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Búcsúzkodás I Szőke Ferenc elvtárs közbenjárására 

biztosítják a Jugoszláviában Az 1945 ben összeült nemzet-
gyűlés végzete betelt: a köztársa-
sági elnök pénteken feloszlatta. 
Minden elmúlás, ennek a nemzet-
gyűlésnek az elmúlása is bizonyos 
melankóliát ébreszt az emberben. 
Qondolatok keletkeznek. Megemlé-
kezések élednek fel és akarva, nem 
akarva az elmúlttal foglalkozik az 
ember. Az 1945 ben összeült ma-
gyar nemzetgyűlés elé sokszoros 
nagy reménységgel nézett az or-
szág egész kőiön^ége Minden osz 
tály, minden foglalközás, minden 
politikai páríárnyalat várt valamit. 
Sokat, kevesebbet, a szerint, kinek 
milyen volt a vérmérséklete és a 
fantáziája. Hozzá kell azonban ten-
nünk ehhez a megállapításhoz azt 
is, hogy nemcsak azok vártak sokat 
ettől a nemytgy üléstől, akik az or-
szág újjáépítését akarták, akik az 
uj Magyarországot demokratikusnak 
anarták kiépíteni, hanem azok is, 
akik az 1944-es összeomlás kövel-
keltében beállott uj irányzatnak a 
megsemmisítésére törekedtek. 

Hogy a munkáspártok és a Pa-
rasztpárt kétségtelenül és minden 
körülmények közötr, minden akadá-
lyokon át a demokrácia kiépítésére 
és intézményes biztosítására tőre 
kedtek, az kétségtelen volt a nem-
zetgyűlés össseülése pillanatában is 
és valószinüleg tetszett, hogy a par-
lament többségi pártja a Független 
Kisgazdapárt is, ha nem is olyan 
éles határozottsággal, mint a munkás-
partok, de mégis a demokrácia ki-
építésére törekszik, és így akarja 
biztosítani Magyarországnak tisztes 
helyét az euiópaí nemzetek sorában. 
Kétségtelen volt ellenben az is, hogy 
egy akkora testületben, mint a ma-
gyar nemzetgyűlés meghuzódn .k 
reakciós elemek is és sokan fognak 
akadni elv nélküli emberek. A nem-
zetgyűlés munkája eleinte nem mu-
tatott zökkenőt, a megbízhatatlan 
és kétes elemek jelentkezése csak 
kb. egy fél esztendővel később je-
lentkezett és akkor tünt ki, hogy a 
nemzetgyűlés többségi pártja búvó-
helye lett a reakciónak, hogy egész 
sereg olyan képviselő foglal helyet 
ennek a pártnak a padsoraiban, 
akik visszasírják és vissza akarják 
hozni az eltemetett multat. Ha az 
ember föllapozza a történelmet és 
átalakulással viaskodó népek his-
tóriáját leszi tanulmány tárgyává, 
kétségtelenül megtalálja azokat a 
jelenségeket, amelyek a mult vissza-
állítását célozzák. De példa nélküli 
eset a történelemben, hogy egy par-
lamentnek legnagyobb pártja, amely 
polgári alapon ugyan, de mégis a 
szabadság, a haladás és a demo-
krácia jelszavát irta zászlóira, annyi, 
a párt programjával szöges ellen-
tétben álló nézetet valló tagot fog-
lalt volna magában, mint amennyit 
a magyar Kisgazdapárt. Természetes 
dolog, hogy meg kellett indulni 
annak a folyamatnak, amely ezektől 
az elemektől megszabadítja a pár-
tot, igy létesült a pártonkivühek 
csoportja, a Szabadságpárt, de még 

dolgozó építőmunkások fejadagját 
A 24 Jugoszláviába dolgozó épitő 

munkás azzal a kéréssel fordult 
Szőke Ferenc etvtárshoz, hogy ré-
szükre a fejadagot távollétükben is 
birtosftsáK. Tegnap Szőke Ferenc 
elvtárs értekezést folytatott a közel-
látási felügyelőséggel ahol Ígéretet 
kapott arra, hogy a 24 szemesi 
épitőmunkás számúra a fejadagot 
biztosítják. így mer oldást 
a kérdés, s a hazatérő építőmunká-
sok nem lesznek kénytelenek jegyre 
beszerezni kenyerüke!. 

Nem célunk, hogy minden alkal 
mat, mikor a munkások részérc nem 
előnyt, hanem csak jogi védelmet 
biztosítjuk kihasználjuk agitációs cél-
ra. De ez az eset is bizonyítja, 
hogy egyes rágalmazások és befek-
tetf-si kísérletezésekkel szebben azok 
az enibtj-ek, akik a Szoci ldcmo-
kiata Pártot Szenteden vezetik tu-
datában vannak kötelességüknek és 
niegteszik, ami az adott körülmé-
nyek között lehetséges. 

Kenyérgabona pótkiutalás 
Hankóczi Béla elvtárs a tegnapi 

napon érkezett haza Budapestről, 
ahol az illetékes minisztériumokban 
tárgyalásokat folytatott. 

Sikerült elintézni a minisztérium-
ban — mondotta - - a pótkiutalást. 
Tehát azoknak a községeknek, ahol 
a kenyérgabona elfogyott, a minisz-
térium az ellátatlanok száma szerint 
meghatározott pótkiuhlást fog adni. 

A Szociáldemokrata Párt azon elő-
terjesztésének sikerült érvényt sze-
rezni, hogy a minisztérium a nap-
közi otthonokat és a gyermekkórhá-
zat külön élelmiszerek és tápszerek 

kiutalásával támogassa. Az illetékes 
osztályvezető a legnagyobb meg-
értéssel fogadott és ígéretet tett, hogy 
amint a kérdéses létszámot közölni 
fogjuk, a minisztérium megfelelő 
mennyiségű rizs, konzerv és lekvár 
kiutalásban fogja részesíteni ezeket 
a szociális szerveket. 

Befejezésül hozzátette még Han-
kóczi elvtárs, hogy megtárgyalták a 
helyi ellátás összes problémáit és 
minden kérdésben a legmesszebb-
menő támogatásban fogja részesíteni 
megyénket a minisztérium. 

A Szentesi Lap 
hadifogoly szolgálata 

A hadifogolyfogadó bizottságtól 
nyert értesülés alapján örömmel kö-
zölhetjük, hogy a mai napig közei-
száz szentesi hadifogoly tért vissza 
szeretettei közzé. 

A tegnapi napon a következő ha-
difoglyok jöttek haza: Vajda Antal 
László, Vecseri István, Széli István, 
Kiss Lajos, Vass Antal, Demcsák 
Mihály, Marton István, Borsos Antal 
gr. Tisza István-u. 43. sz. és Török 
József. 

Üzenetek és hirek : Pataki András-
ról Szt. Anna u. 4 Butyka Mihály-
ról Lőrinc-u. 16. é< Tóth Imre fu-

varosról hirt hozott Borsos Antal gr. 
Tisza István-u. 43. Papp Sándorral 
(Lágerszám 7126) Nikolajevben talál 
kozot. Sándor Lajos Mezőhegyes 
VI. major. Dudás Szabó Imréről 
(trafikos fia Nagygörgös-utca) érte-
sítést hozott Kovács Lajos Hódmező-
vásárhely Juhász-u. 27. szám. 

Lapzártakor érkezett jelentés sze-
rint a tegnap déli vonattal érkezett 
Zsoldos János. — Qránicz István-
ról pedig értesítést hozott Nyéri 
Sándor Csongrád, Oyökér-u. 30. 
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Világpolitikai 
események 

Szovjet válass Amerikának a ja . 
pán béke ügyében — Vádirat & 
polgári ellenzék vezetője ellen. — 

Harook Indonéziában 

Az amerikai külügyminisztérium 
szóvivője közölte, hogy megérkezett 
a Szovjetunió válasza az amerikai 
külügyminisztériumba a jápán ügyben. 
Amerika a Szovjetunióhoz intézett 
levelében azt kérte, hogy tizenegy 
hatalmi értekezletet hívjanak össze a 
japán békeszerződés megtárgyalására. 
A szóvivők szerint az erre adott 
szoyjet válasz inkább ellenjavaslat-
nak, mint elutasításnak tekinthető. 
Egyébként az amerikai külügymi-
nisztérium most tanulmányozza a 
jegyzéket. 

A szófiai államügyészség elkészí-
tette a vádiratot a bolgár reakciós 
ellenzéki parasztpárt vezere ellen. E 
szerint fegyveres államcsíny! szerve-
zed amelyhez megnyert több magas-
rsngu tisztet is. Az ellenzék vezére 
ezenkívül több cikkben támadta a 
bolgár hadsereget. „ 

A holland-indonéz háború válto-
zatlan hevességgel folyik. A techni-
kai fölényben levő hollandok a jávai 
hadszíntér több pontján előnyomul-
tak. Az indonézek szerint a hollan-
dok japán segítséggel harcolnak. 
Erre vall az is, hogy egy leiött hol-
land repülőgépből kiugró személyzet 
három elfogott tagja közül kettő ja-
pán volt. 

Indonézia miniszterelnöke Indiába 
érkezett, ahol kérte, hogy az indonéz 
szabadságharcosok támogatására to-
borozzanak nemzetközi haderőt. 

Indonézia függetlenségéért küzdő 
amerikai bizottság levelet intézett 
Marshall külügyminiszterhez, amely-
ben tiltakozott az ellen, hogy a hol-
landok amerikai fegyverek és köl-
csön igénybevételével harcolnak az 
indonézek ellen. A bizottság kérte, 
hogy Indonézia ügyét haladéktalanul 
terjesszék a Biztonsági Tanács elé. 

A biztonsági tanács tagfelvételi 
bizottsága hétfőn dönt albánia felvé-
telével kapcsolatban aról, vajon a 
korfui ügyet figyelembe veszi-e. 

Elfogták a burmai miniszterek négy 
merénylőjét, az ötödik megszököd. 

mindig kimaradtak nagyon számo-
san a pártból akik a reakció hivei 
voltak 8 a megdöbbenés erejével 
hatott az, amikor kitűnt, hogy a 
többségi párt hivatalos vezére a 
magyar miniszterelnök is az árulók 
sorába tartozik. 

Pénteken elnöki kézirattal felosz-
latták a nemzetgyűlést. Bucsuzko-
dunk tőle. Tárgyilagosan meg kell . 
állapitanunk, hogy nagy munkát I 

végzett, országépitö munkát végzett. 
Meg kell állapitanunk, hogy meg-
teremtette a magyar köztársaságot, 
lerakta az alapját olyan átalakulás-
nak, amely biztosítja a a szociális 
állam kiépülését. Megállapíthatjuk, 
hogy ebben a parlamentben a ha-
ladás és a jövő építését a munkás-
pártok képviselték 8 hogy az alko-
tásokban nem nagy hanggal, nem 
dicsekedésekkel, de az első helyet 

a Szociáldemokrata Párt több mint 
hét évtizedes programja volt az alap, 
amelyből minden kiindult és ame-
lyek megvalósításáért kellett harcol-
ni. A régi krónikás, amidőn a mul-
tak históriáját följegyezte azzal zárta 
le irását, amivel mi is bucsuzunk a 
a föloszlatott nemzetgyűléstől: »Em-
lékét a jóról megdicsérve, mi rosz-
szat tett el nem feledve, őrizzük 
meg." Érdy Antal 
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a választási 
és a reakciósoknak nincs választójoga 
Évfordulón 

Ma Szent Anna napja van, amely 
a szentesi búcsú napja. Nagyon ke-
vesen tudják, hogy miért erre a 
napra esik a szentesi búcsú és hogy 
ez a nap, julius 26.-a, Szentes tör-
ténetének egyik igen nevezetes napja. 
Ezen a mai juliusi 26-án déli 12 
órakor lesz kétszáz esztendeje annak, 
hogy a szentesi templomot elvették 
a szentesi reformátusoktól és átad-
ták a szentesi katolikusoknak s hogy 
ezen a napon alakult meg a szentesi 
római katolikus egyház. A ma em-
bere, amikor visszanéz azokra az i 
időkre és egy pillanatra megütközik j 
a dolgokon és értelmetlenül néz 
maga elé, miért kellett egyik egy- : 

háztól elvenni a templomot, hogy 
azt egy másik felekezetnek adják át, , 
nem gondol arra, hogy 1747 a Reg- j 
num Mariánum korszakába esett, 
amikor a vallás szabadság elméleti-
leg biztosítva volt az országban, j 
gyakorlatilag azonban attól függött, j 
hogy ki ügyel fel a vallás szabadság . 
biztosítására, vagy ki akarja a vallás j 
szabadságot lábbal tiporni. A ma . 
embere nehezen tud beleilleszkedni i 
abba a gondolatba, hogy van egy 
uralkodó egyház és vannak tűrt, I 
vagy nem isy egészen türt felekeze- ; 
tek, amelyeket a hatalom úgy üldöz, i 
ahogy akar. Nehezen tudja megér- \ 
teni, hogy a tizennyolcadik század • 
közepén, negyven esztendővel a fran- ; 
cia forradalom kitörése előtt, a re- ! 
formátusokat úgy tekintették Magyar-
országon, mint a lemult idők folya-
mán a szocialista munkásokat, hogy 
őket sem jog, sem igazság meg 
nem illeti, a hatalom ökle lecsap 
rájuk, tík van rá ok, ha nincs rá 
ok. Merthiszen a hatalomnak tulaj- ' 
donképpen mindig megvan rá az \ 
oka : a neki nem tetsző csoportot » 
egyszerűen meg akarja semmisíteni • 
legyen az vallásfelekezet, legyen az j 
politikai párt. A török uralom után 
újraéledő Szentes tiszta református j 
hely volt. III. Károly megengedte > 
báró Harrucktrn Jánosnak, hogy | 
Szentesre amely akkor 7—800 lakos- | 
sal birt csak, tisztán reformátusokat 
telepitsen s igy lett Szentes az akkori 
időkben egy ötezer lakosságú tiszta 
református város. A városnak meg-
volt a temploma, a mai katolikus 
templom helyén. Valamikor 1545 
körül lehetett ez a templom refor-
mátus templom, amikor Gerendásy 
Balázs, a szentesi egyház lelkipász-
tora minden hivővel együtt fölvette 
a református vallást. Az uj földesúr 
halála után már érvényét veszítette 
III. Károly jogosiványa és Domokos 
bárót nemcsak arra utasította a 
bécsi udvar, hogy Szentesre is kato-
likukokat telepitsen, de arra, hogy 
ezek a katolikusok németajkuak le-
gyenek. így került Szentesre 1740 körül 
két német család. Hogy ezeket az 
idegeneket nem szívesen fogadta a 
város a dolog természetéből folyik, 
ellenben az uradalom és főképpen 
a környékbeli nagy katolikus egy-
házak pártfogolták őket. És miután 
tagadhatatlan volt, hogy a szentesi 
templom fundamentuma valamikor 
katolikus templom fundamentuma 
volt, megvolt a jogalap arra, hogy 
a szentesi templomot elvegyék a 
szentesi reformátusoktól. Ez a tör-
ténelmi tény, amelyet a mostani két-
százesztendös évforduló alkalmából 
fölevenitünk és tűnődve gondolko-
dunk rajta, milyen jó is, hogy el-
multak azok az idők, amikor em-

A SZENTESI LAP 

választási hírei 
F i g y é 1 e m I A Szociáldemokrata 

Párt szentesi szervezete (Kossuth u. 
26 sz.) bármilyen választási kérdés-
ben mindenkinek rendelkezésére áll. 

" Julius 26 ig, tehát máig tartoznak 
a helyi pártszervezetek és a szak-
szervezet egy-egy tagjukat megjelölni, 
akik az összeíró bizottságban szere-
pelnek. Minden szavazókörret mellé 
egy ilyen bizottság szervezendő. Já-
rásonként és városonként központi 
összeíró bizottságot is kell szervezni, 
ennek felállítási határideje is julius 
26. Julius 27-én déli 12 óráig foga-

dalomtételre tartozik megjelenni a 
polgármesternél az össziró bizottsá-
gok minden tagja. A Nemzeti Bizott-
ságok jelöljék ki az összeíró bizto-
sokat, akiket julius 28 ig a Nemzeti 
Bizottságoknak feladatukról ki kell 
oktatni. 

A Szociáldemokrata Párt 
vasárnap országosan községi gyűlé-
seket, következő vasárnap a járási 
székhelyeken, azt követő vasárnap 
pedig a megvei székhelyeken és vá-
rosokban tart gyűléseket, mindenütt 
központi előadóval. 

Marosán elvtárs Csepelen elindította 
pártunk választási agitációját 

A csepeli gyárak Szociáldemokrata 
Pártszervezeteinek szerdai összevont 
üzemi pártnapján Marosán György 
elvtárs, főtitkárhelyettes bejelentette 
választási agitációnk megindítását. 
Rámutatott arra, hogy a Szociál-
demokrata Pártot hetvenötéves múltja 
kötelezi arra, hogy megmondja az 
igazat, tekintetnélkül arra, hogy tet-
szik e vagy sem. Nyugalmat és bé-
két akarunk az országban, hogy 
folytathassuk az épjtő munkát. Aki 

ezt a nyugalmat és békét nem -karja, 
ki kell rostálni a magyar politikából. 
De békét akarunk külpolitikai vonat-
kozásban is. A Szociáldemokrata 
Part nyugodtan tekint a választások 
e!é. Azért tekint az ország felé biza-
lommal, mert soha sem mulasztottuk 
el megtenni azt, ami kötelességünk 
volt. Az összeülő országgyűlésnek a 
békét, biztonságot és jólétet kell 
megteremtenie az országnak. 

^BARÁTSÁG-MOZGÓ, 
Julius 26—29 ig 

Torpedó támadás 
Monumentális szines filmalkotás. Ebben a hatalmas szines film-
remekben több izgalmas bravúr tükrözik elénk, amelyből nem 
hiányzik a szerelem himnusza sem. Legújabb hiradó 

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

Rövidesen elkészül 
a megye hároméves terve 

A belügyminiszter felszólította a 
vármegyét, hogy rövfd időn belül 
készítse el a hároméves tervet. Rész-
letes irányelveket küldött meg, mely-
nek alapján a vármegye a tervbizott 
ságokkai egyetértésben rövidesen el 
fogja készíteni a tervjavaslatot. Mel-
lékelte a vármegyei tervjavaslatnak 
egységes tájékoztatóját, melyről dr 
Pataki Antal vármegyei másodfő-
jegyző a következőkben nyilatkozott: 

A vármegye tervjavaslatának ösz-
szefoglalónak kell lenrie s magában 
kell foglalnia a vármegye területén 
lévő állami, községi és egyéb közü-
letek beruházásainak tervét is. A 
tervjavaslat nem végleges, azt a terv-
hivatal megváltoztathatja. A terv el-

j készítésénél figyelembe kell venni a 
következő összegeket. 

| bert és embert vallási fanatizmus 
állított egymással szemben, rombolva, 

j pusztítva békességet, haladást és 
• boldogulást. 

Laikus. 

A vármegyében az állattenyésztés-
re előirányzott országos 6 millió 
forintból 150.000 frt a figyelembe-
veendő összeg. A mezőgazdaság gé-
pesítésére országosan 277,040000 
forintot irányoztak elő s ebből mi 
erre a célra 12,200.000 frt-ot hasz-
nálhatunk fel. A mezőgazdasági szak-
oktatás fejlesztésére az előirányzott 
32,100.000 frt-ból 785 000 frt-ot ve-
hetünk igénybe. Növénynemesitő te-
lep felállítására az országos 9 millió 
forintból 300.000 frt-ot. Takarmány 

-istállók építésére az országos 5 mill. 
990.000 frt-ból 190.000 frt-ot. A 
műtrágyázás terjesztésére az orszá-
gos 38,800 000 frt-ból 1,200.000 
frt-ot. Öntözőbeiendezés létesítésére 
76 millióból 6,610.000 frt-ot. Erdő-
gazdaság fejlesztésére 54,375.' 00 
frt-ból 850.000 forintot. Kislakások 
építésére 272,000 000 frt-ból 5 mill. 
300.000 forintot. Orvoslakások építé-
sére 18,500.000-bői, 1,150.250 fo-
rintot. Szociális intézmények létesíté-
sére 45 millióból, 2 milliót Egész-

ségügyi intézmények létesítésére 31 
mill. 420.433 forintból 804.000 fo-
rintot. Istállók létesítésére 40 millió-
ból 810.000 forintot. Kulturális in-
tézmények létesítésére 15,400.000 
frt-ból 200 000 forintot. Szövetkeze-
teknél a minőségvetőmag ellátásra 
360 millióból 1,400 000 forintot hasz-
nálhatunk fel. 

Mindezek a száraz számadatok 
azt jelentik, hogy a vármegyei há-
roméves tervnek 62 milliós keretben 
kellene mozognia, ami azonban előre-
láthatólag nem elégséges a tervbe-
vett hatalmas beruházásokhoz. 

A mezőgazdasági termelési és 
beruházási javaslatot a sajátos vi-
szonyokhoz alkalmazkodóan kell el-
készítenünk. A főirányadó szempont 
az, hogy a mezőgazdaságot belter-
jessé alakítsuk át. Az állattenyésztés 
fejlesztésére fordított beruházásoknál 
figyelemmel kell lenni az igaerőt 
nélkülöző ujgazdákra és kisbirto-
kosokra. Mindezeket egybevetve a 
mezőgazdasági tervjavaslatot ugy 
kell elkészíteni, hogy az a paraszt-
ság, első sorban az ujgazdák és 
kisbirtokosok érdekeinek megfelel-
jen. A közlekedési tervjavaslatnál is 
a mezőgazdasági lakosság érdekeire 
kell figyelemmel lennünk és külö-
nösen á bekötő utak k'egészitésére 
kell súlyt fektetnünk. 

A javaslat részlete s utasításokat 
tartalmaz a továbbiakra nézve is így 
az általános iskolák létesítésére, 
azonkívül a villannyal el nem látott 
községek áramszolgáltatására. Az 
irányelv-tájékoztató azzal az utasí-
tással végződik, hogy a megyének 
legelső sorban mindig azt kell szem 
élőit tar4ani a terv elkészítésénél, 
hogy a megye hároméves terve va-
lóban a nemzet és a dolgozók fel-
emelkedését szolgálja — fejezte be 
nyilatkozatát Pataki Anlal elvtárs. 

Hazatért hadifoglyok 
munkába helyezése 

A polgármesteitől nyert értesülés 
alapján közöljük, hogy a hazatért 
hadifoglyok munkához illetve kere-
sethez juttatása érdekében feliratban 
kérünk 46.000 forint azonnali ki-
utalását. A feliratban részletesen is-
mertetik a tervbevett munkákat. E 
szerint a hazatért hadifoglyok Berek-
laposon, a városnak visszamaradt 
földön 2.5 km. hosszú vízlevezető 
és öntözőcsatorna megépítését és a 
hároméves tervben már tervbevett 
egyébb csatornázásokat, végeznek. 
Ezenfelül szó van még arról is, 
hogy a kaszárnyában a kiállítás te-
rületét is előkészítik. 

Mindezek a munkálatok olyan 
könnyűek, hogy még a gyengébb 
testalkatúak is könnyedén elvégez-
hetik. 

Vasáruk 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, rdfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedönél 

Szentes, Bartha János u. 12. 
Telefonsám: 13. 



U I K E R 
M a j ú l i u s 20. Rom. kai. A n n a 

protestáns A n n a 
Vízállásjelentés: Tisza 0.160. Kurca 260 
Hőmérséklet. + 2 0 iok. 
ldójérás 4 alentés : Mérsékelt szél. de-

rült idő. A meleg tovább tort 
Ügyeletes gyógyszer tárak • július 2 6 — 

31-ig l i le—Szentessy 
Barátság Mozgó: Torpedó táma-

dás. (Pyrone Porver) 
Szabadság Mozgó: Centercsatár 

(ketten egy jeggyel vas. kivételével). 

Anna napja 
Szent Anna asszony Jézus Krisz-

tus édesanyjának az anyja. Anna 
asszony ezért nyert tisztetetet és 
megbecsülést minden krisztushivő 
előtt, tartozzék akármelyik feleke-
zethez. Anna asszony történetét el-
mondja a biblia és Anna asszony 
neve egyik legáltalánosabb kereszt-
név az egész világon. Szent Anna 
napjára sok helyen esnek bucsuk, 
sok templom van az ő nevére fel-
szentelve A szentesi katolikus egy-
ház plébánia templom is Szent Anna 
nevét viseli és ennek a templomnak 
a búcsúja is ezen a napon van. A 
régi világban Szent Anna napjának 
jelentőséget adott az a körülmény 
is, hogy ezen a napon rendesen nyári 
mulatságok voltak. Fürdőhelyeket el 
se lehetett képzelni Anna-bál nélkül 
és itt minálunk Szentesen is szoká-
sos volt a régi időkben az Anna-
bál. Mi régi öregek, akiknek emlé-
keink vannak az elmúlott időkből, 
sokszor elszenderülve gondolunk visz-
sza egy-egy Anna napra, egy-egy 
Anna napi báléjszakára, amikor a 
holdsugár és a lágyanomlő muzsika 
egymásba olvadtak és azt gondoltuk, 
hogy sohasem szakad ránk se gond, 
se nyomorúság, de minden olyan 
mosolygó lesz, mint ez a báléj-
szaka (S ó) 

— Emlékeztető. A vármegye-
háza Közgyűlési termében ma este 
8 órakor népdal óra lesz. Szabad-
művelődési felügyelő. -

— Ma este halvacsora az Ökrös 
sörözőben, Széchenyi liget. Szives 
pártfogást kér a vendéglős. 

— Elvtárs! Igy is segít-

hetsz a választási munkában: 

vásárolj szociáldemokrata vá-

lasztási bélyeget! 

— Meghivó. Szentes megyei vá-
ros Nemzeti Bizottsága f. hó 26-án 
szombaton du. 3 órakor ülést tart a 
városháza 18 számú helyiségében. 
Tekintettel a tárgy fontosságára az 
összes tagok pontos megjelenését 
kérem, h. Elnök. 

— Minden szociáldemokratának 
kötelessége figyelni arra, hogy ne 
maradjon kl a választól névjegy-
zékből. 

— Bécsben betiltották a „nép-
bolonditók" működését. Bécs vá-
rosa betiltotta a jövendőmondók, 
tenyérjósok és másfajta „népbolon-
ditókw működését és elrendelte, hogy 
n szerencsejátékautomotákat is le 
kell szerelni. Az uj rendelet szabá-
lyozza továbbá a mutatványosok és 
a práteri artisták játszási engedé-
lyét is. 

— Elvtárs 1 Ne feledd, hogy min-
den szociáldemokratának önmaga, 
pártja és nemzete Iránti köteles-
sége, hogy lesaavaoaon az angnsz 
tus 31 választásokon. 

—Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

V i s s z a é l é s e k n y o m á b a n 
Riport a Közellátási Felügyelőség ellenőrző körútjáról 

Közellátási szerveink az egész 
országban óriási erőfeszítéseket 
esznek, hogy a közellátás zavarta-

lanságát biztosítsák. Ezen erőfeszí-
téseknek egyik igen fontos lánc-
szeme az erős rllenőrzés, mellyel 
fáradságot nem kiméivé járják sorra 
azokat a hivatalos szerveket, melyek 
a beszolgáltatás és a vele kapcsola-
tos ügyeket intézik. 

A kora délelőtti órákban indul-
tunk ki ellenőrző körutunkra a me-
gyében. Hamarosan megérkeztünk 
első állomásunkra 

Szegvárra 
A közellátás hivatalában szorgos 

munka folyik. A cséplés állandó 
ellenőrzése mellett a hivatalnokok 
hibátlanul ellátják a többi teendői-
ket. Ellenőrzik az árakat, a malmok, 
pékek munkáját. 

A község munkássága egyöntetűen 
állástf glalr Holub nevezetű pék el-
len, Bki részeg állapotban süti a 
kenyeret az ellátatlanok részére. A 
kenyér ehetetlen s ami a legsúlyo-
sabb olysn piszkosan van kezelve, 
hogy a közegészségügyet veszélyez 
teti. 

Cséplőgépkereset eddig kb. öt 
vagon kenyérgabonát szolgáltattak 
be a szegvári cséplősök. Eddig há-
rom gépnél találtak apróbb rend-
ellenességeket s állandó cséplési 
ellenőrt rendeltek ki, de azóta rend-
bejöttek a dolgok, az ellenőröket 
visszahívták. 

Mindszent 
határában figyelmesek lettünk egy 
cséplőgépre, amely tüzes kazánnal 
csépelt a szérűskertben. Közelebb 
érve azonban láttuk, hogy dupla-
szikrafogó van felszerelve s minden 
óvóinté/:<edést meg'ettek. Bálint Dá-
vid csép'őgéptulajdonos törpebirto-
kosok fö ld jén csépel, szomorúan 
nyújt fe énk egy marék búzát. Meg-
dörzsöljük s a ko:omfekele üszők-
ből alig látszik ki egy-egy egészsé-
ges mag. 

A községhez mintegy négy vagon 
gabonát szolgáltattak be gépkere-
setként, pusztán egyetlen gépnél 
találtak visszaélést. Állandó cséplési 
ellenőrt állitoiiak mellé. 

Fehér lisztből, 
fekete kenyér 

A napokban Csatlós János sö-
vényházi lakos panaszt tett a ható-
ságnál, hogv Rózenzweig Lajos 
mindszenti malmában őrölt lisztből 
ehetetlen kenyér sül. A kenyér va-
lóban ehetellen volt s megállapítást 
nyert, hogy valami fűmaglisztből 
van készítve. A malomtulajdonos 

kiutasította mikor a liszt kicserélé-
sét követelte, de kérdésünkre elmon-
dotta, hogy a kérdéses napon kb. 
50 sövényházi lakosnak őrölt és 
senki sem talált kifogást az őrle-
ményben. A malom nagysága ki-
zárttá teszi hogy különböző lisztet 
adhassanak ki, meit mindennap 
száz kilogram gabonát öntenek fel 
s mindenki egyforma őrleményt kap. 

A eseményeknek nem akarunk 
elébevágni, s megvárjuk a vizsgálat 
eredményét, csupán annyit jegy-
zünk meg, hogy a mindszenti Kom-
munista Párt titkára is kijelentette 
— a malomtulajdonos szerint, — 
hogy az őrölt liszt fehér volt. 

Sövényháza 
Az óriási por miatí alig tudtuk 

megközelíteni Éppen ott találtuk 
Szegedről a pénzügyi titkárt, aki az 
aszálykárt becsüli fel s kijelentése 
szerint kb. ötventől — 70 százalé-
kos kárra van kilátás. « 

Vasvillával zavarták el 
az ellenőrt 

Pusztaszeren Tóth István pálmo-
nostori bércséplönél Kószó Ferenc 
ellenőr szabálytalanságot állapított 
meg, s mikor állandó ellenőrt kül-
dött ki ifj. Nagy Ferenc ellenőrt a 
gépszemélyzet vasvillákkal és ru-
dasfákkal elzavarta. 

A rendőrség azonnal beleavatko-
zott a dologba, s már másik állandó 
ellenőr van a géphez kirendelve. 

Az egészben a legérdekesebb az, 
hogy a tulajdonos kérelmezte az 
állandó ellenőr visszavonását, mivel 
nála — szerinte — rendben men-
nek a dolgok. 

N-m félt, hogy rádől a párméterre 
álló „Hétvezer- emlékmű. 

Kistelek 
Tizenhárom cséplőgép van s ebből 

hét működik. Egy gépnél van ál-
landó ellenőr, mert két esetben ta-
láltak nála szabálytalanságot. Az 
ellenőrzés itt nagyon erős kezekben 
van, mivel Sólyom Sándor minisz-
tériumi számliszt az ellenőrzés ki-
köldött vezetője erélyes kézzel tart 
rendet. 

Klskundorozsma 
Megkerestük Gál István jegyzőt, 

aki elmondta, hogy 29 gép műkö-
dik a községben, s mindennap 10 
ellenőr látogatja őket. Az eredmény 
meg is látszik, mert a beszolgálta-
tott gépkereset hat és fél vagon. 
Ha figyelembe vesszük azt, hogy 
az aszálykár 50 —70 százalékos és 
ötezer holdon kb. 90 százalékos a 

— Elindult 103 munkás a Sa-
jóhoz. Tegnap este bevagonírozott 
és az éjj folyamán elindult 23 szen-
tesi, 40 szegvári, 20 mindszenti és 
20 fábiáni munkás. 

— Megveszett a férj, halálra 
marta feleségét. Rómából jelentik: 
Kalábria egyik kis városában a ve-
szett kutya megmarta gazdáját, aki 
nem ment orvoshoz. Veszettség tört 
ki rajta és megtámadta feleségét, 
akinek torkát átharapta. Az asszony 
meghalt. Minthogy a férfi az utcán 
a járókelőkre támadt, karabinierek 
sortűzzel végeztek vele. 

— Rövid egy iskolai év alatt 
perfekt államvizsgás irodai gépirókat 
és gyorsírókat képez ki a szentesi 
gyorsíróiskola. Kossuth-tér 5.* Beira-
tások a szept. 10 én kezdődő tan-
évre délelőttönként. 

— A kolorádó bogár elleni vé-
dekezés céljából kétmillió forintot 
szavazott meg a Oazdasági Főtanács. 

— Felhívás. Ezúton hívjuk fel 
a Jugoszláviában dolgozó építőmun-
kások hozzátartozóit, hogy 29.. 30 án 
du. 5 órakor nyilvántartásba vé'el 
végett az Épitőmunkás szakszerve-
zet helyiségében jelentkezzenek. 

jégkár, akkor állithatjuk, hogy ez 
kiváló eredmény. 

Algyön 
is hasonló a helyzet, csak azzal a 
különbséggel, hogy a jégkár néhol 
elérte a száz százalékot. 

Három gépnél történt szabályta-
lanság, de mióta állandó ellenőr 
van mellettük, rendben folynak az 
ügyek. 

Vaksötét éjszaka lett mire haza-
értünk az egész napi fáradságos ut 
után, s megpihentethettük fáradt ta-
gunkat. Sokan ócsárolják a köz-
ellátás munkáját, henyélőknek tart-
jákőket, ezeknek melegen ajánlhatom, 
hogy vegyenek részt egy ilyen fá-
radságos uton, s egész bizonyos, 
hogy soha többé nem fogják kriti-
zálni azt a munkát, melyet a köz-
ellátás végez azért, hogy minden 
ellátatlan szájába kenyér jusson. 

(Sz. J.) 

Ország - Világ 
Amerika hajlandó negyven éves 

szerződést kötni Németország ellen. 

Triesztben letartóztattak tíz angol 
és amerikai katonatisztet. 

Budapestre érkezett az új olasz 
követ. 

Quis'ing nyolc bizalmasa egy 
yachton megszökött Norvégiából. 

Letartóztatták a sopronkőhidai 
fogház rémét: vitéz Hadfi János 
volt főtörzsőrmestert, aki koporsóhoz 
láncolva verte a halálraítélteket. 

Miért nem működnek 
Q téflngyúrab? 

Lapunk tegnapi számában beszá-
moltunk a 3 éves terv Tervbizott-
ságának gyűléséről. Itt szóba került 
a téglagyárak kérdése is. ők szol-
gáltatják az építkezéshez szükséges 
anyagok rfagyrészét. Mégis azt ta-
pasztaljuk, hogy a gyárakban egy 
kivételével, még mindig nem dol-
goznak. Nervetti elvtárs a tervbizott-
ság tapjai részére ennek okát a 
következőképpen indokolta meg: 

A téglagyárak tulajdonosai már 
az év elején befizették az utalványra 
a részükre leszállítandó szán árát 
mégsem kapták meg mind a mai 
napig a meginduláshoz és termelés-
hez szükséges szenet. 

JÓMINŐSÉOO textiláruk, nyár» 
alsó és felső ruhaanyagok olcsó be-
szerzési forrása : OYÖRI, Bartha J.-
utca 14. 

FÉRFI öltönyöket és kabátokat a 
legszebb kivitelben és legolcsóbb 
áron készit Szirovicza János szabó-
mester, Huszár utca 17. 

I evei, 

tanit: a 

SZENTESI 
LAP i 

Választójogod fegyver a reakció elleni elveszni lógódat 
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Veszettségre gyanús 
Allatok ¿Ital okozott 

marásoknál köve-
tendő eljárás 

A veszett, vagy veszettségre gya-
nús állatok által okozott marási sé-
rülések az utóbbi időben elszapo-
rodtak. Minthogy a kitört veszettség 
minden esetben halálos helyes eljá-
rással a megmart személyt csak-
nem teljes biztonsággal sikerült 
megmenteni, fontos, hogy marási 
esetekben késedelem nélkül megfe-
lelően történjék a segítség nyújtása. 

A vesíett, vagy veszettségre gya-
nús állattól eredő sérülés esetén a 
sérültet a legközelebbi városi, vagy 
községi orvosnak • kell bemutatni, 
aki egyrészt a sérültet ellátja, más-
részt oltóanyagot rendel és a ve-
szettség elleni védőoltásokai végre-
hajtja. Megmart személyeket Buda-
pestre kiküldeni nem kell, mert a 
Régi Pasteur kórház megszűnt és 
az oltóanyagokat a kiadott rendelet 
szerint helyben kell elvégezni. 

Egészségesnek látszó, ismert ál 
lattól eredő sérülés esetén az állatot 
nem szabad elpusztítani, hanem 
gondosan őrizni és a hatósághoz 
állatorvosi megfigyelés végett be kell 

Íelenteni. Ha az állat 14 nap meg 
igyelés után is egészséges oltani 

nem feltétlenül szük éges, kivéve ha 
a tejen, nyakon és kezeken történt 
sérülés. Az állat megbetegedése el-
hullása, vagy eltűnése esetén az ol-
tást azonnal végre kell hajtani. 

Dr. Ga jdán Ernő. 
állami tisztiorvos. 

t i M c t f a e V 
Felhívjuk szervezetünk állásnélküli \ 

tagjait, hogy julius 25 én pénteken 
este fél 8 órakor jelenjenek meg a 
pártszékházban. 

SZIM tagok figyelem I Elvtársak j 
jelentkezzetek a szervezeteteknél vá- \ 
laszfási munkára I A jövőtökről van ' 
szól 

SZIM szervezetek f igyelem ! i 
Elkészült a SZIM vászonból való | 

jelvénye. A 9 cm. magas, 7 cm. j 
széles piros-arany színekben vá- | 
szonra nyomtatott jelvény ing'e, j 
ingblúzra varható. Ára csak 50 fillér, i 
Megrendelhető a SZIM országos ? 

k ö z p o n t j á n a k propsg^ndaosztályán j 
(Budapest, VIII. Rákóczi-u. 43.) 

Kérjük a szervezetek titkárait, hogy 
a rendeléseket sürgősen küldjék be, 
tekintettel arra. hogy a közeljövőben 
történő gyűlések és felvonulások al-
kalmával az elvtársak viselni tudják. 

Párthfrek 
A Rendező Gárda tagjai vasárnap 

reggel fél 9 órára fontos ügyben 
jelenjenek meg a pártszékházban. 

Meghívó 
Az OTI szentesi kerületi pénztára 

f. hó 27-én d e. 10 órai kezdettel, 
székházában a munkavállalók részé-
re időszerű kérdések megbeszélése 
•égett értekezletet és egyúttal tájé-
koztató előadást tart, melyre az ér-
dekelteket ezúton is meghivja. 
000 OT4 kerületi pénztár 

Megfelelő helyre t e l e l A r f e 
okt. 1 -tői kiadnám I S S f S J S 
másfél éves üsző borjúmat máj. l-ig 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám 

Záróraellenőrzö bizottságaink a 
mai napon megkezdik működésüket. 
Ezzel kapcsolatban alant ismenetjük 
a jelenleg érvényben tevő záróraren-
delkezeseket és nyomatékosan fel-
hívjuk Kartársainkat, hogy azt a leg-
pontosabban betartani szíveskedje-
nek. Az elhangzott panaszok mialt 
külön is felhívjuk a figyelmet, hogy 
vasárnap sem élelmiszer, sem más 
cikk semmilyen cimen nem árusít-
ható. 

Zárórarendelkezések : Szentes m. 
város területén az összes nyiliárusi-
tási üzletek köznapokon reggel 8 
órától déli 1 óráig és déiután 3 órá-
tól 6 óráig tarthatnak nyitva. A 
könyv- és papir, valamint a virág-
kereskedések reggel fél 8 Órakor 
nyitnak. Hetipiacos napokon és or-
szágos vásárok alkalmával a déli 
zárvataríás nem kötelező. 

Az összes nyiltárusitási üzletek, 
kivéve az élelmiszert és tüzelőanya-
got árusító üzletek, szombati napon 
reggei 8 órától déli 2 éráig tartha-
tók nyitva 

Kizárólag cukorkát árusitó üzletet 
mindennap reggel 9 órától este 8 
óráig szabad nyitva tartani, azonban 
az alanti 1. pontban emiitett üncep 
napokon az üzletoen alkalmazottat 
foglalkoztatni nem szabad. 

Bortermelői kiméréseke4» köznapo-
kon reggel 8 óratói este 7 óráig, 
szombaton este 8 óráig szabad 
nyitvatartani. 

A virágkereskedés újév első nap-
ján és húsvét másnapján, a drogé-
riák és illatszerüzletek húsvét más 
napján nyitva iarthaiók. 

Szentes m. varos terüleíén a nyiit-
árusitási üzleteket 

1. vasárnap, január 1-én, február 
1 én, április 4-én, május 1-én, au 
gusztus 20-án, húsvét, pünkösd 
másnapján és karácsony mindkét 
napján egész napon át, 

2. más Gergely-naptár szerinti 
ünnepnapokon, továbbá március 15-
én, nagypénteken és október 6 -án 
déli 12 órától a nap további szaká-
ban zárva keli tariani. 

Ha az 1. pontban emiitett ünne-
pek a vasárnapot közvetlenül meg-
előzik, vagy követik, ezeken az ün-
nepnapokon az élelmiszer - és tüzelő-
anyagkereskedéseket reggel 7 órától 
délelőtt 10 óráig nyitva szabad tar-
tani. 

Miskolcon aug. 15 és 17. között 
országos kereskedői kongresszus lesz, 
melyre Kartársaink és családtagjaik 
féláron utazhatnak. Ebbeli szándé-
kukat szíveskedjenek folyó hó 28-án 
délután 5 óráig Gunst László titká-
runknál bejelenteni. 

Az idei Nemzetközi Vásár képvi-
seletét Egyletünk elvállalta. Féláru 
utazásra jogosító igazolvány Egyle-
tünkben igényelhető. Részleteket ide-
jében közlünk t. Kartársainkkal. 

Kérjük t. Kartársainkat, hogy az 
őszi szentesi kiállításra és az ezzel 
kapcsolatos kirakatversenyre előzetes 
terveiket készítsék el. A kiállítás 
szabályzatát idejében rendelkezésre 
fogjuk bocsátani. 

A só és liszt hatósági árához hoz-
zászámítható a papirzsicskó önkölt-
ségi ára. — A MATEOSz köz-
pontja 20 25 °/o-kal leszállította az 
élelmiszerek fuvardiját — Seprő- és 
gyékényáru haszonkulcsa az Anyag-
és Árhivatal uj rendelkezése szerint 
25 % — Az egyes szakmák kere-
setiadó-kulcsa (nem közösségi adó-
zók résxére fontos!) Egyletünkben 
megtudható. 

• M O Z I * 
Torpedó támadás 
Megérkezett a legújabb Mopex-

filmcsemege a Torpedó támadás 
amely szombaton, vasárnap, hétfőn 
és Kedden fut a Barátság mozi mű-
során. A Torpedó támadás monu-
mentális színes filmalkotás. A flotta 
fiatal, rendkívül bátor usztje, pa-
rancsnoka az egyik ütőerejü fegy-
vernek, egy páncélos gyor«naszad-
nak amely cirkálása alkalmával el-
süllyeszt több tengeralattjárót. Eb-
b. n a hatalmas szines filmremekben 
több izgalmas bravúr tükröződik 
elénk, amelyből nem hiányzik a sze-
relem himnusza sem. Ez a film 
mindenkié, aki valaha szerelmes volt 
vagy lesj. 

r 
D ' J 

KÉZILABDA 
Vasárnap kerül lejátszásra a szen-

tesi MÁV—martfűi Cikta kézi-abda 
csapatai között a bajnoki mérkőzé-; 
az országos vidóki bajnokság t ! 
döntéséért. A szentesi MÁV csapata 
a már közölt Máülusban ha teijes 
szívvel-lélekkel- küzd az NB I.-et 
jelentő győzelemért, ismerve a mart-
fűi Cikta sokszor mindent elsöprő 
fölényes tudásá , . iramú és ní-
vós küzdelmet lógunk látni. A nagy 
érdeklődésre számot tartható mér-
kőzés előtt a szentesi VAOSz a 
szentesi MÁV—SzMTE vegyes el 
len., játszik tréning mérkőzést. A 
mÉfközések időpontjai: fél 4 órakor 

VAOSz M Á V — S z M T E 

kombinát 5 órakor 

Martfűi Clhíű-Sz. MÁU 

R Á O I Ó 
Budapest 1 jul ius 26 

7.30: Rjggtl i zene. 8: Közeilátási 
negyedóra. 8.15: Szórakoztató zene. 
9: Szalonzenekar hangversenye 12.15: 
Opera egyvelegek. 12.40: Dénes 
Tibor előadása. Délután: 1.00: Ci-
gányzene. 2.10: Tarka muzsika, 
hanglemezek. 2.30: Előadás. 2.45: 
FuvoK hegedűhangveráeny. 3 30: 
Vidám beszélgetés. 4.00: Hangiemez. 
4.30: Gyermekrádió. 5 30: A Mun 
káskuiturszövetség műsora. 6: Zon-
gora hangverseny. 6 30: Beszélgetés 
Koeály Zoltánnai.- 6.45: Rádió ka-
maratenekaío. 7.45: A falurádió nép-
főiskolája 8 20: Zengő zene, szines 
szó 9: Hangos heti hiradó. 10 25: 
Hanglemezek. 11:00: Tánczene, hang-
lemezek. 

A Szentesi Lap 
a Szociáldemokrata Pért harcos 
napilapja. Csongrád vármegye 
minden községében és tanyavi-
lágában a legoh asottabb napilap, 

és szerezz uj előfizetőket 

TÁRSNŐT keresek vendéglőbe 
fele keresettel, cirn Hermann, Sipzka 
vendéglő Csanytelek. 

Főszerkesztői Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kledő: Nagy Mihály. 
Nyomta a .Barátság' nyomda 

Felelős nyomdavezető: Cstmus L. Imra 
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A NYILASBAN 

I r t a : S i m a László 
14 X. 

— Csak azért jöttünk, kendhez, 
— beszélt Pénzes Imre, — hogy 
nagy kárt téti, kend, mindannyiónk-
nak, mert vagy magunk vagyu.nk 
kénytelenek végezni az irtást, vdgy 
mindibői adni a gazt... Kendnek a 
lajbija zsebében sincsenrek százasok 
de még ¡tízesek se, biztos vagyok 
benne, hogy még egy darab öt fo-
rintos se, kendnek is jó lett volna 
fűtésre ez a paré... dehát... kend 
tudja. 

— Tudom öcsém, tudom... de ne 
feledd, hogy a magam- embere va-
gyok és a magaméból én rendelke-
zem... Isten megáldjon! 

Elmentek. 
— Ezek nőst megvernének. — 

nevetett Égető, — de én nem bá-
nom . nekem van igazságom. 

- XI. 
¿•'¿hány napig kavarogtak a dolog 

körül. Egypáran eibocsájtották a se-
gítőket, Égető meg fogadott még 
másik hármat. Mostmár azon is 
gondoíkodott, hogy a bokrok, surják 
irtására ÍR segítségéi vesz. Magar.ak 
se merte megvallani, azt szerette 
volna, ha kitisztíthatják iegalabb a 
bokortól az egész földet, a nagy-
fából meg annyit, amit ö maga meg-
bír a két fiával... Akkor jövőre már 
igazán boldogulnának.. Ezen törte 
a fejét szerdától. mialatt Piste fia, 
meg Gábor Pista kukoricát törni 
voltak, ő meg jóskávai a bokrok, 
surják ir tással bajiadon. Nem szólt 
erről a hzándékáró! Jóskának se. 
Szombaton kijött a felesége almát, 
meg diót szedni, annak említette: 

— Ha a surjaszedást harm ¿dába 
adnám, a jövőhéten dönthetnénk a 
fákat... Akkor tán tavasszal az egész 
földdel készen lehelnénk... 

— Sok tűzrevalót kellene "ooaadni 
— húzódozott az asszony. Tudja 
MUUer szabónak a te^esége járt ná-
lam. Azok lebonto ták a tavasszal 
az alsó házat. Rőzséért eladnák az 
ócska anyagot... Minden volna... 
Tudja én azt mondtam az asszony-
nak, kijövök, kendhez, aztán... hát 
én úgy gondolom, megvesszük az 
ócska házat. Ezer vályogot kapunk 
fél kocsi rőzséért, vagy gallyért... 

— Én nem bánom, mert akkor 
még ősszel fölépítjük a házat... De 
akkor meg csakugyan kell a se-
gítség. Aztán meg, azért is kellene 
sietni, mert Sajtós talicskásnak nyárfa 
kellene, de nekivaló nincs az aljban, 
nanem az oldalban. Tlz fáért adna 
nyolcvan forintot... Trungel bog-
nárnak meg juhar kellene, meg 
akácfa... Szeretném mind a kettőt 
megfogni... 

Az asszony gondolkozott. Ebéd 
alatt mondták Jóskának is a dolgot. 
Annak tetszett a dolog. 

— Kádár Istvánék is építkeznek 
még az ősszel is kész akarnak lenni, 
mert már itt telelnek majd. A pol-
gármester irást adott, hogy építhes-
senek . . . 

Ez a közlés eldöntött mindent. 
Égető még az ebéd alatt beszélt a 
hat segítővel s úgy állapodtak meg, 
hogy naponta felváltva hároman 
gyomot irtanak, hárman pedig a 
surját harmadából. A lapos már ki-
volt takarítva a gyomtól, három-
száz négyszögöl megszabadítva a 
bokortól. Pista nagyot n y ú j t ó z k o d o t t : 

(Folytatjuk 

Borbély berendeli 
vaa eladó Nagy Sándor utca ll< 




