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FEHÉR KARÁCSONY 
Közel kétezer esztendő vérgözös kö-

dén át villan felénk hz első Karácsony 
emléke . . . Egy történet, amelyet a Biblia 
örökít meg s amelyben hinni azért sze-
retne minden jóember, mert a szeretet, a 
Jóság, a békesség, önfeláldozó hűség, az 
emberbaráti kötelességtudás megtestesítője 
ez a fogalom Jézus Krisztus. A legenda, 
amelyet a vallás fűz e csudálatos lény szü-
letése köré, bizonyára a rajongók, a lel-
kesedők fantáziájának gyönyörű költe-
ménye, mert hiszen nem ís történhetett 
másképen, Jézus születését angyali ének-
nek kellett hirdetni, de nem a fényes 
paloták lakói számára, hanem a szegény 
pásztoroknak, akik csordát őriztek a bet-
lehemi holdfényes éjszakában... A sze-
gény népnek kellett a mennyei híradás, 
mert az várta a Megváltót, aki „megígér-
tetett a paradicsomból való kiűzetés per-
cében, hogy vigasztalója légyen a szen-
vedések és megpróbáltatások, a könnyek 
és csorgó verejtékek idején a kitaszított 
embernek." 

A „kitaszított" embernek, mert ám-
bár a Biblia tudósítása szerint az első 
emberpár bűne „minden elkövetkezendő 
maradék fején lebegett és számonkére-
tett", a kitaszított emberek mindig azok 
voltak, akiknek semmi, vagy alig valami 
jutott a földi javakból, akik a ma „kop-
lalásán keresztül tengették át magukat 
arra, hogy talán holnap ehessenek." Mert 
megmondatott, hogy „hiába vagyon a 
mennybéli igazság, mert annak valóságát 
aiagok javára fordítják a földi hatalma-
sok." És mondjuk meg azt igazságot, 
hogy az az -mberiség, amely a vallás 
tanítása szerint a porból vette létét s 
amelynek története bűnnel kezdődött, 
amelyet testvérgyilkosság követett s a 
vallás szentkönyve által följegyzett ször-
nyű csalások és bűnök egész áradata, nem 
is élhetett másképen amiképen élt. Az 
ember a maga képérc teremtette meg az 
Istent és maga nevelte saját nyakára azo-
kat, akik a korbácsot suhogtatták. A 
maga képére teremtett Isten azért kellett, 
hogy igazolja a kérlelhetetlen, a zsarnok, 
a gyilkos földi hatalmasokat, mert nem 
az Isten akart sohasem uralkodni az em-
berek fölött, dc a földi kisístenek, akik 
az „Isten kegyelméből'M hazudták a ma-
guk számára. . . 

Közel kétezred évvel ezelőtt, amikor 
a történelem híradása szerint is, valószí-
nűen megjelent a Földön Jézus Krisztus, 
«gyanaz volt a helyzet, mint később a 
siázadok hosszú során: kevés mindenber 
bővelkedő és milliószámra az éhező kol-
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dus • . . Próféták szavától volt hangos 
akkor Júdea és Izrael. Várták a Szaba-
dítót, aki „eljön, hogy letörülje az ösbünt 
és megváltandja a világ minden nemzet-
ségét és helyreállítja a Törvényt és föl-
kent királya lészen a zsidóknak/' És a 
Krisztust várás benne volt a köztudatban. 
Heródes a zsidók királya csakúgy tudott 
róla, mint a római birodalom helytartója. 
Amaz a trónt, a hatalmat féltette, ez el 
akarta hárítani a véres forradalmat... 
És akkor . . . angyalkórus zendült meg a 
betlehemi mezőn, hirdetve, hogy megszü-
letett a kisgyermek s zengő kórus jóaka-
ratot ígér mindenféle népnek és nemzet-
ségnek . . . Csillag vezérli a pásztorokat, 
a keleti bölcseket a kisded jászol bölcsejé-
hez, de már futni, már menekülni kell: 
a hatalom már meghallotta a hirt. elktil-
dötte hóhférait, hogy elpusztítsák azt, „aki 
jött az Ur nevében, mert ámbár még csak 
ígéret vala, de a hatalom urai megremeg-
nek még a legkisebb fuvalattól is, amely 
megfodrozza trónusuk selymét s Heródes 
is jobb szerette a sírnak mélyében tudni 
azt, aki a zsidónép megváltójának szüle 
ték." 

Átfutottam a krisztusi legenda kez-
detén s visszatérek oda, hogy kétezred év 
vérgőzös ködén keresztül villan felénk az 
első Karácsony emléke.. . Nem a Kará-
csonyt keresem most, dc a karácsonyi 
történet hősét az „Istenemberét, aki el-
jött, hogy a szava megenyhítse a szen-
vedőt, vigaszt nyújtson a reménytelennek 
és hirdesse az örök igazságot, hogy az 
Ur előtt nincsen sem gazdag, sem sze-
gény, mert „nyújtson az élet nyomort, 
vagy hatalmat, az életút célja ugyanegy 
határ: a koporsó, a sir, amely kiegyen-
líti a földi ellentétet s benne porrá válik 
mind, aki megszületett/' A világtörténe-
lem legszelídebb és legegyszerűbb bölcse-
lője Krisztus. Az ő vallása a szegények 
vallása, a megalázkodóké, a hívőké, mert 
azt hirdeti, hogy türőké és szenvedőké a 
mennyeknek országa. Lehet igy ís fordí-
tani a szavakat, mert ezekben a szavak-
ban is ő szólal meg, de senki ne 'feledje, 
hogy Jézus volt az első szociálista, mert 
azok az igazságok, amelyeket ő megmond 
és amelyeket a hegyi beszédben hirdet, a 
legtisztább szociálista tanítások s ha a 
keresztyén vallás megmarad a krisztusi 
tanítások alapján, ha nem fejlődik ki a 
hatalmas egyház, amely uralkodni akar, 
s ha a pápák és császárok, királyok mind-
mind az Isten nevében nem uralkodnak, 
hanem csakugyan pásztorai a népnek, ha 

engedik a vallás tanításaínak érvényesü-
lését, ha a szeretet vallása mögé nem 
vitték volna oda a féktelen bosszút, a 
gyűlöletet, ha a főpapok nem áldották 
volna meg soha azokat a fegyvereket, 
amelyeket a hatalom emberei adtak a pol-
gárok kezébe azért, hogy gyilkos háborút 
folytassanak, akkor az emberiség ezen az 
elmúlt két ezredéven keresztül nem szen-
vedett volna annyit, a népek nem tekin-
tenének egymásra vak gyűlölettel, akkor 
nem találtak volna ki faji elméleteket, nem 
jöttek volna az évszázadok folyamán a 
különböző Hitlerek, nem lobogtak volna 
föl az eretnekeket égető máglyák. 

Krisztus azt mondotta, aki téged 
kővel dob meg, kenyérrel dobd vissza. 
Azt mondotta, ha valaki megüti egyik 
orcádat, tartsd oda a másik orcádat is. 
Azt mondotta, aki fegyvert fog, az fegy-
verrel vész. Jézus hirdette, hogy ne le-
gyetek gondoskodók róla, hogyan öltőz-
ködtjek, mert aki gondot visel a mezők 
lilíomjaira, az gondot visel rátok is. 
Krisztus azt mondotta, szeressétek egy-
mást. Krisztus megbocsájtotta a bünt, 
amelyet ellene elkövettek s még a ke-
resztfán is imádkozott azokért, akik őt 
gúnyolták. Krisztus az igazság és a sze-
retet evangéliumát hirdette, az ő tanításai 
élednek meg a mi eszméinkben s amikor 
a vallás nevében Jézust akarják kijátszani, 
mi ellenünk, a hazugság szólal meg, 
mert Krisztus evangéliuma nincs ellen-
tétben a szociáldemokrácia tanításaival. 
Krisztus tanításait és a szociáldemokrácia 
tanításait össze lehet egyeztetni, mert a 
szociáldemokrácia is igazságot, békét, sze-
retetet és jóakaratot kíván mindenféle 
népnek és nemzetségnek. 

Karácsony este, megint kigyúlnak a 
karácsonyi gyertyák és mi, akik hiszünk 
az Eszmében, akik azt akarjuk, hogy a 
Szeretet hatalma ragadja magával az 
egész világot és tanítson meg bennünket 
arra, hogy minden szenvedés, és minden 
küzdelem, ami munkánk mögött volt, 
mégse eredménytelen, mert mi hiszünk 
benne, hogy eljön az Eszme diadala, a 
n*gy győzelem, amikor nemcsak a vilá-
got takarja be fehér köntössel a hólepel, 
de minden szivnek a zugában ott fog 
lobogni a szeretet tüze, cgymáába omló 
karok ölelköztetik össze az emberiséget, 
mert el »kell, hogy jöjjön a jóakarat min-
denféle népekhez és nemzetségekhez és 
akkor eljön a fehér karácsony, ami Esz-
ménknek győzedelme a blkés, a boldog, 
a fehér szocialista karácsony. 
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Közgazdasági 
szemle 

A stabilizáció bámulatos eredmé-
nye minden pesszimista jóslat elle-
nére igazol la a magyar gazdaság 
életképességél, akkor, ha egy kis lé-
legzetvételhez engedi jutni a háború 
és a nyilas uralom következménye-
képpen súlyosan meggyengült or-
szágot. Az úi pénz győzelmével 
azonban még nem gyógyult meg 
a túlságosan sokat szenvedett ma-
gyar ipar és mc/őgazdaság, csak a 
siker előfeltételét teremtette meg a 
kormányzat és még nagy feladatok 
vannak hátra. 

A Szovjetunió gazdasági terveihez 
hasonlóan Magyarország is három 
éves tervet dolgozott ki. Ezek közül 
elsőnek kell említenünk a szénter-
melés fokozását. A terv szerint jö-
vőre széntermelésünk már azonos lesz 
a háború- előttivel. Az utolsó előtti 
békeévben szénbehozatalunk az össz-
import 3.6 százalékát képviselte, ma 
azonban már aránylag függetlenít-
hetjük magunkat ezen a téren. 

Üvegtermelésünk a három éves 
ipari tervnek első évében a jelen-
leginek több mint háromszorosára 
növekszik. A textilellátás terén, az 
orosz bérmunka lehetővé teszi, hogy 
pamutárúban jövőre túlszárnyaljuk a 
béketermelés színvonalát. Gyapjúá-
rúnál már kevésbé kecsegtető a 
helyzet amennyiben nem érkezik 
megfelelő külföldi bérmunkamegbí-
zás, úgy ezen a téren komoly ne-
hézségekkel kell számolnunk. Bőr-
termelésünk egyenletesen fejlődik, 
de még a jövö évi lábbeli előirány-
zat sem kielégítő, legalább kétszer 
annyira lenne szüksége az ország 
dolgozóinak. 

A hároméves terv alatt is feltét-
lenül szükséges a. nyersanyag egy-
séges elosztása, a racionálisabb ter-
melés és a passzív kereskedelmi 
mérleg érdekében. Azonkívül azt 
sem szabad elfelejtenünk, hogy nem 
elég a nyersanyag, sokkal fontosabb 
a munka-produktivitás. 

A kereskedelmi szerződéses tár-
gyalások sorát az új-évben a Szov-
jetunióval folytatandó tárgyalások 
nyitják meg, amelyekre előrelátható-
lag januárban frg sorkerülni. 
Revízióra szorul a Dániával kötött 
megállapodásunk is. Előkészítés alatt 
áll a Törökországgal, valamint Bul-
gáriával kötendő kereskedelmi szer-
ződés ügye is. Ezekre a tárgyalá-
sokra előreláthatólag februában vagy 
márciusban fog sor kerülni. 

fl svácí-magyar 

pénzügyi tárgyalásokról kedvező hi-
rek érkeztek. Ezek szerint sikerült 
felszabadítani a Nemzetközi Fizetések 
Bankjánál lévő magyar aranyletét 
jelentős részét s ezzel kapcsolatban 
új megállapodást kötöttek a még 
hátralévő adóságrész törlesztésére. 
A magyar bizottság tárgyalásai a 
többi kérdésekben is biztató ered-
ménnyel zárultak. 

Kisipari hitel 
A Qazdasági Főtanács egymillió 

forintra csökkentette a kisipari hitelt. 
A kisiparosok hónapok óta húzódó 
kölcsönkérelmét először két millió 
forinttal kívánták kielégíteni A köl-
csön keretet most egymillióra leszál-
lították, — és ez a kisiparosok sú-
lyos sérelme —, de legalább intéz-
kedés történt az első fizetések ügyé-
ben. 

A nagy vil 
A karácsony mindannyiónk ünnepe, de nekünk a Szentesi Lap mun-

kásainak és olvasóinak kettős ünnepünk. Gondolatban, a ma este fel-
gyúló karácsonyi lángok elMt felsorakozunk minden olvasónknál s kezébe 
adjuk mai, ünnepi számunkat : 10 oldalt. 

Emlékezünk arra a napra, midőn alig két oldalon jelent meg elő-
szőr ebben az évben a Szentesi Lap. Hideg nyomdában, üres szerkesz-
tőségben indítottuk meg a munkát, s nem támaszkodtunk másra, mint 
magunk és a szentesi dolgozók hitére. S íme nem csalatkoztunk. Hosszú 
út vezetett a két oldaltól a 10 oldalas Szentesi Lapig, s nem büszkeség, 
ha ezért a munkáért ma a karácsony ünnepét, egy kicsit külön a mi 
ünnepünknek is tekintjük. A mi megindulásunk nem is honfoglalás volt, 
hanem a honnak megteremtése s ebben a nagy munkában mindannyian, 
akik a Szentesi Lapot szeretik, egyformán kivették részüket. Megelége-
déssel és megnyugvással áll meg ma este a munka kezünkben és azzal 
a tudattal kívánunk a Szentesi Lap olvasóinak, a szentesi dolgozók , tá-
borának kellemes és boldog karácsonyi ünnepet, hogy mai számunk 10 
oldala szimbóluma a magyar élet újjászületésének és a magyarság élni-
akarásának. 

A szeretet, a barátság és a béke ünnepén fogadjuk, hogy a Szen-
tesi Lap még jobban és még fokozottabb erővel fogja a jövő'aen szolgálni 
Szentes lakosságának igaz ügyeit, hogy a mi munkánk is építőköve le-
gyen az új boldog ország építésének s közös erőfeszítéseink eredménye 
nem maradhat el s ez, amit mindannyian kívánunk és akarunk: a béke 
a lelkekben, a megnyugvás az emberek közt s emberi élet a nyomor-
góknak. Dr. Vári György. 

A nagy világ 
Bevin rádióbeszéde élénk vissz-

hangot keltett Amerikában. Külö-
nösen békülékeny hangja keltett 
nagy feltűnést. A nagyhatalmak és 
főleg a Szovjetunió irányában kifej-
tett derűlátást a világbéke felé re-

ményt keltő megnyilatkozás. Bevin 
beszédéből az tűnik ki, hogy a vi-
lág két nagyhatalmának az USA-t 
és a Szovjetuniót tekinti az angol 
politika és közöttük közvetítő szere-
pet tulajdonít Nagybritániának. 

A Dardanellák 

Londoni körökből hír érkezik, 
hogy a Dardanellák kérdésének el-
intézésére Nagybritannia nemzetközi 

értekezlet összehívását tartja szüksé-
gesnek. 

T ízmi l l i ó font 

Az angol alsóház jóváhagyta az 
Ausztriának nyújtandó 10 millió 
font kölcsönt. Ez a kölcsön lehetővé 

teszi az 1947. évben szükséges be-
ruházásokat és az osztrák gazdasági 
élet újjáépítését. 

Kereskedelmi szerződés Jugoszláviával 

Belgrádban aláírták a magyar-
jugoszláv kereskedelmi, áruforgalmi 
és fizetési egyezményt. Az egyez-
mény január 1-én lép életbe és egy 

évre szól. A magyar küldöttség ne-
vében Bán Antal iparügyi miniszter 
irta* alá a szerződést. 

négymillió forint 
munkásházak építésére 

A kormány négymillió forintos 
hitelkeretet engedélyezett a háborús 
károkat szenvedett vállalati munkás-
házak és munkáslakások helyreállí-
tására. A kölcsönöket igénybevevő 
vállalatok kötelesek 60 százalék ere-
jéig saj4t eszközeikkel hozzájárulni 
az építési költségekhez. 

A magyar gazdasági élet alig szá-
molta fel a másféléves inflációt, má-
ris új veszélyek ellen kellett felké-
szülnie. Számos különféle tényezők 
szerencsétlen összetalálkozása követ-
keztében ugyanis nagymérvű mun-
kanélküliség vetette előre árnyékát. 
Az ősz elején már 250—300 ezer 
munkanélkülivel kellett számolnunk. 
A kormány ezért gyorsan intézke-
dett a várható nagyarányú munka-
nélküliség levezetése érdekében. Szep-
tember közepén indultak meg a 
közmunkák a munkanélküliek fog-
lalkoztatására. Ezek a közmunkák 
azonban egyrészt nem vettek igény-
be állami hiteleket, másrészt pro-
duktívak voltak: útakat építettek, 
töltéseket emeltek, csatornákat tisz-
títottak, pályatesteke' rendbehoztak, 
egyszóval semmi közük nem volt 
a régi korszak inségmunkáihoz, ahol 
az inségmunkások éhbérért faleve-
leket tologattak egyik helyről a má-
sikra. 

Különösen az árvízvédelmi mun-
kálatoknál van nagy szerepe az épí-
tésügyi minisztérium közmunkáinak. 

Ezeket a munkálatokat a tulajdon-
képpen illetékes földmívelésügyi mi-
nisztérium költségvetési fedezet hiá-
nyában nem volt képes elvégeztetni. 
A közmunkák révén tehát nagy ár-
víz- és belvízkároktól szabadul meg 
a magyar mezőgazdaság. 

A közmunkák munkafeltételeinek 
megállapításakor a tárcaközi bizott-
ság kezdetben arra volt tekintettel, 
hogy inkább kevesebb bér jusson egy-
egy munkásnak, de minél több mun-
kanélküli foglalkoztatása biztosítva 
legyen. Később, midőn a gazdasági 
élet és a külpolitikai viszonyok ked-
vezőbb alakulása következtében a 
munkanélküliség még nem öltött 
olyan méreteket, mint ahogy kez-
detben számílani lehetett, a munka-
béreket fokozatosan emelték. 

A közmunkák az eddigi tervek 
szerint tavaszig fognak tartani. Az 
akkor meginduló mezőgazdasági 
munkálatok és az egyre inkább len-
dületbe jövö ipar remélhetőleg ter-
melő munkával fogják ellátni a je-
lenlegi közmunkásokat és az épí-
tésügyi minisztérium az így felsza-
baduló hatalmas összegeket igazi 
céljaira, a középítkezésekre és a 
munkáslakótelepek építésére fordít-
hatja. 

Forint a fegyvered ! 

Védd meg az árakat! 

ág m cA gyermekkórház 
Megszakadtak a magyar-csehszlo-

vák vegyesbizottság tárgyalásai. 
i 

A Biztonsági Tanács bizottságot 
küldölt ki Görögország határára. 

A szakszervezeteket is bezárták 
Törökországban. 

Magyarország is meghívást kap 
az 1948. évi londoni olimpiára. 

Titó tábornagy fogadta Bán Antal 
iparügyi minisztert. 

Letartóztatták a fehérvári kisgaz-
dalap szerkesztőjét. 

S p o r t b á l 
Beszámoltunk már a nagy ér-

deklődéssel várt vacsorás sportbálról, 
amelyet a Szentesi Munkás Torna 
Egylet agilis vezetősége rendez az 
Ipartestület összes termeiben Szil-
veszter estjén. Most részletesebben 
adhatunk hírt ezen tgazán családiam 
Jellegű, szép emlékeket hagyó ösz-
szejövetelről. Jegyeket elővételben 
ad: Dobos Ferenc, Gallasz Béla, 
Józsa László borbély, Nagy Béla 
cukrász, Szabó József vendéglős 
és Hankó Endre pénztáros. A műsor 
este fél 8 órakor kezdődik Sikerült 
megnyerni Bleyer Jolánkát és Bucsy 
Tibori rövid szercplesrc. Nem keH 
őket különösebben bemutatni. Hisz-
szük, hogy ha felcsendül a fővá-
rosban is előnyösen ismert Bleyer 
Jolánka csengő szopránján a szebb-
nél szebb magyar nóta és ha Bucsy 
Tibor zengő tenorja betölti a termet 
elénekelve a »Rózsalevél . . vagy 
„Hej fellegek . . című dalokat, 
megtelik a szivünk a vággyal: Ad-
jon az Isten ennek a sokat szenve-
dett népntk boldogabb új esztendőt. 
Kisér és tánczenét ad ifj. Lehota 
Lajos és kitűnő cigányzenekara. A 
műsor után következik a kitűnő 
ízű pörkölt adása, majd megkez-
dődik a tánc. Egy-két meglepetést 
tartogat még a vigalmi bizottság, 
dehát ezt most nem lehet elárulni. 
Berkes Imre nagyszerű hangú gram-
mofonja és ifj. Lehota Lajos cigány-
zenekara bizonyára sok-sok kellemes 
órát fog nyújtani. Biztosítunk min-
denkit, hogy jól érzi magát és ami-
kor lélekben temeti az elmúlt évek 
rossz emlékeit, új reménység gyúl 
a arcokon, s éjfélkor áhítatos lélek 
kel énekli a magyar imát: Isten 
áldd meg a magyart I Várunk min-
denkit szeretettel s szeretnénk, ha 
e hó 20-án közzétett meghívó sza-
vait vésnék be az emberek a lel-

• kükbe és ma, a szeretet ünnepéa 
magunkba szállva megfognánk egy-
más kezét. Jöjjön el mindenki, hogy 
megtaníthassunk minden ifjút' az 
örök igazságra: a léha tivornyázás 
csak muló mákonybódítás és csak a 
tisztalelkú szórakozás az igazi, mert 
ezzel gyógyul az ifjúság. Akkor el-
értük a célunkat: a munkában el-
fáradt testű és lelkű embereket fel-
üdítjük. (V I.) 

— Szenzációs nagy karácsonyi 
vásár a Ludas Matyi. Pesti Izé, 
Dolgozó Világ, Rádió Újság kará-
csonyi számaiból, valamint állandó 
aagy választék az 1947. évi kalen-
dáriumokból, helybeli és budapesti 
lapokból Kovács bácsinál a Szemesi 
Takarékpénztár előtt. (Városháza 
mellett.) 

— A Vasmunkások vigalmi 
bizottsága karácsony másmapján este 
8 órakor az Ipartestület nagytermé-
ben jótékonycélú műsoros tánces-
télyére szeretettel vár mindenkit • 
Rendezőség. 



Valami új születik 
Irta: Szakasits Árpád 

M e g h í v ó 
a Szociáldemokrata Párt 

tisztújító 
taggyűlésére 

A Szociáldemokrata Párt szen-

tesi szervezetének végrehajtó 

bizottsága a pártszervezeti sza-

bályzat 36. szakasza alapján 

1946. december 29-én d. e . 

10 órára a Barátság mozi 
he ly i ségében ö s s z e h í v j a 

tisztújító 

közgyűlését 

N a p i r e n d : 
1. Elnöki megnyitó. Tart ja: 

Pintér Győző. 

2. Jelentés a párt 1946. évi 
Működéséről. E lőadó: Keresztes 
Péter. 

3. Szakszervezeti beszámoló. 
Tart ja : Gyenes Péter. 

4. Mezőgazdasági szervezés. 
E lőadó: Farmasi Imre. 

5. Kisipari beszámoló. Előadó: 
Lénárt István. 

6. Beszámoló a pártválaszt-
mányi ülésről. E lőadó: Szőke 
Perenc. 

7. Végrehajtó Bizottság és 
Ellenőrző Bizottság választása. 

8. Pártgyülési küldött válasz-
tása. 

9. Elnöki zárszó. Tartja Pin-
tér Győző. 

S z a v a z á s r a mindazok 
jogosultak, akik tagsági já-
rulékukkal három hónapon 
tul hátralékban nincsenek. 

Végrehajtó Bizottság 

A szervezett 
munkásságnak 

kellemes karácsonyi ünnepeket kí-
vánunk s a szeretet ünnepén hisz-
szük, hogy a mostoha sors, amely 
nekünk eddig osztályrészül jutott 
ebben a következő es/tendőben a 
magyar demokrácia munkája eredmé-
nyeképpen lassan-lassan megszűnik 
és a legközelebbi karácsony már az 
6 számukra is a valóban boldog 
inneplés lehetőségét fogja jelenteni. 

Szakszervezeti Titkárság. 

Valami új születik most a világ-
ban, a kufárok, a pénzváltók, a rab-
szolgatartók világában. Új társada-
lom van születőben, ettől olyan fe-
szült mai világunk légköre. Új em-
ber van születőben, ezért olyan fáj-
dalmas most a mi életünk. 

Amikor a Messiás megszületett, 
akkor is nagy vajúdásban volt a vi-
lág. Akkor is a régi világ birkózott 
a megszületni készülő új világgal, a 
hanyatló világ az új társadalommal, 
az új igazsággal, az új emberrel. A 
nagy római világbirodalom meglazult 
minden eresztékében s ennek a nagy 
birodalomnak országútjait próféták 
raja lepte el. Akkor is sokan voltak, 
akik visszanéztek a muliba s a mult 
idillikus képét idézték fel magukban 
s megkísérelték, hogy a régmultat, 
amelynek csak emlékei éltek, vissza-
idézzék és visszahozzák. Ez azonban 
történelmi képtelenség volt. És so-
kan voltak, akik új világot hirdettek/ 
akik lázadtak a régi világ ellen, 
amelynek terheit nem birták már to-
pább, amelynek zűrzavara elviselhe-
tetlen volt s amelyben a bizonyta-
lanság oly nagyra nőtt, hogy benne 
a lelkek állandó félelemben és izga-
lomban remegtek. S ebből a fájdal-
mas vajúdásból egyszercsak meg-
született a várvavárt Messiás, aki 
először mondta ki a világépítő igét: 
„szeresd felebarátodat, mint tenma-
gadat", s aki először tette tudatossá 
az emberek elméjében a szegénység 
és gazdagság ellentétét; akinek nyo-
mán először alakultak őskeresztény 
közösségek, amelyekben az egyenlő-
ség elve érvényesült. Az ősi keresz-
ténység eme tiszta szelleme áradt 
szét a világon és ha ezzel a szel-
lemmel szemben az anyagi világ erő-
sebb volt is, mert nem engedte ér-
vényesülni az embertestvériség er-
kölcsi törvényét, azért ez a' szellem 
mégis élt s új meg új formában je-
lentkezett szellem-történetünk égbol-
tozatán s az emberek lelkében és 
tudatában. 

Új társadalmak keletkeztek és ha-
nyatlottak el. Új és új forradalmak 
lángjai csaptak fel az égre. Ebben a 
kétezer esztendőben, amelynek kez-
detét a kimondott Ige idejétől szá-
mítjuk, az emberiség sóvárgása nem 
szűnt meg a teljesülés után. A sze-
gények és megalázottak örökösen 
keresték a szabadságot, az igazságot 
és felemelkedésük útját. S egy pil-
lanatig sem szünetelt a tömegek lá-
zongása és a világtörténelem műkö-
dése, hogy az emberiség egyszer el-
érkezhessék az anyag és szellem har-
móniájához, a szabadság, az igazság 
és biztonság teljességéhez. 

Csak a nagy polgári forradalom 
teremtette meg azokat a feltételeket, 
amelyek között kitermelődhettek azok 
az eszközök és viszonyok (termelési 
eszközök és termelési viszonyok), 
amelyek a történelem során először, 
lehetővé teszik a beteljesülést 

Ami most a világban végbemegy, 
az nem más, mint erőfeszítés arra. 
hogy a beteljesülés ideje minél ha-
marabb elkövetkezhessék. Persze 
roppant erők állnak ellent annak, 
hogy új világ szülessék. De bár-

mekkorák ezek az erők, immár meg 
nc.-n akaszthatják a társadalmi igae-
ságosság megszületését, új társada-
lom keletkezését, új gazdasági rend 
kialakulását. A megújulás erői na-
gyobbak. mint a hanyatló társadalom 
hatalmi erői. Keleten és Nyugaton 
egyaránt a szocializmus új világának 
alapjait rakják le. És ezek az ala-
pok szilárdak. S míg ezek az alapok 
épülnek, új szellem fényei sugároz-
zák be a hanyatló világ sötét ég-
boltozatát, új ember lép a történe-
lem színpadára, hogy beteljesítse a 
szegények és megalázottak évezre-
dek óta élő vágyát és akaratát. 

A vajúdás lázában ég a világ és 
ha zűrzavar köde lepi is be még 
földünket, ebben a zűrzavarban már 
felismerhetők az új világ alkotóele-
mei. Egyre tisztában bontakoznak ki 
ebből a ködből az igazságosságon, 
az embertestvériességen és a gazda-
sági biztonságon felépülő új világ 
körvonaiai. 

Ennek az új világnak képviselői 
vagyunk mi, szocialisták. És akik hoz-
zánk tartoznak, fűzzék, szorosabb-
ra egymásközötti kapcsolataikat, fe-
szítsék meg erőiket, lobbantsák fel 
magukban az áldozatkészség lángját, 
hogy mind, valamennyien eleget te-
hessünk a történelem parancsának. 
Romok felett kezdtünk épíleni itt, 
ebben a megtiport, sok történelmi 
vihart átélt országban is. Csaknem 
két esztendő telt el felszabadulásunk 
óta. Ez a két esztendő emberfeletti 
erőfeszítéseket követelt. De büszkén 
tekinthetünk vissza erre a két esz-
tendőre, melynek mérlegét, ha meg-
vonjuk, nyugodt önérzettel állapít-
hatjuk meg: jól dolgoztunk. A ma-
gyar szociáldemokrácia jól teljesítette 
kötelességét, Jól végezte el roppant 
feladatait. Növelte a bizalmat, ame-
lyet 7§ esztendős törtérffelme folya-
mán megszerzett és becsületesen sá-
fárkodott azokkal az erkölcsi érékek-
kel, amelyeket nemzedékek hosszú, 
sora halmozott fel. Nemcsak a ma-
gyar dolgozók bizalmának van bir-
tokában, hanem a világ minden szo-
cialistáinak bizalmát is bírja. Ezt 
tiszta szándékainak, harcos szelle-
mének, a dolgozókhoz fűződő eltép-
hetetlen kötelékeinek, az ország be-
csületes szolgálatának köszönheti,— 
és annak az egységnek, amelyet 
mindig olyan féltékeny gonddal őr-
zött és fog őrizni a jövőben is. 

A Szociáldemokrata Pártban most 
együtt van munkás, paraszt és szel-
lemi ember, s mellettük a kisembe-
rek tíz- és tízezrei. Mindnyájan re-
ménykedve tekintenek fel a Szociál-
demokrata Pártra, mert hisznek ab-
ban, hogy a demokratikus szocializ-
mus megvalósítói között a szociál-
demokrácia a lagelső helyet foglal-
ja el. 

őrizzük meg egységünket, őrizzük 
meg eszményeink tisztaságát min-
denkivel szemben, mert a világ nagy 
átalakulásában lehet, hogy kicsinyek 
vagyunk, de a legkisebb részre is 
ugyanolyan terhe hárul a munkának, 
a felelősségnek, mint a legnagyobbra. 
Az eszmék világában nincs kicsiny 

I textil, divat és 
Ha kellemes karácsonyi m 
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és nagy és abban az átalakulásban, 
amely most megy végbe történel-
münkben, a legkisebbnek is nagy 
szerepe van, a legkisebb sem hiányoz-
hatik. És mi, magyar szociáldemok-
raták nem is vagyunk a legkisebbek, 
mert bár kicsiny ország fiai vagyunk, 
de pártunk egyike Európa legnagyobb 
pártjainak. Ezért kell vigyáznunk a 
pártunkra, mint a szemünk fényére, 
ezért kell vigyáznunk .erre a mi kö-
zösségünkre, amely egy uj világ építő-
köveit hordozza vallain. Nekiink ezen 
a földön kell elősegítenünk megte-
remtenünk a beteljesülést. Nekünk 
ezen a földön kell boldog, szabad, 
emberi világot teremtenünk. Gyö-
nyörű feladat, óriási felelősség — 
vállaljuk mind a kettőt. 

K ö z e l l á t á s i 
t á j é k o z t a t ó 

Az országos árfelflgyelot 

ellenőrzései Csongrád 

vármegyében 

Az Anyag- cs Árhivatal mellett 
működő árfelügyeleti osztály kikfll-
döttei az elmúlt héten Csongrádvár-
megyében ellenőrzést tartottak. Meg-
állapították, hogy az árfelügyeleti 
hálózat mind társadalmi, mindpedig 
hatósági vonalon előírás szerűen ki-
épült. Az egyes kereskedőknél tartott 
ellenőrzés örvendetesen állapította 
meg, hogy a közellátási bűncselek-
mények száma — az ellenőrzés 
hatására — jelentősen csökkent é«, 
hogy a kereskedők a rendeleteket 
mindinkább betartják. 

Enyhül a sóellátás 

Miután nagyobb szabadsó készle-
tek érkeztek az elmúlt időben az 
országban jelentősen enyhült a só-
ellátási helyzet, ügy értesültünk a 
Közellátási Felügyelőségtől, hogy ha-
marosan kapható lesz a megyében 
szabad só is. 

K5zellát4sl panaszok 
klvlzsálása 

Karácsonyi Ferenc főispán dr. 
Kunszeri Béla alispán, Hankóczi 
Béla, a vármegyei Közellátási Felü-
gyelőség vezetője az elmúlt héten 
Mindszenten, Kisteleken és Kiskun-
dorozsmán tartottak vizsgálatot, ahol 
a lakosság közellátási panaszait a 
helyszínen orvosolták. 

•egórkezett 

a második teztllkaraváo 

A mezőgazdasági textilakció során 
Csongrádvármegye újabb 12 ezer 
méter vászonárú kiutalásban része-
sült. A szétosztás megtörtént, úgy 
hogy a kereskedők az utalványok 
beváltását máris megkezdték. 

A megérkezett árúból a Közellá-
tási Felügyelőség a következő köz-
ségeket részesítette egyelőre kiuta-
lásban: Fábiánsebestyén, Kiskirály-
ság, Derekegyháza, Nagymágocs, 
Szegvár, Mindszent, Tömörkény, 
Csanytelek, Csongrád, Szentes. 

P á r t h l r e k 
A Szociáldemokrata Párt Titkársága 

felhívja az elvtársak figyelmét, hogy 
1947 január 7-i kezdettel Hódmező-
vásárhelyen három hetes vezetőképző 
pártiskoiát tart. A páriiskola hallgatói 
szállást díjtalanu; kapnak, az ellá-
tásáról mindenki személyesen gon-
doskodik. Felkérjük az Elvtársakat, 
minél előbb jelentkezzenek a titkár-
ságon pártiskolára való részvétel 
m^tt, hogy az előkészületeket meg-
kezdhessük. Titkárság 
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ÜENDÖRSÉIOM 
I r t a : D r V A R Q A A L A J O S r e n d ö r -
o r n a g y , O s o n g r á d m e g y e f e l ü g y e -
let i k ö r z e t i s z e m l é l ő j e 

A rendőrség az államhatalom rend-
fentartó intézménye. Feladata az egész 
világon egyforma : az állampolgárok 
békéjének, nyugalmának megőrzése, 
a közbiztonság és közrend fentartása. 
A közrend alatt helyesen az állam 
rendjét kell érteni, azét az államét, 
amely nem a társadalmon kivül, vagy 
felette áll, hanem magából a társa-
lomból származik. Tehát az állam a 
társadalomé, s mivel a rendőrség az 
államhatalom intézménye, következik 
ebből, hogy a rendőrség a társa-
dalomé, tehát a népé. A demokratikus 
rendőrség tagjai egyik társadalmi ré-
tegnek sincsenek alá, vagy fölé ren-
delve, hanem a társadalom dolgozói-
val mellérendelt viszonyban állanak. 
Ez a fő különbség a régi rendőrség 
és a mai demokratikus rendőrség 
kőzött. Mit kell, hogy adjon a demo 
kratikus rendőrség az ország népé-
nek ? Egyenlő elbírálást, szakismere-
tet, jó teljesítményt, tapintatot. És ha 
ezek a rendőrség minden tagjában 
megvannak, akkor a rendőrség hiva-
tása magaslatán áll s a rendőrtestület 
m i n d e n egyes tagjának munkája 
egyenértékű az újjáépítésben dolgozó 
munkáséval. 

Jól tudom, hogy a rendőrég ellen 
még többször kifogások, panaszok 
merülnek fel. De senki sem állithatja, 
hogy a felsőbb hatóságoknak az előbb 
említett célok mielőbbi elérésére ki-
adott rendeletei következtében e téren 
a helyzet rohamos javulást ne ered-
ményezett volna. A nehézségek igen 
nagyok voltak és ennek dacára igen 
nagy eredményt mutatott fel a rend-
őrség. A munka nehéz részén tul va-
gyunk. Mint a Csongrádvármegyében 
működő rendőrhatóságok felügyeleti 
körzeti szemlélője az itt beosztott 
összes rendőri alkalmazottakról, fele-
lősségem tudatában állithatom, hogy 
kívánni való nálunk e téren már alig 
van. A közelmúltban országos vi-
szonylatban végrehajtott átszervezés 
vármegyénkben igen kedvező hatást 
eredményezett. Ennek következtében 
a rendőrség elleni panaszok már csak 
szórványosan fordulnak elő. 

Hiszem, hogy rövidesen mindenki 
azzal a megbecsüléssel, szeretettel 
fog a rendőrség iránt viseltetni, ahogy 
ezt a testület minden tagja — igen 
nehéz, fáradságos munkájával — ki-
érdemli. 

Féng 
és arnif 

Irta: Dr. Rablócnky Árpád 

Cste értem lakásom kapujába. Szo-
katlan lény fogadott. Szétnéz-

tem. Mi ez a szokatlan fényözön?A 
kapum előtt lévő utcai lámpa égett. 
Nemcsak égett, hanem l á n g o l t , 
világított, utat mutatott I 

Elgondolkoztam. — Istenem ! Hir-
telen nem is tudnám megmondani, 
mikor láttam ezt a barátságos kis 
lámpát utoljára égni. Talán 1943-ban. 
Akkor aludt ki. Lecsukta szemét, 
mintha nem akarta volna látni a sok-
sok szenvedést, nyomort, háborút. 
Most felébredt és a szemembe hu-
nyorgott, mintha csak azt mondta 
volna: Látod én nem haltam meg, 
csak átaludtam pár esztendőt és vár-
tam a feltámadást. Ugy üdvözölt, 
mint egy régen nem látott kedves 
ismerős. 

Két k a r á c s o n y 
Irta: Dr. Kunszeri Béla , Csongrádmegye alispánja 

Sziporkázó csillagmilliárd tekint le 
hideg fényével a karácsonyi éjtsza-
kában. A hidegtől dermedt fák ágain 
a vastag hófehér zúzmara ezüstösen 
csillan meg a ráhulló sápadt fényben 
és egy láthatatlan kéz simításától, 
mint gyémántcsillagszóró szórja szer-
te gyémántkristályait. Karácsony I 
Milyen különös csengése van ennek 
a szónak. Úgy érzem, ilyenkor mind-
nyájunk előtt elsuhan a gyermekévek 
karácsonyváró misztikuma s egy ki-
csit újra gyermekek leszünk, dere-
sedő fejjel is. Tudunk hinni a szép-
ben, a jóban, az igazban. Elfelejtjük 
az élet könyörtelenségét és hiszünk 
a szeretet győzelmében. Pesszimis-
tákból optimistává válunk..l és talán 
igazunk van. Én érzem, hiszem, 
hogy igazunk van ! 

Metsző hideg szél éleszti a kis tü-
zet, mely körül tizenöten kuporgunk. 
Tizennégy magyar és egy orosz ka-
tona. 1944 karácsony éjtszakáján 
volt, nerp messze Budapesttől a Da-
na mellett. Egy nappal előbb kerül-
tünk fogságba úgy, hogy át akar-
tunk szökni a Vörös Hadsereghez, 
de ekkor már esztelen módon elját-
szották a bizalmat azok, akik Buda-
pestet védeni akarták és akiknek a 
bűnét a magyarság soha nem bo-
csáthatja meg, s így mint hadifog-
lyokat tekintettek bennünket. Való-
színűleg azonban láttak szándékun-
kat s így egyetlen katona őrizetére 
bíztak, aki mint bajtárs kezelt ben-
nünket s vitt a fogolytábor felé. így 
köszöntött ránk fogságunk második 
napján karácsony estéje. A kis tűz 
pislákoló fénye mellett jól láttuk a 
nehéztüzérség torkolattüzét, a soro-
zatvetők ívelt tűzbarázdáit a sötét 
égboltozaton, a becsapódó repülő-
bombák rőt-vörös lángszökőkútjait és 
a repülőgépek gépágyúi foszforos 
lövedékeinek röppályáját. A föld ál-
landóan morajlott tompa dübörgéssel, 
néha-néha erősebben megrázva ma-
gát, mintha a pokol lakói döngetnék 
alulról, hogy szabaduljanak tüzes 
börtönükből. 

Meddig tarthat még ez a pokol, 
meddig tűri még az emberek és a 
világ felett álló Gondviselés a go-
nosz, féktelen garázdálkodást, mikor 
jön el az, ami után mindnyájan vá-
gyunk, a békés, boldog emberi élet 
kora? Mindannyiónkból — ha más 
szavakkal is, de ugyanez a kérdés 
szakadt fel. Türelmetlen, kételkedő, 
gyalázkodó, cinikus és lemondó sza-
vakkal. 

És ekkor egy láthatatlan kéz nesz-
telenül végigsimította a zúzmarás fá-
kat úgy, mint ma éijel s a lehulló 
gyémántkristályok tizennégy magyar 
és egy orosz katona köpenyét von-
ták be csillogó hófehér lepellel. 

Valaki közülünk felnézett a csilla-
gokra s megszólalt: Fiúk! Ma van 
karácsony estéje...! 

Az orosz katona is mintha meg-
értette volna, bólintott. Mi, tizenné-
gyen egyszerre hallgattunk el, de 

valami megfoghatatlan varázsa volt 
ennek a néma csendnek. Mindnyájan 
éreztük a karácsony varázsát és ami-
kor ismét szóra nyilt a szánk, mint-
ha valami láthatatlan karmester han-
golta volna egybe valamennyiünk 
szívét, már nem volt türelmetlenség, 
elkeseredés, csüggedés, hanem tud-
tuk, hittük, hogy a pokol urainak 
napjai meg vannak számlálva. 

Éreztük, hogy a sok könny, a sok 
pusztulás, a sok gonoszság után 
jönni kell a szabadságnak, az igaz-
ság diadalának. Tudtuk azt, hogyha 
hosszú hónapoknak kell is eltelni, 
míg hazamehetünk, de haza fogunk 
menni. Tudtuk, hogy ha hosszú idő-
nek kell is eltelni, de a romokból új 
életnek kell feltámadni. El kell és el 
fog jönni az idő. amikor felszárad-
nak a könnyek és a könnyes szemű 
édesanyák és feleségek szeme mo-
solygóssá válik. 

Tudtuk, éreztük ezt mi, tizenöten 
ott akkor, amikor még a gonosz két 

kézzel döngette a földet s tüzes kar-
mokkal szántotta az eget. 

Mennyivel inkább kell ezt most 
hinnünk és éreznünk. Most két esz-
tendő után, amikor már látjuk, hogy 
van élet a romok felett... Mikor nap-
ról-napra újabb csodáját látjuk m. 
újjáéledésnek és élniakarásnak. Ne» 
szabad csüggednünk, ha most még 
nincs minden úgy, ahogy szeretnénk, 
ha vannak sebek, melyek még ne« 
gyógyultak be. El fog jönni az idő 
nagyon rövidesen, amikor mindé« 
sebre lesz gyógyító balzsam. El kett 
és el fog jönni, mert azt akarja a 
demokrácia, hogy mindenkinek jó 
ruhája, meleg szobája legyen s hogy 
együtt lehessen azokkal, akiket sze 
ret és akik mások bűne miatt még 
távol vannak tőlük. 

Most, 1946 karácsonyán én ugyan-
úgy hiszem és érzem, hogy mindez 
így lesz, mint két esztendővel ezelőtt 
ott, a Duna partján éreztük és hit-
tük tizenöten, hogy a Jóság győzni 
fog a gonosz felett! Érzem és hi-
szem, hogy rövidesen nem az atom 
bomba, hanem a szeretet fog a világ 
telett uralkodni s beteljesülnek az 
írás szavai: „Békesség a földön a 
jóakatú embernek T 

Egy csokor vadászkaland 
Dörögnek a puskák a szentesi 

határban. Nyulvadászaink példátlan 
szorgalommal és határtalan lelkese-
déssel irtják a mezők ismert vad-
jait. Nem árt, hogyha az ember a 
nagy vadászatok idején föl-fölidéz 
egy-egy kedves vadászkalandot, egy-
egy humorosabb emléket, amelyek 
sokáig foglalkoztatták és derűben 
tartották egyes vadászköröket. 

Egy tulbuzgó nyú ¡vadászunkkal 
történt az alábbi eset. A hideg de-
cemberi reggelen töltényekkel, ele-
mózsiával bőven megrakodva bak-
tatott barátunk Dónát felé. Alig 
hagyta el a várost néhány kilomé-
terrel, mikor megpillantott egy tanya 
közelében egy délcegen sétáló fácánt. 
Lekapta válláról a puskát és tüzelt. 
A fácánnak még volt annyi ereje, 
hogy föiszálljon és leesett az egyik 
tanya udvarán. Vadászunk nagy 
büszkén beballagott a tanyába, hogy. 
a jogos zsákmányt magához vegye. 
Ám mi történt? A tanyabeliek ékte-
len szitkozódása és fenyegetése fo-
gadta. Miért? Mert lelőtte az egyik 
gazdálkodónak már négy év óta 
megszelídített fácánját. 

Neveket nem említek, nem is aka-
rom buzgó vadászainkat pellengére 
állítani, hiszen a sorokon keresztül 
úgyis ráismer mindenki magára. 
Ugyanezzel a vadásszal történt meg, 
hogy kora reggel csellengett a szán-
tóföld szélén. Nem akadt a puska-
csővire semmi. S ez így tartott egész 
nap. Ám az esti szürkületben meg-
pillant valami szürkeséget. No gon-
dolta magában nem menekülsz meg 
előlem és az egész napi elkeseredés 
teljességével belepuffantott a töle 
8—10 méterre álló — sündisznó-
dúrásba. 

Eszembe jutott az örök érvényű 
ige : „Az örök világosság fényesked-
jék neki \u Igen, a világosság élet; 
az árnyék a sötétség, a halál. Nem 
ok nélkül nevezik a kisértő lelkeket 
árnyaknak és ezeknek nem ok nél-
kül éjszaka a birodalmuk. És volt 
idő, amikor nem sötétséget, de egye-
nesen „elsötétitést" csináltak. Nem-
hogy kiengedték volna a nép közé a 
világosságot, de elzárták azt. Tudom, 
háború volt, sötétség. Igen, a háború 
sötétséget parancsol : eszmei és fizi-
kai sötétséget. És az emberek rohan-
ták botorul a háború, a sötétség, a 
halál felé. Holott egy kis világosság 

kellett volna nekik és belátták volna 
azt, amit egy ilyen kis villanylámpa 
már régen tud, hogy a világosság 
élet, a sötétség halál. 

A kis villanylámpa pedig az osz-
lopon tovább ontotta sugarait bőven, 
két m a r o k k a l , nem fukarkodva. 
Mintha csak ezt mondotta volna: 

Ide nézzetek l Egy buta kis villany-
lámpának több hasznát veszik az em-
berek, mint száz „okos" tudósnak. 

A karácsonyi gyertyák fénye fi-
gyelmeztessen bennünket: Keressük 
a békességet és ne zárjuk el a fényt 
az emberek elől. „Békesség a földön, 
és az embereknek jóakarat t" 

Node ne feledkezzünk meg az 
orvvadászokról sem. Ezek ám a va-
dászok. Volt városunknak két mii-
denhájjal megkent orwadásza. Min-
denki ismerte őket. Az egyik télen 
nagyon elszaporodtak már a nyulak, 
de nem tudtak csinálni semmit, mert 
hiába a puskalövést meghallják a 
zsákmányt meglátják. Az ő eszükön 
azonban nem jár tul senki. Megbe-
szélték, hogy az egyikük hajnalba« 
kimegy a Hegyesi pusztára és ott 
vár. A másikuk mit csinált? Majd 
később kiderül. Hajnaltájban, alig 
szürkült még kinn ült a barátunk 
töltényekkel megrakva s várakozott, 
várakozott... Úgy reggelfelé mit lát 
az országúton? Egy duhajkodó ma-
gyarlegény ugyancsak cifrázza ae 
országutat és utána pedig egy trom-
bitás fújja a hozzávalót. Egyszercsak 
elhalkul a trombitaszó. A trombitás 
és a vidám legény összebeszélnek 
és a trombitás ismét éktelen trom-
bitálásba kezd. Nem volt a határban 
egyetlenegy nyúl sem, amelyik viny-
nyogva ne szaladt volna a puskacsi 
elé. És, hogy ki volt a trombitáitaté 
mondanom sem kell, hogy — a 
másik orvvadász volt. 

Ugyanez a két orvvadász bebizo-
nyította azt, hogyan lehet orvva-
dásznak rendes vadászt fogni. 

Éppen nagyban pufogtatták fegy-
vereiket — még a békében történt 
ez —, amikor az egyik vadásztár-
saság nagyrabecsült tagja elibük ál-
lított. Hol az engedély? Haboztak, 
dadogtak, de mégis kivágták ma-
gukat. Az úrnak hol az engedélye, 
kérdezték?, mert mi rendes vadá-
szok volnánkI Megtörtént az az ér-
dekesség, hogy az illető engedélyes 
vadász úrnak, nem volt ott az en-
gedélye. Igyhát ő is kénytelen volt 
habozni. Node mindegy, mondták 
barátaink. Elhisszük mi úgyis. Néz-
ze uram bújjon be ebbe az árokba, 
majd mi felhajtjuk a nyulakat és 
várjon türelmesen, de azután mu-
tassa be tudományát I 

A két orvvadász összekacsintott, 
de mostmár gyerünk, mert baj vanl 
Otthagyták faképnél az igazi va-
dászt, aki órákhosszáig kuksolt az 
árokban és várta a nyulakat. Az 
orvvadászok pedig egy közeli kuny-
hóban nevették, hogy hogyan lehet 
az orvvadásznak rendes vadásit 
fogni. — bojtár — 

Hirdessen lapunkban! 



A FÖLD NÉPE 
Mezőgazdaságunk jövője 

Takács Ferenc elvtárs, földmüve-
lésügyi államtitkár „Mezőgazdasá-
gunk jövője" clm alatt tanulmányt 
bocsátott ki, amelyből egyes részlé-
teket alább közlünk: 

Három és negyedmillió hold 

A földosztás során 3,258.738 hold-
nyi területet juttattak a földnélküli 
parasztságnak. A gazdasági cselédek 
kaptak 922.255, a mezőgazdasági 
munkások 1,288,463, a szegődmé-
nyes iparosok és kisiparosok 53.866, 
a képesített gazdák 14.548, végül az 
erdészeti alkalmazottak 6.998 kat. 
holdat. így 642000 személy kapott föl-
det. Az átlágos terület nagysága 4 9 
kat. hold volt. 88 000 igényjogosult 
p.em juiott földhöz. A magyar kor-
mány tervezi, hogy még 250.000 
hold sváb birtokon, 20.000 földmű-^ 
vest letelepít. 

fi földbirtok jelenlegi megoszlása 

A felszabadulás előtt az ország 
földjének kb% felét 10.000 közép- és 
nagybirtok foglalta le, a föld egy-
harmada pedig 1130 nagybirtokos 
kezén volt. A száz holdon aluli bir-
tokosok száma 840.000, ezek közül 
kb. 400.000 ezer 5 holdon aluli. 

A földreform megvalósítása után 
még nincsenek pontos adatok, a 
birtokmegoszlásról. Hozzávetőlegesen 
az ország területéből a 10 kat. hol-
don aluli birtokok területe 6,300.000 
hold és 1,200.000 birtokos kezén 
oszlik meg. A többi 7,150.000 kat. 
hold felett 264.200 földtulajdonos 
rendelkezik. Kb. 150.000 családfőre 
tehető a földnélküli gazdasági mun-. 
kások száma. 

feladatok az új helyzetben 

A nagybirtokrendszer felbontása 
következtében előállott új helyzetben 
vizsgálat tárgyává kell tenni, a kis-
birtokok, s főleg az újbirtokosok 
helyzetét. Új rendszert kell a felbon-
tott üzemrendszer helyére állítani, 
hogy legalább ugyanolyan termelési 
eredményt érjünk el. A teendők e 
téren nagyok és sürgősek. 

Az 1935-ös adatok azt bizonyít-
ják, hogy szántóföldi termelésnél a 
kisbirtok terméshozama búzánál 30, 
rozsnál 27, árpánál 37, zabnál 28, 
szemes kukoricánál 115, burgonyá-
nál 23, cukorrépánál 24, takarmány-
répánál 17, lóherénél 11 és lucer-
nánál 10 százalékkal volt kevesebb. 
A nagybirtok jobb földdel, jobb fel-
szerelessel, több forgótőkével ren-
delkezett, mint a kisbirtok. 

Gyümölcs, szőlő 

Ezzel szemben rá kell mutatni ar-
ra, hogy a zöldség- és gyümölcs-
kultúra hordozója a kisbirtok, sőt 
városok közelében a törpebirtok is. 
Kisbirtokon folyt a zöldségtermelés, 
az Alföldön bolgárrendszerü zöldség-
termelés is a kisbirtokon történt A 
kisgazdaságnak a gyümöics- és sző-
lőtermelés teren is fontos szerepe 
van. A közel félmillió szőlőgazda-
ságból 26 000 esett a keltő holdnál 
nagyobbakra és a kettő holdnál ki-
sebb szőlők a területnek 60 száza-
lékát tették ki. Az egész apró terü-
leteken 286.000 a szőlőgazdaságok 
száma és ezeknek területe 80.000 
kat. hold, az egésznek 25 százaléka. 

jószág és baromfi 

Szintén döntő szerep jut a kis-
gazdaságoknak az állattenyésztésnél. 
A tóallomány 85, a szarvasmarha-
állomány 75, a sertésállomány 85 

százaléka volt a kisbirtokosok tulaj-
donában. A baromfitartás 92 száza-
léka esett kisbirtokra. 

R kisbirtokok teljesítőképessége 

Ezekből az adatokból az túnik ki, 
hogy a kisbirtok okszerű gazdálko-
dással teljesitőképesebb lehet, mint 
a nagybirtok, ha a szemtermelésnél 
mutatkozó hátrányt minőségi terme-
léssel és állattenyésztéssel törekszik 
behozni. Ez megfelelő szervezéssel, 
szaktudással és az általános művelt-
ség emelésével, de nem utolsó sor-
ban kedvezőbb értékesítéssel érhető 
el. Az állatlétszám emelése több trá-
gyát, több termést eredményez, s 
így nagyobb területet lehet fordítani 
zöldség , gyümölcs-, és magtermesz-
tésre. Ezzel a kisbirtok kilép a saját 
szükségletre való termelésből s jö-
vedelme növekszik, s egyszersmind 

j többet adhat a közfogyasztásnak és 
; a kivitelnek is. 

i Mindezeknek előfeltétele a jó ta-
| lajmunka, gépszántás és a mütrá-
| gya használata. Természetes ezek a 
i munkálatok bizonyos részben közö-

sen végzendők el és ezért szükséges 
a gépek beszerzéséhez és használat-
ban tartásához a termelők összefo-
gása. 

Jó szervezés és a gép 

A fentiek eléréséhez a szervezést 
azzal kell megkezdeni, hogy a 
szükséges eszközöket parasztságunk 
számára előteremtsük. Olyan gép 
és szerszámtipusokat kell találni, 
amelyek kevés anyagot igényelnek 
a gyártásnál és kevés üzemanyagot 
a használatnál. Nem szabad mel-
lőznénk a külföldi példák követését. 
Attól már tartani nem kell, hogy a 
gép kiszorítja a munkást, ellenke 
zőleg megkönnyíti feladatát. 

Törekednünk keíl a területek tel-
jes kihasználására. Tervszerűséget 

kell bevezetni a legkisebb gazdasági 
termelésben is. A különböző terü-
letű gazdaságok részére tájanként 
üzemterveket kell készíteni. A búza-
termelés rentabilitásának megszűnése 
után át kell térnünk takarmányfélék 
termelésére, hogy emelhessük állat-
tenyésztésünket. A kisgazdaságok 
feladatai mások, mint a nagyob-
baké. A kisember családtagjaival 
együtt több kézinapszámot fektethet 
be. Számára a kertészkedés, mag-
termelés, gyógynövénytermelés felel 
meg, saját szükségletein túl. 

Tennivalók a gyümölcsösök 

érdekében 

Fontos feladatunk a gyümölcs és 
szőlő kultura továbbfejlesztése. Itt 
nagy lehetőségeink vannak. A gyü-
mölcsösöket és szőlőket újra egy-
séges kezelésbe kell venni. Erié az 
uj tulajdonosok is rá fognak jönni. 
Az összefüggő területeken az egy-
séges védekezést kell megvalósítani 
Szedés, osztályozás, értékesítés csak 
nagyban és közösen történhet ered-
ményesen. 

Az uj telepítések csak a tájnak 
megfelelő fajtákkal történhetnek. 
Itt nem lehet kísérletezni, hanem 
előre megállapított országos tervek 
szerint kell dolgozni. Be kell vonni 
ebbe a munkába a gyümölcsfa és 
szőlőszaporító telepeket. 

R vizierők felhasználása 

A vízierő-felhasználás mezőgazda-
ságunk szempontjából központi pro-
bléma. 156.000 hektár terület öntö-
zésére vannak kész terveink, főleg a 
csapadékszegény vidékeken. Ha a 
kalászosok öntözését bevonnánk, fel-
emelkednék a terület 200.000. hektárra. 
A folyószabályozás, hajózás, árviz 
és belvíz védelem is megfelelő, át-
fogó intézkedéseket igényel. 

Meg kell találnunk azt a társulási, 
szövetkezési formát is, amely mel-
lett az egyéni kiválóság, szorgalom 
és igyekezet külön hasznára válik 
az egyénnek. 

Vigyázz a 
mert családod jobb 

Talán egyetlen egy mezőgazda-
sági munkáról sem hall a gazda 
annyi előadást, mint éppen a trá-
gyázásról. Már szinte unalmassá vá-
lik ez a sok oktatás, felhívás és 
bizony nem egy „modern" gazda 
csapja le a rádióját, mikor a trá-
gyázásról beszélnek. Pedig minden 
gazdasági udvar közepén szeretnék 
egy nagy táblát felállítani. „Vigyázz 
a trágyára, mert ez családod jobb 
jövőjét biztosítja." 

Trágya nélkül 
nincs növényi élet. 

Az ember ha éhes, tudatára adja 
embertársainak, de a föld sem ma-
rad adós. Munkaképessége csökken, 
vagyis termőereje hanyatlik. 

Tudom, hogy gazdatársaim, kik 
ezt a cikkemet olvassák, biztosan 
elcsépelt frázisnak fogják bélyegezni. 
Hiszen ki az a bolond, vagy lu^ta 
gazda, ki nem trágyázza be földjét? 
Hiszen én nem is azt mondom, 
hogy nem trágyázza földjét, csak 
az a baj, hogy 

nem szakszerűen 
trágyáz. 

Nálunk évszázados bevett szokás, 
hogy a trágyát az istálló elé kido-
báljuk egy kupacra. Egész nyáron 

trágyára, 
jövőjét b i z t o s í t j a ! 

át a nap égeti és szántja az eső-
zés pedig jól átmossa, ősszel meg-
kezdjük a kihordást a földre, kis 
kupacokba dobáljuk le és egy-két 
hét múlva szétteregetjük és alászánt-
juk — a szalmát. Tavasszal ott, ahol 
a kupacok voltak lerakva és egy 
hétre elfeledve, gyönyörű erős, ha-
ragoszöld búzánk fejlődött, vagyis 
szaknyelven — buj boltos lett. Ezt 
a bizonyos magyar trágyázási rend-
szert ha egy külföldi gazda elol-
vasná, biztosan azt mondaná, hogy 

nem is lehet igaz, 
és ez a rosszindulatú elferdítése a 
dolgoknak. Pedig — tisztelet a ki-
vételnek — gazdatársadilmunk 98 
százaléka ezt a trág\ázási módszert 
követi és tartja helyesnek. Nem tu 
dom megérteni azt a makacs elzár-
kózottságot a helyes trógyakezelés-
től, amit gazdatársadalmunk tanúsít. • 

A trágyázás kérdése és annak 
helyes kezelése az elkövetkezendő 
években még hatványozottabban fon-
tos és napirenden kell hogy szere-
peljen. Most, amikor békeéveket 
élünk és berendezkedünk a béke 
gazdálkodásra, a lerombolt magyar 
haza újjáépítéséhez látunk hozza tel-
jes erővel és erős akarattal, az egész 

dolgozó arcvonalon a* többterme-
lést hangoztatják. Ez 

a többtermelés 
csak úgy érhető el, ha gazdatársaim 
megértik a mai komoly idők szavát, 
amely rá akarja vezetni azt az ed-
dig elnyomott réteget arra az átra, 
amelyet ugy hívnak, hogy 

korszerű gazdálkodás 
És ennek a gazdálkodásnak első 
alappillére a trágyázás. Trágyázás 
nélkül ne várjunk termést, ha nincs 
termésünk, nincs forintunk, ha nincs 
forintunk, nincs ruhánk, cipőnk és 
ha a parasztság szegény, akkor az 
egész állam elszegényedik. 

A gazdatársadalom ennek az or-
szágnak a főereje, mert a városi" 
iparosmunkásság és értelmiség is 
csak ugy tud dolgozni és a több-
termelés nagy munkájában részt-
venni, ha az ő asztalán is fehér 
buzakenyér van. És ezt nekünk, 
magyar gazdáknak kell előteremteni. 
A mi terményeink adják meg azt a 
munkakedvet, ami ehhez a nagy 
újjáépítéshez kell. 

Bízom abban, hogy gaziatársaim 
magukévá teszik ezt a nagyhorderejű 
kérdést és ők is tevékeny részesei 
akarnak lenni annak a nagy mun-
kának, amely az újjáépítésen keresz-
tül a magyar nép boldogulásához 
vezet, Kocsis Pál. 

Őszi eredmények 
o mezőgazdaságban 

I r 'a: Takács Ferenc 
földmivelésügyi államtitkár 
Az őszi szántási és vetési mun-

kákat az ország legnagyobb részé-
ben befejezték. Az időjárás is las-
san hidegre fordul és az is akadá-
lyozza a további munkákat. Minden-
esetre a földműves lakosság őszi 
munkájának eredményéről már át-
fogó képet lehet alkotni. 

A nyárvégi és koraőszi száraz 
időjárás következtében a szántási 
és vetési munkákat egyaránt csak 
későn kezdhették el. Általában ok-
tóber elején, sőt mondhatni inkább 
csak oktober derekán lehetett ered-
ményesen vetni, amit azelőtt vetet-
tek el, az a megfelelő nedvesség 
hiányában nem tudott kikelni. 

A földmivelésügyi minisztérium 
előirányzott őszi szántásra és őszi 
gabonával való bevetésre kereken 3 
es 1/2 millió kat. holdat. Nyugod-
tan megállapíthatjuk, hogy ezt a 
területet felszántották és be is ve-
tették. Ez a munkaeredmény a ta-
valyinál mintegy 20 százalékkal je-
lentősebb. Ehnez a kedvező ered-
ményhez jirul, hogy az egész or-
szágban az őszi vetések állása sok-
kal jobb, mint az elmúlt év őszén 
volt. 

Az ipari növények, általában a 
tavasziak megkívánják, különösen 
az ország egyes részein, az őszi 
szántásokat. A földművelésÜKyi mi-
nisztérium ezért 1 millió kat. hold 
szántását vette tervbe tavasziak alá. 
Amikor ezeket a sorokat Írom, ak-
kor a 10 nappal ezelőtti jelentések 
szerint, 2 200 000 kat. hold volt 
annak az < s/i szántásnak a területe, 
amelyet már tavasziakkal vetnek 
majd be. Ezt a kitünö és jó ered-
menyt i agyban elősegítették azok 
az intézkedések, amelyeket a föld-
mivelésügyi minisziérium előterjesz-
tésére a Gazdasági Főtanács, ille-
tőleg a kormány tett. Ilyen intézke-
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Íésck voltak: ötezer vagon vetőmag 

[osztása, 14 millió forint szántási 
hitel engedélyezése, amelyből ezlde-
ig már 12 millió forintot ténylege-
sen igénybe ís vettek. 

Ugyancsak nagyban elősegítette a 
szántási eredményt az, hogy az 
iparügyi minisztérium lehetővé tette, 
hogy 20.000 tonna mezőgazdasági 
üzemanyag álljon rendelkezésre és 
természetesen megfelelő mennyiség-
ben traktor-kenőolaj is. Ezt az üzem-
anyagmennyiséget mélyen leszállított 
áron, kincstári haszonrészesedés nél-
kül és adómentesen bocsátották a 
mezőgazdaság rendelkezésére Az 
engedélyezett mennyiségből addig 
10.000 tonna üzemanyagot és 400 
tonna kenőolajat osztottunk szét 
ezen az őszön, úgyhogy a traktorok 
mindenhal dolgozhattak és az or-
szág legnagyobb részén még mindig 
dolgoznak. 

Az elmondottakból következik, hogy 
a jövő tavaszi feladatok lényegesen 
kisebbek lesznek, mint a folyó év 
tavaszán voltak. Kisebbek lesznek a 
feladatok a munkát illetően, mert 
igen jelentős területen van őszi szán-
tásunk ; de nagy lesz a feladat azért, 
mert tavaszi kalászosokban szintén 
igen nagy a vetőmaghiány. A fö|d-
mivelésügyi minisztérium tárgyaláso-
kat folytat a közellátási minisztérium-
mal, hogy a szükséges vetőmagot 
rendelkezésre bocsássák, mégis azt 
kell mondanom, hogy a gazdái: kö-
vessenek el mindent, hogy a szük-
séges vetőmagot saját maguk, cse/e 
utján, vagy más módon megszerez-
hessék. A közellátási minisztérium 
nagyon kevés készlettel rendelkezik, 
i*y alig lehet remélni, hogy minden 
vetőmag-igénylést ki tud majd elé-
gíteni. 

Nagy problémája a mezőgazgaság-
nak az ipari növények termelése. 
Erre vonatkozólag a frtldmivelésügyi 
minisztérium előírásokat adott ki bi-
zonyos ipari növények kőtelező ter-
melésére. A gazdák azonban akkor 
járnak el helyesen, ha a téli napokat 
felhasználják arra, hogy egy- egy köz-
ségen belül megbeszéljék ezeket a 
kérdéseket és lehetőleg önkéntesen 
vállalják azoknak az ipari növények-
nek a termelését, amelyeket vidékü-
kön korábban is termeltek és igy 
már gyakorlatból tudják, hogy azok-
nak a termelésére az ország ellátása 
szempontjából feltétlenül szükség van. 

Polgári személyek haza-
hozatala• orosz fogságból 

Az orosz és magyar hivatalos szer-
vek között elvi megállapodás jött 
létre, hogy a vörös hadsereg által 
elszállított polgári egyének hazaho-
zassanak. 

A hazahozatalhoz szükséges űr-
lapok özv. Dósa Istvánné önkéntes 
föápolónönél kaphatók Tóth József 
utca 3. szám alatt, hétfőn és csü-
törtökön 10—12 óráig. A kitöltött 
űrlapokhoz szükséges a Nemzeti 
Bizottság igazolása is. Polgári 
egyénnek számít az, áki a háború-
ban mint katona nem vett részt. 
(Leventék, rendőrök, munkaszolgá-
latosok). Csak a pontos tartózko-
dási hely ismeretében lehet polgári 
személyeket hazahozatni. A tartóz-
kodási helyet, vöröskeresztes pol-
gári személykutatólapon lehet ke-
restetni. 

Akik más hatóságok (külügymi-
nisztérium) útján próbálkoztak pol-
gári személyek hazahozatalával, ne 
nyújtsanak be űrlapot, meri a két 
helyen beadott kérvények bonyo-
dalmaiból csak hátrányos követ-
kezmények származhatnak. 

Valamit az ifjúságról 

Hirdessen lapunkban! 

Sok illetékes és illetéktelen bírálat 
hangzik el ifjúságunkat illetően. Azt 
máris megállapíthatjuk, hogy úgy 
munkás, mint a paraszt és értelmi 
ifjúság helyzete kétségtelenül aggasz 
tó! S ha a bajok kórokozóit fel 
akarjuk kutatni, mély lélektani, tár-
sadalmi, történeti és kulturális ténye-
zők előtt állunk, amelyek összetevő 
elemei együttesen adják meg a ba-
jok orvoslásának lehetőségeit. 

Nem is olyan régen hallottam az 
egyik illetékes tényezőtől azt a nagy 
hangú frázist még nagyobb hangon, 
hogy a mai ifjúság fasiszta. Hát 
lássuk. 

Az egyszerű proletár és a kispa 
raszt gyermeke tanulmányait 90 szá-
zalékban bármilyen kiváló szellemi 
képességekkel is rendelkezett, az 
előző korok kultúrpolitikájának ered-
ményeként, háttérben a munkásnyo-
morral, a hat elemi elvégzése után 
félbeszakította. Sorsa a magyar mil-
liók forsa Küszködés a létért, szol-
gaság a kenyérért. S ez a küzdelem, 
amely a szenvedés és a cselédsors 
keserveit nyújtotta már eleve szocia-
listává predestinálták őt. Ez a réteg 
tehát nern lehet fasiszta és ennek a 
rétegnek a demokráciába való bele-
illeszkedése egy magától értetődő fo-
lyamat 

A kisgazda, az iparos, a kereske-
dőtársadalom ifjai előtt már széle-
sebb lehetőségek nyíltak. Felkerülhe-
tett a középiskolába, esetleg leérett-
ségizett és elenyésző hányada egye-
temre került. E társadalmi rétegek ifjai 
képzettségük arányában már többet 
szívtak fel a kor uralkodó eszméjé-
ből, mint proletártársaik. Bár közöttük 
az ipari pályákon szép számmal ta-
lálunk szocialistákat, de az érettségit 
végzett társaik inkább vállalták a 
seamárlétra és vele a szolgalelkűség ne-
hézségeit s elvesztek a szocializmus 
számára. Míg az egyetemet végzett 
kollégáik, akiket az egyetemi élet be-
lesodort az úri társaságba legtöbbje 
ha szegénysorsból is indult el, elfe-
lejtette volt környezetét és képes 
volt származását is megtagadni. 

Ha azonban mégis akadtak zász-
lóvivői a szocialista eszméknek, az 
értelmiségi ifjúság táborában sorsuk 
az üldöztetés, a börtöncellák sötét 
világa és a félrenevelt társadalom 
gyűlöletes megvetése volt. 

Az érvényesüléstől elzárva, a „vö 
rösposztós szemlélet" harcosaiként, 
maroknyi erejükkel éltek és küzdöt-
tek az ellenforradalmi rendszer vilá-
gában. Két út volt előttük, vagy be-
hódolni az uralkodó szellemnek, vagy 
az üldöztetések kálváriáját átszen-
vedni. 

Nem beszélve az úri réteg gyer-
mekeiről, akik a felső tízezrek tuda 
tában élve, egyetemi tanulmányaikat 
bevégezve, esküdt ellenségei és nyú-
zói voltak a népnek. 

íme a gazdasági tényező, mely 
kasztokra forgácsolta az ifjúságot és 
szembeállította, egymás ellenségévé 
tette még az ifjúság keretein belül 
is az egyes társadalmi réteg gyer-
mekeit. 

A történelem az ifjúság előtt Író-

dott Egy hazugsággal telt es a ma-
gyar felfogástól merőben eltérő eszme-
áramlat formálta itjuságunkat a maga 
arculatára. Már az egyszerit ovódai 
tantervbe is beiktatták a sovinizmust. 
S á hazug prófécia nagy mesterei 
még zsenge gyermekkorban elfojtot-
ták ifjusógunk értelmében a tisztán-
látást és az ítélőképességet. S a mér 
csirájában megmérgezett ifjú lélek 
előtt később már tetszelgőssó vált a 
kor haptákszellenie amikor a magyar 
vérek vágóhidra való hurcolását az 
önfeláldozó hazafiság szineiben csil-
logtatták. 

És most, amikor a szabadság 
vihara legázolta az elmúlt 25 év 
vetését az ifjúság lelkében, amikor 
a fiatal lélek összetörve, kifosztva 
és megcsalva áll az új világban. 

Az emberi aljasságot a fenhéjázó 
hódító gőgöt az uj kor, a béke épí-
tő kora váltja fel. Az ifjúság előtt 
épül az ország, de vájjon épülnek-e, 
gyógyulnak-e az ifjú lélék sebei,' 
amelyeket a háború feltépett s ame-
lyed hazug ideálokat, idegen esz-
méket és hazug illúziókat takartak. 
Bár nehéz áldozatos munka a le-
rombolt anyagot helyreállítani, a meg-
foghatót rendeltetési helyére illesz-
teni, de a lélek újjáépítés a hazug 
eszmeáramlatok vágányára terelt 
ifjúságnak a szocializmus számára 
történt megnyerése: a mult iránti 
vágyakkal egymagára eszmélt, de 
életképtelen tömeggel, aprtely ide-
genkedve félve szívja magába a de-
mokrácia levegőjét, a legnagyobb 
feladatunk megbirkózni. íme a tör-
ténelmi és a kulturális mételyek, 
amelyek az egypárt és aa idegen 
eszmeimádat fertőzésével magukhoz 
láncolták az ifjúságot olyan mély 
sebeket hagytak a lelkében, hogy 
ennek kinevelése és a népi demok-
ratikus irányokra való átállítása 
újjáépítésünk egyik legnagyobb 
feladata. 

Ezért van az, hogy az elirínyi-
tott fiatal lélek még tudat alatt a 
régi szellem fekélyeit hordozza ma-
gában. Nem érti meg a demokrácia 
forradalmi eszméit és lelkében ha-
talmas csata folyik. A mozgékony 
fiatal lélek azonban cselekvésre vá-
gyik s ahogy előbukkannak lelkéből 
a belénevelt, de már az Önmagától 
is megutált hazug leckék, vele pár-
huzamosan ugyanannyi demokra-
tikus elem ülepedik le lelkében. 
Válaszúton van. harcol önmagával. 
Minthogy társai nagy tömege ugyan-
ilyen dilemmában van, talán szé-
gyel is demokrata színben mutat-
kozni. Ellentétbe áll gyorsabb fel-
fogású, érettebb gondolkodású neve-
lőivel és szüleivel szemben. Nem 
tudja lerázni magáról a volt énjét 

»és kisértenek lelkében \ mult által 
oly biztos alapokra állított bálványok. 
És ebben igaza is van. Nem érti 
meg, hogy ugyanabba a nevelőjében 
kit higyjen- Azt a harcias tanerőt, 
aki nagyszerű kőrmondatokkal uszi-
tott a demokrácia ellen, avagy az 
épilő munkát és a népi demokrácia 
eszméit hirdető harcost. Igen egy 
világ omlott össze a lelkében, ame-
lyet jónak hitt, mert ugy tanították. 

Szaloncukor 2 4 8 0 

Cikta-bakancs 9 5 9 0 

46 70 
5 4 9 0 
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Kaloctni . . . . 

Hócipő 

Gumicsizma . . , 

Gyermek gumicsizma 

Harisnya, pullóver, textil-

áru. dé/sma gabona át-

vétel. — Üzletrészeseknek 

v á s á r l á s i visszatérítés. 

Jegyezzünk ü z l e t r é s z t ! 

Bartha J,-u. 5. Teleion 4. 

Szentesi Altalános Fogyasztási, Beszerző és Értékesítő Szőv. 

Minthogy az értelmiségi ifjúaá« 
az, amelyet a mult rendszer veze-
tésre szánt és mint ilyenek a fasiz-
mus a legtökéletesebb eszmei alap-
jait szolgáltatta, legjobban ki volt 
téve a fertőzésnek. Érthető tehát 
hogy ennek az ifjúsági rétegnek á 
demokráciába való elhelyezkedés 
fog legnehezebben megtörténni. 

így jutottunk el az értelmiségi 
ifjúság válságáig, amelyet valóban 
annyi vád érhet, hogy a legfasisz-
tább nevelésű. S ez valójában igy 
van, mert amikor a munkás és a 
paraszti fjúság tömegei különböző 
demokratikus pártok zászlói alá so 
rakoznak, az értelmiségi ifjúság nagy. 
része bár színleg demokratának vallja 
wiagát, mégis szembehelyezkedik 
mindennel, ami demokratikus. Az 
értelmiségi ifjúság átállítása valójá-
ban létkérdés. S mert ez az ifjúság 
szélesebb látókörrel és nagyobb szel-
lemi távlattal rendelkezik a demo-
kráciába, maguk a tények fogják 
bevezetni. Ez a réteg képzettsége 
tudatában nem a szónoklatokat é6 
ném a pártprogramokat fogja méltá-
nyolni, hanem a programok meg-
valósításában látja és szűri fe ma-
gának tapasztalatait és Ítéleteit a 
demokráciával szemben. 

A népi demokrácia stabilizálása, 
az épitő munka kemény valóségi 
fogja számára az általunk kivánt 
munkás — paraszt rétegek sikján 
történő elhelyezkedését meghozni. 
Ez természetes is, mert ugy gazda-
sági, történeti, kulturális, mint lé-
lektani szempontból ez a réteg szi 
vott magába legtöbbet, ugyanígy ez 
a réteg ha helyes utakra terelik le 
het a demokrácia legépitőbb és leg-
hasznosabb rétege. 

Füsti M. László 

Szakasits Antal : 

M i t l á t t a m 
a Szovjetunióban? 

A szovjet szakszervezetek meghí-
vására 16 napot töltött a magyar 
delegáció egyik tagjaként Moszkvá-
ban Szakasits Antal miniszteri osz-
tályfőnök, a magyar szociálpolitika 
egyik legtanultabb, legtehetségesebb 
vezető egyénisége. Egy kis könyv 
őrzi a nyomát a moszkvai tartózko-
dásnak, amely olyan dús élmények-
kel gazdagította a szerzőt, hogy ha-
zaérkezése után — minlegy tanú-
vallomásként — írásba foglalta mind-
azt, amit látnia és hallania megada-
tott. 

Ez a világos okfejtéssel kitűnően 
megírt 62 oldalas könyvecske mű-
fajilag meg sem határozható. Riport? 
Tanulmány? Útleírás? Beszámoló? 
Sem egyik, sem másik, hanem va-
lamennyinek a keveréke, de igei 
szerencsés adagolásban, egy jósze-
mü, tárgyilagos itéletű szociálpoliti-
kus leírásában és mégis izgalmas ez 
a kis mű, mert torlódó élmények és 
tapasztalatok szinte kiáradnak a 
könyv oldalairól és kemény rándi-
tással igyekezzenek széttépni azt a 
mesterséges ködfüggönyt, amelyet 
egy negyedszázad alatt a magyar 
ellenforradalom dühödt propagandis-
tái gerjesztettek elfogult, gyűlölködő, 
alpári írásaikkal a szovjet körül. 

Mit lehet látni 16 nap alatt egy 
világbirodalomban? Igen keveset. De 
amint a tenger vizének egy csepp-
jében benne van az egész óceán 
víztömegének Kémiai képlete, épp-
úgy a megújhodoti és végtelen orosz 
életet is tisztán visszatükrözi Szaka-
sits Antal kitűnő könyve. Hogyan él 
az orosz munkás, hogyan dolgozik, 
hogyan öltözködik, hógyan lakik, ét-
kezik. szórakozik, tanul, fejlődik? Ez 
a könyv igazi tárgya. 

A csinosan kiállított füzet kapható 
a Népszava és Szikra, valamint min-
den könyvkereskedésben. 



Proletárok karácsonya 
Karácsony van a béke ünnepe. 

Két teljes napra megáll a munka 
mindenütt, a dolgozó milliók pihen-
oek, ünnepelnek s békével, a béke 
magasztos gondolatával telítődnek 
meg a lelkek. Ezen a két napon 
«em gondolunk arra, hogy az élet 
tulajdonképpen harc és küzdelem a 
létért, a mindennapi kenyérért, harc 
hz éhség, a betegség és a termé-
szeti erők ellen. Nem, karácsony 
ünnepén nem gondolunk ezekre s 
talán éppen ezért különbözik ez az 
innep nemcsak a hétköznapoktól, 
de még a többi ünnepektől is. Ezen 
a szent ünnepen mindenki előtt 
mintegy feltörő vágyként lebeg az 
az évezredes krisztusi ige: Békesség 
a földön . . . Tudjuk, hogy a szent-
estén még a legvadabb és legke-
gyetlenebb háború idején is fegy-
vernyugvás volt a frontokon.' Ezért 
F»em emlékeztetünk most mi sem 
arra senkit, hogy ebben az ország-
ban hatalmas politikai és gazdasági 
tűzdelem folyik. 

Erre a két napra fegyverszünetet 
«ótünk s amikor mégis arról irunk, 
Hogy a magyar proletárok 1946 
karácsonyát is éppen csak, hogy 
átvészelni tudják, ezért ne vessen 
fánk követ senki, mert mi nem 
akarunk békebontók lenni a béke 
4nnépén, csupán az utókor számára 
kívánjuk rögzíteni a való tényeket, 
az igazságot. S ha ellenfeleink úgy 
vélik, hogy ez a cikk lázítás elle-
nük, ugy mi felemelt fővel valaszo-
iunk: csak a színtiszta igazságot 
rtúk s hogy az igazság, vagyis a 
dolgozó milliók nyomorának ecsete-
lése annyira kiábrándító, arról mi, 
éppen mi ^ 

nem tehetünk, 
akik egész életünket arra szántuk, 
fcogy a gazdasági demokráciáért, az 
«gyes társadalmi rétegek között mu-
tatkozó égbekiáltó aránytalanságok 
Megszüntetéséért küzdjünk. S mi-
itlőtt rátérünk a való tények ábrá-
zolására, mégegyszer hangsúlyozzuk 
« krisztusi igét: Békesség a földön 
a jó akaratú embereknek. Azt hlsz-
szük, hogy a hangsúly a jóakara-
té emberre esik s nem vagyunk 
békebontók, ha arról irunk, hogy a 
rosszándékú emberek még karácsony 
napján sem érdemlik meg a békessé-
get, hiszen ez tűnik ki a krisztusi 
igéből is. Már pedig annak, hogy 
a nincstelen dolgozóknak még az 
idei karácsonykor is cSak nyomor 
jut osztályrészül, éppen a 

rosszándékú emberek 

az okozói. 
S most nézzünk néhány mozaikot 

a szentesi üzletek karácsonyi kira-
katairól, az utcáról, a karácsonyi 
vásárlásokról stb. 

A kirakatok 

A szentesi üzletek kirakatai már 
fcetek óta változatosak, bár nem ra-
gyognak békebeli fénnyel. Mikulás 
éta telve vannak cukorkákkal, játé-
kokkal — nem kis örömére a gyer-
mekeknek. Még virgácsot is látunk 
kitéve, amely valószínűleg Mikulásra 
•olt szánva „ajándéknak." Kimond-
hatatlanul magas ára miatt azonban 
sem vette meg senki, pedig bizonyára 
van Szentesen is sok olyan kisgyerek, 
aki megérdemelte volna. Talán még 
azt is érdemes följegyezni, hogy a 
szülő, aki annyi pénzt kiadna érte, 
tinmaga érdemelné meg a virgácsot. 

Fóny és árny 

Kihallgattam egy beszélgetést az 
egyik kirakat előtt : 

w Nézd pofikám, nem is olyan 
drága, mindössze 210 forint". 

A „pofika" cimzés ugyan nem én 
nekem szólt, de azért ón is megte-
kintettem azt a bizonyos dolgot a 

kirakatban és — megmondom őszin-
tén — én bizony drágának találtam. 
Ugylátszik azonban, hogy a pofika 
(egy birgeli csizmás ur) nem ezen a 
nézeten volt, mert befordult az üz-
letbe és „potom 210 forintért" meg-
vette azt a bizonyos valamit. Az 
ajándék átadását már nem vártam 
meg. Nem akartam ugyanis tanuja 
lenni annak, amikor az agyoncico-
mázott hölgy „hálás" szívvel, „kö-
szönöm cuncimókuskám" szavak kí-
séretében nyakába borul birgeli csiz-
más gavallérjának. 

* 

Az elmúlt esték egyikén egy apró 
kis proletárgyerek is ott fagyoskodott 
az egyik kirakat előtt. Némán tűrte 
a dermesztő hideget és -— mert bi-
zonnyal megtetszett neki valamelyik 
játék — egyre közelebb került a ki-
rakathoz. .Végül már egészen rá-
nyomta az orrát a kirakat üvegére 
és ugy gyönyörködött a sok látni-
valóban. Egyszerre csak megjelent az 
üzlettulajdonos és rádörrent a kis-
fiúra : 

— Nem takarodsz onnan te szem-
telen utcakölyök, egészen bepiszkítod 
az üveget! S a szerencsétlen kisgye-
rek, mint aki az égből pottyant le, 
hirtelen rádöbbent a keserű valóságra, 
szippantott egyet az orrán és gyorsan 
eliszkolt. Örült, hogy megúszta verés 
nélkül s talán nem is tudta, hogy a 
szigorú és könyörtelen szavak végleg 
szétoszlatták a semmibe, amugyis, 
már eleve halálraítélt karácsonyi vá-
gyát. 

Ez karácsony ? 

— Egy kanál zsir nincs a háznál, 
nincs egy deka lisztem sem — mondja 
egv sovány, rongyos proletárasszony. 

— Se krumpli, se tojás . . . Az 
uramat bevitték a kórházba, ki tudja, 
mikor tud dolgozni megint — így 
a másik asszony. 

— Bizonyára sokan mondják, akik 
a fenti sorokat olvassák, hogy ezek 
csak frázisok, közhelyek, lázitó sza-
vak. A mi válaszunk : Lehet, hogy 
mindezek már unos-untig használt 
közhelyek, de igazság, s aki nem 
hiszi, annak csak azt üzenhetjük, 
hogy járjon nyitott szemmel a világ-
ban, ne csak az önmagát körülövező 

a gazdagnak bejiftni a mennyek or-
szágába ? 

Erre nem gondolnak ? Vagy ez nem 
tetszik nekik ? Hát akkor ne gondol-
janak a többi krisztusi tanításra semfl 

Nem é" semmit I 

Két suhanc áll egy üzlet előtt: 
— Mennyi pénzed van ? 
— Másfél forint. 
— Karácsonyra gyűjtőd ? 
— Ühüm. 
— Mit veszel ? 
— Á, nem ér az egész semmit 1 

Az anyámat szerettem volna meg-
lepni valamivel. De már tegnap majd-
nem odaadtam neki a pénzt, mert 
nem tudta a kenyeret kiváltani . . . 
Fene egye meg az egészet! 

Nem érdemes 

tovább folytatni. Akiknek a szivé-
hez szólt volna ez a cikk, azok úgy-
sem értették meg, mert nem is akar-
ták megérteni. Akik viszont megér-
tették, azok benne élnek a ayomor-
ban. ők azok, akiknek karácsony 
ünnepére még talán egy kanálnyi 
zsirjuk sincs, de mindenesetre ők 
azok, akiknek gyermekei még ezidén 
is hiába várják a Jézuska ajándékát. 
Ók azok, akik még a mai szentestén 
is azt fogják mondogatni pityergő 
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apróságaiknak, hogy a Jézuska is 
csak a gazdagok gyermekeit szereti' 
s csak magukban gondolják át, hogy 
ez nem is igaz, mert Krisztus a sze-
gények, nincstalenek prófétája, az 
első szocialista. 

Türelem I 
Az 1946. esztendő szentestéjé« 

csak azt mondhatjuk a viskójában 
didergő, éhező és nyomorgó szen-
vedő magyar proletárnak, hogy tü-
relem I Kétezer esztendővel ezelőtt 
itt járt a földön az Igazság a betle-
hemi gyermek képében, de keresztre-
feszitették. S azóta is újra és újra 
keresztrefeszitik a milliók igazságát. 
De most, az uj élet, a szocializmu» 
hajnalán már virrad . . . 

Várjunk, tűrjünk még egy ideig, 
rajtunk, a dolgozó milliók osztály 
öntudatán múlik, hogy meddig kell 
még viselnünk a nyomor keresztjét. 

Az 1946. esztendő karácsonyán 
arra emlékeztetjük a magyar prole-
táriátust, hogy a szabadságot már 
megkaptuk és eljön az az idő, ami-
kor megvalósul a szó legszorosabb 
értelmében vett egyenlőség és test-
vériség is: a szocializmus, ami nem 
jelent mást, mint a krisztusi tanok 
valóra váltását, a földi paradicsom 
megteremtését. — Lélekkel hozzá l 

Győri Andor 

r i t e s j ö v ő j e 
Irta: Dr. Solti László 

Mielőtt ennek a cikkemnek meg-
írásához hozzáfogtam volna, gon-
dolkoztam azon, hogy milyen címet 
válasszak. A magyar demokrácia 
országos és világpolitikai vonatko-
zású kérdéseinek tömkelegében ed-
dig nem igen nyilt arra mód és al-
kalom, hogy az eléggé elhanyagolt 
községpolitikal kérdésekkel megis-
mertethessük városunk lakosságát. 
Pedig ezek a kérdések fontosságban 
nem állanak sokkal hátrább az előbb 
említetteknél. Most tehát, amikor 
egy gondokkal és mégo'dott vagy 
megoldásra váró kérdésekkel teljes 

fényt, hanem a milliókat gyilkosan esztendő végén elérkeztünk a követ-
ig:».. 1I..AM ' I T A I A Air b<lc*AKAIia-> KnkAnt í n^ll>A fojtogató árnyat is lássa meg. Ilyen-
kor is emlékezzék a krisztusi 
igékre, ne csak akkor és ugy, ami-
kor és ahogyan neki tetszik. Megért-
jük, hogy a jólétben élők nehezen 
tudják elképzelni azt, hogy éhség, 
nyomor is létezik s ugyanakkor nem 
átalják 

vallásellenesnek 

kiáltani ki a szocializmust, azt a 
mozgalmat, amely a dolgozók élet-
nívójának emeléséért küzd. A dúsla-
kodó urak nem gondolnak arra a 
krisztusi mondásra, hogy könnyebb 
egy tevének átjutni a tű fokán, mint 

kezö év küszöbéhez, önként kínálko-
zik az alkalom, hogy vessünk egy 
pillantást arra a kérdésre, amely az 
egész évben foglalkoztatta a város 
vezetőségét és ezzel kapcsolatban a 
szocialista községpolitika alapján 
próbáljunk ebben a kérdésben ren-
det teremteni. 

Mielőtt bárki is félreértene, sietek 
előre kijelenteni, hogy nincs szándé-
komban az úgynevezett községesítési 
mozgalom elvi szempontokból való 
helytelenítése, mert hiszen, aki a 
szocialista községpolitika szempont-
jaiból vizsgálja ezt a kérdést, az na-
gyon jól tudja, hogy a történelmi 

^ • | Ha azt akarod, hogy néped , nemzeted a 

W16SS I » romokból f e l é p ü l j ö n , meg kell hoznod 
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minden hónap 

bekopogtatunk I 

fejlődés és a gazdasági adottságok 
összhangja feltétlenül a községesíté-
si mozgalom útján viszi előre a ma-
gyar tanyavilág szétszórtan élő la-
kosságát. Ebből a megállapításból 
azonban józan ésszel nem következ 
tethetö az, hogy támogatni kell olyan 
községalakítási törekvéseket a ma-
gyar demokráciának, melyek a gya-
korlati megvalósítás lehetőségétől tá-
vol állanak. 

Általában megállapítható, hogy 
ezeknek a mondvacsinált községala-
kításoknak hazája egész Magyaror-
szágon Csongrád vármegye területén 
található meg legkirívóbb és leg-
visszatetszöbb formájában. Ezek a 
kérdések, amelyek főleg Szentes vá-
rossal állanak kapcsolatban és ame-
lyeknek legelrettentőbb példája Cse-
rebökény község megalakításának 
tervében csúcsosodott ki, az egész 
elmúlt évben foglalkoztatták a város 
vezetőségét. Legsajnálatosabb azon-
ban ennél az egész kérdés-komple-
xumnál az, hogy jóllehet ezeknek a 
területrendezési kérdéseknek valóban 
a demokratikus elvek szerint történő 
kielégítő és megnyugtató rendezése 
csakis országos viszonylatban kép-
zelhető el, mégis - város életképes-
sége ellen intézett állandó támadá-
soknak elhárítására rendkívüli ener-
giát és munkát kell fordítani. Ennek 
a szélmalom harcnak pedig természe-
tesen az a következménye, hogy a 
város vezetősége alig lud kellő időt 
és figyelmet szentelni azoknak a bel-
ső várospolitikai problémáknak meg-
oldásra, amelyek a város jövő fej-
lődésének lehetőségeit és a lakosság 
életszínvonalának emelését volnának 
hivatva biztosítani. Az alkotó és épí-
tő munka községpolitikai szempont-
ból természetesen ilyen körülmények 
között nem folyhat azzal az intenzi-
tással, mint ahogy szükséges volna 
és ezeknek az állapotoknak megszűn-
tetése. a munkát akadályozó okok-
nak kiküszöbölése a Város vezetősé-
gének egyik legsürgősebb teendője. 

Hogy várospolitikai kérdésekkel 
foglalkozzak, ahhoz az okot az szol-
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gáltatta, hogy a belügyminisztérium 
rendelkezésére a városnak ezekben a 
napokban kellett Összeállítani a szám-
szerű adatokat, amelyek világosan 
megmutatják, hogy Szentes város 
életképességére és jövő fejlődésére 
vonatkozólag milyen veszélyeket rejt 
magában a megalakítandó Cserebö-
kény községéhez való területelcsato-
lás. A város területéből 1946 április 
1-én a belügyminisztérium Magyar* 
teéshez csatolt kb. 1410 kat. holdat, 
Csert bökény község megalakítása 
esetén további kb. 18.500 kat. hold 
lenne a város határából elcsatolva. 
És mivel Cserebökény községnek 
ily módon való létesítése esetén Kis-
királyság és Fábiánsebestyén közsé-
gek közzé beékelt területek el len-
nének teljesen vágva közigazgatási 
szempontból Szentes várostól, a hi-
vatalos álláspont szerint ezeken a 
területrészeken felül még további kb. 
8000 kat. hold lenne Fábiánsebes-
tyén és Kiskirályság községekhez 
csatolva. így tehát összesen ezeknek 
a községesítési mozgalmaknak végső 
eredményeként kb. 28.000 kat. hold 
elcsatolásával cca 40 000 kat. holdra 
csökkenne a város területe. De néz-
zük meg, hogy a város háztartási és 

t pénzügyi helyzetét mennyiben befo-
lyásolja a város határának elcsato-
lása. Az állam háztartásához hason-
lóan Szentes város háztartása is az 
állami egyenesadókból befolyó jöve-
delmeken nyugszik. A város terüle-
tén befolyt földadó egyötöd részét 
kapja részesedés címen, mely a vá-
ros eredeti területét magában foglaló 
68.000 kat. hold után kb. 250.000 
Ft. volt. Ebből a jövedelemből a 
város a Magyarteéshez csatolt terü-
letekkel már korábban elvesztett kb. 
5000 Ft-t, az esetleg Cserebökény-
hez csatolandó területekkel elveszí-
tene kb. 50—55.000 Ft-t és a Fá-
biánsebestyén és Kiskirályság között 
felosztandó területekkel kb. 25— 
30 000 Ft. földadójövedelem kiesése 
volna, ami összesen 85—90.000 
Ft-t tesz ki évente, százalékban ki-
fejezve földadójövedelmének 30-35 
százaléka. Ez a /endkívül nagyösz-
szegü jövedelemkiesés elkerülhetet-
lenül a város pénzügyi és háztartási 
helyzetének teljes felborulásához ve-
zetne, amivel együtt járna a város 
visszafejlődése a teljes pusztulás 
felé. 

Az előbb ismertetett jövedelem-
csökkenéshez azonban természetesen 
hozzá)árul az elcsatolar dó területek-
re eső házadóhozzájárulás elvesztése, 
valamint a kereseti adó, jövedelmi 
és vagyonadó rendkívüli mértékben 
való csökkenése, mert hiszen ezekre 
a területekre esik a házad nak kb. 
5, a kereseti adónak kb. 8, a jöve-
delemadónak kb. 9.5, a vagyonadó-
nak pedig kb. 13 százaléka és így 
az előbb kimutatott 85—90.000 Ft. 
jövedelemkiesés még legalább ezen 
összeg kb. 50 százalékával emelke-
dik és fry a város anyagi vesztes-
ége az elcsatoíás f »Ivtán nem ke-
vesebb, mint 145—150000 forintot 
tenne ki évenként, amely az 1946— 
47. évi költségvetés kb. 10 száza-
lékát j lentené. Azonban ez a vesz-
teség ténylegesen sokkal nagyobb 
lenne, mert a város elesne az el-
csatolandó terű etekre vonatkozó 
helypénz, fogya-ztás' és forgahriadó 
bevételektől, amelyek évenként 55— 
60.000%Ft-t tenne ki és Igy a város 
jövedelme 22 százalékkal bökkenne. 
Igy felborulna a város háztartási 
helyzete. 4 

A szocialista községpolitika helyes 
értelmezése nem jelentheti azt, hogy 
már meglevő közületet' tönkretegye 
nek azért, hogy egy másik, életkép-
telent teremtsen meg. 

Nem lehet papíron, az élettől el-
vonatkoztatva ilyen ügyeket elintéz-

Harmadik karácsony 
Irta: Marosán György 

A karácsony közel kétezer esz-
tendeje a szeretet és a megbékélés 
ünnepe. Ilyenkor együtt a család, 
együtt vannak a barátok és meg-
engesztelődött lélekkel áldoznak a 
béke ünnepének. A szivünkre tele-
pedett áhítatban jele sincs a bé-
kétlenségnek. Még az életre-halálra 
menő csaták zaja is elhalkul ezen 
az ünnepen; vér nem omlik, hörgés 
nem rémiszt, az elfolyt vért befedi 
a hó, beissza a jó föld, az őrület 
füstje elillan, hogy legalább látszat-
ra béke legyen. Igen, a példa sze-
rint a csaták zaja is elhalkul... Csak 
a legutóbbinál, a legförtelmesebbnél 
változott a rend... Az a karácsony 
még itt lüktet bennünk. Azon a 
karácsonyon szerettünk és gyűlöl-
tünk. Szerettük az embert és gyü-
löltük a fenevadat. E kettős érzéstől 
volt könnyes a szemünk. De az is 
elmúlt. Az Ember kibírta azt is. 
Kemény napok szakadtak ránk. Uj 
világot építeni a vágyunk. Remegve 
óvjuk a békét. A fenevadtól való 
iszonyodásunk még egyre kisért, 
egyre rág. És közben az az érzé-
sünk, hogy az ember nem tud ma-
gára találni. Talán e kettős szent 
napon megint magára talál az em-
ber, éppúgy, mint azelőtt. De miért 
csak ezen két napon ? Évezredek 
múlnak s mindig csak ezen a két 
napon ? Miért ? 

Amióta a világ csak megüli a ezt 
az ünnepet, a háborút szító gyűlö-
let, az életpusztító versengés kisért 
és szakadatlan háború láncolata 
köti össze a két évezrede!. Mintha 
az élet szándékos irtása lenne a 
cél. Szocialistákon néhány írón, 
tudóson, művészen, politikuson, ál-
lamférfin k'VÜl, azok, akik nem a 
tiszta lelkiismet szava szerint mér-
nek embert és dolgokat, arra a 
megállapításra jutotrak, hogy az 
embernek vannak veleszületett rossz 
ösztönei és ezek bizonyos időkö-
zökben kielégítésre vágynak. Ez 
persze éppenúgy nem igaz, mint 
ahogy nem az a szólás-mondás sem, 
hogy szegény ember mindig volt, 
tehát mindig kell az is, hogy legyen. 
A kérdésre a legkönnyebb igy vá-
laszolni. De a szándék átlátszó. 
Mert a karácsonyi ünnepekhez való 
ragaszkodás ellenére is változatlanul 
háborognak az emberek és alig, 
hogy befejezik az egyik háborút, 
már készülnek a másikra. Nem en-
gedik elpusztulni a felzaklatott lelkek 
háborús beállítottságát. 

Jó, ha ilyenkor, karácsony ünne-
pén minden józan ember szentel 
egy kevés időt ezeknek a gondola-
toknak. A szocialista azonban nem 
csak gondol erre, hanem egyszers-

mind keresi is az örök béke meg-
oldásának lehetőségét. 

Az ember mindenáron békét akarl 
Csakhogy mindenki mástól várja el, 
hogy békében maradjon. A béke 
igy válik osztályproblémává, mint 
ahogy minden osztályprobléma a 
magántulajdon kialakulása óta. Bé-
két parancsolt a király és az úr a 
szegénynek: maradjon békében, 
elégedjék meg a földi nyomorúság 
gal, majd kárpótlást nyer a halál 
után a csendes nyugalomban. És ez 
igy megy lassan kétezer éve. A há-
ború sorát azután lázadás, polgárhá-
ború és óriási méretű forradalmak 
tarkították, amelyeket az elnyomot-
tak vívtak az uralkodó osztályok 
ellen. 

Ma már az emberisig belefáradt 
az öldöklésbe, a vérbe, a szennybe. 
Békét akar. Békében akar élni min-
denkivel. De most sem hagyják I 
Újból a szegény embernek, a pa-
rasztnak, a munkásnak, tisztviselő-
nek, a dolgozó embernek prédikál-
nak megnyugvást, beletörődést. És 
mind ezt egy szörnyű háború után, 
mely sok sok milliárdba került, ren-
geteg anyagot és értéket emésztett 
fel és milliók pusztulását okozta. 
Hiába, nem tanultak a milliók bő-

rén okosan markoló urak I És ki a* 
aki hördül, lázong ez ellen? A Sze; 
gényember, akire mindig ráfogták 
hogy nem jó keresztény, nem ló 
hazafi. Ráfogták, hogy bűnös. Pedjg 
nem a szegényember, nem a nép 
a bűnös, amely a hátán lovagló, 
okos urak szavára megindult a cse-
lekedet, résztvett a háborúban, mert 
kénytelen volt résztvenni abban. A 
jó okos urak a bűnösök, akik « 
háborút csinálják és szentesítik. 

De ébrednek már az értelem, a 

tudás mécsesei. Magyarországon ig 
a harmadik felszabadult karácsony 
ünnepén a tanyai vályogvető viskó-, 
ban sárban fetrengő falvakban el-
folythatatlan vágy és akarat él az 
örök béke után. 

Az értelem apró mécseit egy régi 
és mégis örökké új hit éleszti: 3 
szocializmus. Ez a hit fog utat nyitni 
az örős békét kereső ember szá-
mára. Mert a szocializmus nercsak 
a békét, hanem az emberi szeretetbe 
az ember jó tulajdonsagaiba 
hitet is vállalja. Énnek jegyében 
épül újjá lassan a világ. 

Meg kell mutatni az emberiségnek 
az igazságot, hogy amíg kapitaliz-
mus lesz, addig csak szenvedés és 
bizonytalanság vár rá. Meg kell ér-
teni, hogy a szocializmus mellé kell 
állnia, ha meg akarja teremteni az 
örök békét, amely nem egy népé, 
nem egy nemzeté, hanem az egész 
világé, az egész emberiségé. 

Istentiszteletek 
sorrendje a református egyházban 

A nagytemplomban. Karácsony el-
ső napján, d.e. 10-kor prédikál Bö-
szörményi Jenő, úrvacsorai beszédet 
mond Sebestyén Béla. Ka.ácsony 
másodnapján délelőtt 10 órakor pré-
dikál Sebestyén Béla, úrvacsorai be-
szédet mond Böszörményi Jenő. 

A református központi imaházban 
(volt Református kör dísztermében) 
.karácsony első és másodnapján dél-
után 5 órakor prédikál Böszörményi 
Jenö. 

A felsőpárti templomban. Kará-
csony első napján délelőtt 9 órakor 
prédikál Gilicze László, úrvacsorai 
beszédet mond dr. Nyiri Sándor; dél-
után 5 órakor prédikál Sebestyén 
Béla. Karácsony másodnapján dél-
előtt 9 órakor prédikál Kanász Nagy 
József, úrvacsorai beszédet mond 
Bubla László; délután 5 órakor pré-
dikál Gilicze László. 

Nagyhegyi imaházban. Karácsony 
első napján délután fél S órakor 
prédikál Gilicze László. 

Külsődónáti iskolánál. Karácsony 
első napján délelőtt 10 órakor pré-
dikál és úrvacsorát oszt Kanász 
Nagy József. 

ni. Tekintetbe kell venni a gazda-
sági adottságokat. 

Ebben a városban sok mindent 
kellene csinálni, hogy lakossága 
jobb életkörülmények közzé kerül-
jön. Az évtizedes mulasztásokat má-

ról-holnapra nem lehet helyrehozni. 
Ezeket az adatokat azért állítottam 

a város közvéleményének szeme elé, 
hogy az itt elmondottak megvalósí-
tásáért folytatott küzdelmünkben áll-
jon mellettünk. 

Szentesi Takarékpénztár | 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank leánytntétete Tel.45 

Elfogad betéteket könyvecskére és folyószámlára fel-

mondás nélküli visszafizetésre. 

Folyósít hiteleket váltóra és folyószámlára. Átutalá-

sok, csekkek, meghitelezések és kezességek nyújtása, 

külföldi pénznemek vétele és mindennemű bankári 

mövdletek gyorsan és méltányosan bonyolitonk. 

Gyűjtse forintjait Intézetünknél I 
Terményosztélyunknál magtermelési 
szerződések köthetők. 

Fábiánsebestyénben. Karácsony el-
ső napján délelőtt 10 órakor p édi-
kál és úrvacsorát oszt ifj. Vecsen 
Lajos. 

Mucsiháti -iskolánál délután 2 óra-
kor prédikál és úrvacsorát oszt ifj 
Vecseri Lajos. 

Kajáni iskolánál karácsony első 
napján délelőtt 9 órakor, az ecce/i 
iskolánál délelőtt 11 órakor, a veres-
egyházi iskolánál délután 2 órakor 
prédikál és úrvacsorát oszt Bubla 
László. 

Magyartési iskolánál ünnep má-
sodnapján délelőtt 10 órakor, a za-
lotai iskolánál délután 2 órakor pré-
dikál dr. Nyiri Sándor. 

— A Szent Anna templom ka-
rácsonya A nehéz háborús évek 
után visszatér a béke karácsonya. 
Karácsony ünnepén az éjtszakai 
szentmise ismét pontosan éjfélkor 
kezdődik. A pásztorok miséje 7 
órakor lesz, fél kilenc órakor pedig 
a szokásos ifjúsági szentmise. 10 
órakor lesz ünnepélyes, hárompapos 
nagymise szentbeszéddel. A fél 12 
órai szentmisén a Cecília kórus 
énekel Bnher István karnagy ve-
zényletével. A kórus énekrendje a 
következő: Mennyből az angyal 
(Gimesi gyűjt. 1844) és Bárdos 
Lajos: Ö gyönyörűszép titokzatos éj! 
(Gimesi gyűjt.) Előadják még Bár-
dos György hires Szent Imre mi-
séjének sanctusáí és bened c»usát. 
— Az évvégi hálaadó istentisztelet 
31-én délután 6 órakor kezdődik. 

— Karácsonyi szentmisék sor-
rendje a kapucinus atyáknál . Az 
éjféli szentmise karácsony éjjel 12 
órakor kezdődik. Első ünnepen, de-
cember 25-én délelőtt fél 7-től fél 
10-ig állandóan lesznek szentmisék. 
10 órakor ünnepélyes szentmise 
szentbeszéddel. Második ünnepen 
fél 9 és 10 órakor lesznek szentmi-
sék. A tanyavilágban december 26-
án, délelőtt 9 órakor Kistökén, déli 
1L órdkor Nagytőkén lesz szentmise 
és szentbeszéd. 

— Gyostalpalást, fejelést, javí-
tást pontosan készít S i p o s József 
cipészmester Kiss Bálint-u. 7. (ref. 
nagytemplom mellett.) 1315 

— Olajosmagvak termelésére dec. 
végéig köthet szerződést legelőnyö-
sebb feltételek nel Várady László ga-
bonakereskedőnél : Apponyi tér 30. 



Mgye'ete« gyógyszertárak: December 

2* — r . Hava« és Cselkóné. 

Karácsony este 
Kis hajlékunkban nyugalom honol, 
Minket a béke, s csend ölel körül, 
idegesség és gond nem ostromol, 
A szivünk tiszta, a lelkünk'örül. 

A nagyvilág kint zordou, vad hideg, 
Itt bent a kis betlehemi gyermek 
Szelíd mosolyán békesség árad, 
Arcunkon nyugodt mosolygás fakad. 

Másnak lehet díszesebb szobája 
És pompásabb karácsonyfája, 
De szebb karácsonya nem, ó nem 

(lehet. 

Jtt ülünk együtt csendesen, 
Kezed itt nyugszik az én kezemben, 
S szivünkben bent él az örök szeretet. 

Sz%1921. december 25. 

Sima László 

— Kellemes és boldog Kará-
csonyi ünnepeket k i v á n igen 
tisztelt előfizetőinek, hirdetőinek 
és olvasóinak a Szentesi Lap 
szerkesztősége és kiadóhivatala. 

* 

Lapunk legközelebbi száma a 
karácsonyi ünnepek miatt szom-
baton reggel a rendes időben 
jelenik meg. 

— Eljegyzés. Nagy Margitkát el-
jegyezte Eke István (minden külön 
értesítés helyett.) 1312 

— Eljegyzés. Székely Mária és 
Franyó János r. nyomozó alhadnagy 
ma tartják eljegyzésüket. 

— Evangélikus istentiszteletek 
karácsonykor. A szentesi evang. 
lelkészi hivatal értesíti a híveket, 
hogy a karácsonyi ünnepek alatt a 
következő helyeken és időben lesz-
nek az ünnepi istentiszteletek urva-
tsora osztással: Az evang. tem-
plomban. Karácsony első napján 
d. e. 10 órakor tartja Virányi Lajos 
alesperes. Karácsony másnapján d. e. 
10* órakor tart Dér Endre segéd 
lelkész. Szórványos istentisztele-
tek: Karácsony első napján d. e. 
10 órakot a Nagykirálysági áll. is-
kolában tartja Dér Endre s. lelkész. 
Délután 3 órakor Fábiánsebestyéni 
ONCsA telepi áll. iskolában tartja 
Dér Endre s. lelkész. Mindszenten 
é. u. 4 órakor tartja Virányi Lajos 
alesperes, karácsony másnapján 
4. e. 11 órakor Csongrádon tartja 
•irányi Lajos alesperes. 

— Párthir. 27-i, pénteki pártes-
tünk a vasárnapi tiszujitó közgyűlés 
miatt elmarad. 

Titkárság. 
— Szakszervezeti hir. Azok az 

építőipari munkások, akik a szak 
tanfolyamon részt akarnak venni, 
jelentkezzenek a csoportban. 

— Felhívás. A Hatvani Cukorgyár 
felhívja termelőit, hogy répaszelet 
járandóságukat a Bartha-féle magtár-
ban átvehetik. Egyben felhívja mind 
azokat, akik még 1947. évre a cu-
korrépatermelési szerződést meg nem 
kötötték, hogy részükre a répamag 
biztositható legyen, mielőbb jelent 
kezzenek a kirendeltség helyiségében 
<róm. kat. iskola.) 1317 

— Meghívó. A Siess ! Adj 1 Se-
gils I mozgalom szervező bizottsága 
tisztelettel meghívja Szentes m. város 
társadalmát a f. hó 29-én délután 4 
órakor a városháza közgyűlési ter-
mében tartandó műsorral egybekö-
tött ismétetterjesztő előadásra. Az 
előadás teljesen díjtalan. Az iskolák, 
egyházak, pártok, közületek, társa-
dalmi egyesületek vezetőségét ezúton 
külön is meghívjuk. Mindenkit sze-
reretettel hiv és vár: 

Szervező Bizottság. 

Karácsonyi népszokások 
A föld legtöbb népénei szokásban 

van már ősidőktől fogva a tél fordu-
lását összekötni a természet felszaba-
dulásával, a tavasz ébredésével meg-
ünnepelni a világosság győzelmét a 
hideg és a sötétség felett. 

Az ószövetségben épen olyan nagy 
ünnep a sol invictus, a vita invicta, 
vagyis a legyőzhetetlen nap és élet 
ünnepe, mint a hinduknál a Pongol, 
a perzsáknál Midhras, a? egyiptomi-
aknál Osiris, a rómaiaknál Saturnus, 
a germánoknál Freya, 

A napforduló éjszakáin emberfeletti 
lények járnak a földön, varázslók és 
jövőkutatók működésbe lépnek . . . 
kísérteties és reményteljes órák . . . 
a világosság viaskodik a sötétséggel. 

Az egyház a világosságot a terem-
téssel, vagyis Ádám és Éva születé-
sével kapcsolja össze, őzért tette az 
ő születésnapjukat Krisztus születés-
napjával egyidőre, december 24. és 
25-re. 

A rómaiak ezeken a napokon meg-
vendégelték az élőket, a germánok 
pedig a halottakat. A naptárszámitás 
gyakran változott. Karácsony napja 
is előre-hátra ugrott. 

Tulajdonképen már december előtt, 
Katalin napjával kezdődik a kará-
csony és tart egészen március l-ig. 
így karácsonyi ünnepség a Lucázás 
is, a gyermekek Mikulása is. Kará-
csonyi szokás a fagyöngy felaggatása 
a lámpára és karácsonyi szokás, 
amely a mostani farsangi játékok őse: 
az állati bőrbe öltöztetett szellemmel 
való játékok. A karnevál jelmezes 
felvonulásai is ezekből a régi szoká-
sokból származnak. ^ 

Karácsony ünnepkörének és szoká-
sainak gyökere ősemberi. Ezt a jel-
leget, ha keressük, ma is megtalál-
juk. Hazánkban karácsonyi idők táján 
járják a vidéket a regősök. Említettük, 
hogy a karácsonyt a rómaiak lako-
mával ünnepelték, a germánok pedig 
halottaikat vendégelték meg. Ezek a 
szokások az őseik, a nálunk is isme-
retes karácsonyi vacsoráknak, ame-
lyek igy folynak le : 

Kezdetét a gazda három puskalö-
véssel jelzi. A gazdaasszony min-
dent az asztalra készit, nagyon ügyel 
arra, hogy minden el legyen készítve, 
mert étkezés közben világért sem 
szabad felállani, különben a kotlós 
nem ü! nyugodtan a tojásokon. A 
Luea-buza közé égő szentelt gyertyát 
állítanak s imádkozni kezdenek. Az 
imádság után kezdődik az evés. 
Előbb paszulylevest esznek, utána 
pedig mákos csíkot. Minden fogásból 
az első falatot külön edényben félre-
teszik a jószág számára, hogy azok 
is részesüljenek a szent vacsora ke-
gyelmében . . . Mákos esik után 
alma, dió és fokhagyma következik, 
amelyet mézbe mártogatva fogyasz-
tanak el. Ezzel kívánják megvédeni 
a családot a fej-, torok- és fogfájás-
tól. Ha a családfő által kiosztott dió-
ból valamelyik családtagnak rossz jut, 
akkor a családnak az a tagja abban 
az esztendőben beteg lesz. Végezetül 
szilva és meggy következik. 

Most a gazdaasszony a már előre 
elkészített szénát, szalmát, kukoricát, 
búzát, lószerszámot és a kalapot be-

viszi a tiszta szobába. A kalapot az 
asztal sarkára helyezi. A szalmát a 
földön széjjelszórja, a szénát, lószer-
számot az asztal alá helyezi, a ku-
koricát, búzát egy-egy szakajtóba önti 
és szintén az asztal alá dugja. A ta-
karmányt azért hozzák be, hogy jövő 
évre bőven teremjen, a szerszámot 
és gabonaféléket meg azért, hogy a 
jószág meg ne betegedjék. Amikor 
mindezzel elkészült, a gazdaasszony 
leguggol és kezét csípőjére téve há-
romszor körül szökdeli az asztalt és 
közben fofyton ismételgeti: koty . . . 
koty . . . koty . . . Ezt azért kell 
igy tenni, hogy korán legyen kotlója. 
Az egyik családtag nyerít, a másik 
bőg, a harmadik röfög, hogy az után-
zással felidézett jószág szapora le-
gyen. 

Amikor mindezt elvégzi, a gazda 
újra lövöldöz, hogy a gonoszt a ház-
tól elriassza. A hagyomány szerint 
karácsony éjszakáján az istállókban 
az állatok megszólalnak, a fák pedig 
kivirágoznak. 

Még ma is szokásban van advent 
kezdetétől fogva a betlehemezés. Leg-
inkább énekekben vagy párbeszédes 
rigmusokban mondják el Jézus szü-
lét isét. Pásztornak, napkeleti bölcsek-
nek öltözve, ragasztott szakállal, szőr-
subával, hosszú bottal, kezükben ki-
világított Betlehemmel járják be a 
vidéket a gyerekek. Volly István a 
betlehemesektőí gyűjtötte össze szá-
munkra azt a szöveget, amely része 
annak a daliam- és szöveganyagnak, 
amelyet még ma is Zalától Szatmárig 
csorbítatlanul őriz meg parasztságunk. 
A betlehemezés általános európai szo-
kás volt, de a nyugati városokban 
már eltűnőben van. 

Nálunk a XIX. században került a 
karácsonyfa a gazdagabb házak asz-
talára, külvárosokban, faluhelyt még 
ma is ritkaságszámba megy s a ma-
gyar nép inkább kitart a sokszáz 
esztendőn keresztül sértetlenül meg-
őrzött verses rigmusai, a pászto-
roknak a három királyokkal történt 
karácsonyéjtszakai párbeszédei, a kán 
tálás és betlehemezés kedves kará-
csonyi szokása mellett 

A karácsonyfa története, keletke-
zése és jelképezése még nem teljesen 
ismeretes. Valószínű, hogy a Katalin-
ót Borbála napi zöldág, a májusfa és 
Luca-buza rokona, vagyis az örökké 
élő természet jelképe, amely szeren-
csét hoz. Ugyanide tartozik az ango-
loknál használatos fagyöngy-koszorú 
vagy csokor, amelyet a lámpára füg-
gesztenek és azok, akik állva meg-
csókolják egymást egy esztendőn be-
lül házasságot kötnek. A rómaiak is 
ajándékoztak egymásnak zöld ágacs-
kát, a strenae-t, újesztendő napján. 

(Az Él»t ét Tudomány legutóbbi némából) 

Vegyi villanydauert, festés, sző-
kítés garanciával. Kés'ül M i h á l y 
fodrásznál. Horváth Gyula- u. 9. sz. 

1313 
Nyugdíjas azonnali beköltözésre 

lakást keres, cím a kiadóban. 
Zongorát bérelek. Kossuth-utca 

13/a szám. 

Megbízható, önálló fözöminde-
nest keresek. Ady E.-u. 4. 1314 

[. B A R Á T S Á G - M O Z G Ó J 
December 2 5 - 2 7 . 3 nap i g . 

P i n t e k e n I s tartunk elftadAst. 

A láp virága 
Romantikus magyar fHmtörténet. Fényes Aliz, Jávor Pál 
nagysikerű alakitasa Herceg Ferenc regényéből. HÍRADÓ. 

SZENTESI LAP 1946. dec. 25. 

Iparos hírek 
Az Ipartestület jegyzői hivata 

felkéri az összes kömives, ács < 
kőfaragó mestereket, hogy meste 
vizsgájuk oklevelét a hivatalban m 
előbb mutassák be, mivel a szege 
vizsga bizottság elnöksége megkt 
resést intézett hivatalunkhoz, hogy 
háború következményeképpen elvi 
szett könyvek pótlása végett, a sz 
gr.di vizsgabizottságánál okievei 
nyert mesterek személyi adata 
küldjük be. 

Az Ipartestület jegyzői hivata 
nyomatékosan felhívja a cséplő < 
velőmagtisztitó tanfolyam hallgató 
hogy a fenti tanfolyamot kellő sz 
mú (39) jelentkező esetén 193 
január 15-től megrendezni óhajtj 
Amennyiben a tanfolyamra ism 
lesz jelentkező úgy az il!etökn< 
Szegedre kell vizsga letételre mei 
niők, ha a jövő nyáron cséplő mut 
kával óhajtanak foglalkozni. Ugyan 
iparigazolvány nélkül csépelni a j< 
váben nem lehet. Tanfolyam dl 
30 jelenkező esetén 45 forint. 

A jegyzői hivatal ismételten f< 
hívja az iparosság figyelmét an 
hogy alkalmazottaikat a szaksze 
vezeti hivatalnál mielőbb jelents* 
be, akik még ezt nem tették voln 
Úgyszintén munkást igényelni sza 
szervezeti hivatalnál lévő „munk 
közvetítő* által lehetséges. A kell 
metlenség elkerülése végett mindéi 
ki figyelmébe ajánljuk ezen utolt 
felhívásunkat 

A jegyzői hivatal ismételten fe 
hívja az asztalos, bognár, kád< 
esztergályos iparosok figyelmét, hoj 
szakosztályukon keresztül jelentsé 
hogy milyen szerfa, vagy deszl 
igénylésre tartanak számot, mert 
jövőben a faanyag ellátása is 
ipartestületen keresztül történik, -
jegy formájában, Az adatfelvételh 
szükséges ezen bejelentések eszkö 
lése. 

A jegyzői hivatal értesiti a cipé 
csizmadia, szíjgyártó, böröndös, ki 
pitos, könyvkötő iparosokat, hoj 
részükre 46 kg. lencérna és 36 cs 
mag MKRS cipész bekötő fonal I 
utalás érkezett. A fenti kiutalás 
szakosztályon keresztül budape 
elosztó kereskedő útján vehető át. 

A szegedi törvényszék, mint cé 
bíróság megkereste ipartestületünk 
hogy mindazok az iparosok és li 
reskedök, akik a 36.000/1946. I. i 
sz. rendeletnek (Magyar Közlö 
196. sz.) nem tettek még eleg 
azok mielőbb jelentsék „cégbejeg 
zési" adataikat a szegedi törvén 
szék (I. emelet 72. sz. ajtó) irocj 
jában, ahol a bejelentéshez szükí 
ges űrlap is beszerezhető. 

A szegedi Kamara megkeres 
intézett hivatalunkhoz a férfi és n 
fodrászat újból való szétválaszt* 
tárgyában. Ez ügyben a fodri 
szakosztály legközelebbi ülése I 
határozni, melyre már most felhívj 
az érdekeitek figyelmét a kellő 
lásfoglalás végett. 

Választási malacok eladók Alt 
rét 262. Horváth Gyulánál. 13 

Takaréktűzhely, vaságy és gy 
mekszék eladó. Alkotmány-utca 

13 
Rákóczl-u. 60 sz. ház — IS 

február 1-töl elfoglalható lakás, n 
hely és iparteleppel — igen ked 
zö fizetéssel sürgősen eladó. Ei 
kezni Rákóczi-u. 30 sz. d. u. 2-

Megbizható, önálló fözö mim 
nest keresek. Hely Ady Endre-u. 
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Hirdetmény 

Közhíré teszem, hogy a Minisz-
terelnök Ur rendelete értelmében a 
gazdálkodóknak 1946-47. évi gabona, 
burgonya és olajosmag beszolgálta-
tás kötelezettségük teljesítéséről el 
kell számolni, 1947. évi február hó 
1. napjával. 

A beszolgáltatási kötelezettség tel-
jesítését nyilvántartó hatóságok az 
1947. évi február hó 1. napjával a 
gabona, burgonya és olajosmag be-
szolgáltatási kötelezettségre 'vonat-
kozó nyilvántartásokat lezárják. Az 
emiitett határidő utáíi az elszámol-
tatás szempontjából csak azokat a 
beszolgáltatási közelezettség teljesí-
tését igazoló vételi jegyeket lehet 
figyelembe venni, amelyeket az 1947 
évi február hó 1. napja előtt állított 
ki, e amelynek az 1947. évi február 
hó 15. napjáig a nyilvántartó ható-
ságokhoz megérkeztek, vagy ame-
lyeknek bemutatásával az érdekelt 
gazdálkodó a beszolgáltatás megtör-
téntét igazolta. 

A Oazdálkodó gabona, burgonya, 
és olajosmag beszolgáltatási köte-
lességét az elszámoltatás során ga-
bonaértékben kell kifizetni. A gaz-
dálkodó burgonyabeszolgáltatási kö-
telezettségét 100 kg. burgonya 30 
kg. gabona, olajosmag beszolgálta-
tási kötelezettségét pedig 100 kg. 
olajosmag 142 kg. gabonaarányban 
kell átszámítani. 

Az a gazdálkodó aki az 1947. évi 
február hó 1. napjáig gabona-, bur-
gonya- és olajosmagbeszolgáltatási 
kötelezettségét egyaránt teljesítette, 
jutalomra tarthat igényt. 

A jutalom mérve, ha a gazdál-
kodó az általa beszolgáltatott összes 
termények gabonaértéke a fentebb 
emiitett módon megállapított beszol-
gáltatási kötelezettség gabonaértéket 
eléri, de azt 10%>-kd nem haladja 
meg a jutalom gabonakilogramon-
ként 5 fillér, ha 107o-al meghaladja 
de 50%-al nem haladja meg, a ju-
talom gabonakilogramonként 10 fil-
lér, ha pedig legalább 50 százalék-
kal meghalaaja, a jutalom gabona-
kilogramonként 15 fillér. 

A jutalmat a gazdálkodó kérel-
mére a nyilvántartó hatóság folyó-
sítja. Annak a gazdálkodónak, aki 
az 1946. évi földadóval hátralékba« 
van, a jutalmat mindaddig nem le-
het folyósítani, amíg földadótartozá-
sát ki nem egyenlítette. 

Azt a gazdálkodót, aki gabona-, 
olajosmag- és burgonya beszolgál-
tatási kötelezettségét nem teljesítette 
pénzbirsággal kell sújtani. A pénz-
bírság mértéke minden nem teljesí-
tett gabonakilogram után 1 forint. 

Az elszámoltatás menetéről, an-
nakidején, az érdekelteket hirdetmény 
útján értesíteni fogom. 
1299 Polgármester 

Meghivó 

A szentesi Hadirokkantak Vigalmi 
Bizottsága 1946. évi december 25 én 
karácsony első napján az Ipartestü-
let nagytermében este 7 órától reg-
gel 4 óráig tartó táncmulatságot 
rendez, melyre Szentes város kö-
zönségét ezúton hívja meg a Vigalmi 
Bizottság. Belépő dij 3 forint. Büffé, 
éjfélkor tormás virsli. 124Ő 

Szépirodalmi kínwiijdonsúgok, 
Ifjúsági könyvek, képes ás 
meséskjnyvsk, e m l é k -
k ö n y v e k , játékkártyák 
ás karácsonyfadíszek nagy 
választikban kaphatók 

KULTURA (Untermttller) 
könyvkereskedésben. KISÉR-u. 3. 

M e g h i v ó 
8saoláldemokrata Ifjnságl Mozgalom s z e n t e s i 

szervezete december 31-én Szilveszter napján 

este 8 órakor 

Szilveszteri kabarét 
rendez a Tóth József színházban, melyre szeretettel várja Szentes 

társadalmát. Humor 1 Kacagás I Hangulati 

U t á n a t ánc r e g g e l 6 - l g ! É j f é l ko r m a l a c s o r s o l á s . 

Jegyek elővételben a Szociáldemokrata Párt Irodájában kaphatók. 

Tégla * ! . « . i * . . é I k ü l , -

t e t ő c s e r é p k i u t a l á s r a , 

c e m e n t c s ö v e k 
m i n d e n m é r e t b e n korlátozás 
nélkül kaphatók a 

Zsoldos-telepen 

p a p i r á r u k , d o h á n y z ó c i k k e k , 
p o s t a i és p é n z ü g y i é r t é k -

. c i kkek , s o r s j e g y e k , s z i v a r 
és cigaretta különlegességek állandóan kaphatók — a 

D O H Á N Y N A G Y Á R U D Á B A N 
I 

25 éves cég! 

Olosó és Jó árnk 

állandóan raktáron I 

GYŐRI JÁNOS 
T E X T I L K E R E S K E D É S E 
Bartha János-ntoa 14. (volt Lőwi-féle üzlet) 

A régi előzékeny és p o n t o s kiszolgálás 1 

gyár tmánya i 
cigaretták, 

szivarok, j 
pipa és 

cigarettadohányok 
minden igényt kielégítenek 

A jó szivar vagy cigaretta^ 
mindenkor snivesen\ 
fogadott]ajándék is. 

Felhívás 
a Szociáldemokrata 

Párt tagjaihoz 
A Szociáldemokrata Párt tit-

kársága felhívást intéz minden 
Elvtárshoz, hogy tudomásunkig 
jutott, hogy Szentesen demo-
krata párt jelzésű bélyegzővel 
ellátott nyugtával a Szociálde-
mokrata Párt tagjaitól tagságii 
dijat szednek, kérjük az Elvtár-
sakat, akiktől ilyen nyugtával 
bárki tagsági dijat próbál szed-
ni azonnal jelentse a titkársá-
gon. Az illetőt pedig adja át a 
rendőrnek. Közöljük még továbbá 
hogy a Szociáldemokrata Párt 
Szentes város területén az úgy-
nevezett pénzbeszedőket meg-
szüntette. 

Titkárság. 

Örömteli boldog karácsonyt 

ünnepeket kívánunk 

kedves vevőinknek 

Kovalikné — Oroszr Károly 

divatáruüzlet, Kossuth-tér 

Kárpitos 
újak és javftások 

Szabó 

m u n k á k 

k á r p i t o s n á l 

Kossuth-u. 34 
L u t z z o m á n c o k , fe s tékek« 
l a k k o k elismert legjobb minőség. 

LUTZ E D E É S T Á R S A 
LAKK ÉS FESTÉKGYÁR RT BUDAPEST 

I IVjRNAGY-V 4. 
Tficroft «21-02» VÍR0SI M00A 4(l-tt* 

Kónyáinál 
Hajvágógép. olló, borotva, orvosi mű-
szerek. korcsolya, nyomdai és egyéb 
gépkések . mindennemű vágószerszá-
mok szakszerű élezére. Temető-u. 39 

Takarmány-piaci irányárak 
Az alant felsorolt termelői árak-

hoz a termény piactól a vevő laká-
sáig a fuvardíj külön felszámitható. 
Elsőrendű lucernaszéna q-ként 24 Ft 
Elsőrendő lóhereszéna „ 18 „ 
Elsőrendű réti széna n 16 , 
Elsőr. takarmány szalma „ 14 „ 
Elsör. búzaszalma „ 10 „ 

Alomszalma , 8 „ 

Gyógydauer, hajfestés, szőkítés, 
elsőrangú munka garanciával Zsem-
bánál, Teleki Pál-u. 25. 1134 

Eladó 1 db ágybetét és egy 4 
méteres létra Deák F. u. 73. 
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