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Hi rde t é sek 

árszabás 
szerint. 

Megjelen hétfő kivételével minden 
nap a kora reggeli órákban. Felelős szerkesztő és kiadó: S I M A L Á S Z L Ó Szerkesztőség és kiadóhivatal Petőfi-

utca 2. Telefonszám: 53. 

A J ö v ő b e n é z ő s z e m 
messzire elötekint s ott keresi azo-

kat a képeket, amelyek egy céltuda-

tos munka erednem yeit mutat ják 

majd. Ebben a pillanatban a nyomo-

rúság, pusztulás és kétségbeesés 

(gondvert népe vagyunk, amelyet 

enyészet szélére kergetett a háború. 

Ugy vagyunk, mint az a szerencsét-

len ember, akin egy hamisított váltó 

óráisi pénzösszegét haj t ják be, ami-

nek következtében az illető elveszti 

minden vagyonát és földönfutóvá 

lesz. Mert nekünk is egy hamisított 

váltót muttatak be és az uzsorás 

galádul hajtotta be rajtunk a hamis 

váltónak az összegét. Kfcson ébred-

tünk öntudatra, akkor már amikor 

csaknem az utolsó fillérig kifizettük 

azt az összeget, amellyel nem tarto-

zunk. Mert minket magyarokat ez a 

mostani világháború igazán nem 

érdekelt. Minden jófelfogású magyar 

ember' tisztában van azzal, hogy a 

nagyhatalmaknak ebben a vitájában 

ha mi is belépünk, semmit sem nyer-

hetünk, de nagyon könnyen elveszít-

hetjük még a nemzeti létünket is. 

Ha visszanézünk Magyarország-

nak a történetére a boldogtalan 

mohácsa vész óta tehát több, mint 

négyszáz esztendőre, amikor nem a 

balsors, hanem a magyar urak áru-

lása a német császári Habsburg há-

zat ültete a magyar trónra, akkor 

azt lát juk, hogy a magyar király 

a magyarság kiirtását, a magyar 

nemzeti függetlenség megsemmisü-

lését tűzte ki fejedelmi célául. Ez a 

négyszáz esztendő egyébb sem volt, 

mint egy rettenetes élet-halál harc 

a nemzeti létért, az elnyomó német 

hatalom ellen. Mert ne felejtse el 

senki, hogy ferenc-józsefi politika 

akármilyen alkotmányos mézbe ön-

tötték is azt nem volt egyébb mint 

elnyomó nagy német politika, amely-

hez a német birodalomból kidobott 

Habsburgok atavisztikusan ragasz-

kodtak, mert az a rögeszme élt ben-

nük, hogy az ő nagybirodalmi esz-

méjüknek egyetlen akadája van, a 

magyarság. 

Trianon után megszabadultunk a 

Habsburgoktól, sőt a trónfosztást is 

beiktattuk törvénytárunkba, az első 

világháború tanulságai után ösztönö-

sen óvakodnunk kellett volna a né-

metektől s e helyett Gömbös Gyula, 

a tolnamegyed svábból lett magyar 

miniszterelnök visszaállította a ba-

ráütozást a németekkel s ez azt je-

lentette, hogy a hitleri Németország 

azonnal kivetette csápjait ellenünk, 

azonnal csatlósának, zsoldosának, 

alattvaló szolgájának teknitett ben-

nünket, akiket akkor és úgy használt 

fel, ahogyan céljainak az a legjob-

ban megfelel. 

Oriásá tandíjat fizettünk ismét s 

azt hisszük nem lesz mégegyszer ma-

gyar ember aki ezután a galádság 

után, amelyet például Budapestnek 

hadszintéré való változtatásával kö-

vetett el ellenünk, higyjen a néme-

teknek, akarjon vele mégcsak szóba 

is állani. A jövőbe néző szemnek 

éppen ezért kell keresnie azt az utat 

amíely a biztos és jobb jövendő felé 

vezet bennünket, amely megteremti 

az összeköttetést és baráságot azok-

kal, amely hatalmak segitőkeze fel 

tud bennünket emelni a posványból 

amelybe a németek miatt kerültünk. 

Mindent meg kell tagadnunk, a-

mely a németekkel való barátsá-

gunknak emléke és következménye. 

Amilyen rettenetes propagandát foly-

tatott a németség az oroszok és az 

angolszászok ellen és amely propa-

gandával még az ezekkel az államok-

kal rokonszenvező magyarokat is 

meg tudta időnként téveszteni, olyan 

felvilágosításokkal kell fordulnia a 

sajtónak, az irás és a szó embere-

inek a magyarság minden rétegedhez, 

hogy feltárja előttük a valóságot; 

semmi közünk többé a németekhez, 

iskolánikból ki kell tiltani a német 

nyelv tanítását, mert eltekintve attól 

hogy ez a háború tönkre zúzza, sőt 

megsemmisíti az imperialista német-

séget, a nagyvilágban való boldogu-

láshoz jövőben két nyelvre lesz szük-

ség, ez pedig az angol és az orosa 

Minden átállás zökkenővel jár, de 

néhány esztendő alatt ez keresztülvi-

hető lesz. Nyugat felől az angolok 

kelet felől pedig az oroszok azok, 

akikkel összeköttetést kell teremte-

nünk és szükséges, kell, hogy ösze-

köttetéseinket a nyelvtudás is meg-

erősítse. 
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KŐI a kővetkező rádió híreket vettUk ; 

Az a 'denl offenzíva során a németek 15-20 ezer embert, 
400 tankot és nagyszámú járművet veszítettek 

Szövetséges Moszkitók hatásosan t ámadták 
Nyugat-Németországot 

Kegyetlenül elpusztítják a németek Norvéglát 

Szövetséges csapatok Olaszországban 
Ravennából előretörtek 

Véres harcok Budapest szivében 
A főváros belsejében Irtózatos he-

vességű harcok folynak. A szovjet csa-
patoknak úgyszólván minden talpa-
latnyi földért meg kel küzdeniök. A 
bekerített és összeszorított német erők 
minden lehetőt megpróbálnak, hogy 

kétségbeesett helyzetükből menekülje-
nek, azonban a szovjet gyürü egyre 
kisebbedik és a fővárost csatatérré ala-
kító és teljesen leromboló német erők-
nek a bekerítésből ós a teljea megsem-
misülésből nincs kiút. (Londoni rádió). 

A németek ellentámadást kíséreltek 
meg Komáromtól délkeletre 

Az elmúlt nap folyamán nagy német 
tankerők ellentámadást kíséreltek meg 
Komáromtól délkeletre. Az ellentáma-
dásnak valószínűen az volt a célja, 
hogy némiképpen lelassítsa Tolbuchin 
marsall csapatainak előretörését. Az 

ellentámadás során a németeknek si-
került ugyan elíoglalniok néhán köz-
séget, azonban ennek igen nagy vesz-
teség ára volt, többek kőzött 40 német 
tank. (Londoni rádió). 

Harcok Losonc térségében 
Losonc térségében szintén hatalmas 

méreteket öltött a harc. Támadások 
és ellentámadások egész sora után a 
mérleg a szovjet csapatok oldalára bil-

lent, melyet a területi nyereségen kí-
vül biztosít az is, hogy 2 nap alatt a 
szovjet csapatok 23 ezer német foglyot 
ejtettek( Londoni rádió). 

Miklós Béla miniszterelnök újévi beszéde 
Újév napján egy Debrcenben tartott 

gyűlésen Miklós Béla miniszterelnök 
hevesen kikelt Németország ellen. Be-
széde során hangsúlyozta, hogy Né-
metországnak az volt a szándéka, 
hogy kifossza Magyarországot. Az el-
múlt idők folyamán a németek voltak 
lenségei. Most is megsemmisítették 
Magyarország szuverénitását, kifosz-
mindig a magyarnak a legaljasabb ol-
tották az országot és Magyarországból 
német gyarmatot csináltak. A mlnisz-

terelnök rámutatott arra, hogy Ma-
gyarország a világ demokratikus ál-
lamai, így a Szovjet-Unió, Amerika 
és Anglia mellé óhajt felsorakozni és 
együtt kíván dolgozni a szomszéd álla-
mokkal, Jugoszláviával, Romániával 
és Csehszlovákiával. Be fogjuk bizo-
nyítani az egész világ előtt — fejezte 
be beszédét a miniszterelnök, hogy 
méltó utódai vagyunk szabadságszere-
tő őseinknek. 

A Petőfi rádió felhívása 
A Petőfi rádió felkéri a Magyaror-

szágon megjelenő összes lapokat, hogy 
közöljék, miszerint hosszú időn keresz-
tül harcolt a rádió hullámain át o 
magyar nép szabadság törekvéseiért 
és küzdött az ellenforradalmi reakciós 
politika ellen. A Petőfi rádió teljes bi-
zalommal van a nemzeti kormáuy 
iránt és megyözödése, hogy a magyar 

nép felvilágosítását a nemzeti kor-
mány rövidesen a budapesti rádió ut-
ján fogja megoldani. Eddig a föld 
alatt kényszerült a mozgalmát folytat-
ni, most azonban hivatalos uton fog 
ez történni., miért ls a Petőfi rádió 
feladatát befejezve e hét végén befeje-
zi adását. 

Mindennapi dolgaink 
Az általános munkák végzése körül 

nagy zajlás van a város egész terüle-
tén. Az oka megvan ennek, mert hi-
szen magam is jól látom, hogy maga 
a hivatal ls küzködik, hogy ellása a 
célt. Azonban, hogy ha figyelembe 
vesszük a háború miatt jött rengeteg 
munkát, amit a dicsőségesen előnyo-
muló vörös hadsereg támogatása meg-
követel, már tisztában lehetünk vele, 
hogy nagyon nehéz mindent minden-
kinek a megelégedésére végeztetni. — 
Ezenkívül a mi polgári életünk ren-
dezései munkát igényel s még ha azt 
is figyelembe vesszük, hogy igazán ke-
vés ember van, aki a katonai parancs-
nokságon tolmács nélkül el tudja in-
tézni a dolgát, akkor beláthatjuk, 
hogy nem egyszer esik félreértés és 
sok törődés következik be, amelynek 
nem a hivatal az oka. Nagyon nagy 
baj az, hogy az a szellemi munkásré-
teg, amely eddig a közigazgatást in-
tézte, egy ostoba főispáni parancs kö-
vetkeztében elmenekült s ahelyett, 
hogy itthon Intézte volna a hivatalos 
teendőket, tul a Dunán tört kukoricát 
és réoát szedett. Teljességgel lehetet-
len volt ezeket a munkaerőket abszoiuc 
hozzáértőkkel pótolni s olyanokat kel-
lett helyettük felvenni, akik lttmaraű-
tak ezekben a nagyon komoiyaiccá 
vált időkben és segítettek a felborult 
állapotokat helyreállítani.. Ezek ugyan 
nem százszázalékos gyakorlattal ren-
delkező munkaerők s munkájukba hi-
ba csúszhatik, de nem a jóakarat 
hiánya miatt s éppen ezért a közigaz-
gatás is rendbe fog jönni rövidesen. 

A főtényező, amely mindenkit érint 
a dolgoknak a gazdasági része. Előt-
tem az változtathat a tényeken, ha a 
munkásságot, amely a munkát elvégzi 
és jogosan követeli meg a munkabérét, 
megfizetik. Hamarább is lehetett volna 
fizetni, ha lett volna miből, de tudjuk, 
hogy a város pénzét elvitték és most 
ez alatt a három hónap alatt alig volt 
bevétel. Miután azonban a városi ta-
nács határozott a rendkívüli közter-
hek fedezéséről, amely tudvalévően 
olyan kirovással fog történni, hogy 
mindenki anyagi helyzetének megele-
lően viselje a múlhatatlan terheket, 
most már nem lesz akadálya annak, 
hogy mindenki megkapja munkájáért 
a megfelelő neki járó munkabért 
vagyis egy munkásnak sem kell ingyen 
dolgozni. 

A fuvarosok körül sok baj van, 
mert szervezetlenek. Növeli a bajt, 
hogy kevesen is vannak, emiatt sürün, 
esetleg mindennap munkába kell AU-
niok s emellett még szervezetlenségük 
folytán nincs tényező, mely munkabé-
rüket megállapítaná és irányítaná 
őket a munkában. Szükségesnek lá-
tom figyelmeztetni őket, hogy saját 
érdekükben szervezzék meg magukat. 
Ez őrájuk nézve ls előnyösebb, mert 
bérkérdésük is megoldást nyer, viszont 
a köznek ls sokkal jobb, mert munka-
erejüket jobban ki lehet használni. 

Boaó Sándor. 
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Közellátási közlemények 
Etm.1 ékeztető ül közöljük, hogy a 

mai napon a kenyér és zsárjegyek 

kiosztása az alábbi időben ée helyen 

a következő utcákban lakók részére 

történik. 

I. kerület. 

Január 5-én; Apponyi-tér 1—14 

számig, Aulich, Babos, Boros, Cóház, 

Debreceni, Farkas Mihály és Desef-

fy sor. 

II. kerület. 

Január 5 |án; Apponyi-tér 15—25 

számig, Baros páratlan oldala és 

Bercsényi utca. 

I I I . kerület. 

Január 5-én; Alkotmány, Andrá-

ssy, Attila, Baros páros o. és Appo-

nyitér 26-tól. 

A rendőrség kérdése 
A városi tanács keddi ülésén szó 

esett a rendőrségről is. Hangzott el 
véJemény oly értelemben, hogy a rend-
örségnek nagy a létszáma és azoknak 
a fizetése is a város kasszáját tertieli, 
tehát helyes volna, ha csökkentenék 
a létszámot. Más vélemény szerint 
igenis szükség van a rendőrségre a 
közbiztonság érdekében iiyen számban 
is. Voit, aki azt fejtegette, hogy a 
rendőrség tulajdonképpen államren-
dőrség és így nem a városnak kellene 
fizetnie őket. Kétségtelenül Sielytálló 
volt azonban az a megállapítás is, 
hogy ezek az emberek, akik a rend-
őrségi szolgálatot ellátják és ebben a 
hideg időben éjjel-nappal latban van-
nak, nem szolgálhatnak ingyen, mert 
lehetetlen az is, hogy több gyermenes 
csa'adapa három hónapig 180 pengőért 
teljesítsék kötelességüket. Minthogy 
ez a kérdés valószínűleg több ízben 
tárgysorozatra fog kerülni, a követke-
zőkben közreadjuk a rendőrségi kér-
désben a valóságot. 

A szentesi rendőrség számszerinti 
létszáma: Rendőrkapitány 1 fő, Rend-
örkapitányhelyettes 1 fő, irodai sze-
mélyzet nő, 2 fő, irodai személyzet 
férfi 2 fő, tolmács 3 fő, detektív 10 
fö, detektív (pénzügyőr fizetés nélkül) 
5 fö, rendőr 142 fő, összesen 166 fő. 

Ezzel a létszámmal a rendőrség a 
következő szolgálatot teljesíti naponta: 
raktáraknál őrszolgálatot teljesít 72 
fö. éjjeli őrszolgálatra felváltással 32 
fö. postánál éjjeli szolgálatos 2 fö, 
szivattyútelepnél 4 fő, vitális tanyánál 
jószágörzésre 2 fö, orosz parancsnok-
ságnál állandóan 3 fö. 

Ez t i kivül részt vesznek a város 
munkájában kézbesítésekkel és fogat -
előállításokkal. 

Reméljük, hogy a továbbiak folya-
mán ez a hivatalos helyről nyert fel-
világosítás támpontul szolgál. 

Szentes közbiztonsága 
A rendkívüli viszonyok következté-

ben a rendőrkapitányság területén az 
erőszakos vagyon és élet elleni bűn-
cselekmények száma igen nagy mérték-
ben megszaporodott, — megtorlásukra 
pedig iehetöség nem volt. Ezért a já-
íásbi róság elnökségének megkeresése 
alapján a kapitányság vezetője novem-
ber 30-ával a bűncselekmények elkö-
vetésével claposan tanúsítható szemé-
lyeket rendőrhatósági őrizet alá he-
lyezte. internálta. Ezen intézkedés kö-
vetkeztében a bűncselekmények száma 
a város belterületén a békebeli arány-
számra esett vissza. A külterületen 
azonban még ma sem tökéletes az 
élet- és vagvonbiztonság, a külterületi 
vagyonbiztonsági szerviek felállítása 
most van folyamatban. Ezidelg a kapi-
tányság kb. 50 személyt Internált élet 
és vagyon elleni erőszakos bűncselek-
mény miatt. 

IV. kerület. 

Január 5-én: Árpád, Báthori, Bem, 

Dobó, Dugonics, Epres-sor Erzsébet-

tér, és Farkas zug. 

Külterület; 

A külterületi lakosság jegyei soro 

zatosan kerülnek kiosztásra január 

5—17-ig. 

A jegyek kiosztása a közélelmezé-

si hivatal volt helyiségeiben történik 

a városházán. Bejárat a városháza 

Kossuth téri kapuján. 

Vásárlási könyvét mindenki hoz-

za magával, érvényesítés és felül-

bélyegzés céljából. 

Közélelmezési 

ügyosztályvezető 
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Tüzifaellátásunk 
Sok szó esett a múltban is a tüzelő-

ellátásról, de ma még mindig inkább, 
ami a változott viszonyok következté-
ben teljesen érthető ls. Mindenki tisz-
tában van vele, hogy ma vidékről nem 
lehet száUítani és igy teljesen magár? 
van utalva a város. Azonban tárgyila-
gossággal meg kell állapítani, hogy a 
város mégis megtette, ami tőle telhe-
tett, mert ezideig mintegy 200 vagon 
fát termeltetett ki, amely nagyrészben 
már ki ls lett osztva a közkórház, a 
vállalatok és az iskolák részére, vala-
mint a szegények ingyensegélyezéöé-
re. Most folyamatban lévő kitermelés-
ből további száz vaggon várható. A 
most folyamatban lévő összeírások és 
önkéntes felajánlásokból kb. 20 vagen 
várható. Ilymódon remény van rá, 
hogy ezen a télen összesen 800 vagont 
tud a város a lakosság rendelkezésére 
bocsájtanl. 

A múltban a város évi szükséglete 
cca évi 3200 vagon volt, ha ezzel 
szembeállítjuk a rendelkezésre álló 
800 vagont, mindenkinek meg kell ér-
teni, hogy bizony nagyon kell takaré-
koskodnunk és a kiutalásoknál pedig 
türelmeseknek kell lennünk. 
• • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M l 

A nagykirálysági és 
és eperfesszéii gazdák 

kérelme 
A városi tanács ülésén ismertette 

Erdei Mihály a nagykirálysági és 
eperjesszéli gazdák kérésit, hogy a 
tanyák közé is adjanak rendőrséget, 
akik a rendet ott fenntartanák orosz 
katonai kiegészítéssel. A maguk ré-
széről hajlandók meghozni az áldoza-
tot, amennyiben ennek a kinti rend-
öröknek teljes ellátást és lakást haj-
landók biztosítani. Ennek a megvaló-
sulását a magunk részéről is örömmel 
látnánk, mert a tanyavilágban szám-
talanszor előfordul fosztogatás. A kül-
területi rendőrség felállításával ez bi-
zonyosan megszűnnék. 

Pártügyek 
FELHÍVÁS! 

ELVTÁRSAK! MUNKASOK! 

POLGÁRTÁRSAK! 

A Szentesi Szociáldemokrata Párt« 

szervezet 1945. január hó 7-én, vasár-

nap délelőtt fél 11 órakor a Tóth 

József színházteremben. 

NY ILVÁNOS POLITIKAI 

NÉPGYŰLÉST 

tart, melyen ismertetni fogja a párt 

programját. 

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG 

Glória Films7Ínház 
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Fftstprei ben: Sirror Erzsi, Kis* Manyi. Latibár Kálnrán, Bilicti T„ Vasrary. *tb. 

M I N S Z K I É L E T orosz kultur film. 
I rpnrlos rak. 

Újdonságok 
NAPTÁR. Péntek, január 5. Róm, 

kath Teleszfor. Protestáns Simeon-
Árpád. 

= • = Szorongó szivek 
Lélegzet vissza folytva, szorongó 

szivvel az egész magyarság arra a 

küzdelemre, amely Budapest körül 

folyik. A németek azért fészkelték be 

magukat a magyar fővárosba, ami-

kor bérenceik átjátszották kezükre 

mert Budapest védelmével Német-

országot akarják védeni s nem törőd-

nek azzal, ha miattuk és értük a 

gyönyörű magyar főváros romhal-

mazzá válik is. Nekik csak egy a fon 

tos, hogy magukat védjék, hogy Hit-

lert mentsék... magam sem vagyok 

másképpen, mint körülöttem a többi 

magyar. Ha összetalálkozom egy má-

sik magyarral s szánk nem kérdez 

elég, ha egymás szemébe gézünk, 

tudjuk, mi ég odabent és mondjuk 

is azt a keveset, amit tudunk, vagy 

amit sejtünk, vagy amit a távoli á-

gyúk dörgéséből kiolvasunk. Mert a 

szivünk szorong, megremeg minden 

idegszálunk, féltjük Budapestet... 

nem az ostromló vörös hadseregtől 

hanem a németországot védelmező 

német hordáktól, amelyek aljas megá-

ta lkod ássál azt akarják, hogy Buda-

pest romhalmazzá váljék... Ezekben 

a nagyizgalmú napokban módom volt 

hogy szembenézzek néhány németi-

mádóval, aki a maga elfogultságában 

nem akarta meglátni, hogy a német 

sohasem volt barátunk, most is a 

leggyilkosabb ellen |''günk. És amint 

ezeket az embereket néztem és lát-

tam, nem kell kérdeznem őket, de 

bűnbánó arcai tekintenek rám és 

mondták; az ő szivük is szorong, 

nagy bánással mondták; hazugság 

örvénye sodorta őket, hazugságnak 

hittek, de megtanulták, hogy csaku 

gyan nincs a magyarnak átkosabb 

ellensége a németeknél, ott verje 

meg az Isten, ahol egy létezik... szo-

rongó szivek mondják ezt az őszinte 

szavakat. 

— Felkérjük igen tisztelt hirdetőin-
ket, hogy a vasárnapi lapba szánt 
hirdetéseiket, a szombati Vízkereszt 
ünnep miatt, ma délig kiadóhivata-
lunkban leadni szíveskedjenek. 

A szentesi postahivatal értesiti a 

közönséget, hogy Hódmezővásárhely 

Szeged és Makó városokkal meghí-

vással telefonbeszélgetést lehet foly-
— Értesítés. Felkérem a szentesi 

asztalos mestereket, hogy folyó hó 6-
án, szombaton délután 2 órakor az 
Ipartestület székházában saját érde-
kükben megjelenni szíveskedjenek. A 
vezetőség. 

— Felhívás! 200 pengő jutalmat 
adok annak az illetőnek vagy nyomra-
vezetőnek, aki e hó 3-án este Szegvár-
Szentes közötti országúton és Szentes 
Árpád, vagy Széchenyi-utcában elvesz-
tett szürke kendőbe kötött fehérnemű 
csomagomat visszaszolgáltatja az 
alanti cimre: Tóth Ignácné. Szentes, 
Széchenyi-utca 10. 

— Felhívás. Kérem azt a férit, ikl 
e hó 2-án a Mobilia malomban mond-
ta, hogy Fehér Lajost útban hagyta, 
értesítsen mielőbb. Id. Fehér Lajos, 
Futó Zoltán-utca 21. 

— A Glória Filmszínház szombaton, 
Vizkerszt ünnepén nagysikerű Latabflr 
és egy kis orosz kulturfilmmel újra 
megkezdi előadásait, vasár és ünnep-
nap két előadás: 3, 5 hétköznap egy 
előadás: 5 órai kezdettel. 

MEGHÍVÓ! 

A kommunista Ifjúsági Szervezet 

1945 január 7. napján vasárnap dél-

után 3 órai kezdettel a színházterem-

ben nagyszabású táncestélyt rendez, 

melyre a mulatni vágyó ifjúságot 

szeretettel várjuk, belépődíj szemé-

lyenként 1.50 fillér. 

Rendezőség. 

Szerencse fia 
Sima Lfiazló regénye 

n. 
Több let a gyerek baja. Több azem 

is fordult felé. Nemcsak a kanász ü-
gyelt rá, de figyelemmel kisérte a bé-
resgazda is. Még Csonka Ferenc nem-
zetes úr se hagyta érdeklődés nélkül. 
Zsiga tudta ezt. Igyekezet, hogy semmi 
baj ne legyen. Minden jól ment. Nem 
volt a gyermekre panasz. A béresgaz-
dának napról-napra jobban tetszett 
a szemfüles gyermek. Ha vasárnap 
sütöttek valami kalácsfélét, Zsigának 
mindig jutott belőle egy darab... 

Igaz, ennek is megvolt a maga oka 
A béresgazda süldői is közte voltak a 
nemzetes úr süldői között. 

Mondanom sem kell, hogy Zsiga 
megmaradt kanászgyereknek újévkor 

is. A legjobb bért kapta, amit akko-
riban egy kanászgyereknek adtak. Volt 
a bére; 30 forint, 6 véka buza, ugya-
nannyi árpa, egy pár uj, egy pár feje-
lés csizma, egy tavaszi malac, két ko-
csi szalma és két hold feles kukorica 
föld. Mikor a bércédulát megírta a bé-
resgazda azt mondta a gyereknek; 

— Két esztendővel fiatalabb vagy 
mint a másik kanászgyerek, de jól 
viseld magad, azt a bért kapod te ls 
mint ő. Megbecsüld magad, mert nem 
akarok benned csalódni. 

Nem lesz rám panasz gazduram 
mondta a gyerek önérzetesen. 

Nem tudta még akkor Zsiga, hogy 
milyen bajba került a nagy bérrel. A 
tanyáról elment a régi kanász. Az új 
kanász fia volt a másik kanászgyerek. 
Tizenötéves sunyi kamasz, aki igyeke-
zett mindent ráhárítani Zsigára. De 
az apja se volt jobb. Komisz goromba 
ember, aki már azért se szívelhette 
Zsigát, mert látta, hogy a béreagaada 
kedveli. Mindjárt az első napokban azt 
mondta neki; 

— Ugy vigyázz, hé, hogy szíjat ha-
sitok a bőrödből, ha a gazda hazugja 
lész. 

Zsiga nem várt dicséretet de ahhoz 
sem szokott hozzá, hogy szidják. Most 
pedig mindig az járta. Miután pedig 
sok ember ugy tartja, hogy „verés 
nélkül dicséret számba egy szidás", 
nem mult egy hét sem, hogy ki ne ka-
pott volna Zsiga. Néha egy pofon, 
néha kettő jutott neki. Pedig igyeke-
zett s még más gyerek dolgát is leg-
többször ő látta el. Sokszor keseredett 
el sírásig, de kitartott akkor is, ami-
dőn már a karikás ostorral verte el 
minden igaz ok nélkül a kanász. De a 
tűrésnek és a türelemnek a fonala 
sem tart örökké. Elszakad az is, ha 
felé egyszer a karikás ostor csapása 
mindig tépik, szaggatják. Május vége-
nyomán kiserkent a vér a Zsiga há-
tán és lábaszárán. Bement a béres-
gazdához és panaszt tett. Varga 
György megleckéztette a kanászt, de 
nem használt az Zsigának. Nem Ja-
vult a sorsa. 

Augusztus elején azonban felülke-
rült a gyerek. 

Hetek óta panaszkodtak a konmen-
ciós cselédek, hogy valaki dézsmálja 
a veteményesfödjüket, kukoricájukat. 
Vigyáztak, lesekedtek, de hiába. A 
tolvajság nem mehet a végtelenségig. 
Egy borongós éjszakán Zsiga kiment 
az ólak hátamögé. Észrevette, hogy 
valaki mozog a béresgazda veteményes 
földjén. Szívszorongva sietett és fel-
zörgette Vargát. Megfogták a tolvajt 
A kanász volt. Természetes, hogy *-
zonnal repült a tanyából. Zsiga pedig 
mégkedvesebb lett a béresgazdáiiák 
De nemcsak neki, hanem a feleségé-
nek és a lányának Sárinak is. Hogyne 
hiszen az annyira féltett dinnyéket 
mentette meg Zsiga. 

Abban is szerencsés lett a gyerek, 
hogy az öregapját foradták meg ka-
násznak. Megszűnt az embertelen bá-
násmód s hacsak egy lehetett, az öca-
cse segicet neki a süldöfalka őraéaé-
ben. 

0 
Zsiga öregszülei nagyon rendes, Jó-

emberek Voltak. Nagyanyja zsugorgat-
ta a <*verek bérét. El nem vett volna 
abból egy fillért. A kukoricaföldet oz 
öregek kapálták meg. A bérmalacot 
meghizlalták. Aztán eladták. A gabo-
najárandósá0' ki futotta a ruházkodás 
költségeit. Ugyan abból is maradt 
meg egy pár garas. Eladták a kétko-
csi tüzrevalót is. összegyűlt 42 forint.. 
Az öreg szüle jól eldugta azt a ládafiá-
ba. 

(Folytatjuk) 




