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

Történelmi 
felelősség 

parancsolja, hogy a nemzetgyűlés 
keretében minden párt együttmű-
ködjék a dolgozó réiegek felemelése, 
boldogulása és a dolgozók szabad 
Magyarországának jóléte érdekében. 
Ezt a közhelynek tetsző mondatot 
Szabó Árpádnak, a nemzetgyűlés • 
most vaiasztott elnökének cikkéből > 
ragadjuk ki s nyomban hozzátesszük, ; 
hogy ezt a mondatot ez a másik \ 
mondat követi, amely egyúttal a cikk | 
zárómondata is. Meg keil tehát való- I 
sitanunk a parasztok, munkások és : 

szellemi dolgozók testvéri közössé- ! 
get a közös munka és kölcsönös ; 
engedékenység alópján. Ideírjuk ezt j 
a kőt mondatot s minden támadó, j 
vagy kritizáló él nélkül megjegyzése ; 
ket füzünk ehhez a két mondathoz, j 

Kétségtelen dolog, hogy történei- ? 
mi időket éíünk. Sőt, a világiörténe- J 
lemnek jelentőségben taián olyan » 
nagy napjait, aminőhöz foghatót az 

Tiszta választással akarjuk 
megszerezni a hatalmat 

Kétly Anna elvtárs vasárnap a 
dorogi szociáldemokrata nagygyű-
lésen mondott beszédet. Rámutatott 
arra: azért kell választani, hogy a 
hároméves terv megvalósításához 
szükséges nyugalmat, megteremtsük. 
Nem erőszakkal, nem aikutnánysér-
téssel, hanem tiszta választással 

akarjuk megszerezni a politikai ha-
talmat s azért kell megértetnünk a 
dolgozókkal, hogy nekünk ezt a ha-
talmat az ö kezükből kell megkap-
nunk, hogy a hároméves tervet poli-
tikai zavarok nélkül tudjuk meg-
valósítani. 

Folytatódik a szabotázs ? 
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Hatalmas tüzet akadályozlak meg Győrben — 
Robbanás az Üllői uton 

Szombaton éjjel a győri teher-
pályaudvar cgyi?' fabarakja hatalmas 
lángokkal kigyulladt. A ?üz színhelye 

emberiség kevésszer élt s amely na- • mellett benzines hordók voltak tá-
nnLni ¡«IomIX^A. i . . J i. _ • rnlua c hn truFwt y w • oni pokat jelentőségben alig tudunk a vi-
lágtörténelem más, rendkívüli jelen-
tőségü napjaihoz hasonlítani. Nem 
is nagy, hanem nagyon nagy időket : 

élünk. Igen természetes dolog, hogy 
aki ezeKben a napokban szerepet ' 
visz, felelússég terheli. Nemcsak 
azért, amit tesz, de talán még na-
gyobb mértékben azén, amit csele-
kedni elmulaszt. Nagy időkhöz hoz- ; 
zátaitozik az, hogy kiiermelje a maga » 
n-igy embereit, tr.ert az ember csak 
eszköz a történelmet formáló erők 
kezében s nem íehet egy nemzetre 
nézve súlyosabb katasztrófa annál, 
mintha a történelmi idők nem tudják 
kiterhelni a maguk nagy embereit. 

Magyarorszag ezeresztendős töité-
nelmének leg agyobb katasztrófáját 
élte át. A magyar nép az életerő, az 
akarat és a bátorság olyan magasz-
tos példáját mut tta, amely messze 
kimsgaslik a többi, hasonló katasz-
trofális helyzetbe került népek által 
adott példa felett. A történelem el-
fogja dönteni, hogy kik vohak a 
nemzet hivatott vezérei, kik voltak a 
történelmi n-így idők valóban nagy 
emberei . . . De nem kell várni év-
tizedeket, vagy évszázadokat, hogy 
megialáijuk a mai nagy napoknak 
azokat a kisembereit, akik hitványak-
nak bizonyultak s az élre tolakodva 
nem értették meg sem a kor szavát, 
sem a történelmi feladatokat, de s/ük 
látókörük nem világította meg előt-
tük a történelmi felelősséget sem. 

Utána vagyunk súlyos események-
nek. Legyőztük a veszélyt, amelv az 
ország jövendőjét fenyegette s sze- j jük hinni, 
retjük hinni, hogy akik most az or-
szág sorsának irányításában a vezető 
szerepei viszik s akik most vállaltak 
abból nagyobb részt valóban tudják 
mí a kötelességük és a történelmi 
felelősség érzetében nem félnek attól 
sem, hogy a politikai tetemrehívás is 
elkövetkezhelik minden politikussal 
szemben. Igaza van a nemzetgyűlés 
új elnökének a történelmi 

rolva s ha győri vasutasok és tűz-
oltók megfeszített munkával nem 
lokalizálják a tüzet, úgy elpusztít-
hatta volna a pályaudvar tekintélyes 
részét. 

Ide tartozik még az a hír is hogy 
vasárnap délelőtt Budapesten az 
Üílői út 79. szá ű ház előtt rob-
banás történi. A helyszínre siető 
rűzoltók és nz elektromos müvek 
szerelői a tüzet eloltották. A vizs-
gálat megindult. 

Szociáldemokrata köztisztviselő 
a Magyar Alföld rágalmainak 
pergőtüzében 

A Magyar Alföld szombati száma 
a legrosszindulatubb beállításban 
támadást intéz dr. Tóth elvtársunk 

; csongrádi járási főjegyző ellen. A Ma-
gyar Alföld arról ír, hogy dr. Tóth kör-
levelet adott ki, amelyben fegyelmi vizs 
gál*t terhe mellett utasítja a községi 
főjegyzőket, hogy julius 15 én, a 

i a csongrádi lóvasártérre a két év-
nél idősebb lovakat a* összes ló-
tulajdonosok vezessék fel jóvátételi 

! vásárlások miatt. A továbbiakban 
i azi írja, hogy a parasztok között a 
: legképtelenebb rémhírek terjedtek el 

arról, hogy ingyen szedik össze a 
lovakat stb. 

Persze szokásos recept szerint 
i kijön a Magyar Alföld a nagyágyú-

val: megjelent Hjlustyik Mihály 
(MKP)az egyik községben és rendet 
teremtett. Azonnal fö hivía az alis-
pánt és felvilágosítást kert, hogy mi-
ért zaklatják a járás parasztságát a 

hordási időben ? Kiderült, hogy 
összesen 18 darab ló megvásárlá-
sáról van szó, és ezeket piaci áron 
meg is fizeiik. Halustyik közbelépése 
nyomán azonnal kídobolták ezt a 
községben, a parasztság nagy meg-
nyugvására. 

Mindeddig nem volna semmi kü-
lönösebb hiba, dc a Magyar Alföld 
ezt is fölhasználja arra, hogy a leg-
képtelenebb rágalmakat sxórja egy 
szociáldemokrata kö'életi funkciná-
riusra. A való helyzetet az alábbiak-
ban ismertetjük 

Alispáni rendelet 
alapján történt 

Junius 30-án, délelőtt fél 12-kor 
Lázár Lajos lótenyésztési felügyelő 
telefonon fölhivta a csongrádi járási 
főjegyzői hivatalt és közölte az Írás-
ban kiadandó s a fentiekre vonat-
kozó alispáni rendeletet azzal, hogy 

hogy a Nagy Ferereacek, 
Varga Bélák és Dessewffy Oyulák 
eltűntek abban a sirban, amelybe 
őket épen a történelmi felelősség 
kérlelhetetlen ereje süllyesztette s 
utánuk fognak zuhanni a jobbol-
dalnak azok az alakjai, akik a nem-
zetgyűlésen élvezett szólásszabadsá-
got nemzetgyalázásra használják föl. 

És reméljük azt is, hogy a törté 
felelősség ; nelmi idők panncsoló ertje ellöki az 

I 

föltevése dolgában s még a tétel is he- útból mindazokat, akik gátul sze-
lyes ugy, ahogyan megállapítja. Szeret- f gödriek az összes dolgozó rétegek 

együttes munkásságának . . . Ezt az 
együttest m g kell teremteni, erre a 
közös érdek és a közös munka a 
legerősebb bíztositék, de a „kölcsö-
nös engedékenység" valahogyan ki-
zeng az összhangból: a dolgozóknak 
egymásközt nem kell engedékenynek 
lenni s viszont ők, akár parasztok, 
akár ipari, akár szellemi dolgozók, 
nem lehetnek engedékenyek a kapi-
talizmussal és a reakcióval szemben. 
Történelmi felelősségük nem enged-
heti rnegl Sima László 

az'idő rövidsége miatt volt szükség 
a rendeletnek lelefon utján való köz-
lésére. Julius 3-án Írásban is meg-
érkezett az 5806-1/alisp. 1947. sz. 
alispáni rendelet, amely julius hó 1 
napján kelt és a vármegye alispánja 
által van aláirva. 

Ezen alispáni rendelet alap-
ján intézkedett dr. Tóth 
elvtárs járási főjegyző — 
mint ahogyan az neki köte-

lessége la. 

Visszavonó rendelkezés 
Valótlanság az, amit a Magyar 

Alföld ir, hogy dr. Tóth megijedt a 
kommunisták fellépésétől s ezért 
vonta vissza a rendelkezést. Ezzel 
szemben a való tény az, hogy julius 
9-én megérkezett a járási főjegyzői 
»hivatalhoz a 6187/ali^p. 1947. sz. 
rendelet, amely hivatkozik az előbb 
kiadott alispáni rendeletre azzal, 
hogy a jóvátételi lóvásárlások to-
vábbi intézkedésig elmaradnak. 

Ezen visszavonó rendelke-
zést hozta a járási főjegyző 
az érdekeltek tudomására. 
Igy áll tehát a való helyzet. Fe-

lelhetnénk talán ellentámadással is, 
mert tudjuk, hogy Kasznár Tóth 
Lajos kommunista partállásu cson-
grádi főjegyző is hasonló végrehaj-
tási utasüást adott ki, de ezt nem 
tesszük meg, mert hiszen neki is 
kötelessége, hogy az alispán rende-
leteit végrehajtassa. De mit törődik 
mindezzel a Magyar Alföld, neki 
csak az a fontos, hogy a szociálde-
mokrata köztisztviselőket a legkép-
telenebb rágalmakkal lejárassa — 
bizonyára az általa értelmezett 
„munkásegységhez- hiven. 

Az Osztrák-amerikai 
megállapodás 

A Szovjetunió ausz'riai főbiztosa 
nyilatkozott az osztrák-amerikai meg-
állapodásról. Kijelentette, hogy az 
Egyesült Államok kihasználva az 
osztrák nép Ínségét, Ausztriára 
olyan segély feltéleleit erőszakolták, 
amely Ausztriát teljesen függő vi-
szonyba hozza Amerikával. 

Megoperálták 
Szakasits Árpádot 

Szakasiti Árpád e lvtársunkon 
szombaton délelőtt könnyebb sérv-
műtétet hajlottak végre. A közel há-
romórás mütéi sikerült és Szakasits 
elvtársunk egy héten belül elhagyja 
a kórházat. 

A sérelmes belügyminisztert 
státusrendezés következménye 

A pécsi nemzeti bizottság pénteki 
ülésén éles kifakadások hangzottak 
el a kisemberekre sérelmes belügy-
miniszteri státusrendezés miatt. A 
Dunántuli Népszava jelentése sze-
rint a pécsi nemzeti bizottság felirat-
ban kér orvoslást a kormánytól a 
súlyos sérelmekre. 
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Megjegyzések 
Nem keressük az alkalmat arra, ; 

hogy vitába keveredjünk a testvér- | 
párttal. Elsősorban azért, mert illet-
lennek tartjuk ezt a vitatkozást. Má ! 
sodsorban azért, mert nem akarunk j 
véteni a ir.unkásegység ellen s fő-
képen nem akarjuk erősíteni a reak-
ciót a demokrácia elleni harcában. 
Meri a mi véleményünk szerint a 
két testvér pártnak nem szabad osztó-
perezni, nem szabad egymást tá-
madni és gyanúsítani. Ha két mun-
káspárt akár a sajtóban, akár nyil-
vánosan tett kijelentésekben támadja, 
gyanúsítja, vagy gyalázza egymást, 
az csak a reakció malmára hajtja a 
vizet. Ez az álláspontunk azonban 
nem jelenti azt, hogy egyszerűen 
eleresszük a fülünk mellett és szó-
nélkül hagyjunk minden támadást. 
A támadásokhoz különben hozzá 
vagyunk szokva és kapjuk a leckét, 
a kioktatást arról, hogy megint vé-
tettünk a munkésegység ellen, mert 
a munkásegység úgylátszik a testvér-
párt felfogása szerint az, ha a szo-
ciáldemokrata párt egyszerűen alá-
veti magát a testvérpárt rendelkezé-
seinek, megalázkodik és bocsánatot 
kér, hogy létével kétfelé vágja a 
munkásságot. Eddig úgy voltunk, 
hogy ez csak Szentesen van igy, 
mert helyi viszonylatban mindig ránk 
olvasták, hogy odafent a központ-
ban másképen beszélnek, mint mink, 
itt Szentesen. Most azonban, amikor 
elolvastuk a kommunistapárt köz-
ponti lapjának vasárnapi vezércikkét, 
arra a meggyőződésre kellett jutnunk, 
hogy a helyzet országos viszonylat-
ban is ugyanaz, ami Szentesen. „Já-
ték a tűzzel" — ez a „Szabad Nep" 
vezércikkének a cime és ebben de-
ferálunk: ez a cikk csakugyan játék 
a tűzzel, ha egyenesen nem tűz-
gyújtás. A szóbanforgó cikk kímé-
letlen támadás egy minősíthetetlen 
gyanúsítással kapcsolatban a szociál-
demokrata párt ellen s egyúttal min-
tegy irányjelzője annak, hogy a test-
vérpárt milyen hangnemben akarja 
megvívni a választási küzdelmet ve-
lünk szemben akkor, amikor a koalí-
ciós pártok kimondták, hogy nem 
egymás ellen, hanem a reakció ellen 
fognak harcolni... Nyiltan, őszintén 
és egész határozottsággal megmond-
juk, hogy 

igy a reakciót nem fogjuk 
legyőzni, de megerősítjük 
azokat a pártokat, amelyek 
meg akarják buktatni a bal-

oldali koalíciót. 

Szabad választások mellett a válasz-
tások eredményét senki se jósolhatja 
meg. Minden pártban voltak es 
vannak olyan elemek, akik a hűség 
minden jelével tündökölnek — és 
árulók, viszont a párton kivül állók, 
legtöbbször elvtelenek, akárhányszor 
döntően szólnak bele a választásokba. 
Akármit mond a „Szabad Nép", a 
kommunista párt is igyekszik meg-
szerezvezni az elvteleneket, akik jó-
hiszeműen ugyan, de akaratlanul és 
megtévesztetteri állottak a reakció 
szolgálatába. „Si duo faciunt idem, 
non est idem" — mondia a latin 
közmondás kifejezésre juttatva azt 
az egyéni álláspontot, hogy amit én 

' teszek, az egészen más, még akkor 
is, ha szóról szóra ugyanaz, amit a 
másik csinál . . . Nem, ezt a felfogást 
ki kell kapcsolni a vitából. Az elv-
telenek szavazatára minden politikai 
párt mindig számított s nem va-
gyunk rossz jósok, amikor azt állít-
juk, hogy azoknak a szavazata most 
is sokhelyt döntően szól bele a vá-
lasztások eredményébe s mi örülni 
fogunk, ha a reakciós pártok helyett 
a kommunista pártot fogják erősíteni, 

Megegyeztek a pártok 
a választói törvényjavaslat 

ügyében 
Az uj vátasztások kérdés; szom-

baton nagy lépéssel jutott előre. A 
koalíció pártjai megegyeztek az uj 
választói jog szövegében és ezt 
szerdán nyújtják be a nemzet-
gyűléshez. A páriközi megállapodás 
Balatonlellén történt Tildy Zoltán 
köztársasági elnök nyaralójában. A 
balatonleilei értekezleten minden 
párt két taggal képviseltette magát. 
A résztvevők a Szociáldemokrata 

Párt részéről Marosán György és 
Mónus Illésné, a Kommunista Párt 
részéről Rákosi Mátyás és Rajk 
László, a Kisgazdapárt részéről 
Oltványi Imre és Dobi István, a 
Parasztpárt részéről pedig Veres 
Péter és Farkas Ferenc voltak. 
Résztvett még az értekezleten Diny-
nyés Lajos miniszterelnök és Pong-
rácz Aladár miniszterelnökségi á'lam-
titkár. 

Mit tartalmaz a választójogi törvényjavaslat ? 
Értesülésünk szerint a választő-

jogi korhatár 20 éves lesz, tehát 
ugyanannyi, mint az eredeti válasz-
tójogi törvényben volt, ami által a 
magyar választójog megmarad Eu-
rópa legszélesebbkötü váiasztójogá-
nak.' A törvényjavaslat letárgyalását 
vonatkozóan a sürgősséget elveteiték, 
a választójogból pedig a MEP tag-
jai közül csak azokat zárják ki, akik 
a párt képviselői, vagy képviselő-
jelöltjei voltak. 

Az uj pártok indulását ajánláshoz 
kötik, ez azonban nem jelent súlyos 
problémát, mert egy képviselő aján-
lásához csak 50 ajánló kell és egy 

párt indulásához — bármennyi je-
löltet állit — legfeljebb háromezer 
ajánló szükséges. 

Itt emiitjük meg, mint érdekessé-
get, hogy Balogh páter, a Kisgazda-
párt volt főtitkára pártalakitási enge-
délyt topott a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottságtól, „Magyar Demokratapárt" 
néven. 

Még mindig tisztázatlan, hogy mi 
lesz a párton kivüli képviselőkkel. 
Lehetséges, hogy a Pfeiffer csoport 
is pár.'ot alakit, de arról is szó van, 
hogy Balogh István pártjához csat-
lakozik. 

Megirtuk, hogy a gimnázium VIII. 
osztályából készül vizsgatételre a 
dolgozók esti tanfolyama. A vizsga 
szombaton meg is történt K i s s 
László főigazgatói szakelőadó elnök 
letével. A körülményeket mérlegelve 
azt mondhatjuk, hogy jó eredményt 
értek el a nappal dolgozó, este és 
éjjel tanuló tanfolyami hallgatók. 12 
vizsgázó közül két tanulót utalt a 
vizsgáztató bizottság javitó vizsgá-
latra. Ugy az elnök, mint a Cson-
grádról kirendelt vizsgáztató tanári 
kar tárgyilagosan és a körülménye-
ket mérlegelő jóindulattal hozta meg 
döntését. A javitó vizsgára utalt két 
tanulónak alkalma lesi. szeptemberig 
letenni a pótvizsgát, úgyhogy a 
szeptemberi érettségin már társaival 
együtt vehet részt S/egeden. 

mert az a reakció hátraszoritását je-
lenti . . . Minden gyűlölködés nélkül, 
a leghiggadtabb modorban tesszük 
ezeket megjegyzéseket a „Szabad 
Nép" vasárnapi vezércikkére. Sajná-
lattal vesszük tudomásul, hogy ezt 
a vezércikket Horvát Márton irta. 
Sajnálattal azért, mert ez a körül-
mény hangsúlyozottabbá és súlyo-
sabbá tette a támadást. Mi vesze-
delmes játéknak tartjuk, ha a tüzet 
szítja v-j la k i . . . t íe feledjük, a tüzet 
könnvű felgyújtani, de ha tűzvész 
lesz belőle, emberfeletti erő is alig 
képes megfékezni... (-m-z-) 

Ne titkoki 
kova tartozol, viselj 

pírtlelvM! 
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Legújabb magyar hiradó 
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Vizsgázott a tanfolyam 
Két hosszú küzdelmes év zárult 

le ezzel az eredménnyel a tanfolya-
misták számára. Az elmúlt rendszer 
lehetetlenné tette tanulmányaik be-
fejezését, mert dolgozók, szegény 
elnyomott osztály tagjai vollak. A 
demokrácia módot és lehetőséget 
adott nekik s lelkes nevelők fára-
doztak azon, hogy megadhassák azt 
a tudást, melynek birtokában meg 
fogják állani helyüket az életben. Ők 
mindannyian felnőtt emberek, akik 
megjöttek már onnan, ahová az is-
kola padjaiból kikerülő 18-19 éves 
diakok még csak most indulnak. Az 
élet kenyérharcaiból jöttek meg s 
mégis hősi lemondással a fáradságos 
napi munka után beültek az iskola-
padba, kikérve részüket a művelt-
ségből, mely őket dolgozókat is meg-
illeti. Az érettségi után ismét elin-
dulnak az élet országútján, mely 
esetleg fontosabb, felelősségteljesebb 
pozíciók felé viszi őket. 

Szeretnénk most egyenként meg-
szorítani kezeteket s mindama jót 
kívánni nektek, mit munkátok, fá»a-
dozástok után megérdemeltek. Sze-
retnénk szép szavakkal, nagy bizta-
tásokkal küldeni futatokra benneteket, 
de csak annyit mondunk, bárhova 
kerültök, ne feledjétek el, hogy mind-
ezen előrehaladást csakis a dolgozók 
Magyarországának köszönhetitek s 
Ti sem lehettek soha hűtlenek a 
dolgozók országához. 

200 munkás jut 

többhetes 
munkahoz 

Július 11 i számunkb .n már be-
s?á.r.ohunk arról, hogy a vármegye 
300.000 forintot kap a munkanélkü-
liség leküzdésére. A Gazdasági Fő-
tanács a tegnapi napon értesítette a 
város vezetőségit, hogy 

julius 21-én már 200 szen-
tesi munkást juttat munka-
alkalomhoz a Sajó medré-

nek szabályozásánál. 
A Gazdasági Főtanács ezen in-

tézkedése nagyon elősegíti a mun-
kanélküliség leküzdését. Ne azt néz-
zük, hogy 200 munkás dolgozik, 
hanem az*, hogy 200 család jut ke-
nyérhez Igaz ugyan, hogy csak né-
hány hétre, de ha a jövő' hónapban 

j megkezdjük a 3 éves terv végrehaj-
| tását, nem lesz többé szükség inség-
| munkára. 

| Hathónapi börtönre ítéltek 
j egy szentesi angyaicsinálót 
j Pásztí Imréné okleveles szülésznő 
I elhajtotta Nagy Péterné szentesi asz-
! szony második hónapban lévő mag-
\ zatat. A törvényszék a szülésznőt 
j hathónapi börtönre, Nagynét pedig 
| háromhavi fogházra iiélte, az utóbbi 
j ítéletet azonban felfüggesztette. 
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R e n d ő r s é g e n a sülycfepártl 

terorrlegények 
| Ismeretes, hogy a Sulyok párt 
. péntek e?ti budapesti gyűlésén pél-
1 dátlan botrány keletkezett, s csak a 
j te:;dőrségnek köszönhető, hogy a 
! verekedésnek nem lettek komolyabb 
! fejleményei. A rendőrség a Sulyok 

Ipárt terrorlegényei közül 16 ot in-
ternált, 18 at pedig rendőri felügye-
let alá helyezett. 

Iparos ft KeresKedd 
nagygyűlés lesz ZO-án 

A következő vasárnap délelőtt 9 
órai kezdettel az IPOK, a Kamara 
és a KOKSz kiküldött előadóinak 
részvételével iparos és kereskedő 
nagygyűlés lesz az Ipartestület nagy-
termében. A neves előadók ismer-
tetni fogják az iparosokat és a ke 
reskedőket érintő rendeleteket az 
anyag áruellátást illetően. A szakelő-
adások után a résztvevők feltárják 
panaszaikat és kérelmeiket az illeté-
kes szakértők előtt, akik e*t meg-
hallgatva válaszolni fognak és min-
den lehető intézkedést folyamatba 
tesznek az iparosok és kereskedők 
problémáinak orvoslására, illetve ke-
resztülvitelére. Minden iparosnak és 
kereskedőnek természetesen a segé-
deknek is egyéni érdeke, hogy ott 
megjelenjen és az elhangzottakhoz 
hozzászóljon. 

Leesett a 
cséplőgépről 

Nagy István 35 éves szentesi 
„ lakos az e$yik cséplőgépnél dolgo-

zott. Tegnap délután munkaközben 
megcsúszott é* leesett a gépről. Be-
szállították a kórházba, ahol orvosi 
vizsgálat megállapította, hugy jobb-
lába eltörött. Nagy István állapota 
súlyos, de nem életveszélyes. 



Ingycocs úszásoktatás gyermekeknek 
és 5 0 százalékos díjmérséklés 
a sportuszodában 

Tegnap délelőtt tartotta közgyűlé-
sét a Sportuszoda kft. Vajda Imre 
polgármester elnöklésével. Szentes 
dolgozó társadalmának régi óhaja 
teljesült : a kabin- és fürdőbérlet, 
valamint a belépőjegyek ára 50 % -
kai csökkent, s ezáltal .fillérekért fel-
üdítheti magát bárki, még a legsze-
gényebb dolgozó is. Mi örömmel 
üdvözö jük ezt a szép gesztust, s 
hisszük, hogy tömegesen keresik fel 
a gyönyörű fekvésű uszodát a mun-
kában elfáradt emberek. A részletes 
felvilágosítást az uszoda pénztára 
adja meg. Augusztus 15-től még 

nagyobb mérvű kedvezményre nyilik 
lehetőség, ha a forgalom emelkedik. 

Az uszoda vezetőségétől nyert ér-
tesülésünk szerint minden gyermek 
14 éves korig bezárólag ingyenes 
uszóoktatásban részesül szakember 
irányítása mellett, csak az uszoda 
takarítása címén kell hetenként 20 
fillért fizetni. Az oktatás mindennap 
délelőtt 8—11 óráig lesz. Jelentke-
zés határideje julius 21 napja. Fel-
h vjuk Szentes minden dolgozóját, 
hogy vegye igénybe a kedvezménye-
ke*, mert a legegészségesebb test-
ápolás az úszás. (Vecseri) 

Működésben a szentesi mintaörs: 

Országosan körözött többszörös 
szökött fegyencet fogott el 

H I R H2JEL 
M a i A l i u s 15 Rom kat. Henrik 

protestáns Henrik 

VIwAttósjolentés: Tisza 0 .48. Kurca 200 

¡¿kaéraáklet. + 25 fok. 
kfójárás jalentés : Mérsékelt szél, derült 

Idő. A meleg tovább tart. 
Ügyeletes gyógyszertárak i július 12— 

18-ig Kerekes—Torday. 

Barátság Mozgó: Tarzan titkos 
kinctt. (Mopex film) 

RÉSZVÉT 
Az éter hullámain érkezeti a hir, 

amely azt jelentette, hogy a vásár-
helyi határ nagyrészét elpusztította 
a magyar föld egyik kíméletlen ele-
mi csapása a jég. A megdöbbenés, 
a fájdalom nehéz érzései azok, ame-
lyek elfogtak bennünket a hir halla-
tán és az emberi érzés legszentebb 
megnyilvánulása: a könny csordul 
ki u szemünkből. A részvét szavait 
akarom formába szedni és érzem, 
itt felmondja a szolgálatot az írás 
mestersége, aniely a szavak egy-
máshoz illesztésével gyönyörű olvas-
mányt Á.ud alkotni. Nem tudok sza-
vakat találni, mert magam előtt 
látom a jégtől letarolt mezőket, a 
szétvert buzakeieszteket, a megcson-
kított fákat, összetört, megtépett há-
zakat, elpusztított háziállatokat. Az 
elemek dulását látom és remeg min-
den idegem. Olyan nagy itt a szűk-
ség, hogy az alkotó munkát foly-
tathassuk, olyan nagy itt a szükség, 
hogy minden éhes száj elegendő 
kenyérhez jusson, olyan nagy itt a 
szükség, hogy a megnyugvás érzése 
erősíteni tudja a mi nagy-nagy 
előretörésünket, népért való küzdel-
münket, és akkor jön a természeti 
erök rombolása, néhány perc alatt 
tivárrá teszi a Kánaánt. Minden 
betűm sir, mikor ezeket írom, sze 
retnék valami különösen érzékelte-
tőt mondani a részvét kifejezésére, 
de nem tudok mást: veletek érzek, 
veletek nézek aggodalommal a 
messzeségbe, a magasságba, ahon-
nan lezudult a szerencsétlenség rá-
tok, vásárhelyiek és veletek sírom, 
veletek tépelődöm. (S-ó) 

— Pusztított a jég. A julius 9 i 
jégeső és szélvihar 75 ezer katesz-
teri holdon pusztított Szeged és 
Hódmezővásárhely környékén. 

— Felhívás! Felhívom az építő 
munkások, kőműves, ács, vasbeton-
szerelők figyelmét, hogy Jugoszlávi-
ába ismét lehet kiutazni munkaválla-
lás céljából. A kiurazni szándékozók 
nálam jelentkezzenek. Szociáldemok-
rata Párt székházánál, Kossuth-u. 26. 
E hó 16-ig. Gyenes 

— Kezelési költséget fizetnek a 
földművelésügyi miniszter rendelete 
értelmében azok a mezőgazdasági 
traktortulajdonosok, akik a tavaszi 
szántási kötelezettségnek nem, vagy 
csak részben tettek eleget. Az ilyen 
traktortulajdonosok a cfépléshez igé-
nyelt üzemanyag után kg-ként 40 
fillér kezelési költséget fizetnek. Ez 
a fizetési kötelesség arra a traktor-
tulajdonosra is vonatkozik, aki ön-
hibáján kivül nem tudott alegett tenni 
a munkának. 

Fizessen elő 
Szentesi Lapra 

A szentesi rendőrkapitányság nyo-
mozó csoportja a mult hét végén 
—- mint arról már rövidsn beszámol-
tunk — bravúros nyomozással el-
fogta Juhász Sándor 33 éves tisza-
inokai származású országosan körö-
zött fegyencet, aki a szegedi Csil-
lagból szökött meg a mult hó 7 én. 

Mielőtt a hiegszökése után elkö 
vetett bűnlajstromát ismertetnénk 
megemlítünk egynéhány érdekes 
adatot eddigi életéből. Eddig már 
11 cselben volt büntetve. Legutóbb 
28 rendbeli csalás és betörés bün-
tet»éért 2 évet kapott. Eddig fegy-
házban, ilietve börtönben 9 évet 
töltött. A szegcdi Csillagból most 
másodízben szökött meg. de több-
ször mjglépett már rendőri felügye-
let alól is. De ugylátszik szereti az 
üveget is, mert eddig már három-
szor nyelt üveget a cellában, ön-
gyilkossági szándékáról még most 
sem tett le. 

Julius 7 i szökése óta az ország 
legkülönbözőbb helyein megfordult, 
így: Féíegy házán, Nagykőrösön, 
Kecskeméten, Abonyban, Budapes-
ten, Rákosszentmihályon, Sashalmon, 
Cegléden, Monoron, Alberlirsán, 
Üliön, Csepelen, Kispesten, Szolno 
kon, Rákóczifalván, Cinkotán és 
Szentesen. 

A Szentesi Lap szombati számá-
ban „Állattenyésztésünk" cimü igen 
okos elgondolásokra támaszkodó 
cikk írója nyílt kérdést intéz a „hi-
vatalos szakemberekhez*, hogy nem 
volna-e helyes, ha a vidékünkre 
megállapított lótenyésztési irány he-
lyett áttérnénk a Nónius és arabs 
fajta lovak tenyésztésére és ezek 
félvéreit tennők tájfajtává? 

A 40 5 3 4 - 1 9 1 7 II. 2 FM. sz. 
rendelet a vármegyei Lótenyésztési 
Felügyelőség kötelességévé teszi, hogy 
minden lótenyésztési ügyben álljon 
közvetlenül felvilágosítással, tanács-
csal és segítséggel a gazdálkodók 

Mindenütt ugy adta ki magát, 
mint hadifogoly. Igazolványt sze-
rencséjére sehol sem kértek tőle. 
Egy helyen sohasem tartózkodott 
huzamosabb ideig, nehogy csalásait 
észrevéve rájöjjenek, hogy szökött 
fegyenc. 

A törvény utoléri Szentesen 
Szentesen azonban rajtavesztett. 

A rendőrség egy besurranó tolvajlás 
bejelentése után alig 24 órával el-
fogta a tettest Juhász Sándor szemé-
lyében, aki már régi ismerősük, 
r.zonnal megkezdték kihallgatását. 
Rövid tagadás után a terhelő bizo-
nyítékok alapján rövidesen vallani 
kezdett. Beismerte, hogy Szentesen 
is, mint egyebütt, hadifogolynak ki-
adva magát szélhámoskodott. Majd 
pedig, hogy nagyobb keresethez jus-
son besurranó tolvajlással többszáz 
forint értékű ruhaneműt lopott el, 
Székely Sándorné Honvéd utcai la-
kos szekrényéből. Beismerte, hogy 
csupán a szélhámoskodásaival mint 
hadifogoly 1000 forintot szedett öfcz-
sze, melyet természetesen italra 
költött. 

Tegnap délután a rendőrkapitány-
ságról, szigorú rendőri felügyelet 
mellett beszállították a szegedi 
ügyészségre, hol szökéséért és egyéb 
bűntetteiért felelősségre vonják. 

rendelkezésére. Ezen a címen kérem 
a t. Szerkesztőséget, hogy a felvetett 
kérdésre, mint a felügyelőség jelen-
legi vezetője, néhány mondatban vá-
laszolhassak 

Kétségtelen, hogy lótenyésztésünk 
ma már egészen más feladatokkal 
áll szemben, mint a múltban, mert 
ma a megváltozott viszonyoknak meg-
felelően nem elsősorban az expónra 
keresett és belföldi szükségletre ne 
veit katonai célokra alkalmas hátas 
és hámos ló tenyésztése a felada-
tunk, hanem az un. gazdasági tipusu 
lovat kelt tenyésztenij mely alatt a 
közepes testű, zömök, csontos, de 
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acélos, mozgékony, jószándéku, min-
den gazdasági munkát elvégző, kis-
igényű lovat értjük. Ez a lófajta, 
vagy — tájfaj»a, mint helyesen mu-
tat rá a cikkíró —, a kis Nónius 
és arabs mének használatával te-
nyészthető ki. Lótenyésztési irányunk 
ezen átállítása azonban nem történ-
hetik meg átmenet nélkül máról hol-
napra, mert kancaanyagunk legna-
gyobb része még a régi tenyésztési 
iránynak megfelelő magas félvér, 
melyet egy hirtelen erőszakolt átke-
resztezéssel — ismerve az átörökítés 
örök törvényeit, inkább elrontanánk. 
A külső és belső tulajdonságok 
„hasadása" ugyanis a legkellemetle-
nebb meglepetéseket okozhatja s a 
kiváni egyöntetűség elérése helyett 
nem előre, hanem Visszafelé vinnénk 
tenyésztésünket. A fokozatos átte-
nyésztés azonban lehetséges, s en-
nek kormányzatunk is tudatában 
van, hiszen az állam lótenyésztési 
politikája éppen a fent leirt gazda-
sági lótenyésztésre van beáiliíva. Bi-
zonyíték erre az is, hogy a szentesi 
fedeztetési állomáson felállított 6 db 
mén közül egy arabs, kettő Nónius 
származású, a másik három pedig 
pedig a régi és 

legtöbb tenyésztőnk által ma 
is kedvelt, 

kiváló származású kitenyésztett ma-
gas félvér ló, melyek használatának 
éppen a fentebbi k szerint ma még 
meg van a jogosultsága. Mihelyt 
azonban annyi csontosabb és nehe-
zebb ménnel rendelkezünk, mint 
amennyi szükséges, a könnyű ma-
gyar félvér ló ki fog szorulni te-
nyésztésünkből. 

Megnyugtathatjuk tehát a kétség-
telenül jószándéku cikkíró urat, hogy 
elgondolása egyezik a hivatalos ügy-
intézéssel, s a várható eredmények 
— remélhetőleg — a lehetséges leg-
rövidebb idő alatt mutatkozni fognak. 

Ldedr Lajos 

vm. lóteny. felügyelő 

F I G Y E L E M ! 
A Szociáldemokrata Párt 
szentesi szervezetének női 
csoportja vasárnap délután 
6 órai kérdettél 

fagylalt délutánt 
rendez, melyre társadalmi 
különbség nélkül szere-
tettel hivja és várja vá-
rosunk dolgozó nőit o 

v e z e t ő s é g . 

— Miskolci Ipari Kiállitás és 
Vásár. A f. évi augusztus 9-17 kö-
zött tartandó „Miskolci Hétországra" 
szóló kulturális és társadalmi meg-
mozdulásait méltóképen fogja kiegé-
szíteni gazdasági vonatkozásában az 
ottani ipar és kereskedők egyidejű 
vállalkozása a „Miskolci Ipari Kiálli-
tás és Vásár". Féláru vasúti kedvez-
mény. 

Az állattenyésztés margójára 

noportesl o P á r t s z é k h á z b a n Ma este fél 8 
órai kezdettel 
Minden szociáldemokrata nő megjelenése kötelező. Tagsági könyvét mindenki hozza el 



A mi ifjúságunk 
Néhány szót a ponyvaregényekről 

Valamikor jó üzlet volt sokak szá-
mára, amikor vagon számra dobták 
piacra az olcsó, szines fedőlappal 
ellátott »izgalmas regényeket" mond-
hatni ragyogó sikerrel, mert a fiatal-
ság zöme szinte habzsolta a betűket 
ezekből a különböző rongy Írások-
ból. E „regények" irói most újfent 
lábrakaptak, uj rohamra indultak 
fertőző írásaikkal, melyek sokkal ko-
pottabbak és rlcsépeltebbek, mint a 
régiek. Mert az ujak nem mások, 
mint a régi litn-lomokból összeállí-
tott lélektelen tákolmányok, melyek-
nek ma már semmi jelentőségük 
sincs a fiatalság körében. 

Ma már nem tudnak érvényesülni 
ezek a munkák annál a fiatalságnál, 
aki tankönyveket hord a kezében és 
a napi munka után siet az iskolába, 
hogy amit gyerekkorában saját hibá-
ján kivül elmulasztott, azt most szor-
galmas igyekezetével utanpótolja. 

— Bravó — kedves Barátom, lá-
tom gúnyos és megvető arckifejezé-
sedről, mikor rápillantasz ezekre a 
könyvekre, — hogy mi a vélemé-
nyed róluk. Azt hiszem, nézeteink 
megegyezők. 

Tudom, szeretnél Te is olvasni 
komoly és tanulságos könyveket. Azt 
is tudom, milyen nehéz probléma ez 
számodra. Egyedül, m3gad nem 
tudsz könyveket vásárolni, hiszen 
még fiatal tanonc vagy, nem kapsz 
annyi fizetést, hogy abból könyvre 
is jusson. Azonban ez sem akadály, 
mert a S:IM nck 2C0 értékes pél-
dányból áíló könyviára bármikor 
rendelkezésedre áll. Keress fel ben-
nünket bizalommal Kossuth-utca 26 
szám alatti emeleti helységünkben, 
ahol válogathatsz tetszésed szerint 
szebbnél-szebb könyvekben. 

(A. D.) 

szeállításban pályára lépett. Szentes 
kezdi a játékot és huzamos ideig 
mezőnyjáték folyik. A 22. percben 
Fülöp megszerzi a vezetést 1:0. 
Három perc múlva Kapta védhetet-
len gólt lő 2 0. Már úgy látszik, 
hogy nem változik az eredmény, 
amikor Kréter egy perccel a félidő 
előtt szépít az eredményen 2:1. 

Az idő rövidsége miatt szünetet 
nem tartanak, a II. félidőben Mo-
sonyi és Kapta helyett a Szántay 
testvérekkel erősít Csongrád. Ez meg 
is látszik a játékon, mert már a 6. 
percben 3:1 az eredmény. Szentes 
nem csügged s a 25. percben Guj-
dár mintaszerű szögletrugását Vecseri 
Kréteriiez fejeli, aki védhetetlen gólt 
lő 3:2. 1 perc múlva Szántai I. 
újabb gólt szerez 4:2. A 39. perc-
ben Kréter mesterhármast csinál 
4:3. Néhány percei a befejezés ellőtt 
csak a szerencse menti meg a cson-
grádi kaput a góltól, Kréter remek 
labdáját kivédi a kapufa. 

10. 

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

VIII. 

Az elsőnek felfogott ötöles ráta 
valamivel kevesebb volt száz négy-
szögölnél. Harmadfél napig irtották 
belőle a gyomot. Jó két csomó ke-
rült ki belőle. Ekkorára már jött je-
lentkező hivás nélkül is. Gábor Ist-
ván a kis tekerős volt az első, 
Posta Vince, a részeges vízhordó és 
az öreg Batócs József ajánlottak se-
gítséget a paréfélék feléért. Égető 
nem mutatta, hogy mennyire örül, 
de kapott az ajánlaton. Ha exek 
hárman irtják a gyomot akkor ő a 
fiaival hozzá fog a bokrok 
irtásához. Csak gyorsabban haladnak 
s ha el is mennek kukoricát törni, 
mert a Bálint gyerek bérkukoricáján 

A szentesi csapat megérdemelte j kivül még ott volt hat hold lu>rma-
volna a döntetlent. A védelemből j dos kukoricájuk is, nem lesz nagy 

fennakadás.. Ő maga marad itt, 

Elfogtak egy bestiális 
csecsemőgyilkos anyát 

Még julius 11-én bizalmas be 
jelentes érkezett a rendőrségre, mely 
szerint Pintér Juiiánna kistökei lakos 
magzatelhajtást, vagy tiltott műtétet 
hajtott végre. 

A rendőrségen a nyomozás során 
először tagadta, majd beismerte, 
hogy élő magzatot szült, majd annak 
nyakára zsineget kötve megfojtotta 
és az illemhely padozata alá dobta. 
A szülés is ott tőrtént, nehogy szülei 
megtudjak. A rendőrség a helyszínre 
azonnal kiszáilí. A helyszíni szemle 
során valóban me£ is találták a cse-
csemőt, a nevezttt helyen, nyakán a 
zsineggel. A csecsemő mar bomlás-
nak indult. A bűnjelet beszállították 
a közkórhá." bonctani intézetébe, tör-
vényszéki boncolás végrehajtása vé-
gett. A besíiális anyát átkísérték a 
szegedi ügyészségre, ahol felelni fog 
bűntettéért. 

Julin* 27-én Makón vármegyei 
SZIM nap lesz. A csanádmegvei 
szervezeteken kivül Nagybudapest és 
környező varosok, Hódmezővásárhely, 
Szeged, Békéscsaba, Orosháza, Gyula 
SZIM szervezetei is résztves;nek az 
ünnepségen. A SZIM nap keretében 
a délelőtt folyamán nagygyűlés Íes2, 
melynek szónoka Bölósföldi Andor 
a SZIM orsz. vezető titkára és Gál 
Jenő a SZIM orsz. nevelési titkára 
lesz." 

Pirthirsk 
Szerdán, 16-án fél 8 órakor társa-

dalomtudomány munkásfőiskola hall-
gatói föltétlen jeienjenek meg. 

Pénteken, 18-án d. u. fél 8 óra 
kor pértést. Szövetkezeti kérdések. 
Előadó: Hankóczi Béla. 

Folyó hó 17-én csütörtökön este 
7 órakor a Kunfi Gárda összejöve-
telt tart a Kossuth-utca 26 szám 
alatti székházban. Kérjük a tagok 
pontos megjelenését 

KETTŐSZÁZ literes petróleum tar-
tály, üstház, tavaszi kabát eladók, 
Klauzál utca 1. 863 

FÜSZFR üzlet berendezés eladó 
megtekinthető Gál István sor 11. 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett feleségem, édes-
anyánk, anyósunk 

Pásztor Imréné 
szül.: Meleg Anna 

44 éves korában hosszú sú-
lyos szenvedés után f. hó 13-án 
meghűlt. Drflga halottunkat 
ma délután 4 órakor temetjük 
a katolikus kistemetöhe a hé-
kédi hullaháztól. 

A gyászoló család 
Lakás : Rákóczi F.-u. 153 s r . 

ÚSZÁS 
Szentes—Orosháza 5:1 (211). 
Szeged, vezette Sárosi (Budapest). 

Vasárnap a Szentesi MÁV S. E. 
úszói a kerüieii bajnokságért küz-
döttek és az úsíókongresszuson 
mutatott jó •eljesitményüket mégis 
mételve fölényesen megnyerték a ke-
rületi bajnokságot. Egy kivételével 
minden számot megnyertek. Utána 
Orosháza pólócsapatát verték :neg 
biztosan. A gólokat Veres 2, Wolff, 
Argényi, Kanász, illetve Guttcza 
dobtak. Jók: Kun? Woitf R Molnár, 
illetve Gubicza, Tóth Ezzel a győ-
zelmével a SzMÁV a II. oszt baj-
nokság első helyén ¿11 s v ló^zinü, 
győztesként bejut az I. osztályba! 

Az úszószámok részletes eredwé-
nyét holnapi számunkban hozzuk. ) 

LABDARÚGÁS 
Döntetlent érdemelt volna 

a szentest tizenegy 
Cs. Barátság—Szentesi VAOSz 

4:3 (2:1). 
Vasárnap délután Csongrádon, a 

Birátság pályán 500 néző előtt kc- * 
rüit lejátszásra a két szomszédos 5 
város VAOSz együttesének rntrkő- • 
zése. A megállapodástól eltérően a 
csongrádi VAOSz vezetőség a C*. • 
Bar/:tság bajnokcsapatát á l l í t o t t a ' 
szembe a s?entesi tizeneggyel. A 
szentesi VAOSz derekasan megállta 
Melyét a cs ngrádi oroszlánbarlang-
ban. I 

Orgovány II., a fedezetsordói Mé 
pzáros I. és Gujdár, a csatársorból 
Princz, Szemerédi és helyenként 

I Szabó játéka tünt ki. 
| A szentesi e^yüt'es az alanti ösz-
I szeállításban játszott: 
I Mészáros II, Eke, Orgovány II., 
1 Gujdár, Mészáros I., Demeter I., 
} Szemerédi, Szabó, Kréter, Princz, 
i Vecseri. 

— Darázs. — 

Zsót:'r 1., Mindszent kiváló közép 
fedezete aug. 1-cl a Szegedi AK-ho/. 
szerződött. 

M O Z I 
Kötöljük Olvasóinkkal, hogy a 

BarátsJg mozinak sikerült lekötnie 
a Király Bolondja cimü világhírű 
slágerfilmet. A film fővárosi kritikája 
elsőrangú s a lapok egyönietüen ál 
I pitják meg, hogy a kgs-zórakozta-
tóbb s egyben a legművészibb víg-
játékok egyike. Vé^igkacagja az elő-
adást, aki ezt a remek filmet meg-
nézi. A Király Bolondja szerdán és 
csütörtökön szerepel a Barátság Mozi 
műsorán. 

A lelkes szent si kísérők ereiben 
meghűlt a vér, amikor a Cs. Barát-
ság Klémer, Kovács, Justin, Somo-
gyi, Ankovics, Mosonyi, Mülner, 
Fülöp, Kapta, Baks?«, Szíráczky ösz-

R A ö i Ó 
Budapest 1. julius 15. 

8 00: Szórakoztató zene 8 50: Elő-
ad ̂ s Anton Csehovról. 9.00: Dom-
bay Gvula szalonzenekara játszik. 
12 15: Gregor KJára orgonál. 12.45: 
Fra Angdíco. Fenyvesi Jeromos elő-
adása. 13.00: Bu^ola Ede- jazz-együt-
teső játszik. 14.10: A katonai szol-
gálat filozófiája. 14.30: Sallay Jó.sef 
énekel. 15 00: Szövetkezeti negyed-
Éra. 15 15: Rádióiskola. 16.00: Iván 
Margit és Putnóki Gábor operett-
részieteket énekel. 16 40: Te és Ön. 
Orosz szerelmes versek. 17.10: P.*rt-
hiradó. 17.30: A Magyar Hadifogoly 
Hiradó. 17 35: A Vöröskereszt közle-
ményei. 18 00: Beszé'̂ etés a főváros 
közo-{tatásáról. 18 15: Orosz kamara-
zene. 18 45: Világhiradó. 19 00: Si 
belius: Finlandia. 19.15: A Magyar 
ország—Franciaország Vasutas válo-
gatott labdarugómérkő^s II. félide-
jének közvetítése az FTC pilyaról 
20 20: Előadás a stúdióban. A ki 
rályfi házassága. 21 30: Népszerű 
áriák. 22.25: Rácz Z^ga cigányzene-
kara muzsikál. 23 00: Ra;, mond Scott 
zenekara játszik. 

Főszerkesztő i Sima László. 
Felelő» szerkesztő: Szőke F e r e n c 

Feleli« kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a *BarátsAg' nyomda 

F*l*!ő« royomdav®;*i»t<» Cvaraa* L, hn»e 

törni megy a felesége meg a két 
fia... 

Az ember elgondolásai azonban 
rem mindig valósulnak meg. A leg-
előnyösebb számítások is fuccsba 
mennek sokszor. Ei a részből való 
paréiriás sem tartott sokáig. Mire a 
hét végetér*, befejeződő'' az is. A 

\ té-'i tüzrevaló kérdésé Njgymihaidon 
| is nehéz eset volt különösen az el-
j esettebb szegényeknek. Mint alföldi 
| városban, itt se volt erdő s aki a 
; nyáron a takarítás idején meg 
j nom kereste a téti fűtéshez szük-
; séges szalmát, ugyan nehéz hely-
• zeíbe került. Amíg a Nyilast ki nem 
' osztották soksn ott szereztek ma-
• guknak tözrevrJót. Ha szépszeré-
| vei nem, hát „loppal-móddal", aho-

gyan az okkal móddal szíMóigét 
I megfejelték. A városgazda adott en-

gedélyt a tüzrevaló gyűjtésére. Rész-
J böl ment az. A paré feles volt, a 
| suha, meg a satjó hatmados. A vá-
; ros a neki maradt ezt a silány tfts-
1 revalót az iposíály fűtésére hasz-
; nálta. 
; Most a kiosztás után azok, akik 

eddig is itt szereztek téli tfizrevalót 
! jelentkeztek az újgazdáknál. így kap-

tak Égetöék is három Önként jelent-
kező segítséget. De ha eddig termé-
szetes dolognak tartottak is. hogy a 
város részéből adta az írási, most 
egyszerre beszélni kezdtek róla, hogy 
mégse megy, rnég a szegény is 
nyúzna a szegényt. Égető vasa: nap 
hallotta a sugdolózás!. Össze talál-
kozott Bihari Imrével, aki d akkor 

I szervezkedő szocialisták vezetője volt, 
megkérdezte: 

— Te is nyúzásnak tartod, hogy 
a nyilasban részéből szedetjük a 
párét, meg a többi gazt? 

— Hát illetlennek tarlom, mert 
kihasználjátok a magatok hasznára 
a szorultabbak, meg nyavalyá:,abbak 
helyzetét... Nézd-e. Bálint, te jegyez-
tél pár holdat. Nagyba fog«. I, de 
szerencsés lehetsz vele. Az a paré, 
giz. gaz, szemét, amit kiirtotok utadba 
van. Aki kiirtja nem magának csinál 
hasznot, hanem neked Ha mind oda 
adod, akkor se károsodol... Még 
nyersz.. Szívesebben dolgozik aki 
vállalta... Lehet, hogy szidnak érte 
a többiek, de azt mondom neked 
add mindiből... 

— Az ehetit már kirészeltük... 
— A>: maradjon, de hétfőtől ne-

tart vissza magadnak... 
(Folytatjuk) 

Idb 1 és fél éves afl drb fiatal 

racka nőstény juh I anya kecs-
ke 2 db 7 hetes nőstény fiával et-
adó Lázár Vilmos u. 17. Ujj Sándornál 
Hirdessen lapunkban! 




