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Választások 
előtt 

Ami elmaradhatatlan volt, mert 
természetes következménye annak a 
politikai helyzetnek, amelyet az öaz-
szeesküvések és az összeesküvésben 
résztvett politikusok idéztek elö, föl-
oszlatják az 1945-ben összehívott 
nemzetgyűlési és a most alkotandó 
uj törvény értelmében országgyűlési 
fog választani Magyarország. Minden 
választás mozgalmat jelent és ugy 
érezzük, egyszer-egyszer még nem 
volt mozgalmasabb választás Magyar-
országon, mint ez az idei lesz De 
érdekesebb választás sem zajlott ínég 
le sehol a világon, mint ez a válasz-
tás lesz. A koalícióban egyesült pár-
tok jigyanis önállóan indulnak, kü-
lön listával, külön agitálnak partcél-
jaikért és mandátumaik számának 
szaporításáért, de ennek az agitáció-
nak a megegyezés értelmében tárgyi-
lagosnak kell lenni. A koalícióban 
egyesült pártok elvi alapon veszik 
föl a harcot, tehát egymást nem tá-
madhatják, nem személyeskedhetnek. 
Ez azt jelenti, hogy a választásnak 
nagyon magas színvonalú kü?delem-
nek és föltétlenül becsületes küzde-
lemnek kel! lennie. 

Mi, szociáldemokraták a meg-
egyezést föltétlenül és minden körül-
mények között megtartjuk. Nekünk 
egyébként sincsen szűkségünk arra, 
hogy mérgezett fegyverekkel indul-
junk a választási hadjáratba. A be-
csületes szókimondás baloldali pártja 
vagyunk hetvenöt esztendő ót- S°m-
mi okunk nincs arra, hogy mások 
legyünk, mint eddig voltunk, mert a 
gyalázkodás sohasem volt kenyerünk 
és küzdelmeinket elveink tiszta hir-
detésével folytattuk mindig. Nem 
mink gyalázKodtunk a múltban sem, 
hanem bennünket gyaláztak. A ránk-
hányí szenny azonban lehullott ró-
lunk, aminthogy le fog hullni most 
is, ha ar ugynevezitt ellenzéki pár-
tok részéről gyalázkodó nyelvek is-
mét megkísérlik a múltból ismert 
fegyverek alkalmazását. 

Mi nem tagadjuk azt, hogy ebből 
a választási küzdelemből megerösö-
dötten akarunk kikerülni. A?t se ta-
gadjuk, hogy meggyőződésünk sze-
rint ez az akaratunk meg is valósul. 
A lefolyt két esztendő megmutatta 
azt, hogy a Szociáldemokrata Párt 
nélkül nem lehetett egyetlen alkotást 
megvalósítani az országban s hogy 
a Szociáldemokrata Párt célkitűzései 
sokszor más emberek nyelvén szó-
laltak meg, ami esetleg alkalmat ad-
hatott az idegen tollakkal való disz-
elkedésre, de nem csökkentette a 
Szociáldemokrata Párt érdemeit. A 
Szociáldemokrata Pártnak megvan a 
maga progjamja, amelyet régen fog-
laltak irásba és abból a régi prog-
ramból sok minden megvalósult az 
elmúlt két esztendő alatt, de mi nem 
csak azért harcolunk, Hogy részlet-
eredményeket biztosítsunk, a mi cé-
lunk változatlanul egy éa ugyanaz 
és ennek a programnak a megvaló-
sításáért harcolunk akkor is, amidőn 

Súlyos cséplési visszaélés nyomára jött rá 
a kískírályságí rendőrség és a Közellátási Felügyelőség 

A cséplési ellenőrzések során a 
jelenleg Kiskirályságon dolgozó Szé-
náczki Jánoa és Szabó József csép-
lőgéptulajdonosok gépénél gyanús 
szabálytalanságokat találtak, amely-
nek során levezetett rendőri nyomo 
zásból megállapították, hogy a gya-
núsított szabálytalanságok a valóság-
nak megfelelnek. 

Ekkor teljes erővel bekapcsolódott 
a nyomozáaba a kiskirálysági rendőr-
örs és a felügyelőséggel együttesen 
órákon belül megállapították, hogy 
Szénáczki János és Szabó Józstf 
cséplőgéptulajdcfnosok Szentesen és 
Kiskirályságon 177 09 q búzát és 
11.17 q árpát vontak ei a közellátás 
elől oly módon, hogy az emiitett 
mennyiségeket nem irták be a csép-
lés] könyvekbe. 

A kihallgatás során Szénáczki Já-
nos töredelmesen beismerte bűnös-
ségét és átadta azon gazdáknak a 
névsorát, akik részére az úgyneve-
zett fekete cséplést végezte. Az ösz-
szes 24 gazdálkodó között • többen 
vannak, akik egyenként 20 30 q ga-
bonát akartak elvonni az ellátatlanok 
elől. Csépiőgéptulajd(mosok szerint 
ezek a kenyérgabonát különféle ter 
mészetbeni tartozásaik fedezésére 

akarták felhasználni, ami mint köz-
tudomású, ezidén külön is szabály-
talan cselekmény, mert a gazda ter-
mészetbeni kötelezettségeit a munka-
béren kivül csak a beszolgáltatás! 
kötelezettség teljesítése után teljesít-
heti terményben, mert a rendelet mó-
dot ad arra, hogy a természetbeni 
kötelezettséget a gazda pénzben is 
fizetheti. 

Természetesen még a helyszínen 
történt a közellátási felügyelőség ré-
széről intézkedés arra vonatkozóan, 
hogy a közellátási bűncselekményt 
elkövető felelős vezetőt azonnal le-
váltsák és helyette ott a helyszínen 
a felügyelőség vezetője felelős veze-
tőt bízott meg és kijelölte a munkás-
megbizottat is, akik az előirt foga-
dalmat ugyancsak a helyszínen meg-
jelent járási főjegyző előtt azonnal 
letették. 

A kiskirálysági Örs egészen bra-
vúros nyomozása szinte órák alatt 
leleplezte ezt a súlyos bűncselek-
ményt és egyidejűleg módot nyújtott 
atra, hogy a bűnösöknek az illeté-
kes hatóságok elé való állításával 
példás büntetést lehessen hozni azok 
ellen, akik ismételt felvilágosítások 
és felhívások után is az ellátatlanok 

kenyérfejadagját akarták veszélyez-
tetni. 

Az ügyben az összes gazdálkodót 
részben már kihallgatták, ill. kihall-
gatásuk folyamatban van, ugy, hogy 
reméljük, hogy a bűncselekményt el-
követők napokon belül a büntetőbi-
rák elé állanak. 

Mint értesültünk a'főispán, közel-
látási kormánybiztos külön átiratban 
kérte Csongrádvármegye körzeti szem-
lélőjét az Ügynek rendőrség részéről 
történő azonnali befejezésére és a 
bűnösöknek bíróság elé való állítá-
sára. 

A közellátási felügyelőség közlése 
nyomán újból figyelmeztetünk min-
denkit, főként a cséplőgéptulajdono-
sokat, hogy minden elcsépelt kenyér-
gabonát írjanak be a könyvekbe és 
a gazdák is csak azok részére szol-
gáltassanak ki kenyérgabonát, akik 
részére kenyérgabona kiszolgáltatását 
a vonatkozó közellátási rendeletek 
lehetővé teszik. Feltétlenül fontos, 
hogy olyan esetben, amikor a gazda 
nem ismeri pontosan a gabona fel-
használására vonatkozó rendeleteket 
illetékes hatósághoz forduljon felvi-
lágosítás céljából. 

A kisiparos és a kiskereskedő 

fog együtthaladni 
Beszámoló a vasárnapi nagygyűlésről 

Impozáns nagygyűlést tartottak 
vasárnap a kisiparosok és kiske-
reskedők az újjávarázsolt szentesi 
Ipartestület nagytermében. A gyűlés 
mugas színvonalának eléréséhez 
hozzájárult Deményi Lajos a Kamara 
főtitkára, dr. Mészáros Zoltán az 
IPOK főtitkára, Nádor Jenő a 
KOKSz ügyvezető alelnöke, vala-
mint a kisiparosok és kiskereskedők 

felszólalói bevezető beszédükkel, a 
felhozott problémák előadásával és 
az arra megadott hozzáértő, meg-
értő és megnyugtató válaszokkal. 
A város képviseletében megjelent 
Vajda Imre polgármester, mint I. 
fokú iparhatóság. 

A felszólalók fegyelmezetten, nyíl-
tan és őszintén ismertették problé-
máikat, amelyek a kisiparosok, kis-

kereskedők kérdéseiről és panaszai-
ról szóltak. A megjelentek és az 
előadók nagy helyesléssel, illetve 
érdeklődéssel hallgatták azokat végig. 

Fekete Antal ipartestületi elnök 
megnyitó szavai után Demény Ala-
jos emelkedett szólásra. Méltatta a 
szentesi szobafestők odaadó mun-
káját, amellyel ilyen elragadóvá 
tették a nagytermet. A Kamara a 

a mostani választásokba megindulunk: 
a szocialista állam megvalósításáért. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az 
agitáció során, még akkor is, ha a 
legnagyobb óvatossággal őrzik is 
meg a pártok azt a megállapodást, 
hogy elvi alapon vesznek részt a 
küzdelemben, történhetnek kisiklások 
és hangozhatnak el dicsekvések, mert 
hiszen ez hozzátartozik az emberi 
gyöngeségekhez, de ezek a dolgok 
nem fogják befolyásolni a szocialista 
párt tömegeit, mert az igazi szociál-
demokratának tudnia kell, hogy mi-
ért harcolt és mit ért el a párt és 

viszont azok a tömegek, amelyek 
máma párton kivül állanak és této-
váivá néznek bele a jövendőbe, ko-
molyan meg fogják gondolni azt, 
hogy melyik párt keretében találják 
meg a maguk politikáját. Mi nem 
ígérünk lehetetlenségeket, mi biztos 
talajon állunk, nem dobálunk ki 
frázisokat, amelyek buborék gyanánt 
pattognak széjjel; amit megmondunk 
azt álljuk, amit célul kitűztünk, azt 
el fogjuk érni, azt megvalósítjuk. 
Talán nagy szónak tetszik ez a ki-
jelentés, de ebben a kijelentésben 
benne van a közel nyolc évtized óta 

harcoló Szociáldemokrata Párt öntu-
data. Tudjuk mit ígérhetünk, tudjuk 
mit lehet megvalósítani, tudjuk mit 
kell megvalósítani és ennek a tuda-
tában vagyunk biztosak a mi kije-
lentéseinkben. Bizonyosak vagyunk 
benne, hogy szavunk megértést ta-
lál, bizonyosak vagyunk benne, hogy 
ez a választás a Szociáldemokrata 
Párt megerősödésén keresztül előre 
fogja vinni az ország boldogulását 
és előre fogja vinni a szociális fej-
lődésen keresztül a szocializmus 
diadalát. Érdy Antal 
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Krónikás jegyzetek 
Az elmúlt hét legfontosabb ma-

gyar eseménye a választójogi javas-
lat beterjesztése volt és hogyha min-
den úgy lesz, ahogyan emberi szá-
mítás szerint lenni kell, akkor 1945-
ben összeült nemzetgyűlés hamaro-
san bezárja kapuit és következnek 
az országgyűlési képviselő válasz-
tások. Nagyon természetes dolog, 
hogy a közérdeklődés terében a vá-
lasztások kérdése áll és az is ter-
mészetes, hogy mindenki arra ki-
vánc&i, mit fognak csinálni a meg-
szűnő nemzetgyűlés fenelegényei. 
Kétségtelen dolog, hogy a Sulyok 
párt .fejetlenné" válik. Egészen bi-
zonyos, hogy volnának pályázók, 
akik szeretnének „fej*-jé válni, de 
kérdés, hogy ez lehetséges-e. Mert 
a fej ugyan fej, de nemcsak káposzta 
fejek különbözőek, hanem a pártve-
zérek fejei is. Tartalom tekintetében. ? 
A tartalom is nem föltétlenül észt j 
jelent, hanem fifikát, rafinériát é« 
minden mást, ami a politikában kü- : 
lönösen olyan pártok szempontjából ; 
érvényesül, amelynek feladata a za- l 
vartkeltés és kellemetlenség. Külön 
ben pár nap é» meglátjuk a tok j 
híresztelt pártból mennyi marad. I 
Egyébként nem is az a lényeg, hogy 
hány párt vesz részt a választásban 
a legfontosabb az, hogy a munkás-
pártokon kivül a koalícióhoz tartozó 
Kisgazdapárt milyen jelöltekkel in-
dulnak a választásokon. 

A világpolitikában történt esemé-
nyek közül bennünket magyarokat 
legelső sorban az érdekel, hogy az 
amerikai képviselőház leszavazta a ; 
magyarországi dollársegély javaslatot. | 
A határozat nemcsak Magyarországot 
törölte a segélyezendő államok so-
rából, hanem törölte a keleti és dél-
keleteurópai államokat, tehát azokat, 
anelyek nem mentek el a második 
párizsi értekezletre. Hogy az ame-
rikai képviselőház ilyen határozatot 
fog hozni, azt sejteni lehetett. Min-
den föltétel nélkül Amerika nem ad 
segítséget, minden föltételt pedig 
nem vállalhatunk. Nem vállalnánk 
még abban az esetben sem, ha 
Amerika nem tagadta volna meg a 
segítségnyújtást. Magyarország a ma-
ga hároméves tervét úgy készítette 
ef, hogy azt a maga erejéből hajtja 
végre. Kétségtelen, hogy a segítség 
jól jött volna, mert többet tudtunk 
volna alkotni és nagyobb lépést te-
hettünk volna előre. Azonban, amint 
az eddigi munkánk eredményét lát-
juk, merjük hinni, hogy segítség 
nélkül is többet tudunk alkotni, 
mint amennyit tervezünk. 

Világpolitikában a befejeződött pá-
rizsi konferenciáról beszélnek leg-
többet. Mostmár valóságképpen áll 
előttünk az, hogy Európa kettévá-
gásáról van szó. Vagyis a Marshall 
terv és a Truman elv egy és ugyanazt 
jelenti. Azonban érdekes és főijegy-
zésre érdemes dolog, hogy ellen-
tétekről beszélnek, amelyek a fran-
cia és angolszász érdekek között 
keletkeztek. Az angolszászok neve-
zetesen Németország kérdésében, il-
letve a német acélipar újra való 
föltámasztásában ellentétbe jutottak 
a franciákkal. Hogy ez az ellentét 
mivé fog fejlődni és hol fog meg-
állani, arról egyelőre nem lehet vé-
leményt mondani. Apaffy volt er-
délyi fejedelemnek híres mondása, 
hogy „a sors majdcsak kilyukad 
valahová" ebben az esetben is áll. 
Majd lesz valahogy. Valószínű azon-
ban, hogy ebbek a kérdésben is az 
erősebb joga fog dönteni. 

Barázda. ; 

felmerült költségekhez ezer forinttal 
járult hezzá. 

A gyűlés célját érintve kijelen-
tette, hogy nem szép beszédek 
megtartására jöttünk össze, hanem 
a felszólalások meghallgatása után 
azt akarjuk, hogy a kívánt eredmé-
nyek tettekben valósuljanak meg 

Ezután több felszólalás hangzott 
el. Lénárt István cipészmester a 
kisipar szerepéről a hároméves 
tervben szólott, Csuray László a 
kisipari kölcsönről, Halász Szabó 
Ferenc az OTI-ról és az öregségi 
biztosításról, Négyesi József, Tal-
mácsi Károly, Szatjó István és 
Szőke Ferenc az anyagellátásról, 
Gyarmati István az áruellátásról és 
adókérdésről, Kornea József a kon-
tárkérdés megoldásáról, Kocsis An-
dor textilellátás biztosításáról, Bé-
ládi István a csizmadiaipari iparo-
sok sérelmeiről, Széchényi Ferenc 
a fodrászüzletek zárórájának ügyé-
ről, Orünstein Jenőné az üvegellátás-
ról beszélt, mig Huszka Lajoa ta-
kácsiparos szintén anyagellátási ne-
hézségeket ismertetett, Dragon Jó-
zsef sütőiparos pedig a sütőiparo 
sok sérelmeiről szólott. 

Demény Alajos válaszolt a fel-
merült problémákra. Az anyag és 
árukiutalásra vonatkozólag írásban 
fog felvilágosítással szolgálni. A 
kisipari kölcsönről szólva kijelen-
tette, hogy a Kamara és az IPOK 
azon lesz, hogy legalább kétmillió 
forintot folyósítsanak havonta. Az 
öregségi biztosítással kapcsolatban 
hangoztatta, hogy azt nem lehet 
néhány nap alatt tető alá hozni. 
Nem szabad ezt az igen fontos 
kérdést elhamarkodni, s ha tudtunk 

rá várni 40 esztendeig, türelmesek 
lehetünk, még egy-két hónapig. Az 
azonban lehetetlen, hogy a 10—90 
forintos havi hozzájárulás a jelenlegi 
állapotok között megfizethető legyen. 

A kontárkérdésre vonatkozólag ii 
készül a rendelettervezet. Jeíenleg 
az igazságügyminísztériumban van 
tárgyalás alatt. E szerint a kontár 
2400 forintig bírságolható. Ezzel 
kapcsolatban tervezik azt is, hogy 
az önálló iparosokat fényképes iga-
zolványokkal látják el. 

A pontáru szétosztásánál augusz-
tustól kezdve 70 százalék a vidéket 
illeti, a népességi arányszámnak 
megfelelően A kereskedők pana-
szára Demény megígérte, hogy az 
Árfelügyelet ctmü közlöny cikkeire 
felhívja az illetékesek figyelmét. 
Ezzel elejét veszik a sajtó részéről 
megindult kereskedőellenes, általá-
nosító téves információk közlésének. 

Ezután következett dr. Més^ros 
Zoltán tájékoitató előadása a kol-
lektív szerződéssel kapcsolatban. 
Külön meleg ünnepléssel fogadták 
az egybegyűltek azt a megállapítást, 
hogy a kisiparos és kiskereskedő a 
jövőben kéz a kézben fog együtt-
haladni és egyik kéz sem fogja a 
másikat elengedni, cserbenhagyni, 
hanem minden kérdésben egysége-
sen fognak fellépni. 

Nádor Jenőnek az álazövetkeze-
tekről és az adózásról megtartott 
nagy szakértelemről tanúskodó elő-
adása után Gulyás Imre a Keres-
kedő Egylet ügyvezető elnöke meg-
köszönte a közreműködést és a hall-
gatóság munkáját és a gyűlést be-
zárta. —mati— 

A Szentesi Lap 
hadifogoly szolgálata 

Tegnapi napon a következő ha-
i difoglyok érkeztek meg szeretteik 
| körébe: Kovács Ferenc, Félegyházi 
: Török János, Mátéffi Lajos, Komen-
i dát Jenő Soós-utca, Sípos József 
: szűcs mester, Jano István Alsórét, 
j Kása Bálint Derekegyháza, Beretka 
! János Fábián és Dukai János Nagy-

mágocs. Czakő László, Pusztai Jó-
zsef és Guth Péter Debrecenben, 
Csendes Sándor pedig Máramaros-
szigeten van. Érkezésük mindennap 
várható. Gránicz László még Orosz-
országban van, de a közeljövőben 
ö is elindul. 

lön a függetlenségi frontba tömörült 
öt párt mindegyikével, valamint a 
szakizervezet helyi legmagasabb szer-
vével, hogy hány szavazókőrzet fel-
állítása vált szükségessé és mi azok-
nak a területi beosztásuk. A szavazó-
körzetek végleges határait és területi 
beosztásait julius 27 ig a közigazga-
tási hatóságok falragaszok utján 
tartoznak közzétenni. 

Julius 26-ig tartoznak a helyi párt-
szervezetek és a szakszervezet egy-
egy tagjukat megjelölni, aki a pár-
tot, illetve a szakszervezetet az össze-
író bizottságban képviseli. Minden 
szavazókörzet mellé egy ilyen bizott-
ság szervezendő. Járásonként és vá-
rosonként központi összeíró bizott-
ság is szervezendő, ahová szintén 
julius 26 íg kell megnevezni a be-
küldendő elvtársakat. 

Julius 27-én déli !2 órakor az 
összeíró bizottságok és a központi 
összeíró bizottság minden tagja kö-
teles megjelenni a polgármesternél 
eskü, illetve fogadalomtétel szempont-
jából. 

Julius 26 ig tartozik az illetékes 
közigazgatási hatóság az összeiró 
bizottságok i észére a megfelelő helyi-
ségeket kijelölni. Julius 26 án a helyi 
Nemzeti Bizottság kijelöli az össze-
iró biztosokat, akik julius 26-án a 
déli 12 óráig a Nemzeti Bizottság 
által kioktatandók. Egy összeiró biz-
tosra ötvennél több ház összeírása 
nem eshetik. 

Julius 29-én tartoznak megjelenni 
az összeiró biztosok az illetékes 
szavazóköri összeiró bizottságnál, to-
vábbi utasitások végett. Ezúton is 
felhívjuk az egyes szervezetek vezető 
elvtársait, hogy a Szociáldemokraía 
Párt szentesi szervezete minden vá-
lasztási kérdésben rendelkezésükre 
áll. 

Harmincnyolc 
szavazókörzet les z 

Szentesen 
A városi főjegyzői hivataltól nyert 

értesülésünk szerint a választási 
előkészületek Szentesen is megin-
dultak. Tegnap délután történt meg 
a város szavazókörzetekre való be-
osztása. E szerint Szentesen 38 
szavazókörzet lesz. 

Megkezdődtek 

a válasstáselókés^itő 
munkálatok 

A hivatalos lap szombati száma 
közölte, a belügyminiszter rendeletét 
a választói névjegyzék összeállításá-
ról és a választásokkal kapcsolatos 
egyéb intézkedésekről. 

Hétfőn a megyei városokban a 
polgármester megállapította a szava-
zókörzetek számát. Egy szavazókör-

zethez 600 választásra jogosultnál 
többnek nem szabad esnie. Minden 
község és 5 kilóméternél távolabb 
fekvő tanyaközpont a választók szá 
mára váló tekintet nélkül önálló 
szavazókörzet. 

Julius 24 én a polgármester közli 
a helyi Nemzeti Bizottsággal és kü-

BARÁTSÁG-MOZGÓ || • 
Julius 21., 22., 23 

Megjött a legújabb MOPEX filmóriás I 

Kék rapszódia 
Gerswin éLte és muzsikája. Pazar kiállítású filmremek 

Előadások kezdete hétköznap: V« 7, l/i 9. vasárnap V« 5. V« 7. V« 9. 

A kétféle kenyér 
Köztudomásu, hogy a kormányzat 

kétféle kenyérár bevezetésének el-
rendelésével foglalkozik E szerint 
az alacsonyabb kenyérár továbbra 
is 92 fillér mar ina . A kisiparosok 
és kiskereskedők ezzel kapcsolatban 
azzal a kéréssel fordultak a kor-
mányzathoz, hogy őket feltétlenül a 
92 filléres kenyérár kategóriába so-
rozza. Az IPOK, Kamara és KOKSz 
vasárnapi kiküldöttei minden befo-
lyásukat latbavetik ezen jogos kö-
vetelés méltányolásara. 

Vasáruk; 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, rdfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

Szentes, Bartha Jánoau. 12. 
Telefonszám: 13. 

Megfelelő helyre i A l t f J A r f e 
okC 1-töl kiadnám 
másfél éves üsző borjúmat máj. l-ig. 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám 
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Bvátság Mozgó: Kék rapszódia 
Stasbedság Mozgó: 

Férjet minden nőnek! 
A statisztika azt mondja, hogy 

25—30 százalékkal több nő van a 
világon a legutolsó háború óta, mint 
férfi. Ez azt jeknti, hogy a férfiak-
ból nem lehet leszámítani a csecs-
szopókat, aggastyánokat, a holt rok-
kantakat és a férjeket sem és még 
akkor mindig hiány lesz férjekben. 
A hír amely arról szól, hogy meg-
mozdultak a nők és férfet követel-
nek minden nő számára, Ameriká-
ból érkezik. A dolog egészen ko--
moly, mert nekem is az az állás-
pontom és minden józan gondolko-
zású férfinak az az álláspontja, 
hogy a nő elsősorban feleség és 
anya legyen, és azután következik, 
hogy az én foglalkozásomat vegye 
át. Azonban az amerikai hölgyek 
bizonyára nem gondolnak erte, ha-
nem egyszerűen kimondták a pro-
gramot és amint ezelőtt fél század-
dal választójogot követeltek, azután 
a harnüntas években pizsamát, most 
a jelszó ez lett: férjet a nőknek! 
Ezt a programot meg lehet valósí-
tani, de egy módon, ha életbe lép-
tetik a többnejiiséget. Nem tudom 
az amerikai hölgyek gondoltak-e 
erre. Azt hiszem nem így gondolták 
mégsem, mert bizonyára nsajdt tu-
lajdonú" férjet szeretnének. A több-
nejűség lehet érdekes dolog, egy da-
rabig ki is bírható, de a végén kö-
vetkezik a csőd. Azt hiszem a fiata-
labb generáció, férfiakat értek, föl-
tétlenül ellene volna az „állandósított" 
többnej őségnek. Nagyon sajnálom, 
de az amerikai hölgyek követelését 
toljesithetetlennek tartom. 

(xa) 

— A jóvátételi lóigénybevétel 
helyett a helybeli állami lótenyész-
tési felügyelőség kezdeményezésére 
a szabad piacon vásárolják fel az 
e célra szükséges lovakat. A pénteki 
országos vásáron megjeleni vásárló 
bizottság, melynek tagjai dr Zimon-
kay Berialan á. e főtanácsos, Fejes 
Kálmán és Lázár Lajos főfelügyelők 
voltak, 18 db lovat vásárolt meg 
szabad kézből. A vételár az orszá-
gosan megállapított átlagárnál ma-
gasabban alakult ki : minőség sze-
rint db-ként 3—4000 forintot fizet-
tek a helyszínen s a lovakat azon-
nal el is szállították. A bizottság 
annyira meg volt a lovak minősé-
gével elégedve, hogy 8 — 10 nap 
múlva meg fogja a vásárlást ismé-
telni Felvilágosítássá! a vármegye-
házán I. e. 1 alatt a Lótenyésztési 
Felügyelőség szolgál. 

— Ügyeletes szolgálat a köz-
hivatalokban. A belügyminiszter 
rendeletben utasította a közhivata-
lok vezetőit, hogy vezessék be a 
hivatali ügyeletes szolgálatot. Julius 
25-e előtt reggel 8-tól este 8 ig, 
25-e után pedig éjjel-nappal telefon 
és rádióügyeletes szolgálatot kell tar 
tani az összes közigazgatási ható-
ságoknál. 

— Orvosok szakszervezete ma 
délután 6 órakor az OTI főorvosi 
hivatalában összejövetelt tart. Tárgy : 
Forgalmi adó ujabb megállapítása. 

Beszéljünk ismét 
a Kereskedelmi Iskoláról 

Szentes város közönsége és első 
sorban kereskedő és iparos társa-
dalma nagy megelégedéssel vette 
tudomásul a város vezetőségének és 
nem utolsó sorban a Szociáldemok-
rata Pártnak és tagjainak nagy mun-
káját, amellyel városunkben is meg-
valósították a négyéves kereskedelmi 
középiskolát. Nagyon jól tudja min-
den szentesi, hogy az erre a célra 
áldozattal fordított töke meghozza 
városunknak és megyénknek a ka-
matot, városunk és megyénk kultú-
rájának fejlesztésével. 

Nem is volt e körül semmi baj 
s még most sincs nagy baj. Nem is 
lehet ott, ahol a szülők is olyan 
határozottan követelték az iskola 
föláliitását minden áldozathozatal vál-
lalását, mint ahogy azt a szentesi 
szülők tették. De egy kis baj mégis 
csak akad akkor, amikor ugy látjuk, 
hogy a város vezetősége elmulasz-
tott egyetmást kiharcolni az illetékes 
Minisztériumban, vagy ha nem is 
mulasztott el, de helytelen ajtón ko-
pogtatott városunk ezen kívánságá-
val, sőt követelésével — és így egy-
szerűen elutasították azial, hogy 
gondoskodjon a város a költségek 
fedezéséről. 

Ezen keresztül azután adódik még 
egy-két baj a ház körül úgyhogy 
bajért nem kell a szomszédba menni, 
ilyen a többek között az is, hogy a 

városnak ki kellett volna már a ta-
nárokat is nevezni. Ez nem történt 
meg azért, mert a város yeietősége 
a minisztériumban a fentemiitett vá-
laszt kapta nem egészen illetékes 
helyről s mostmár úgy kellett hatá-
roznia 3 városi tanácsnak, hogy a 
kinevezéseket egyelőre elhalasztja, 
mert a város költségvetése — ami 
az első perctől fogva rosszúl lett 
összeállítva — nem birja el. 

így egyszerűen tudomásul is kel-
lene venni mindenkinek, ha mind-
ezekért nem kellene a felelősséget 
is felvetni, hogy miért van ez igy ? 
Mert az is fontos, hogy azok a ta-
nárok, akik ennek az iskolának a 
létét elősegítették, vagy mint egy-
szerű napszámosi népünknek, óra-
adói minőségben is biztosították az 
iskola jövőjét igen, az is fontos hogy 
most róluk is gondoskodjanak, mert 
a nyári szünet alatt is élni kell an-
nak a szegény tanárnak. 

Ajánlom a város vezetőségének, 
hogy a fentieket vegye figyelembe 
és amig nem késő kellő eréllyel ve-
rekedje ki — ott, ahol kell — azt, 
ami a városnak elengedhetetlenül 
szükséges és adja meg ezen keresz-
tül mindenkinek azt, amit egész évi 
becsületes munkája után joggal el-
várhat a várostól. 

Pintér Győző. 

Mégis csak megérte 
az a négyheti szorgos munka, amely 
idő alatt a szentesi Ipartestület 
közgyűlési termének ujrafestési 
munkái elkészültek a festőlanfolyam 
keretében. 

— Hosszú huza-vona után indult 
meg kevés pénzzel a nagy munka, 
amely részben a szentesi iparosság 
áldozatkészségéből, másrészt az 
Ipartestület vezetőségének gondos 
előrelátó gazdálkodásával valósult 
meg — mondja Fektte N. Antal 
elnök elvtársunk. 

Most, amint itt állunk, megálla-
pítjuk minden részrehajlás nélkül, 
hogy Csongrád vármegye egyik leg-
szebben, nyugodtan azt mondhatjuk, 
művészi érzékkel kifestett termében 
vagyunk. Drahos István iparművész, 
tanonciskolái tanár és Pusztai ,Józsi 
bátyánk, — mint őt családiasan 
hivjuk — már az utolsó ecsetvoná-
sokat végzik a magyar cimert kö-
rülfogó szalagokon. Itt dolgozik 
szorgalmasan Kiss Imre a szakosz-
tály elnöke, de itt van az örökifjú 
Póli „Laci bácsi" is, ő vágta a 
szebbnél szebb magyaros mintákat, 
hogy azután a fiatalok egész serege 
diszitse vele a menyezetet és a fa-
lakat. De ki ne ismerné az iparo-
sok közül a „fővegyész" Cseh Já-
nost, hiszen ő adta fiatal társainak 
reggeltől- estig a kiváló ízlésekről 
tanúskodó színeket. Köztük volt 
többször ifj. Csendes János is, aki 

nagy hozzáértéssel mindig jó szol-
gálatot tett a .családfőnek". Már 
kezdettől fogva itt dolgozik az ép-
pen mestervizsgára készülő kis 
Serki Mihály, majd Oyöngyössi 
István, Vida Szűcs, Csernus Vili és 
Bakai Laci, nagy szorgalommal, 
tudásuk legjavát adva. Voltak olya-
nok is, akik egyéb irányú elfoglalt-
ságuk miatt csak rövidebb ideig 
vették ki részüket a munkából, mint 
Lantos István, Nagy Bandi, Tihanyi, 
kis Biró, Vass és a „pici" Kádár, 
stb. Azonban a fel nem soroltak is 
részesek a sikerben, mert vagy 
szerszámokat bocsájtottak rendel-
kezésre, vagy másformában ők ¡s 
elősegítették azt. Nyugodtan állithat-
juk azt, hogy ugy a mesterek, mint 
a segédek kivétel nélkül résztvettek 
a tanfolyamon és hisszük, hogy a 
jövő évi tanfolyam még nagyobb 
sikerrel zárul. 

Külön érdekessége a nagy terem-
nek a sok-sok iparoscimer, amelyet 
Drahos István elgondolása alapján 
illesztettek be a falon lévő gyönyörű 
magyar minták közé. 

Most a tanfolyam végeztével, lát-
hatja minden iparos, hogy érdemes 
volt az áldozatokat meghozni. A 
gyönyörű teljesítmény láttán meg-
fogadják magukban, azok is, akik 
talán nem vettek részt a tanfolya-
mon, hogy a jövőben ők is be fog-
nak kapcsolódni. 

Mttyar-Flnn 
kereskedelmi egyezmény 

Rónai Sándor elvtárs, kereskede-
lem és szövetkezetügyi miniszter az 
elmúlt .héten Moszkvában irta alá a 
kereskedelmi egyezményt, majd a 
szovjet fővárosból Finnországba uta-
zott és szombaton délben Helsinki-
ben aláirta a finn-magyar kereske-
delmi egyezményt. 

Járműrazzia 
Szentesen 

Az utóbbi időben nagyon elsza-
porodott a sötétség beálltával kivi-
lágítás nélkül közlekedők száma. Ez 
forgalmi biztonság szempontjából 
nagyon veszélyes, éppen ezért tűr-
hetetlen. A szentesi rendőrkapitány-
ság ezért raziákkal fogja ellenőrizni 
és a kihágókat példásan megbün-
teti. Az első ilyen razzia alkalmával 
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a következő kihágási esetek fordul-
tak elö: 

Német Ferenc kocsiján tábla nem 
volt és lámpa nélkül közlekedett. A 
következő kerékpárosok lámpa nél-
kül közlekedtek: Müller János, Szabó 
László, Badár Antal és Doma Dá-
nlel. Zeke Imrénél ezen felül még 
kerékpárigazolvány sem volt. Meg-
idult ellenük a kihágási eljárás. 

Választójogunk 
Felszóllitjuk választásra jogosult 

elvtársainkat, hogy a közelgő válasz-
tásokkal kapcsolatosan kisérjék fi-
gyelemmel, vájjon nem marádtak-e 
ki a választói névjegyzékből. Nem-
csak jogunk, de kötelességünk is 
választási jogosultságunkat biztosí-
tani. A közelgő választásokon az 
ország népe vizsgázik s tesz bizony-
ságot a demokrácia iránti hűségről. 
Pártunknak, a végzett munka ará-
nyában, megerősödve, a magyar 
dolgozók hatalmas képviselőjeként 
kell kikerülnie a küzdelemből. Ezért 
hangsúlyozzuk a fentieket. Lapunk 
esetenként m i n d e n tájékoztatást 
megad. Kisérjük figyelemmel a Szen-
tesi Lap választási hireit. 

Szeptemberben 
megnyílik a 

kereskedelmi iskola 
Lapunk máshelyén Pintér Győző 

elvtársunk tollából részletesen fog-
lalkozikunk a kereskedelmi középis-
kola problémáival. Az üggyel kap-
csolatban felkerestük Vajda Imre 
polgármestert, aki a következőket 
mondotta : Karácsonyi ^Ferenc főis-
pán személyesen visz föl egy fölira-
tot a kereskedelmi minisztériumba, 
amelyben sügős államsegélyt kérünk 
és a személyi kiadások fedezését. De 
mindenkit megnyugtathatok, hogy e 
tárgyalás eredményétől teljesen füg-
getlenül is, a kereskedelmi középis-
kola szeptemberben megnyitja kapuit. 

M O Z I 
A legkiválóbb film fut ma és 

holnap a Barátság Moziban: A kék 
rapszódia. Most valóban nem frázis, 
amikor figyelmeztetjük azokat, akik 
a filmet meg akarják nézni, hogy 
ajánlatos a jegyekről elővételben 
gondoskodni. A film rövid tartalma 
a következő: 

George Gershwin, a világhírű 
jazzkomponista karrierjét a Swane 
című dal indította el, amelyet Al 
Jolson énekelt. A fiatal komponista 
ősz mestere: Frank professzor és 
Paul Whiteman tanácsára azonban a 
komoly muzsika felé fordul és 
megkonponálja hires jazz szimfóniá-
ját, a Rhapsody in Bluet, amely 
diadalmas sikert arat. Azat.in Pá-
rizsba megy és uj sikerei követ-
keznek, szerelmi élete azonban in-
gadozik Julié Adams énekesnő és 
Christe Gilbert festőmüvésző között. 
A film befejezése drámai. 

Hirdetmény 
A 102.060/1947. K. M. sz. rende-

let alapján közhírré teszem, hogy a 
cukorjegy szelvények beváltási határ-
ideje az érvényességi hónap utolsó 
napja. Tehát a kiskereskedő a fo-
gyasztó szelvényeit az érvényességi 
hónap utolsó napjáig fogadhatja el. 
A nagykereskedő a kiskereskedőtől 
a szelvényeket az érvényességi hóna-
pot követő hónap 10. napjáig fogad-
hatja el. 



Vigyázat! Magyarország határai felé közeleg 

a kolorádóí burgonyabogár 
A burgonyatermesztésünket ve-

szélyeztető kolorádóí burgonyabogár 
nyugatról keletre irányuló terjedésé-
vel hazánk határaihoz közeledik. E 
bogár szaporodására és falánkságára 
jelemző, hogy egy nőstény szaporu-
lata 2 év alatt 2 hold burgonyaföl-
det lephet meg és semmisítheti meg 
ennek várható termését. Meghono-
sodása után, burgonya csak sok ki-

Kívánság 
A konyhakertéazetnek három igen 

súlyos problémával kell számolni és 
küzkődni állandóan. Első a szántás 
ősszel va?ó elvégzése, második a 
trágyabeszerzés és harmadik a lo-
csoláshoz szükséges viz előterem-
tése, De e három igen súlyos pro-
b éma között a legsúlyosabb mégis 
a szántás problémája. Tekintettel 
arra, hogy a konyhakertész az őszi-
ek termesztését igencsak második 
termésnek szokta alkalmazni, mely-
nek következtében ez a második ter-
més rendszerint belenyúlik az októ-
ber második félébe, sőt nem ritka 
esetben november el>ö felébe is, 
mire a szedés lehetősége fentáll. 
Erre az időre igencsak beszokott kö-
szönteni az esős évszak, melynek 
következtében csak igen ritka eset-
ben adódik, hogy a kertész fel is 
bir szántani. Ennek a legtöbb eset-
ben az az oka, hogy ezidöszerint 
traktoraink ilyen későn a mi kötött 
talajunkon nem igen alkalmasak, a 
szántásra, mihelyt a talaj komolyab-
ban elnedvesedik, nemképesek szán-
tást végezni, mert minduntalan meg-
kaparnak a kerekek. Innen adódik 
az, hogy valahogy mégis összeki-
nozzuk a szántást, de a legtöbb 
esetben a traktor kereke mélyebben 
jár a földben, mint az eke. Ami vi-
szont azt eredményezi, hogy kétsze-
res munkával is a legtöbb esetben 
a termés eredménye 60—70 Vros 
tud lenni. 

Fentiek arra készttetik a kertésze-
ket, hogy amennyiben má3 hivatá-
sos traktorkezelők és tulajdonosok 
nem hajlandók beállítani Szentesen 
egy pár olyan traktort, amelyekkel 
sáros időben is lehet biztonságosan 
dolgozni, ezt kénytelenek lesznek a 
kertészek maguk saját erejükből 
megcsinálni. Ugyanis nem kevesebb-
ről van szó. mintegy 50— 60 lóerős 
hernyótalpas, vagy első hátsó ten-
gelyre meghajtott traktorokról, me-
lyekkel aztán tetszés szerint lehet a 
földet megszántani, sőt ezt lehet 
eszközölni még akkor is, amikor 
beáll az őszi esőzés. Fentiekre való 
tekintettel felhívom a konyhakerté-
szeket, valamint a Földműves Szö-
vetkezetet és Traktor Szövetkezetet, 
hogy julius 27-én de. 10 órakor 
mindazok, akiket a fenti kérdés ér-
dekel, értekezletre jöjjenek össze a 
Bocskay utcai munkás otthonba. 

Anyakönyvi hírek 
Születés: Czuczi Erzsébet, Be-

rényi Margit, Horváth Mária, Szabó 
László, Vass Katalin, Kovác* Mária, 
Bór Nagy Margit, Szakái Borbála, 
Fekete Ilona, Antal Antal, Csikós 
László, Fekete István, Várkonyi 
Oyula, Kovács Zsuzaánna, Oergely 
László, Lázár Borbála, Székely Péter 
Ujj Ferenc, Kozák János, Szatmári 
Nagy Erzsébet, Ujj Jolánka, Varga 
PáJ, Orsós Sándor, Kiss Mária, 
Papp László,L*kos Klára, Fejes Mi-
Tály, Papp Márta, Butyka Ferenc, 
hési Vas János, Fülöp Erzsébef, 

adással járó védőmunkák elvégzésé-
vel termelhető. 

A termelők, amennyiben a bogár 
megjelenését észreveszik, a gyanús 
bogárból, lárvából, tojáscsomóból 
vagy bábból jól zárható edényben a 
lelőhely közlésével az elsőfokú közi-
gazgatási hatóságnak mintát adjon 
át és a lelőhelyet karóval jelölje 
meg. 

Vajda Ferec, Dóczi Gábor, Balog 
Szabó Erzsébet, Török Gé<a, Faur 
Mária, Szamosközi Mária, Sipos Ka-
talin, Maikócs Valéria, Földvár N-
László, Csapó László, Kovács Lajos, 
Szécsényi Imre, Hegedűs István, 
Papp István, Joó István, Koplándi 
Erzsébet, Mácsai Erzsébet, Szarka 
Sándor, Terenyi Tibor. 

Házasság: ifj. Ambrúzs József — 
Juhász Erzsébet, Kelemen Péter — 
Szántó Juliánná, Boros László — 
Puskás Veronika, ifj. Bunki Márton 
Ligetfalvi, Valéria, Barcza Zoltán 
Oyovai Mária, Rozgonyi Lajos — 
Négyesi Franciska. 

Halálozás: özv. Kökény Antalné, 
Négyesi Juliánná 85 éves, özv. Ko-
vács Sándorné, Fábián Tóth Éva 82, 
Fazekas Bálint 46, Kiss Benedek 68, 
Vass Antal 69, Lázár Borbála 6 na-
pos, Takács Pál 77 éves, özv. Ber-
kec Mátyásné, Szarvas Ápnes 89, 
Elek Julianna 50, Bódi Pái 6 hóna-
pos, Varga Károly 73 éves, Paksi 
Franciska 19, Dóczi Gábor 2 óra, 
Szűcs Lajos 67 éves, Hidas Józsefné, 
Molnár Etelka 40, Monori János 68, 
Böszörményi Imréné, Polgár Mária 
58, Molnár Mihály 7 napos, Bubla 
Zoltán 76 éves, Pásztor Imréné, 
Meleg Anna 44, Szécsényi Imre 8 
óra, Takács Sándorné, Pengő Eszter 
37 évesek. 

r S P O R T ~ | 
LABDARÚGÁS 

Szentesi MÁV—Szarvasi S. E . 
3:1 (2:1). 

500 néző, vezette Szentirmay. 
Gyér S/ámú drukkoló előtt futott 

ki a két csapat. 
Sz. MÁV: Zsoldos, Koós, Demeter 

II (SzMTE), Rima, Fazekas, Soós, 
Váradi, Juhász, Szabó (SzMTE), 
Szabó D,, Szalay (Dóczi). 

Szarvas: Baranyai. Janurik, Kere-
kes I., Demcsák, Gőrgely, Podma-
niczky, Fabi, Szalai, Suiagyik, Ke-
rekes II., Sinka. 

Az erősen tartalékosan kiálló csa-
patok szezon előtti, edzéshiányt mu-
tató játékot nyújtottak. Szalay szép 
lefutásai, valamint Demeter nyugodt 
és biztos játéka emeíhető ki, más-
részt Kerekei II. és Sinka veszélyes 
akciói váltottak ki nagyobb érdek-
lődést a sokizor unatkozó nézők-
ből. 

Már a harmadik percben Szalay 
szépee elhúz őrzője mellett s 1.0 a 
MÁV javara. A vendégek is próbál-
nak lefutásokkal egyenlíteni de a 
védők jó barátságban állanak a sze-
rencsével. A 10. percben Szabó 
Dénes nyugodtan beteszi a bőrt. 
2:0 a MÁV javára. 30. percben Ke-
rekes szépen laposan lő é« 2:l-re 
szépít. 

A második félidőben a MÁV át-
csoportosít. Dóczi beáll jobbszélsőnek 
Fazekas lesz a középcsatár. Mindkét 
csapat kezd éledni s helyenként 
szép lefutásokkal próbálkoznak az 

I eredményen változtatni. A 7. perc-
ben Fazekas okosan teszi ki Szalayt 
s máris 3:1 az eredmény. A ven-
dégcsapat most erélyes játékba kezd. 
Sok a tisztátalanság mindkét részről 
az eredmény azonban nem változik. 
A játékvezető nem követett el lé-
nyeges hibát. 

— Vecaeri — 

RÁDIÓ 
Budapest I. julius 22. 

7.80: Izraelita vallásos félóra 8: 
; Szórakoztató zene. 9: Jazz-együttes, 
i 12.15: Dános Lili zongorázik. 12.40: 

Előadás Holbeinről, a festőről. 13: 
Jáki Tóth Pál szalonzenekara. 14.10: 
Beszélgetés a ma>githíd építőivel. 
14.30: Farkas Ilona énekel, Molnár 
Anna hárfázik. 15: Szövetkezeti ne-
gyedóra. 16: Az amerikai Vöröske-
reszt a magyar dolgozókért. 16.15: 
Rádiójáték hanglemezekkel. 16.40: 
Petőfi világa. 18: Hanglemez. 18.15: 
Mit üzen a rádió? 18 45: Világhir-
adó. 19: Wagner müveiből. 10 25: 
A varsói felkelés emiékümepc. 23: 
Zenekari müvek. 

Pftrthirek 
Folyó hó 22-én kedden este fél 8 

órakor női pártszervezeti csoport 
pártestje. Előadó Szőke Ferenc. 

Folyó hó 23 án szerdán este 8 
óraKor a Társadalom Tudományi 
Főiskola hallgatói részére összejöve-
tel. 

Folyó hö 25-én pénteken este a 
Pártszervezet helyiségében párlest. 
Az aktuális politikai helyzet éó a 
választásokról. Tag-ági könyvét min-
denki hozza magával. 

A Rendező Gárda tagjai vasárnap 
reggel fél 9 órára fontos ügyben 
jelenjenek meg a pártszékházban. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy Csongrád 

vármegye a l i spánja 6300—1947. 
számú hátátozatával a fábiánsebes-
tyén-békési útra 1947 julius hó 28 
án reggel 9 órakor, a nagykirályság-
ecseri útra 1947. julius hó 28 án 
délelőtt 11 órakor és a Szentes-berki 
útra 1947. juliui hó 29 én reggel 8 
órakor közigazgatási heiys/.ini bejá-
rást tűzött ki. A fábiánsebeatyén-
békési és a nagykirály&ág-ecseri 
útra vonatkozólag az eperjesi kiren-
deltség, a berki útra vonatkozólag 
pedig a szentesi Államépiiészeti hi-
vatal épülete jelöltetet! meg, mint 
összejöveteli hely. 

A vonatkozó iervek az ÁlLimépi-
tészeti Hivatalnél közszemlére vannak 
kitéve, az érdeklődők azokat, a hi-
vatalos órák alatt megtekinthetik és 
3 szükséges felvilágosításokat meg-
kaphatják. 
888. Polgármester 

Felhívás 
Felhívom a kúttársaság elnökét 

hogy a társasági tagok vlzhaszná 
latát szigorúan ellenőrizzék. A tagok 
csak annyi vizet használhatnak, 
amennyit az engedélyokirat megje-
lölt. Evégből elrendelem és a kút-
társasági elnököket kötelezem, hogy 
az egyes társasági tagok becsatla-
kozásánál a közterületen szabályozó 
szelepeket 14 napon belül szereljék 
fel és azt az engedélyezett vízmeny-
nyiségnek szabályozzák le. Ugy a 
szabályzószelepek felszerelését, mint 
a vízhasználatot ellenőrizni fogom 
és szabálytalanság esetén — tekin-
tettel a nagyfokú vízhiányra — a 
legszigorúbb megtorlást fogom al-
kalmazni. 

Polgármester 
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A NYILASBAN 

Irta: Sima László 
10. VIII 

Ez ellen alig volt apelláta. Égető-
né egy keveset durúzsolt, hogy nem 
szabad pazarolni a pénzt, de végül 
is belenyugodott. De akkor aztán 
felcsattant mikor meghallotta, hogy 
a jövő héttől kezdve a segítők min-
diből végzik az irtást. Kérdezte: ki 
eszelte ki ezt a szörnyűséget, hát 
már eztán az egyik szegény lenyúz-
za a másik szegény bőrét... Égető 
nyugodtan hallgatta a felesége ki-
fakadásait, amikre ei voit készülve. 
Nagyon higgadtan válaszolt: 

— Látod éppen ezért adom ne-
kik mindiből azt a gyomot, mert 
nem akarom azt hallani, hogy 
én a szegény ember lenyúzom a má-
sik, nálam még szegényebbről az 
irhát... 

— Aztán, melyik volt az az or-
cátlan, melyik kérte? — visított az 
asszony hangja. 

— Egyik se kérte, — volt a ke-
mény válasz. Még nem is tudják. 
De hallottam a suttogást a piacon... 

— Én is hallottam, de nem a 
piacin, hanem Győrfi gazduram fik-
ciózoU róla, hogy milyen jó nekünk 
felesbe adjuk a pírét, pedig adhat-
nók harmadából is. 

Égetőné már a levegő után kap-
kodott és újabb kirohanásra készült 
de amint szembenézett az urával s 
látta annak komoly arcát, jobbnak 
látta, hogyha nem rrősködik. Na-
gyon dübOs volt pedig, mert vevők 
jelentkeztek a kitermelt gyomfélékre 
s úgy gondolta a két iskolásnak té-
liruhát vesz az árából. Erről a szán-
dékról nem szólt az urának. Dur-
cásan nézett maga elé. Nem akart 
enni se. Égető gondolta, nogy fele-
ségének valami szándéka volt, ami 
most meghiúsult. Meg akarta bé-
kíteni az asszonyt. Oda szólt hozzá: 

— Hallod e, hékás, ne csinálj 
olyan képet, mint akinek korpaci-
bere se jutott. Ne savaid olysn na-
gyon ezt a feles párét. Négy kocsi 
rőzsét kapsz helyette, meg tied lesz 
az a puré is, amit mi gyomlálunk ki... 

Az asszony arcán elsimultak a 
ráncok. Megnyugodva felelt: 

— Jól van, apja, abból tudok a 
két iskolásnak téiiruhát venni... Arra 
szántam a páré árát... Hanem azért 
csak megmondom, hogy kend bo-
londul jólelkű Ha meghallják, fél-
város Gábor Pistája oda jön hoz-
zánk pari t irtani... 

— Attól nefélj, — nevetett az 
emlíer, — de ha jönnek még hár-
man én nem bánom, mert akkor 
mink már nem irtjuk a gazt, hanem 
megfogjuk a csákányt, neki megyünk 
a bokroknak, surjának.. 

Felhivás! 
Tudomásomra jutott, hogy egyes 

helyeken a cséplés alkalmával I. 
II. osztályú búzát nem különítik el, 

Felhívom a cséplőgépíulajdonoso-
kat, és cséplőgép vezetőket, hogy a 
cséplésnél kapott I., II. osztályá 
gabona és az úgynevezett „ocsu" 
elkülöníthető, de az I., II osztályú 
mennyiséget a cséplési naplóban és 
az eredménylapon együtesen kell 
feltüntetni, az „ocsút* pedig külön 
kell feljegyezni. Az ocsuban 2 száza-
léknál több búza (kenyérgabona 
nem Iehe>.) 
872 Polgármester 
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