár az uj termést kezdjük fo-
gyasztani. Megtoldhatjuk ezt még 
azzal is, h >gy ritkán vártuk ennyire 
az uj búzát, hogy lisztjéből kenyeret 
süthessünk, min! az idén. Ritkán, 
mert az az esztendő, amely a tavalyi 
aratás ota eltelt, nem volt a bőség 
esztendeje. Mondjuk meg őszintén, 
nehéz esztendő mull el fejünkről s 
tegyük hozzá, minden borzongás 
nélkül, hogy most sem megyünk 
bőséges esztendő.iek Mert ezzel, 
sajnos, tisztában kell lennünk. Itt 
Szentesnn 60—70—80 százalékos 
aszálykár van a határ nagyrészében, 
ami figyelmezhet bennünket az óva-
tosságra és a taka'ékosbágra. 

Amikor erről a kérdésről elmél-
kedünk itt az újság vezető helyén, 
tisztában vagyunk, hogy ekkora ess 
pás nem igen ért az országban má-
sik határt, mint a mienket s azzal 
is tisztában vagyunk, hogy illeiekes 
helvcn böics megfontolás és okos 
elosztás fogj i irányítani az uj gaz-
dasági esztendő kenyérgazdáit odá-
sát. Elegendő tapasztalati adat áll 
már rendelkezésemre s az okos el-
osztás, a szigorúan igazságos ellen 
őrzés elhárit minden nyomorúságot 
felőlünk. Bizonyosak vagyunk ah-
ban, hogy a kenyérrel és a kenyér-
gabonával űzött minden visszaCióst 
kérlelhetetlenül megtorolnak s nem 
fog bekövetkezni a?, hogy ellopott 
buzaval manipulállia nak gazemberek 
és az általuk megtévesztett ostobák. 
Mióta a kenyér megjelent az embe-
rek asztalán, azóta, akármiképpen 
fejlödött és változott is meg a világ, 
a kenyér a legfontosabb, a legnél-
külözhetetl nebb táplálék, meri való 
igaz, hogy kenyér nélkül nem tu-
dunk élni. 

Amikor most a cséplőgépek bu-
gását hallgatja az ember, ha csak 
pgy kis komolyság éi a lelkében, 
elgondolkozik rajta, hogy • az egy 
mindannyiért s a mindannyi egyért 
elve milyen pontosan alkalmazható 
a jelen esetben s hogy kivétel nél-
kül mindenegyes emberre mekkora 
egyini felelősség is hárul a kenyér-
kérdésben. Ha a mai nemzedék már 
komoly szociális nevelésben nőtt 
volna fel, beszélni sem kellene er-
ről s ha még továbbmegyünk a 
szociális gondolkozás és gondosko-
dás egyformán érvényesülne a föl 
dön, elfi se fordulhatna, hogy népek 
jussanak nyomorúságba akkor, ami-
kor más népek „belefulladnak a sa-
ját zsírjukba." De hol vagyunk még 
attól, hogy az embeti szolidaritás, a 
megértés, a kötelességteljesité.i és 
főképpen a szereíetnek ez a hatal-

A Szentesi Lap 
hadifogoly szolgálata 

Két napi szünet után isr<ét meg 
indult a hadifolyok hazaszállítása s 
tegnap ujabb min'egy háromezer fo 
goiy érkezeit Debrecenbe. A tgenapi 
nap folyamán Szentesre is érkeztek 
á utazó hadifoglyok, akik a követ-
kező szentesi hadifoglyokról hoztak 
hirt : 

Dömsödi Lajosról hirt hozutt Fuvó 
Péter Szegvár Oncsatelep. Fekeie 
sz*bó (Lágerszám 237) és Váradi 

Ferenc Grozniban vannak. Hitthozó 
Máté István Sövényháza Baksi szőlő. 
Szepesi József Csongrád tanya 244 
a következő hadifoglyokról tud fel-
világosítással szolgálni: Váci István 
és Géczi György. Hürkec Sándor 
(Kiskunfélegyháza, Molnár Ferenc u. 
176) a következő hadifoglyokkai ta-
lálkozott: Berényi Sándor és Fábián 
József. 

Szentesen fogadják a legszebben a hadifoglyokat 
— ilyen cim alatt számol be a vá-
sárhelyi szociáldemokrata testvéri a 
punk az Altöldi Ujsóg a szentesi 
h*difogo!yfogadó bizottság működé-
séről. Valóban megható az a társa 
dülmi megmozdulás, ame lyei vissza-
térő véreinket Szentesen fogadják 

Mi, akik az ország több városá-
ban megfordulunk, nyugodtan mond 
hatjuk, hogy ennyi szeretettel sehol-
sem fogadják, de elsősorban talán 
hazánk egyetlen egy városaban sem 
tudják ugy megvendégelni véreinket, 
mint itt. Pedig mi sem vagyunk 
ga'dagok. Hogy mégis sikerül a 
dus asztal előteremtése, ez kizáró 
lag annak tulajdoniiható, hogy a 
szentesi népben még meg van a 
sziv és nem ölték ki a szeretete.. A 
társadalom minden rétege, tekintet 
nélkül politikai és vallási hovatarto-
zandóságának, kötelességének tartja, 
hogy részt ve?yen a munkában de 
kötelességének tartja azt is, hogy 
csekély élelmiszerk imrájából áldoza-
tot vállaljon. Az adakozók végtelen 
tömegét felsorolni teljesen lehetet-
len <nnál is inkább, mert az ada-
korók legtöbbje névtelenül ada-
kozik. 

A szentesi fogadásnak ma már 
hire ment nemcsak városunkban, 
hanem megyeszerte. A falujukba 
visszatért had foglyok elmondották 
otthon azt a végtelen nagy szerete-
tet, amelyben visszatérésük alkalmá-

val Szentesen találkoztak. Ennek 
következménye Szegvár község tár-
sadalmának péidát mutató, de állit-
hatjuk jegyedülálló áldozatvállalása. 
Minden hét csütörtökjén magukra 
vállalták a szentesi hadifogolyfogadó 
állomás élelmiszer szükségletének 
biztosítását. A kora hajnali vonattal 
Szegvár társadalmának kiküldöttjei 
átjönnek Szentesre és a legszigo-
rúbb ismeretlenség biztosításával le-
teszik ajániékukat. Eddig a követ-
kező élelmiszer cikkeket hozták: 2 
liter pálinka, 1 liter bor. 34 5 liter 
tej, 13 kg kenyér, 56 kg kalács, 
160 db édes sütemény, 105 db sós 
sütemény, 118 db főtt perec, 25 db 
kifli és 1 kg pogácsa. 

Ugy Szentes, mint Szegvár társa-
dalmának ezt a példamutató áldozat-
vállalását kellőképpen megköszönni 
nem tudjuk, de ugy érezzük feles-
leges is. Mind a két társadalom nem 
tett mást csak a kötelességét telje-
sítette s a kötelességteljesítés min-
denkire nézve kötelező. Mégis meg 
kell emiitenünk, hogy a mai önző 
világban ugy értelmezik az örök 
ember fogainiát, amely bármennyire 
is furcsán hangzik, egy kicsit szo-
katlan. Igaz hálát és köszönetét nem 
varnak, de további áldá-os munká-
jukat mégis kisérje az a ludat, hogy 
sokat, nagyon sokat tettek szeren 
csétlen véreink érdekében. 

inas ér.-ése áthassa az emberiséget, 
hogy a segítség mindig ott iegyen, 
ahol arra szűkség van és akkor ér-
jen oda, amikor a segítség nem ké-
sett még el. 

És mikor írásunkban idáig jutunk, 
akkor vesszük észre, hogy az uj 
búzából sütött kenyér, hogy ez az 
idei aszályos esztendő, ininő prob-
lémákat vetnek föl s mire intenek, 
mire tanítanak. Látnunk kell, hogy 
az emberi életnek nincsen egyetlen 
jelensége sem, amit el lehetne vá-
lasztani a közösség nagy gondola-
tától s hogy csak a szociális beren-
dezkedés az, amely igazságot tud 
szolgáltatni mindenegyes kérdésben. 
A nagy Eszme így jön össze min-
den kérdéssel, igy találkozik a gon-
dokkal és a nyomorúságokkal, hogy 

ugyan ostoba az, aki a mindennapi 
élet ezer jelenségében nem találja 
meg ezi az összefüggést. 

Az uj búzából sütött kenyér is 
arra figyelmeztet, arra oktat, hogy 
igyekezzük elmélyülni a szociális 
igazságokban, hogy tanuljunk, hogy 
emelkedjünk föl a közönyből és ne 
legyen soha más törekvésünk, mint 
a szocialista állam megteremtéséért 
harcolni és dolgozni. Érdy Antal 

ialeset 
Hegedűs Ferenc 23 éves kunszent-

mártoni lakost tegnap mozdonymeg-
inditás közben jobb karját eltörte A 
men.ők a kórházba szállították. He-
gedűs állapota súlyos, de nem élet-
veszélyes. 

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

Sulyokot nem lehet 
képviselővé választani 
Ar uj választójogi törvényjavaslat 

szerint nem lehet képviselővé válasz-
tani azt, aki a MÉP, vagy az Im-
rédi párt országgyűlési képviselője 
volt. A jelenlegi nemzetgyűlésnek 
két ilyen tagja van és pedig Sulyok 
Dezső és Drózdy Győző, mindket-
ten a Szabadságpárt vezérei. 

ítéletidő Szegeden 
Szerdán este hatalmas szélvihar 

veit az ország különböző részein. 
Budapestről jelentik, hogy ott a szél 
nagy erővel tombolt a budai he-
gyek között. Sok kárt okozott és 
egy halálos áldozatot is követelt. 
Az egyik fa ugyanis rázuhant az 
uton haladó Juhász Lajosné római-
fűrdöi lakosra, aki azonnal meghalt. 

A szélvihar Szentesen is érezhető 
volt, de so».kal kisebb mértékben. 
Ellenben Vásárhely határában már 
a jelentések szerint jégveréssel páro-
sult rettenetes orkán pusztított. Az 
elpusztított területet az első hírek 
több mint 10 ezer holdra becsülik. 
A hatósági intézkedések megtörtén-
tek. A7 orkán Szegeden érte el te-
tőpontját, ahol évtizedek óta alig 
észlelt erejű széivihar pusztított. A 
tornádó háztetőket vitt el, fákat csa-
vart ki tövestől és alig maradt ép 
ház Szegeden. A feihőszakadás el-
öntött több házat, amelyeknek lakóit 
ki kellett telepíteni. A vihar feltépte 
a városi színház tetejét is éppen 
előadás közben, amikor a színházat 
zsúfolásig megtöltötte a közönség. 
A Szeged környéki gyümölcsösök 
és szőlők teljesen elpusztultak. 

Terebélyesedik 
Cserebökény? 

Kiskirálys&g egyrésze azzal a ké-
relemmel fordult az illetékes ható-
sághoz, tegyék lehetővé, hogy Cse-
rebökényhez csatlakozzanak. Kéré-
süktt azzal indokolják, hogy az új 
községtől csak 3 km-re vannak és 
ott könnyebben el tudják intézni 
hivatalos ügyeiket. Józsefszállás és 
Disznóhalom lakosairól van szó, 
akik ismét mintegy 3.500 kataszt-
rális hold határrészt akarnak Szen-
testől elszakítani. 

Nem hagyhatjuk szó nélkül eze-
eket a törekvéseket, mert ha így 
haladnak a dolgok az egyre tere-
bélyesedő Cserebökény nemsokára 
a város kerületeinek csatlakozását 
fogja kérni. 

Nem tudjuk, kinek lehet érdeke 
az, hogy egy közlekedési, gazdasági 
és kultrális központ, mint Szentes 
határrészeinek lekapcsolása által meg-
bénuljon és Józsefszállás meg Disz-
nóhalma lakosairól sem tudjuk el-
képzelni, hogy csak most jöttek rá, 
milyen messzire esnek Szentestől és 
milyen közel Cserebökényhez. 
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Állattenyésztésünk 
A hároméves terv, mint azt egyik 

közelebbi ujságunkban a statisztikai 
adatok tükrében szemléletesen is-
mertettük, nagy súlyt helyez arra, 
hogy a magyar állattenyésztés, ame-
lyet az ország kirablása még a há-
borús károkon felül is nagyon visz-
szavetett, minél hamarabb föllen-
düljön s ne csupán a békebeli ní-
vót érje el, de felül is múlja azt. 
Nem kell ugyanis bővebben fejte-
getni azt, hogy a magyar állatál-
lomány nagyrészét és éppen az ér-
tékesebb részét, a tenyészállatok két-
harmadát, a kiürítés örve alatt, el-
hajtották a németek Ha csupán 
szentesi szemmel nézzük is a dol-
gokat, elkeseredve látjuk, mivé lett 
az a nagyszerű szarvasmarha állo 
mány, amire joggal voltunk büszkék 
s elszorul a lelkünk, mikor a régi 
hires szentesi lovak helyén ezt a 
mindenféle korcsot selejtes jószá-
gokat látjuk. Mert ami a helyzet 
nálunK, nemigen jobb másutt és 
nem vethetjük messzire a sulykot, 
ha azt mondjuk: újra kell teremte-
nünk jószágállományunkat. Ebből a 
a szempontból igen megnyugtató 
az a körülmény, hogy a vármegyei 
állattenyésztési alap hetven darab 
bonyhádi és siementali piros-tarka 
tenyészbikát szerzett be a vármegye 
községei részére, mert ezzel, — ha 
talán nem is teljesen, de mégis je-
lentékenyen, — pótolva lesz és fel-
frissül tenyészbika állományunk és 
szarvasmarha tenyésztésünk meg-
indul a reorganizálódás útján. Az 
is nagy megnyugtatásunk'a szol-
gált, hogy a tavasz folyamán előbb 
két, azután négy darab állami mént 
küldtek Szentesre, mert ez lóte-
nyésztésünk helyreállítását segítette 
elő. Annakidején nagy visszatetszést 
váltott ki nálunk is, — amin! or-
szágszerte így volt, — az a szigo-
rúság, -ahogyan a magántulajdon-
ban lévő ménlovakat vizsgálták s 
amilyen kisszámban engedélyezték 
azokat tenyésztési célokra. Mi nem 
állítjuk azt, hogy ekörül nem tör-
téntek hibák, hogy a kasztrálásra 
kimustrált mének közt nem akad 
olyan, amit tenyésztés veszélye nél-
kül lehetett volna engedélyezni, de 
késégtelen dolog, hogy ez a szigorú 
eljárás nagymértékben emelte, érté-
kesebbé teite lótenyésztésünket. Itt a 
lótenyésztés kérdésénél azonban van 
egy kérdésünk a hivatalos szak-
emberekhez, mert némi kétséggel 
vagyunk kezdet óta a tekintetben, 
hogy itt a tiszántúli részen, tehát 
Szentesen is, csakugyan helyesen 
van megállapítva a „tájfajta" ló. 
Ezek a mi földjeink legnagyobb részt 
nehéz munkálatúak s a mi fajta lo 
vünk, ámbár kétségtelen kecses, 
szemnek tetszös, de mégis gyönge. 
Fölvetjük a kérdést, nem volna-e 
helyes, ha itt a Nónius és az Arabs 
fajta lovakat, illetve ezek félvéreit 
tennők tájfajtává. Még a ma élők 
öregebb generációja is emlékszik 
egyik hires lótenyésztőnkre, akinek 
egész lóállománya, 4 0 — 5 0 darab, 
Nónius Arabs keresztezés volt s ezek 
a lovak mind munkabírásban, mind 
serénységben, mind kitartásban elsők 
voltak. Azután volna még egy sza-
vunk a sertés tenyésztés szempont-
jából. Semmi kifogásolnivalót nem 
találunk abban, ha valaki nem zsír-
sertést tenyészt, hanem hússertést. 
Sőt egé»zen természetesnek találjuk 
ha valaki hússertés tenyésztésre ren-
dezkedik be. De minden körülmé-
nyek közölt meggátolandónak tartjuk 
a korcsosltást. Mert ez a korcso-
sitás sokkal károsabb minden más 
háziállataink korcsosításánál és sok-
szor okozhat jelentős veszteségeket. 

ELLOPTAK 
oz a t ó f i i M a titkát 

Washingtonból jelenti az A F P : 
.A New-York Sun jelentése szerint a 
Tennessee államban levő Oak Rid-
ge-i atomerőművek üzeméből isme-
retlen tettesek ellopták az atom-
bombára vonatkozó tilkos adatokat. 

A lap hozzáfűzi, hogy az eset 
hasonlít a kanadai atómkérdési 
ügyhöz. 

Az atomerő bizottság egyelőre 
nem hajlandó megerősíteni ezeket 
az értesüléseket, a bizottsághoz kö-

zel álló körökben azonban tudni 
vélik, hogy nem annyira Oak Rid-
geben, mint inkább Uj- Mexikó új 
titkos üzemeiben erősen nyomoznak 
az atómügyben. 

Bourke Hickeniooper köztár?aság-
párti szenátor, ÚZ atomerőbizottság 
elnöke, egyébként a szenátusban ki-
jelentette, hogy a bizottság mind-
ezideig nem hallott az atombomba 
gyártasára vonatkozó okmányok el-
lopásáról (MTI) 

Mi történik Budapesten ? 

Tűz ütött ki 
a Ganz-hajógyárban 

Ujabb tömegmérgezés az egyik budapesti gyárban 
Budapesti tudósítónk jelenti : Bu-

dapesten nap, nap után tüzesek k 
és tömegmérge^ések fordulnak elő 
az egyes üzemekben. Csütörtökön 
délután ismét tűzvész pusztított, 
ezúttal a Qanz-hajógyárban és a 
tüzérségek megfeszített munkája el-
lenére az egész hajómühely leégett 
Emberéletben nem esett kár, de töb-

ben megsérültek. A kár mintegy 10 
millió forint. A vizsgálat megindult. 

A Magyar Fémlemezipari RT éj-
jeli munkásai szerdán ételmérgezést 
szenvedtek dióstésztától. A mérge-
zési eset már a harmadik az utóbbi 
időben a fővárosban. A -endőrség 
a vegytani intézet segítségével meg-
inditoita a vizsgálatot. 

A mi ifjúságunk 
Levél egy ifjú barátomhoz 

Kedves Barátom 1 
Soraim neked szólnak, szavaimat 

hozzád intézem, aki talán éppen 
most emelsz arább egy vasgerendát 
a Tisza-hidon a többi tár addal 
együtt és a homlokadon, arcodon 
végigfolyó verejtéked egyéb hijján 
kopott sapkáddal törölöd le és rá-
gyújtasz egy fél „Magyar" cigarettára. 

Azt hiszem nem felejtetted még 
el a múltkori találkozásunkat, ami-
kor panaszkodtál nekem nehéz hely 
zetedről, nehéz életedről és arról a 
pár forintról amit hetenként kapsz 
verejtékes munkádért. Azt his/ein 
emlékszel még arra is, amikor 1946 
nyarán a legdühöngőbb infláció alatt 
Veled együtt dolgoztam a hidnál 
azokért a szines papírokért. Akkor 
is igy panaszkodtál s én nem győz-
telek vigasztalni: légy türelemmel, 
várd meg augusztus elsejét, akkor 
majd jó pénzt ka'psí, értékálló pénzt, 
a forintot. Kételkedtél szavaimban. 
Nem hitted, nem tudtad elhinni, hogy 
ennél jobb életed is lehessen vala 
mikor. 

A cséplés megindulása óta na-
ponként érkezik a bejelentés, hogy 
a géptulajdonosok nem szerződtetik 
le a munkásokat, illetve nem jelentik 
azt be. Ezzel megkárosítják az ál 
lamot, mert nem fizetnek OTI járu-
lékot és a munkakönyvbe nem ra-
gasztják be a mezőgazdasági mun-

Da én láttam augusztus elseje 
után, megelégedett mosoiytól és biza-
kodótól ragyogó arcodát, amikor 
messziről kiáltottad felém : Barátom 
ezért érdemes dolgozni. 

Tehát nem elcsépelt jelszavak vol-
tak azok az Ígéretek, hanem valóra-
váltható tények és valóságok. Igaz, 
nem egyik napról a másikra történt, 
hosszú ideig kellett nélkülöznünk, 
de végre is meg lett a várt ered-
mény. Ifjú barátom, most is azt 
üzenem Neked, mint akkor, hogy 
ne kételkedj és ne higyj felelőtlen 
egyének suttogó propagandájának, 
ébredj öntudatra, lásd be osztály-
helyzetedet, ne engedd magad be-
hálózni hazug jelszavakkal, jöjj kö-
zénk, szocialista ifjak közé. Tarts 
velünk, segíts munkánkban, hogy 
erősebb és öntudatosabb szocialista 
ifjúságot tudjunk nevelni a jövő tár-
sadalmának a szocializmusnak kiala- j 
kitására. 

A. D. 

Sürgősen be kell jelenteni 
a cséplőgépekhez szerződtetett 
munkásokat 

kások biztosítását jelentő bélyege-
ket. így szabotálják a demokráciá-
nak azt törvényadia jogát, melyet a 
munkások harcoltak ki maguknak. 

A bejelentést mulasztók ellen a 
fennálló rendelkezések értelmében, 
megindul a rendőri eljárás mely 
súlyos következményekkel jár. 

Mincs víz a Kisérben 
Lapunk egyik legutóbbi számában 

foglalkoztunk azzal a panasszal, mit 
több Felsöpárti lakos juttatott el 
hozzánk. Nevezetesen, hogy a felső-
párti kifolyóknál esténként és a 
reggeli órakban nem lehet vízhez 
jutni. Most a kisériek jelentkezlek 
szerkesztőségünkben s közölték ve-
lünk, hogy a kisérben sokszor na-
pokig sem tudnak ivóvízhez jutni. 
Felhívjuk erre az illetékesek figyel-
mét azzal, hogy az ügyre még visx-
szatérünk. 

Aufókarambol 
A királysági uíon iegnap ujabb 

karambol töitént. Egy nagy teher-
autó gyors menetben két eperfát ki-
döntve az árokba fordult. A szeren-
csétlenséget valószínűleg a kor-
mányszerkezet elromlása okozta. 
Több kisebb sebesülés történt, a 
sebesülteket a mentők a helyszínen 
bekötözték. Kórházi ápolásra senki 
nem szorul. 

CseszlouűKia sem mesy 
Párizsba 

A csehszlovák kormány a héten 
úgy határozott, hogy résztvesz a 
párizsi értekezleten. A kormány 10-
én ujabb tanácskozásra tilt össze s 
úgy döntött, hogv méi,sem vesz részt 
az értekezleten, tekintettel arra, hogy 
ozok HZ országok is tagadó állás-
pontra helyezkedtek, akikkel a cseh-
szlovák köztársaság szoros gazdasági 
és politikai kapcsolatokat tart f :nn. 

Felhívás! 
Felhívjuk a város terültén lévő 

kisiparos, há/iiparos, iparművésze-
ket, h gy 1947 szeptember 5-től 
15 ig megtartandó Budapesti őszi 
vásáron részt vegyenek Csongrád 
vármegye háziip tri pavilon cim alatt 
állítunk ki, a kiállításon való részt-
vétcl díja 72 forint ennek 50 szá-
zalékát a jelentkezéskor készpénz-
ben kell oefizetni és a fenntmaradt 
összeget szeptember elsejéig kiegyen-
líteni. Ezen költségben minden díj 
hennfoglaltatik kivéve a szállítási, 
költségeket mely kiállító cégenként 
oda vissza 25 forint. A vásár terü-
letén mindenki saját árúját elad-
hatja, árútladás megbízás esetén 
semmiféle jutaléko: díjat fizetni nem 
tartozik. A kiállításon összesen 20 
kiállító részére van biztosítva hely, 
miért is kérjük a kiállításra való 
részt vételt postai levelezőlapon f. évi 
julius hó 20 ig bezárólag a rendező 
bizottsághoz Szentes Somogyi Béla 
utca 6 szám alá eljuttatni szíves-
kedjenek. A megbízott rende/ő min-
den jelentjei, nek szegélyesen adja 
meg a további felvilágosítást. A 
megye és város részéről a kiállí -
táson való résztvételt az alispán és 
a polgármester hasznosnak minő-
sítette. 

Rendezőség. 

A Szentesi Lapa 

a Szociáldemokrata Párt harcon 
nnpilapja. O o n g r á d vármegye 
minden községében és tanyavi-
lágában a legolvasottabb napilap. 

^ é ^ ^ z e r e z ^ i ^ l ö n z e t ö l ^ 

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

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



H Í R E K 
M a ) É l i u s 12 Rom kai. János, 

prelsstáris Izabella. 

Vttáltáftjelentés: Tisza 0.47. Kurca 200 
Hé«érséklet . + 24 fok. 
ktOlárásjalentés: Mérsékelt szél, lelhős 

idő. A meleg tovább tart. 
Ügysletes gyógyszertárak' július 12— 

18-ig Kerekes—Torday. 

Barátság Mozgó: Tarzan titkos 
kincse. (Mopex film) 

Virágok 
Nem tudom hinni, hogy lehet olyan 

ember, aki nem szereti a virágokat. 
Hiszen nincs náluk szebb, nincs ná-
luk hedvesebb semmi a világon . . . 
Kisgyerek korom óta vagyok szerel-
mesük s mikor egy-egy petúnia, le-
gényrózsa, estike, hajnalka, fájvirág, 
bársonyka közelébe jutok, meg kell 
állanom és beszélgetek velők... Nem 
tudom, de én ugy érzem, hogy ők 
szólanak hozzám, mert én megértem 
a szavukat... Ó, hányszor történt 
meg az én küzdelmes életemben, 
amikor kifáradva és elkedvetlenedve, 
vagy megalázva, meggyötörve této-
ván álltam az életuton és nem volt 
senki, hogy felgyújtsa bennem az 
életkedvet, a munkavágyat, akkor 
elébem vetődött egy virág s én néz-
tem, bámultum, mégittasodva szív-
tam magamba illatát s akkor meg-
szólalt: emeld föl a fejed, mosolyogj 
az élet tele van napsütéssel, förge-
teggel, faggyal, hőséggel, gonddal, 
szenvedéssel, aljas árulással, de hű-
séggel is, gyűlölettel és szeretettel, 
átokkal és megbocsátással.., most 
tele vagy keserűséggel, nincsen iga-
zad, mert ha a szived nem tud ma-
gához térni, ha az agyad csak vad 
gongolatokkal ostoroz, összeomlasz 
és kinevetnek... Eszmélj, állj, nevess 
szemébe hóhérodnak, ne törődj a ha-
zugságokkal, higyj mugadban, az 
igazságban... s virágok nyílnak uta 
don Igazatok va/i virágok.... 

(S ó) 

— Emlékeztető. Mi este 8 órai 
kezdettel a Vármegyeház nagytermé-
ben népdal-éneklő'óra lesz. Szabad-
művelődési felügyelőség. 

— Halló figyelem I Ma este az 
„Ökrös* sörözőben, Széchényi liget, 
Haivacsora. Jégbehülöit ital. Tánc 
reggel 4 óráig nyitva. Nagy Jóska 
kombinált zenekara játszik. Belepő 
dij nincs. Szives pártfogást kér Ök-
rös János vendéglős. 

— A magyar kormány és Gor 
don volt követ közötti békéltető 
tárgyajás, amelynek az volt a célja, 
hogy a magyar kormány visszakapja 
a berni követség safeszektényének 
kulcsait, nem járt eredménnyel. A 
svájci biróság elnöke erre való te-
kintettel feljogositotta a magyar köz-
társaság megbízottját, hogy Qordon 
ellen pert inditson. 

— Hatalmas robbanás Bolog-
nában. Bolognától nyolc kilómé'-rre 
lévő Mararno lőporgyár tegnap há-
rom hatalmas robbanás következté-
ben majdnem teljesen elpusztult. A 
szerecsétlenség következtében négy 
személy meghalt és húszan súlyosan 
megsebesültek. 

— A Husipari munkások Szak 
szervezete felhívja tagjait, hogy 
vasárnap délelőtt 10 órakor fontos 
ügyben Szakszervezeti Székház 3. 
számú helyiségeiben értekezletet tart. 
Kéri tagjait, hogy mennél nagyobb 
számban jelenjenek meg. 

Legújabb híreket kOzli a 

SZENTESI LAP 

Gondolkodom, t e h á t v a g y o k 
Descartes francia filozófus forra-

dalmasító tétele talán sohasem volt 
annyira időszerű, mint ma, amikor 
az egymást hajszoló eseményekben 
sokszor még a ieghiggadtabban gon-
dolkodó ember is elveszti a fejét. Az 
egymásután következő világháborúk 
sodró viharában nem gondolkodó 
fejekre és a lehetőségeket józanul 
mérlegelni tudó elmére, hanem vak 
engedelmességre volt szükség, ami 
bizony elszoktatta az embereket a 
gondolkodástól. Talán ennek tudható 
be az, hogy ma, ha egy hirt hall 
valaki, minden gondolkodás nélkül 
elfogadja és magyarázgatja, pedig ha 
a megfontolás mérlegére helyezné 
rájönne, hogy képtelenség az egész. 

A hadifoglyok 
szállítása megszűnt, mert az irányító-
táborban vérhasjárvány tört ki, — 
terjedt el városunkban a hir, mely 
nem egyéb, mint a legszemérmetle-
nebb hazugság és a leggonoszabb 
merénylet a hozzátartozók nyugalma 
ellen. Ha előveszi az ember a gon-
dolkodást, akkor saját maga rájön, 
a hir képtelen, szinte nevetségesen 
valószínűtlen voltára. Ott, ahol a 
hazaérkező hadifoglyok a leggondo-
sabb orvosi felügyelet alatt kapják 
meg az irányítást otthonaikba és az 
egészségügyi vizsgálatok egész során 
mennek keresztül, orvosok és ápolók 
serege az első gyanús esetnél meg-
teszi a szükséges óvintézkedéseket, 
nem fordulhat elő, hogy bármilyen 
járvány felüthesse fejét. 

Lomtárba az atom-
fegyverekkel 

—- mond ti Gromikó, az atombizott 

ság gyűlésén s ha a gondolkodó em-
ber e mondat mögé néz, sok eddig 
nem látott dolgot vesz észre. Észre-
veszi a kapitalizmus vicsorgó arany-
fogait, melyek kéjjel marnának ismét 
bele vérző nemzetek húsába s jó 
üzlet fejében mindenkor szívesen 
odatartanák a dolgozók testét a há-
ború étvágyának. Észreveszi a dol-
gozók iszonyát az öldökléstől, mely 
mint valami irtózatos bumeráng min-
dig oda tér vissza, ahonnan indult. 
Oromikó a világ munkásságának 
követelését mondta el azon a tanács-
kozáson, mert a dolgozó minden 
energiát a békés termelőmunka szol-
gálatába akar állítani. A dolgozó 
mindig pacifista. A sovinizmus és a 
vitézkedés idealizmusa száz és száz-
ezer egybeporladt szívvel fekszik 
Európa összes országainak katona-
sírjaiban s a fakeresztek, jeltelen 
sírhalmok sikoltó felkiáltójelként sü-
völtik bele a dolgozók pórusaiba: 
Ne menjetek vágóhidra soha többé I 

R e p ü l ő k o r o n g o k 
tartják rémületben Amerika lakosait. 
Ezek a csészealj, vagy palacsintasütő 
alakú fantomok rettenetes sebesség-
gel rohannak, fütyülve közegellenál-
lásra, hajtóerőre és minden eddig 
ismeretes fizikai törvényre. Hol égi-
testeknek nézik őket, hol léggöm-
böknek, vagy repülőgépeknek, de az 
is lehet, hogy nem is léteznek s csak 
azok látják őket, akik mindenáron 
valami földöntúlit szeretnének látni, 
mely leköti figyelmüket és kitölti 
unatkozó óráikat. Emberi észszel 
nem is követhető sebességgel rohan-
nak ezek a korongok — érkezik a 
hir Amerikából. 

Követték volna csak figyelemmel 
az infláció idején az árak emelkedési 
sebességét, nem szólnának egy szót 
sem. 

öldftklő szerszámok 
kiagyalásán töri állandóan a fejét az 
emberiség. Atombomba, halálsugár, 
korongrepülőgép, bacillusháboru, 
mind-mind az emberi gonoszság 
egy egy magaslati pontja, azé a go-
noszságé, mely a lángelme jogaival 
visszaélve már-már az őrültség ha-
tárát súrolja, melynek végső eredmé-
nye csak az emberiség teljes kipusz-
tulása lehet. 

Az ember egyebet sem hall, mint 
itt értekezlet, ott tanácskozás, ilyen 
terv, olyan határozat. Mint szokták 
mondani: a sok bába között elvész 
a gyerek, a világbéke még mindig 
egy eldugott sarokban ülve várja a 
sorsát. Vájjon elküldik-e, vasy meg-
tartják s hivatalosan védőszárnyai 
alá veheti a világ dolgozó népeit. 

Véresen komoly válaszút előtt áll 
a világ. A dolgozóknak kell a helyes 
utat megtalálni és nem legyintve el-
menni ezek mellett a dolgok mellett, 
hanem igenis fontoló elmével bele-
mélyedni ezekbe a kérdésekbe, me-
lyeken a jövendő lét, vagy nem lét 
kérdése forog kockán. A gondolko-
dás a helyes útra fog vezetni min-
denkit s az elkövetkezendő választá-
sokon minden magyar dolgozónak 
szint kell vallania : akarja-e a világ-
békét, mely a világ Szociáldemok-
rata Pártjainak egyik legfontosabb 
programja, vagy sem. 

Gondolkodom, tehát vagyok, de 
ha nem gondolkodom, nem leszek 1 

(Sz. /.) 

Elfogtak egy 
„festőművészt" 

A szentesi rendőrség tegnap el-
fogott egy gyanús külsejű fiatalem-
bert, aki saját bevallása szerint 
olajfestményeket készített s azokat 
mint Koszta Józef próbálta értéke-
síteni. Az egyik szentesi ügyvéd 
csaknem meg is vásárolta a „mű-
remeket", azonban gyanút fogott és 
jelentést tett a rendörségen. így 
került a szélhámos álművész a szen-
tesi rendőrség kezére. Részeteket 
holnapi számunkban közlünk. 

Ország ~ Világ Elfogtak 
egy szélhámoskodó 

ál-hadifoglyot 
A tegnapi napon a szentesi rend-

őrség elfogta Juhász Sándor szentesi 
lakost, akire a lakosság hívta fel a 
figyelmet. Juhász ugyanis sorrajárta 
több még távollévő hadifogoly hoz-
zátartozóját s tőlük különféle ürü-
gyekkel ruhaneműt csalt ki. 

Kihallgatása során részletes beis-
merő vallomást tett s kiderült, hogy 
néhány nappal ezelőtt szökött meg 
a szegedi Csillag börtönből, ahol 28 
rendbeli csalás és betörés miatt két 
évi börtönbüntetését töltötte. Juhászt 
még a mai nap folyamán visszato-
loncolják Szegedre. A rendőrség ez-
úton is feihivja azokat, akiket a kö-
zelmúltban ez a szélhámos megká-
rosított, haladéktalanul jelentkezze-
nek a szentesi rendőrkapitányságon. 

Az amerikai munkásság 
hadat üzent az új 

munkaügyi tőrvénynek 
(Vashington. — AFP.) Az AFL-

szerve?ethe7. tartozó 500 szakszerve-
zet vezetői szerdán határozati javas-
latot fogadtak el. Kimondták, hogy 
harcba szállnak a Taft—Hartley-tör-
vény ellen. A törvényt az amerikai 
hagyományokkal ellentétben álló, bű-
nös és romboló hatású rabszolga 
rendszabálynak minősítették. 

Az AFL elhatározta, hogy a vá-
lasztás napján a szervezethez taitozó 
hétmillió munkás nem jelenik meg 
munkahelyén. 

Dózsa György-utca 107 szám 
alatti ház eladó. Értekezni lehet Rá-
kóczi F.-u. 99. a. sz. alatt. — 

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

Hirdessen lapunkban! 

Olaszország és Amerikc barátsági 
szerződést köt. 

A 12 szobás villában lakó Horthy 
egyetlen gondja: mi történt elveszett 
kitüntetéseivel. 

Lemondott az iráni belügyminisz-
ter. 

5000 embert tartóztattak le Gö-
rögországban. 

Négy évi kényszermunkára ítéltek 
egy Nóbeldijas német atomfizikust. 

Elégett Napóleon levélgyűjteménye. 

Vásárhelyen is kötelezővé teszik a 
patkányirtást. 

Megvalósul az egy- öt holdas 
törpebirtokosok mezőgazdasági be-
tegbiztosítása. 

Halálos kimenetelű autószerencsét-
lenség érte az osztrák belügymi-
nisztert. 

Tilos az utcai 
legeltetés 

Ismételten felhívom a lakosság fi-
gyelmét arra, hogy lábasjószágoknak 
utcai legeltetése tilos. A még mindég 
előforduló szabálytalan utcai legel-
tetéseket ellenőriztetem és e tilalom 
ellen vétő állattulajdonosokkal szem-
ben a legszigorúbban fogok eljárni. 

Polgármester 

M O Z I 
Tarzan titkos kincse 

Ritka filmcsemegével kedveskedik 
a Barátság mozi, a szenzációt és 
izgalmat kedvelő közönségének. Ma 
és holnap szinrekerül a Tarzan tit-
kos kincse cimű legújabb és legki-
válóbb kalandos film. Az izgalmas 
filmremek Afrika mélyén az őserdő-
ben játszódik le. Izgalmas jelenetek 
váltogatják egymást. Kalandok soro-
zata a kanibáltörzs fogságában. Fő-
szereplők: Johnny Weissmüller és 
Maureen O Sullivaán. Jegyekről 
ajánlatos elővételben gondoskodni. 



Olasz-amerikai barátsági 
szerződést kötnek 

Az USA 200 millió dolláros 
nyújt Olaszországnak 

hitelt 

Lombardi, az itt tárgyaló olasz 
gazdasági küldöttség vezetője el 
mondotta az Exchange Telegraph 
munkatársénak, hogy az amerikai 
kormány képviselőivel megállapo-
dott olasz—amerikai barátsági szező-
dés megkötéséről. Ez lesz az Egye-
sült Államok első barátsági szerző 
dése volt ellenséges állammal. A 
megállapodás, Lombardi szerint, tel-
jes és végleges és a Rómában foly-
tatandó további tárgyalások csupán 

technikai részletkérdések megoldá-
sára irányulnak a szerződés ünne-
pélyes aláirása előtt. 

Felvételi hirdetmény 
j A budapesti és szegedi Állami 
I Ápolónő és Védőnőképző intézet 
í Igazgatósága 3 éves védőnői tanfo-
1 lyamra pályázatot hirdet. 
| pályázhatnak mindazok azérettsé-
i gizett vagv ezzel egyenlő végzettségű 
! leányok» akik 1 8 - 3 0 évesek, egész-

ségesek és a védőnői pályára hiva-
{ tást éreznek. Azok részére, akiknek 
i ennél kevesebb az előképzettségük, 
' — de legalább 4 középiskolával 

Az olasz szakértő'ezután közölte, I rendelkeznek - rátermettség esetén 
a Népjóléti Miniszter felmerést ad. 

A felvételt nvert növendékek »é-
hogy m i u t á n felszabadították az i 
Egyesült Államokban korábban „be-
fagyasztott" olasz követeléseket, most 
Amerika újabb hiteleket nyújthat 

szére az intézeti bennlakás kőtelező, 
ahol teljes ellátásban részesülnek. 

Öhszországnak. Egyelőre 200' millió ! Tandij nincs, ellenhen élelmpzési 
dollár értékű hitel "nyújtása áll kü- i térítés cimén 10 20 30 forintot fizet-
szöbön. 

Szövetkezet a külforgalomban 
A szövetkezés életet önt a kis 

gazdasági egyedek meggémberedett 
tagjaiba, az összefogás erőt jelent 
és a kisember gazdaságilag csak 
szövetkezéssel heiyezkednetik az 
egéss/éges fejlődés alapjára. 

Hogyan csináljunk jó szövetkeze 
tet ? Ennek két fontos kelléke van : 
hozzáértés és óvaiosság. Azonos 
gazdasági érdekű kisemberek, ön 
maguktól, tehát nem felüről irá-
nyítva, foijanak össze gazdasági 
boldogulásuk elóbbrevitelére. Eleve 
pusztulásra van ítélve az olyan szö-
vetkezet, melynek megalakul az igaz-
gatósága és utólag verbuválják a 
törvény előírta taglétszámot. Ha eset-
leg át is csúszik a szűrőn az ily^n 
szövetkezet, az a bizonyos narancs-
héj előbb-utóbb ugyanis lába alá 
kerül. 

Álljon össze a szükséges létszámú 
agrártermelő, kisiparos, kiskereskedő, 
fogyasztó, ^lapiisanak szövetkezetet, 
válasszanak önmaguKból vezetőcéget. 
A szakmai szövetkezetek vezetős^ 
gükbe legkitűnőbb szakembereiket 
ültessék, hogy ezáltal biztosítsák a 
hozzáértő; szakszerű vezetést. 

Óvatosságot azon a téren ajanlunk, 
hogy ne vá'lalkozzék, de ne is ala 
kuljon többre a szövetkezet, mint, 
amit saját erejéből teljesíteni is tud. 
Ne építsünk m á s r a , mint saját 
erőnkre, ipy nem érhet bennünket 
csalódás. 

Ezen általánosságban tartott fej-
tegetések után szere nők a szövet-
kezei! keidéi aZ'/u a ponton meg-
fogni, amelyet a szövetkezeti mozga-
lomban résztvevők talán leginkább 
elhanyagolnak. Ez a pont: az or-
szág külforgalmába való bekap-
csolódás. 

A külforgalom két vonalon is rend-
kívüli fontosságú a szövetkezetek 
szempontjából. Ez a két vonal: a 
beszerzés és az értékesítés. 

A külföldi beszerzés a szövetke-
zetek minden kategóriáját érdekli. 
Az ipari termelő szövetkezet gépeket, 
szerszámokat, a termeléshez szüksé-
ges nyersanyagot, az agrárszövetke-
zet mezőgazdasági gépeket, tenyész-
állatokat, kötözőanyagot, különféle 
mezőgazdasági vegyszereket, a kis-
kereskedői szövetkezetek itthon nem 
termelt készárukat, a fogyasztási 
szövetkezetek népellátási cikkeket, stb. 
igényelnek külföldről. Ezeknek az 
áruknak behozatala feltétlenül szövet-
kezei feladat, elosztásukat a terv-
szerűség és igazságosság is szövet-
kezetek munkakörébe utalja. Ha a 
szövetkezetek szétszórtan, külön-kC-
lön nem tudnák biztosítani ilyen-
irányú szerepjük betöltését, gondol-
janak arra, mi volt 1 gfőbb indoka 
létrejötüknek: a kisemberek gazda-
sági erejének összefogása. Most te-

hát, amikor úgy látják, hogy erejü-
ket meghaladó problémák előtt áll-
nak, nyúljanak vissza saját példá-
jukhoz. Fogjanak össze a szövet-
kezetek és alakítsák meg külforgalmi 
szervüket. Intézzék a behozatalt köz-
pontilag. 

A külföldi értékesítés ugyancsak 
életfontosságú kérdése a szövetkeze-
teknek. A minőségi munkát végző i 
kisipari tcme!ö szövetkezet nem j 
tudja egész termelését elhelyezni bel- ! 

földi piacon, meg kell keresnie azt ; 
a külföldi piacot, mely felveszi ter- j 
mésfölösleget. Bizonyos körülmények ! 
között alkalmazkodnia is kell terme- í 
lésében a külföldi igényeihez Ter- 5 
mészetesen nem lehet elvárni például 
Kiskunhalasi Kisipari Szövetkezettől, j 
hogy ismerje bármelyik külföldi piac ; 
igényeit, ezért a kivitel szempontjá-
ból S2intén fontos a közös külfor- t 
galmi szerv, amely nem csupán j 
piacot ku at és bonyolít, hanem irá 
nyit is. 

nek havonta, vagyoni helyzetük ará 
j nyában. 
j A kérvénveket augusztus l-ig kell 
• benvujtaní a budapesti Állami Ápo-
I lónő és Védőnőképző Intézet Igaz-
] gatóságának (Budapest IX. Gyáli-ut 
! 6 ) A kérvényhez a következő iratok 
; csatolandók : 
j 1. részletes sajátkezüleg irt élet-
: raiz, 

2. születési anyakönyvi kivonat, 
3. utolsó iskolai bízonvitvány, 
4 esetleges működési bizonyít-

vány. 
5. erkölcsi bizonyítvány, 
6. hatósági vagyoni bizonyítvány, 
7. hatósági orvosi bizonyiívány. 
8. fénykép. 

r SPORT ~i 

Ne titkold 
hova tartozol, viselj 

pártjelvényt f 

5 hold 
N Y I L A S B A N 
Irta: Sima László 

VII 

Birkózás 
örvendetes hírt közölnek birkózó-

ink. Megkaplák az előirt anyagot. A i 
birkoz^szőnyeg is rövidesen elkészül, 
igy két héten belül meg lehet ren-
dezni a visszavágó mérkőzést Nagy-
kőrössel A nyár folyamán több első-
osztályú fővárosi b?rko/ó csapat jön 
Szentesre. _ , tehát magasa útvonalú 

Mindem vonatkozik természetesen mérkőzéseket nézhetünk. 
Amint látható, a sportban nem 

les; „uborkaszezon". 
az agr írjűlle^ö szövetkeze ekre is 
Meg keli azonban említenünk, hogy 
ez a probléma előrehaladod és helyes 
utón van, am.nnyiben az agrárter-
mékek kivitele terén a központosítás 
már megtörtént. 

Kun Pál. 

Tüzelőt kapnak 
a hazafért fogfyok j 

( 

A Népjóléti Miniszter Ur tervbe- j 
vette azon hadifogságból hazatart 
volt hadifoglyok téli tüzelőanyaggal 
való megsegítését, akik arra reá van-
nak utalva es e végbOl azok össze-
írását rendelte el. 

Felhívom azokat a hadifogságból j 
hazatért volt hadifoglyokat, akik f. [ 
évi junius hó l-e után érkeztek meg 
hadifogságból, hogy f. óvi julius hó 
14, 15, 16. napjain a Városház* 45. 
sz. szobájában összeírásuk végett 
feltétlenül jelenjenek meg. 

Nem vehetők fel azok a hadifog-
lyok, akik junius hó l-e előtt érkez-
tek haza; továobá, akiknek termé-
szetbeni tüzelőanyag járandóságuk 
van és azok, akik anyagi viszonya-
iknál fogva nem ráutalta*. 

Szentes, 1947. évi julius hó 11 én. 
Polgármester 

Labdarúgás 
A szentesi VAOSz csapata csütör-

tökön j*ts2ik visszavágó mérkőzést 
Csongrádon az ottani V OSz-szal. 

i Vasárnap délután felhétre minden 
ráérő játékos legyen az SzMTE ná-

í lyán, mert 7 órai kezdettel a VAOSz 
j tréning mérkőzést játszik az S/MTE 
| vegyes ellen. 

R A O i O 
Budapest I. juliua 12. 

7.25: Reggeli zene, hanglemezek. 
8: A két sivatagorsz^g. 8 15: Szó- ; 

rakoztató zene. Hanglemezek. 12.15: 
Suki Toni cigányzenekara. 13: Ide-
genforgalmunk 13.15: Borota-Br.hm 
Oabrieila zongorázik. K-.45: Zenés 
hírek hanglemezekről. 14 10: Munka j 
és kultusz magyar parasztságnál. . 
14.30: A házi együltes játszik. 
15 30: A Várszínház körül. 16: Rá-
dióinterjú a Londonból hazaérkezett í 
győztes munkásd losokkal. 16 20: 
Locke: H todik vonósnégyes. Hang-
lemez. 16 30: G ermekradió. 17.10: 
A Vöröskereszt közleményei. 17.30: 
A Munkás Kulturszöveiség műsora : ! 
„Diktátorok tündöklése és bukása". 
18 A Székesfővárosi Zenekar ját- ! 
szik. 18 50. A nemzetközi ujsagiró-
kongresszus. 19: Bolgár zenei est. j 
19 30: Orosz dalok. 19 45: A Falu- • 
rádió népfőiskolája. 20 20: „Daloló í 
budai nyár". 21: Hangos Heii H r- I 
adó. 2150: Hírek és "krónika oro- ! 
s.ul. 22.25: Kapitány Anna és Lan- ? 
tos Olivér énekel. Hanglemezek. 23: 
Két zenekari mű. Hanglemez. 

Hozzákezdtek. Kapának, ásónak 
gereblyének egyarant jutott munka' 
De bizony, amint azt Pista hamaro-
san tapasztalta, a kezének is. Flflstöfc 
után olyan huszonnégyöles drrabra 
került a sor, amelyen egybt-fuioít a 
tarack. Nem kellett már a gyereknek 
magyarázni, hogy mi a gyomirtás 
Megyőződött róla, hogy nehezebb 
itt a munka, mint a suhahordás és 
a kéverakás voit. Keményen dol-
goztak de nem fejezték be ezt a 
darabot estig se. 

j — Mintha semmire se mennénk, 
— zúgolódott a nunka végén Jóska! 
Egész nap nyélben voltunk mégsem 

i látszik meg. 
— Nézd meg azt a kazalt oti, — 

! mutatott Pista arra a gázcsomóra, 
j amit délután összehordott. 
| Az egyik szomszéd, Huszár Lajos 
; jött oda hozzájuk. Kecskéi volíak. 

— Megvenném ezt a füvet, — 
! mondta köszönés u:án. Kendteknek 
1 nem kell, én meg hasznát venném. 
| Adok egy forintot k. csijaért... 
\ —• Az kevés lesz, nem futja még 
: a fele napszámot Ket forintért 

oda adom, — feleit Égető. 
Alkudott egy keveset, aztán egy 

j forint 60 krajcárban megegyztek. 
Jóska szeme felvillant. 

— Ké* napszámot kerestünk — 
mondta. Aztán i emtudoro, hogy az 
öreg Batócs Józsi bácsi nem jönne-e 
segíteni eiért a páréért? Mndíg 
ilyesmivel tüzelnek télen. 

-— Estére elmegyek hozzájuk és 
meghívom, — ajánlkozott Pista. 

— Ne hívjátok, — ellenezte 
Égi tó. Lesznek ajánlkozók hívás 
nélkül is Aztán ne szóljatok sem-
mit, magunknak is megteszi kemen-

; cébe ez a giz-gaz A bokrok rőzséje 
i szép pénzt ér... Minden garast fog-

junk meg, fiaim. Tudjátuk a köz-
mondást: több nap, mint kolbász. 

! — De <án mégse fűtünk paréval? 
— méltatlankodott Pista, — Mari 
néni kiver a há^bói bennünket. 

— Attól ne félj, mondta a gye-
reknek az apjd, — fűtött már nénéd 
parészarral. Nem rosszabb Tnint a 

• fűzfa... Bolond ember nézi le a má-
sikat érte. 

— Az a baj, hogy mindig hur-
colnunk kell a szerszámokat... Jó-
volna legalább akkor kis kulintyót 
építeni, hogy berakhassuk a szer 
szamokat. Gally fából csinálhatunk 
olyat, mint a csőszkunyhók a nyo 
máson. A tetejét befednők ezzel a 
giz gazzal. Nem gondolja apán, 
hogy jó volna ? — kérdezte Jóska. 

— Hát nem volna rossz, de ha 
már építenénk, akkor olyat csinál-
nánk, hogy magunk is n eghúzhas 
suk benne magunkat... No, majd 
meglátjuk... Anyátok a tavasszal ki 
akar költözni ide. Ha most építünk 
valami cerkét, annak akkorának kell 
lenni, hogy elférjünk benne.. De 
menjünk haza, mert sötétedik... 

(Folytatjuk) 

Főszerkesztői Sima László . 
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