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A három éves terv 

beruházási programja 
Irta: d r K e m é n y G y ö r g y pénzügyi államtitkár 

Gazdaságilag a háború következ-
tében oly mélyre sülyedtünk, hogy 
két év nehezen kiküzdött eredményei 
után is mintegy kétharmaddal kell 
még fokoznunk mai termelésünket 
ahhoz, hogy népünknek annyi fo-
gyasztási jószágot bocsáthassunk ren-
delkezésére, mint 1938 ban. Ezt a 
célt elérhetjük, ha a termelés és be-
ruházások terén a menetrendet, ame-
lyet a hároméves terv ir elő követ-
jük. 

A terv két szorosan összefüggő 
részre tagozódik: a beruházási és a 
termelési tervre. Modern termelési 
viszonyok között beruházás nélkül 
az iparban, akárcsak a mezőgazda-
ságban nincs termelésfokozás. Ahhoz 
hogy a magyar termelőerők az előirt 
mértékben^ kibontakozzanak, a terv-
szakértők gondos megállapításai sze-
rinK6.400 millió forint beruházásra 
van szükség a három év folyamán. 
Mit jelent ez, a száraz pénzügyi 
adatnál érzékelhetőbb formában ki-
fejezve? Ha ezt a beruházást teljes 
egészében vasútépítésre költenők 
24 000 kilométer elsőrangú vasútvo-
nalat lehetne kiépíteni az összegből, 
míg az ország teljes vasúthálóza 
tának hossza 8.600 kilóméter Ugyan-
ebből az összeg bői 150.000 családi 
házat lehetne felépíteni, míg az or-
szág lakásprodukciója a háború 
előtti években 22—23 000 körül 
mozgott. 

A hároméves tervnek jellegzetes 
vonása, hogy szerves egészként építi 
fel a magyar közgazdasagot. Másként 
nem is lehetne ez lehetséges, mert 
az ország termelésének egyes ágai 
összekapcsolódnak, nem lehet az 
egyiknek termelését a többire való 
tekintet nélkül Kiugrasztani. Az egész 
ipar tevékenysége a szén és bizo-
nyos nyersanyagok termelésén nyug-
szik. Viszont hiába emeljük a szén, 
vasérc, építőanyag kitermelését, ha 
nem fejlesztjük párhuzamosan a va>út 
teljesítőképességét. 

A tervgazdaságra való áttéréssel 
a demokrácia kormánya éppen azt 
kívánja biztosítani, hogy a beruhá-
zások terén a kiválasztást, vagyis 
annak megállapítását, hogy mely 
befektetések a legfontosabbak és sor 
rendi előnyt érdemlők, ne magán 
gazdasági alapon, hanem a jelzett 
nagy átfogó szempontok szerint 
döntsék el. 

Kenyér, ruházat, lakás, ez a ter-
mészetes sorrendje a nélkülözhetet-
len szükségletek kielégítésének és a 
terv szükségképpen ezt a vonalat 
követi. A 6.400 milliós össz^ruhá-
zásból a legnagyobb részt, 2.000 
milliót olyan célokra fordít amely a 
magyar mezőgazdasági termelést szol-
gálja. Ide számít a talajjavítás, a ta-
gosítás, a tenyészállat ellátás, a mű-
trágya-ellátás, a mezőgazdasági szak-

oktatás fejlesztése, csakúgy, mint az 
öntözőgazdálkodás kiterjesztése a pa-
raszti gazdaságoknak traktorokkal és 
megfelelő egyéb gépekkel, a falvaknak 
villamosárammal való ellátása, vagy 
1.400 km. új bekötő út építése. 
A bányászat és különböző iparágak 

fejlesztésére kereken 1.600 millió 
beruházást irányoz elő a terv, a 
közlekedés fejlesztésére közel 1.700 
milliót. A városi és falusi lakásépí-
tés céljaira 900 milliót, kulturális és 
szociális célú építkezésre és köz-
épületek emelésére mintegy 850 mil-
liót. A lakásépítésre szánt összeget 
— ha ezt a szükségletekhez mérjük 
— aránylag szerény keretben kell 
tartanunk, mert még nagyobb épít-
kezési program csak a mezőgazda-
sági és ipari termelés lassúbb ütemü 
fejlesztése árán lett volna végre-
hajthat. 

A hároméves terv az ország egész 
területére kiterjeszti a növekvő mun-
kaalkalom és nagyobb kereseti le-
hetőség áldásait. A beruházási pro-
gram felölel minden fontos terme-
lési ágat, kiterjed a városra* és fa-
lura egyaránt, munkát biztosít az 
ipari szakmunkásoknak, az építő-
munkások széles tömegének és < 
magyar falu nagy munkás tartalé-
kának egyaránt. A termelés emelke-
dését egyrészt azzal érjük el, hogy 
növekvő számban kapcsolunk be 
munkáskezeket a termelésbe, viszont 
növekvő teljesítményt is kövelel a 
terv a magyar dolgozóktól. 

A munkateljesítmény fokozása te-
rén azonban nemcsak követeimé 
nyekkel fordul a hároméves terv a 
dolgozók felé, hanem megteremti 
egyben az előfeltételeket a munka 
eredményének fokozására. A bányák 
ban és ipari üzemekben jobb telje-
sítményű és könnyebben kezelhető 
gépeket és eszközöket bocsájt a dol-
gozók rendelkezésérc, gondoskodik 
a nyersanyagellátás folyamatosságá-
ról és ezzel eléje vág kényszerű 
zökkenőknek az üzemmenetben. A 
mezőgazdaságban pedig a talaj jobb 
megműveléséhez szükséges eszkö-
zökkel, növekvő műtrágya ellátással, 
öntöző gazdálkodással biztosítja a 
főldmívelők munkájának javuló ho-
zamát. 

A mezőgazdaság vonalán a há-
roméves terv betetőzi a földreformot. 
Az új gazdának, aki eddig jórés/t 
csak földet kapott, kezébe adja azo-
kat a munkaeszközöket, amelyek se-
gélyével belterjesen, a mai követel-
ményeknek megfelelően, művelheti 
földjét. A magyar mezőgazdaság fel-
virágoztatásához még egy további 
eszközét is biztosítja a hároméves 
terv: a tudást, a szakismeretek ter-
jesztését amelyeknek hiányában a mo-. 
dern mezőgazdaság nem képzel-
hető el. 

2,300*000 forintot ad a szovjet a vármegyei 

légi közlekedés kiépítésére 
Beszélgetés Soós János elvtárs főmérnökkel 

A vármegyei hároméves terv ke-
retén belül 10.680 ezer forint jut a 
közlekedés és utak kiépítésére. 
Tervbe van véve, hogy a szentesi 
repülőteret bekapcsoljuk az országos 
légiközlekedésbe és személyszálli 
tásra alkalmas repülőgépek leszál-
lására tesszük alkalmassá. E célból 
a szelevényi utat át fogjuk helyezni 
és három hangárt fogunk építeni, 
melyeknek darabja az előirányzat 
szerint 300 000 forintba kerülne. 
Háromszáz méteres betonkifutót, ja-
vítóműhelyeket és felvételi épületeket 
fogunk építeni. Háromszázötvenezer 
forintot irányoztunk elő a világító 
berendezesekre. A szovjet a várme-
gyei repülőterek kiépítésére 2 300.000 
forintot fog adni. 

A közlekedés kiépitésénél azonban 
elsősorban uj közutak építéséről 
és meglévő közutaink fejlesztéséről 
kell beszélnünk. Az első évben meg 
fogjuk építeni a Fábián—békési 
makadám utat 6.6 kiióméter hosszu-
ságban, melyre háromszázötvenezer 
forintot irányoztunk elő. Az Ecser—-
nagykirálysági (mucsiháti) 10 7 km 
hosszú kőpálya építésére pedig egy-
millió forintot. Meg fog épülni a 
régóta oly szükséges Szentes—berki 
ut 2.5 kilóméter hosszúságban, mely-
re az előirányzat szerint 250 ezer 
forintot fogunk áldozni. A három-
éves terv első évében tehát összesen 
19.8 kilóméternyi hosszúságú közút 

fog megépülni 1.600.000 forintos 
költséggel. 

A második évben a pankotai 8 
kilóméteres hosszúságú közút meg-
építése van tervbevéve, melynek 
megépítésére 800.000 forint van 
előirányozva. 

A hároméves terv utolsó évében 
a Fertő—dónáti ut fog megépülni, 
mely 9.5 kilóméter hosszú és meg-
építése 950 ezer forintot fog fel-
emészteni. A Fábián—kunszentmár-
toni 5 kilóméter hosszúságú közút 
mely kisaradi ut néven közismer-
tebb, szintén a harmadik évben fog 
megépülni a Magyartés—nagytőkéi 
5 kilóméter hosszúságú úttal együtt, 
melyeknek megépítése összesen egy-
millió forintba fog kerülni. 

Régóta nagyon rossz állapotban 
van a kórháztól a kaszárnyáig hú-
zódó görgős dűlő, mely szintén 
meg fog épülni éspedig portalan be-
tonburkolattal. Ez az egy kilóméteres 
ut egymillió forintba fog kerülni. 
Fontos azonban a közegészségügy 
szempontjából, hogy a kórház köze-
lében levő fontos közlekedési útvo-
nal teljesen pormentes legyen. 

Ezek azok a tervek, melyek a 
hároméves terv keretén belül végre-
hajtásra fognak kerülni és az eddig 
is nagyon hires magyarországi utak 
a hároméves terv végrehajtása után 
még nagyobb hírnévnek fognak 
örvendeni. 

Döntő lépéssel viszi előre a há-
roméves terv Magyarország iparo-
sodását Ipari termelésünknek a terv 
harmadik évében felül kell múlnia 
az utolsó békeév termelését Amilyen 
mértékben sikerül a mezőgazdasági 
és ipari termelési program megva-
lósítása, olyan mértékben válik a 
hároméves terv a magyar szociális 
demokrácia hatalmas eszközívé, 
megvetve alapját a további szélesebb 
keretekben létesítendő tervgazdálko-
dásnak. 

A terv megvalósítása megköveteli 
a kormányzat és a lakosság széles 
rétegeinek együttműködését. Ez az 
együttműködés teremtette meg a 
stabilizáció előfeltételeit és biztosí-
tottá annak sikeres végrehajtását. 
A stabilizáció nagy áldozatot köve-
telt a dolgozóktól, szellemi és fizikai 
munkásoktól egyaránt. A hároméves 
terv az életszínvonalnak fokozatos 
javulását hozza az 1946/47. gazda-
sági év folyamán megépített alap-
zaton. Ez az építés az elmúlt 
évben nagyon jelentős részben a 
dolgozók áldozatkészégére, lemon-
dására támaszkodott. A lemondás 
korszakának még nincs vége, de 
biztosítja azt, hogy az áldozatok 
évről évre érezhetően csökkenni, a 
szociális teljesítmények pedig emel-
kedni fognak. 

Az atomeröWzottsiií 
ülése 

Az atomerőbizottság munkaalbi-
zottságának ülésén Nagybritannia, 
Ausztrália, Kanada, Brazília és Kina 
megbízottjai elvben elfogadták a bi-
zottság jelentéséhez benyújtott szov-
jet módosítást. A módosítás kimond-
ja, hogy a már előállított, valamint # 
az előállítás alatt lévő atomfegyvere-
ket el kell pusztitani. 

A Szentesi Lop 
hodífosolyszoisálatn 

Tegnap a kővetkező hadifoglyok 
jöttek haza : Sírincz Ferenc Dónát 
160, és Kajtár Imre Nagymágocs. 

Hírt hozott Simon István hadnagy 
(Csongrád) Paradi Károlyról és Só-
lyóm Imréről. (Széchenyi-u. 73.) 
Mindketten Foksániban vannak. 

Itt említjük meg, hogy újabb rém-
hírek keringenek, amelyek szerin 
vérhasjárvány miatt leállították a 
hadifoglyok hazaszállítását. Illetékes 
helyről nyert értesülés szerint ez a 
hír minden alapot nélkülöz. 
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Tüzek 
Nem Kiss József világhírű költe-

ményéről akarunk írni, hanem azok-
ról a füzekről, amelyek egymásután 
lobbannak föl Pesten és rettenetes 
pusztításokat okoztak. Bazilika ku-
polájának leégése, a budepesti vil-
lamos vasút kispesti remizének 
leégése u t á n m o s t leégett 
az Octán vegyészeti gyár. Az ember 
sokmindenre gondol, amikor rövid 
egymásután igy következnek a tü-
zek s amikor a hivatalos vizsgálat 
megállapította, hogy qz egyik tüzet 
gondatlanság, a ; másik tüzet gyúj-
togatás okozta és a harmadiknál is 
csak a kettő közül lehet válogatni s 
egészen bizonyos, hogy itt is vagy 
gondatlanság, vagy gyújtogatás lesz 
a tűz oka. A gyújtogatás mindene-
setre bűncselekmény, a gondatlan-
ság pedig, még akkor is súrolja a 
bűntett határait, ha nem bűnös 
könnyelműség forog fenn. Az em-
ber igyekszik tárgyilagos lenni és 
nem akar rémeket látni, nincs kedve 
vádakat emelni, de három ilyen 
óriási tűz és három ilyen óriási 
kétrétel mégis fölkelti a gyanút és 
mégis okot ad nem a mende-mon-
dára, hanem a beszédre Nem kell 
külön hangsúlyoznunk, hogy Ma-
gyarországon ellenforradalmi törek-
vések vannak. Ezek lépten-nyomon 
megnyilvánulnak és mikor az em-
ber ezekről a tüzekről beszél szinte 
önkénytelenül is arra gondol, hogy 
nincs-e ezekben a tüzekben része 
az ellenforradalomnak. Nem ellen-
forradalmárok kezei voltak-e a gon-
datlanok a Bazilika tüzénél és a 
gyujtogatást a kispesti remizben 
nem ellenforradalmárok végezték-e, 
s az Octán gyár tüze is nem hoz-
ható-e kapcsolatba ezekkel az em-
berekkel. Nem vagyunk hivei annak 
az álláspontnak, hogy mindenki 
gyanús, aki él, nem tartunk okvet-
len gyujtogatónak minden ellenfor-
radalmárt, de a tüzek, amelyek so-
rozatosan villannak föl, könnyen 
okoznak zavart, könnyen okozhat-
nak helyrehozhatatlan károkat, sőt 
katasztrófát is. A tüzek, mindenkor 
veszedelmesek és még abban az 
esetben is, ha lényeges kárt nem 
okoztak, ha nem is gondatlanság, 
hanem véletlenség, vagy természeti 
szerencsétlenség okoz egy tüzet, 
még akkor gondolkodik róla az em-
ber és, ez már hozzátartozik az em-
beri természethez, könnyen keres 
gyanuokokat. Kétségtelen dolog, 
hogy kártékony, nagy tüzek voltak 
Magyarországon és már megállapí-
tott tény az, hogy az egyik tüzet, 
amelynek majdnem száz villamosva-
súti kocsi esett áldozatul, gyújtoga-
tás okozta. Komoly figyelmeztetés 
ez a körülmény mindenkire és arra 
int, hogy a legnagyobb óvatosságot 

k kell tanúsítani és megerősíteni, meg-
sokszorozni az óvórendszabályokat. 
Egy-egy gyárban, pláne egy vegyé-
szeti gyárban, rendkívül könnyű 
tüzet okozni és a tüzokozás még a 
véletlenéég látszatát is könnyen 
keltheti, tehát a fokozott éberség 
föltétlenül szükséges mindenütt. 
Kétségtelen még az is, hogy a kis-
pesti iüzet nyomozó államrendőrség 
mindent elkövet, hogy a tetteseket 
felderítse. Ha ezek a bűnözök elő-
kerültek, kétségtelen dolog, hogy 
amennyiben összefüggés volt a há-
rom tűz közölt, akkor nagyobb ará-
nyú összeesküvés van, amely a de-
mokrácia ellen tüzek nyújtásával és 
tüzek pusztításával harcol. Ne fe-
ledjük el azt sem, hogy a tűzké-
szültség egyetlen városban sem áll 
azon a nívón, amint ennek a máso-
dik világháborúnak a kezdetén ál-
lott s hogy egy-egy nagy tűz ki-

Első levél a dolgozd kisemberhez 
Nem tartozol ugyan hozzánk, sőt 

még túlzottan haladó demokratikus 
embernek sem lehet nevezni. Becsü-
letes, dolgozó kisember vagy, egyike 
ama sokaknak, akik még nem is-
merték fel osztály helyzetüket s akik 
még mindig nem értették meg az 
idők szavát. 

Ez voltál Te 
Azt tudtad, sőt éppen a saját bő-

rödön keservesen tapasztaltad is, az 
elmúlt 25 esztendőben, hogy a le-
tűnt rendszer nem volt jó. Tele vol-
tál sérelemmel, panasszal, elkesere-
déssel s bizony rosszul éltél, mond-
hatjuk : tengődtél. Ez érthető is, mert 
hiszen hogyan is lehetne jó egy 
olyan rendszer, amely 

kisebbségi diktatúrára épül 

s benne a nagy többség azért dol-
gozik, hogy a kiváltságos heréket 
ellássa minden földi jóval. 

Szóval: ezt Te is tudtad és érez-
ted s vártad, hogy jön egy jobb vi-
lág, amelyben valahogy minden jóra 
fordul. 

Munkában a „hazát-
lan bitangok" 

Egy esze veszett világégésnek kel-
let jönnie ahhoz, hogy végre Ma-
gyarországon is megváltozzék a hely-
zet, hogy összetörhessük a főurak, 
bankárok és a többi ingyenélők tár-
sadalmi rendjét s elindulhissunk 
azon a jobb és igazabb uton, amely-
nek végén valamennyi munkája után 
élő ember békés, szabad, félelem-
mentes, boldog országát hisszük. * 

Te is átvészelted a háborút s mi-
korra föleszméltél a letargiából s a 
nagys ámú, magadhoz hasonló, jó 
szándékú, de kissé későn ébredő s 
egy lépéssel mindig az események 
után kullogókkal együtt kidugtad 
fejedet a napfényre: azt láttad, hogy 
itt már uj élet fakad a romokon. 

Azt láttad, hogy munkástársaid 
(akiktől ugyan mindig féltél egy ki-
csit, mert vörösök voltak: azok a 
bizonyos „hazátlan bitangok") már 
fanatikus lelkesedéssel végzik az új-
jáépítés munköját, formálják az uj 
és igazabb tarsadalmi rendet. 

S már jelentkeztek az első ered-
mények, amikor végre Te is — aki 
szintén vartad a boldogabb élet haj-
nalhasadását — beálltát a munkába. 
Te is rájöttél arra, hogy itt az idő, 
amikor végre szabadabb szelek fúj-
dogálnak, s a dolgozó nép maga 
intézheti saját sorsát. 

Erre rájöttél, de sok egyébre — 
sajnos — nem. S ennek isszuk ma 
a levét valamennyien. 

Láttad és mégsem 
láttad 

Az 1945-ös választásokat megle-
hetős választási hadjárat előzte meg. 
De a sokféle és sok oldalról jött 
igérgelések mellett ott voltak már a 
demokrácia első, kézzelfogható ered-
ményei is. 

S te, aki az öntudatos és szerve-
zett dolgozókkal együtt becsületesen 
és kitartóan végezted az ujjáépités 
munkáját a magad területén — a 
végső lépésnél visszahőköltél. 

Láttad, hogy megvalósult a föld-
reform, a magyar földművelők év-
ezredes vágya és követelése. Láttad, 
hogy megindult a termelés, hogy 

mondhatatlan károkat tnd okozni 
éppen ennek következtében. A ma 
fia, amely a tüzekkel dolgozik, en-
nek a tudatában van és ezzel is 
árnyat akar boritani a demokratikus 
berendezkedésre, hogy még a tüzek 
ellen sem tudnak védekezni. 

föléledt az ország, hogy a három 
hatalmas dolgozó réteg: a munkás, 
paraszt és az értelmiség vállvetve a 
többi dolgozóval, az önálló kisem-
berekkel — mérhetetlen áldozatvál-
lalással épiti a maga országát. Sze 
meid előtt folyt le, hogyan leheltek 
uj életet ebbe az országba a haladó 
demokratikus erők, köztük a motor: 
a két munkáspárt s első só ban a 
magyar dolgozókért 75 év óta meg-
alkuvás nélkül küzdő 

Szociáldemokrata Párt 
Igen, mindezt láttad, de amikor 

szavazásra karült a sor, ismét mű 
ködni kezdett az ellenforradalmi sut-
togó propaganda s a szociáldemok-
raták elleni rágalomhadjárat termé 
keny talajra hullt a Te 25 éven ke-
resztül fertőzött lelkedbe is. Az ered-
mény : a Szociáldemokrata Párt 17 
százaltkot kapott, pedig mondanunk 
sem kell, hogy az újjáépítés munká-
jából még a 17 százalék kétszeresé-
nél is nagyobb részt vállalt, nem 
szólva a dolgozók felemelkedéséért 
75 év óta és hosszú évtizedeken 
keresztül egyedül folytatott áldozatos 
küzdelmeiről, amely százalékban fel 
sem mérhető 

Nekünk köszönhető, hogy egyálta-
lán megindulhatott az élet a fölsza-
badulás után Mi neveltük az ellen-
forradalmi terror idején azt a ma-
roknyi öntudatos, fölvilágosult réte-
get, amely az adott pillanatban át-
mdta venni az ország vezetését s 
biztosítani tudta, ho^y a 25 éven át 
vakvágányon veszteglő magyar éiet 
minden nagyobb zökkenőtől mente-
sen átállhatott a helyes vágányra s 
ráléphetett a fejlődés útjára. 

Mi hittünk és dolpoztunk a kilá-
tástalan, sötét időkben is és a Szo-
ciáldemokrata Párt kidolgozott prog 
rammjának köszönhető, hogy rövid 
idő alatt ráléphettünk a demokrati-
zálódás útjára s a legvadabb dikta-
túrából, a legsötetebb reakcióból 

fájdalommentesen, megráz-
kódtatás nélkül vittük ki a 
magyar népet a napfényre: 
a demokrácia s mindjárt a 
progresszív demokrácia út-

jára. 

Persze, a magyar nép többsége — 
ha tudta is — egvszerüen természe-

tesnek tartotta mindezt. A magyar 
paraszt nem köszönte meg a földet, 
a nép nem köszönte meg, hogy 
nyomban a rend útjára léphe'ett s* 
nem lett úrrá zűrzavar, anarchia a 
felszabadulás után, ebben az or-
szágban. Igen, természetesnek és 
magátólértetődőnek vette, hogy nyom-
ban a demokrácia békés, építőútjára 
léphetett. Természetesnek tartotta s 
ha tudta is, hogy kinek köszönheti 
mindezt — nem köszönte meg. 
Vájjon miért ? Könnyű a felelet s mi 
szociáldemokraták őszinték vagyunk 
s megadjuk a választ erre is : Azért, 
mert a magyar nép buta, de sietünk 
megjegyezni, hogy erről nern tehet, 
ilyennek nevelték. 

Hát ezért történt meg az, 
hogy Te, hiszékeny és politikailag 
fölvilágosulatlan, de tisztességes dol-
gozó kisember mégegyszer bedőltél 
a suttogó propagandának : Elhitted, 
hogy istentagadók vagyunk, kolhoszt 
akarunk, elvesszük a magántulajdont 
— s a 45-ös választásokon nem 
szavaztál ránk. 

Sokat beszélhetnék még Neked a 
vádakról, amelyeket már az eddigi 
események is nagyrészt megcáfoltak. 
Sokat szólhatnék még az egymás-
után jelentkező kérdésekről, de hagy-
junk témát a következő levelekre is. 

Első levelem végén azonban még 
meg kell allapítanom valamit: Te és 
a hozzád hasonlók magától értetődő-
nek tartották, hogy a nekünk jutta-
tott 17 % után is nem csüggedve, 
hanem lankadatlan erővel visszük 
tovább a harcot a dolgozók végső 
felszabadítására. 

S ez az, ami valóban természetes, 
amire mmdig és minden körülmé-
nyek között számithattok. A jöv$ a 
miínk, a pillanatnyi balsikerek nem 
csüggesztenek el bennünket. Mi to-
vábbvisszük a harcot a dolgozók 
igaz ügyéért s köztük Teéretted — 

még akkor is, ha története-
sen a mostani választásokon 

sem fogsz ránkszavazni. 

Egyet ne feledj: a Szociáldemok-
rata Párt történelmi párt s akkor is 
élni fog, amikor Sulyokéknak es a 
többi tiszavirág életű pártoknak már 
a nevét is el fogják felejteni. 

Győri Andor 

Megál lap í to t ták , hogy 

a szentesi határban 
aszálykár van 

A szegedi pénzügyigazgatóság ki-
Küldöttei kedden a szentesi határban 
aszálykár szemlét tartottak. Megálla-
pították, hogy a határ jelentős részé-
ben, igy Jaksoron, Kistőkén, Nagy-
tőkén, Vekerháton, Mucsiháton, Fer-
tőn és Lapistón, jelentős aszálykár 
van. Az aszálykár bejelentést min-
denkinek személyesen kell megtenni 
a Birtoknyilvántartó hivatalban, a 

hirdetmény megjelenésétől számitott 
15 napon belül. A bejelentések már 
a jövő hét keddjétől eszközölhetők. 
Felhívjuk az érdekeltek figyelmét 
arra, hogy az aszálykár bejelentés 
egyelőre csak a buza, árpa, zabte-
rületekre vonatkozik. A vetésterüle-
tet pontosan kell bejelenteni, mert 
aki hamis adatot jelent be, az 500 
forint pénzbirsággal büntethető. 

Értesítjük t. Üzletfeleinket, hogy 

Hpponyi-tér 31 sz. magtárunkban 
mindenféle gabonát, olajos- és mezőgaz-

dasági magvakat vásárolunk 
Mindenkori legkedvezőbb feltételek! 

Lemialmát 1» veszünk. Kölcsftnnákok kaphatók-

Szántó Andor és Váradi László 
gabona-, termény- és magkereskedő 



HÍREK 
M a j ú l i u s 10 Rom* kat. Amália 

protestáns Amáiia. 

Vízállásjelentés: Tisza 0.56, Kurca 200 
Hőmérséklet. + 30 lok. 

Időjárásjalentés: Mérsékelt szél. felhős 
idő. egyeshelyen záporeső, zivatar. A me-
leg tovább tart. 

Ügyeletes gyógyszertárak« július 5 — 
11-ig Cselkóné—Havas. 

Barátság Mozgó: Csárdáskirálynő. 
(Ketten egy jeggyel). 

EMELKEDIK 
Emelkedik, de nem mint Gyulai j 

Pál Pokainé cimü költeményében, a j 
Nap a hegyek fölé, hanem a hő- | 
mérő higanya a 0 fölött. Azt hittük 
a legutóbbi nagy eső után, hogy 
észheztér az időjárás és megszünteti 
ellenünk intézett rohamait, megelég-
szik eddigi pusztításaival és békét 
hagy nekünk. A meteorológiai inté-
zet ugyan azt jósolta, hogy a hőség 
tovább tart, sőt emelkedik, de a jó-
hiszeműségre hajlamos ember ugy 
volt ezzel a jóslattal, hogy végered-
ményben az csak jóslat, 90 száza-
lékszor amellett, hogy be sem válik. 
Sajnos, a jóhiszeműség rózsaszín 
felhője nem hozott enyhülést, tovább 
izzik a föld a nap tűzéstől és két-
ségbeesetten kapkodjuk a forró leve-
gőt mindannyian, mert nem tehetünk 
egyebet. Talán 1942-ben volt két 
olyan rettenetesen meleg nap, ami-
lyen most hetek óta kínoz bennünket. 
Akkor a szemem láttára égett meg 
a málnabokor levele. Most nem csi-
náltam ilyen megfigyelést, de egyet 
lótok, azt. hogy a fák lombja sár-
gul, olyan avar takarja a fasorok 
alját, aminő csak október végén szo-
kott jelentkezni. Meddig tart még a 
hőség és emelkedik e még a hőmérő 
ezt nem az Olvasó kérdi, hanem én 
kérdem magamtól és nem merek rá 
nemmel felelni, mert ugy látszik.még 
mindig emelkedni fog. (XŰ) 

— A városi 48 as Ifjúsági Bi-
zottság ma este fél 8 órakor ülést 
tart a városnáza kisgyülési terűiében 
42 szoba, Az ifjú ági szervezetek 
pontos megjelenését kéri az El-
nökség. 

— Külterületi istentisztelet A 
külsődonáti iskolánál julius 13-án 
vasárnap de. 10 órakor református 
istentisztelet tartatik, amelyre a hí-
veket ezúton is szeretettel meghívja 
az egyház elnöksége. 

— Házhelyet és földet igénylő 
hadigondozottak akik a juttatásnál 
mellőzve lettek, ezen tényt 17-ig 
jelentsék be a HONSz szentesi cso-
port irodájaba József Attila u. 6 sz. 
Elnökség. 

— Meghivó. Az OTI szentesi 
kerületi pénztára f. hó 13-án de. 10 
órai kezdettel székházában a mun-
kavállalók részére időszerű kérdé-
sék megbeszélése végett értekezletet 
s egyúttal tájékoztató előadást tart, 
melyre az érdekelteket ezúton hívja 
meg. OTI Ker. Pénztár. 

— Felhivás. Felkérem azt az 
elvtársat, aki f. hó 2-án a párthe-
lyiség mellett lévő konyhából az 
asztalra helyezett szürkeszinü nap-
szemüveget tévedésből elvitte, kérem 
a pártba beadni szíveskedjék, mivel 
tudom, hogy ki vitte el, mielőbb 
vigye vissza, mert megteszem ellene 
a feljelentést, ifj. Demeter János: 

Közvetlenül Szabolcsból | Ország - Világ 
hozzanak burgonyát 

Felhívás 
Felkérem az épitőmunkás csoport 

vezetőségének tagjait, hogy ma du. 
6 órakor rendkivüli vezetőségi ülést 
tartunk. 

Kérem a vezetőség tagjait a pon-
tos megjelenésre. Gyenes Péter. 

Tegnap délben árellenőrzési érte-
kezlet volt a vármegyeháza kisgyü-
lési termében a pártok, hivatalos 
közegek és érdekeltek jelenlétével. 

A főispán megnyitó szavai után 
Hankóczi Béla elvtársunk, közellátási 
felügyelő vázolta a panaszokat: 

Tűrhetetlen állapot az, — mondotta 
— hogy a szentesi árak magasabbak 
mint a budapestiek és a környékbeli 
városok árai. Felszabadította ugyan 
a kormányzat az egyes élelmezési 
cikkek árait, de az egyre felkúszó 
árak azt mutatták, hogy ez a fel-
szabadítás nem vált be teljes mér-
tékben. Minden kereskedőt kötelezni 
kell az irányár igazolására, vagyis 
eladás, vagy szállítás előtt a polgár-
mester igazolását kell kérni arra 
vonatkozólag, hogy az árai nem 
magasabb az irányáraknál. Nemcsak 
vasúton kell ezt az igazolást ellenő-
rizni hnnem az autón történő szállí-
tásoknál is. 

Kérte a rendőrség jelenlévő kép-
viselőjét, hogy különösen a hidak-
nál szorgalmazzák ezt az ellenőrzést. 
Táblákon való hirdetését javasolta 
az irányáraknak és a hetipiacos na-
pokon a megafonon keresztül való 
többszöri kihirdetését. Kérte a sajtó 
jelenlévő képviselőit, hassonak oda 
a lapjukon keresztül, hogy a közön 
ség ne vásároljon árakok felül, mert 
ekkor úgy a közösségnek, mint saját 
magának ellensége. 

Az ellenőrzés — folytatta — a 
város részéről egy fő, a felügyelőség 
részéről 13 fő, de ezek az egész vár-
megyét ellenőrzik és munkájuk szét-
folyik. Szükség volna a szövetkeze-
teket bekapcsolni, hogy olcsóbb áron 
beszerzett és legális uton árult por-
tékával letörjék az árakat. 

A polgármester hozzászólásában 
óva intett mindenkit, hogy olyan 
áruk áraihoz nyúljon, amiből kevés 
van, mert elfog tűnni a piacról. 
E/eknek ¿z áraknak megállapításá-
nál az ármegállapitó bizottságnak fel-
tétlenül meg kell hallgatni az érdek-

képviselteket. Vázolta, hogy a zöl-
ségtermelő kertészek azért nem vi-
szik a a piacra áraikat, mert a bor-
zasztó hőségben elfonnyad, elromlik. 

A piaci árusok képviselője fel-
szólalásában kifejtette, hogy a bur-
gonya ára azét magasabb itt, mint 
Budapesten, mert az ideérkező krum-
pli a pesti nagykereskedőkön 
keresztül jut Szentesre. 

Oda kell hatnunk — mondot-
ta —, hogy a burgonya közvet-
lenül Szabolcsból érkezzen hozzánk, 
mert igy a dolgozók jelentékenyen 
olcsóbban tudnak hozzájutni e fon-
tos élelmezési cikkhez, mintha a 
budapesti nagykereskedők is felszá-
molják a hasznot. Javasolta még, 
hogy a piacon deszkabódékat kellene 
felállítani, melyek kiválóan alkalma-
sak lennének a portékák megvédé-
sére. 

Szőke Ferenc elvtárs követelte 
azon kereskedők megsegítését, akik 
vállalkoznak arra, hogy burgonyát 
hoznak, mert nem kalmároknak van 
joguk a hitelre, hanem a becsületes 
kiskereskedőknek. 

Az általános hozzászólások kifej-
tették, hogy a piacot áruval kell 
ellátni, mert csak az árubőség tör-
heti le az árakat. 

A vásárló közönségre hárul a 
legnagyobb feladat az árletörésben, 
mert ha árakon felül senki nem 
vásárolja meg az árut, akkor az ár-
drágítók kénytelenek lesznek hiva-
talos áron is eladni portékájukat. 
Az irányárakat sokféle módon hir-
detni fogjuk s a vásárló közönség 
tudni fogja az árakat. Ha árdrágítást 
tapasztalunk, jelentsük a rendőrsé-
gen, a Közellátási Felügyelőségen, 
vagy a városházán. A mi érdekünk, 
dolgozóké, hogy az az összeg, me-
lyet az árdrágító törvénytelen uton 
keres, a mi zsebünkben maradjon s 
ilyen uton ne jusson senki könnyű 
keresethez. 

Hirdetmény 
A kzözellátásügyi miniszter 101.700/ 

1947. K. M. sz. rendeletével az 
1947—48. évi tcménybeszolgáltatási 
kötelezettséget módosította, ennek 
alapján nem köteles terménybeszol-
gáltatásra az a gazdálkodó, akinek 
a művelése alatt álló összes szántó-
területe a 15 kat. holdat nem éri el. 
Ha a szántóterület a 40 kat. holdat 
nem haladja ínég, a terménybeszol-
gáltatási kötelezettség 15 kat. hold-
nál holdanként 130 buzakilogra.nmal 
kezdődik és a szántóterület nagysága 
szerint kat. holdanként 3 buzakilo-
grammal fokozatosan emelkedik kat. 
holdankéni 205 buzakihgrammig. A 
terménybeszolgáltatási kötelezettség-
nek a kenyérgabonával (búzával, 
rozzsal, kétszeressel) teljesítendő 50 
%-án felüli részét, tehát az úgyneve-
zett vegyes beszolgáltatási kötelezett-
séget, csak buza, rozs, kétszeres, 
árpa, zab, köles és kukorica beszol-
gáltatásával lehet teljesíteni. 

A gazdálkodó a terménybeszolgál 
tatási kötelezettség teljesítésére szánt 
terményeket „B" jelű, a földadó le-
rovására szánt terményeket pedig 
„AM jelű vételi jegyre köteles a gyüj-
tőkereskedőnek beszolgáltatni. A ter-
ménybeszolgáltatási kütelezettség tel-
jesítésébe a „BM és az „A" jelű 
vételi jegyre beszolgáltatott termény 
egyformán beszámít. 

A terménybeszolgáltatási kötelezett-
ség teljesítésén felül (többletbeszol-
gáltatásként) beszolgáltatni kivánt ter-

ményeket, továbbá a beszolgáltatásra 
nem köteles gazdálkodó által (a föld-
adón felül) beszolgáltatni kivánt ter-
ményeket a gyüjtökereskedőnek „DM 

jelű vételi jegyre kell beszolgáltatni. 
A „DM jelű vételi jegyre beszolgál-
tatott termények az 1947—48. évi 
terménybeszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésébe nem számithatók be. 

A gyüjtőkereskedő a földadó le-
rovására beszolgáltatott termények át-
vétele alkalmából „A" jelű, a ter-
ménybeszolgáltatási kötelezettség tel-
jesítésére beszolgáltatott termények 
átvétele alkalmávat „B" jelű, a be-
szolgáltatásra nem kötelezett gazdál-
kodók által (földadón felül) beszol-
gáltatott, vagy a beszolgáltatásra 
kötelezett gazdálkodók által a ter-
ménybeszolgáltatási kötelezettség tel-
jesítésén felül beszolgáltatott termé-
nyek átvétele alkalmával pedig — 
ha a gazdálkodó vételi jegy kiállítá-
sát kéri, vagy ha a vételi jegy ki-
állítása az érvényben lévő jogszabá-
lyok szerint kötelező — „D" jelű 
vételi jegyet köteles kiállítani. A „D" 
jelű vételi jegy kiállítására nézve 
ugyanazok a szabályok irányadók, 
mint a „Ba jelű vételi jegyre, azzal 
a kiegészitéssel, hogy a beszolgálta-
tásra nem köteles gazdálkodók ré-
szére kiállított „D" jelű vételi jegy 
első példányát a gazdálkodó lakhelye 
szerint illetékes községi elöljáróság-
hoz, (polgármesterhez) kell meg-
küldeni. 

Polgármester. 

A csehek elfogadták a meghívást 
a párizsi értekezletre. A magyar kor-
mány csütörtökön dönt. 

A politikai B-listások elvesztik vá-
lasztójogukat. 

Rónay Sándor miniszter ebédet 
adott a szovjet külkereskedelmi mi-
niszter tiszteletére. 

Bede István londoni magyar követ 
hétfőn jelentéstételre Budapestre ér-
kezett. • 

Bulgária is 
visszautasította 

a meghívást 
A francia hírszolgálat jelenti, 

hogy Bulgária visszautasította a 
meghívást a párizsi értekezletre. A 
hirek szerint Amerika nem küld 
megfigyelőt az értekezletre. 

Uj szombati zárórai További in-
tézkedésig az élelmiszer- és tüzelő-
anyagkereskedések kivételével az üz-
letek szombaton reggel 8-tól déli 2 
óráig tarthatnak nyitva. Délután 
munkaszünet. Az élelmiszer-és tü-
zelőanyagkereskedésekre az eddigi 
záróra rendelkezések az irányadók. 

A záróra ellenőrző bizottságok 
megalakultak és működésüket meg-
kezdték. Ezzel kapcsolatban nyoma-
tékosan felhívjuk Kartársainkat, hogy 
az üzletükre előirt zárórát pontosan 
tartsák be. Az esetleges kellemetlen-
ségekért pedig ne igyekezzenek a 
felelősséget kötelezettségüket teljesítő 
és a közösség érdekeit szolgáló el-
lenörkartársainkra hárítani. 

Felhívjuk tagjaink figyelmét, a 
hetenként megjelenő „nrfelügyelet"-
re amelyben minden új árrendeiet 
egyéni ármegállapítás és általában 
az árakkal 6s ellenőrzéssel kapcso-
latos minden tudnivaló megtalálható. 
Az „Árfelügyelet"-et és a többi ke-
reskedő lapokét Egyesületünkben ol-
vashatják Kartársaink. 

A segéd nélküli kereskedők üzleti 
könyveinek bélyegilletékét, átalányát 
julius 15-ig lehet leróni az Állami 
Adóhivatalban. 1947. év első felére 
járó á t a l á n y ö s s z e g 6 forint. 
Figyelmeztetjük T. Kartársainkat, 
hogy üzleti könyvnek számít minden 
olyan könyv, szabadlv, stb. — pl. 
naptás isi — amelyen üzleti termé-
szetű feljegyzések vannak. 

Az 1947. év második felében járó 
jövedelemtöbbletadó bevallások be-
benyujtásának határadeje julius 31. 
A szükséges ívek a városi adóhiva-
talnál kaphatók. 

Uj árrendeleteb: Műselyem szö-
vöttárúk 104 065 1947. Ip. M. (M. 
K. 127. sz.) — Ásványi kenőolajak 
104 056-1947. Ip. M. (M. K. 123. 
sz.) — Tipuslábbeli 103.037-1947. 
Ip. M. (M. K. 124. sz.) — Villamos-
gépek, készülékek 103.028-1947. Ip. 
M. (M. K. 124. sz.) — Kristálvszóda 
104.043-1947. Ip. M. (M. K. 133, 
sz.) — Szappanfőző-, mosószerek 
104 058-1947 Id. M. (M. K. 153. 
sz.) — Cukorka, csokoládé, keksz 
stb. 52 507-1947. K. M. (M. K. 
144. sz.). 



Juüus 11-én, pénteken 
este fél 8 órei k e z d e t t e l 

E l ő a d ó : d h M I J Ó J Á N O S . 

pártest a pár tszékházban 
(Kossuth-u. 26.) 

Retorta faszén lignit, szőlőkaró, 
sárléc, f e n y ő 
épületfa és deszka 

enyvezett lemezek kaphatók 

Krausz Testvérek 
Klauzál utca 17—19 sz. 

alatti fatelepén 

Apróhirdetések 
j Gyönyörű tartóshullámot, haj 
j festést, színezést, szőkítést Zsembá 
; nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25 

Beteg szivét orvoshoz, beteg ha 
ját Túrihoz vigye. Elektromos és ve 
gyi hullám, hajfestés Rákóczi F.-u 
l szám. 800 

BORDÁS SÁNDOR gyopárhalmi 
sziksós-kerektó fürdője julius 15-én 
megnyilt. 

ELADÓ Kiskirályság 7 sz. alatt 
Békési ut mellett 4 kishold föld, 
érdeklődni Királyság 55. sz. a. 848 

SzIM hírek 
„Julius 27-én Makón vármegyei 

SZIM nap lesz. A csanádmegyei 
szervezeteken kivül Nagybudapest és 
környező városok, Hódmezővásárhely, 
Szeged, Békéscsaba, Orosháza, Gyuia 
SZIM szervezetei is résztvesznek az 
ünnepségen. A SZIM nap keretében 
a délelőtt folyamán nagygyűlés lesz, 
melynek szónoka Bölósföldi Andor 
a SZIM orsz. vezető titkára és Gál 
Jenő a SZIM orsz. nevelési titkára 
lesz." 

Párthirek 
Pénteken, folyó hó l l én este fél 

8 órakor (Kossuth-utca 26) pártest. 
Előadó: dr. Mijó János. 

Hirdetmény 
A közellátásügyi miniszter rende 

lete értelmében az a gazdálkodó, aki 
az 1947. évi földadó lerovására és 
az 1947—48. évi termény beszolgál-
tatási kötelezettség teljesítésére a 
gyüjtőkereskedőnek „A" és „BM jelű 
vételi jegy ellenében f. évi augusztus 
hó 3. napja előtt búzát, rozsot, vagy 
kétszerest szállít be, a beszolgálta-
tott gabona után métermázsánként 
tiz (10) forint, az augusztus hó 3 ik 
napja után, de augusztus hó 31. 
napja előtt beszolgáltatott említett 
gabonáért pedig métermázsánként 5 
(öt) forint jutalomban rés7esül. 

Ezt a jutalmat a gyüjtőkereskedö 
az „AM jelű vételi jegy kiállításával, 
a „BM jelű vételi jegy ellenében át-
vett gabona esetében pedig a vételár 
kifizetésével egyidejűleg kötetes a 
gazdálkodónak kifizetni. 

Szentes, 1947. évi julius hó 7 én. 
Polgármester. 

evelt 

ta ítit: 

SZENTESI i 
LAP • 

U Á D I O Hirdetmény 
Budapest I. julius 10. 

7 30 Katolikus vailásos félóra. 8.00 
Szórakoztató zene. 9.00 A Debreceni 
MÁV-zenekar. 12.15 Florent Schinitt: 
Salome tragédiája. 12.45 Pulitzer, az 
amerikai magyar ujságkirály. 13 00 
Somló Sándor Melódia együttese 
játszik. Faludy Katalin énekel. 14 10 
Világhírű sakkmesterekkel beszélget 
Tabi Ervin. 14.30 A zenepedagógu-
sok Szabad Szakszervezetének mű-
sora. 16.00 Solymossy Lajos és Velt-
ner István két zongorán jazz-müve-
ket játszik. 16 30 Gyermekrádió. 17.10 
Párthiradó. 17 20 A Haditogoly Hír-
adó rádióközl. 17.25 A Vöröskereszt 
közleményei 18 00 Beszélgetés a 
népdalról. 18.35 A nők sportja a 
Szovjetunióban. 18 50 Peue Dame 
19.55 Hírek, Sporthírek. 11.10 Falu-
rádió. 22.10 Hirek és krónika oro-
szul. 22.20 Hirek. 22 40 Kazal László 
énekel. 23 00 Kevés szó — sok 
lemez. 

Hirdetmény 
A Közellátási Minisztérium rende-

lete értelmében, azon cséplőgép tulaj-
donos, vagy bércséplő, aki a c-éplési-
dij alacsony voltára való hivatkozás-
sal a cséplés1 nem kezdi meg, úgy 
ellene a 8 . 8 0 0 - 1 9 4 7 . M. E. sz. r. 
7. §. 1. pontja, valamint a 102 030/ 
1947. K M. sz. rendelet alapján 
büntetőeljárás tétetik folyamatba. 

Egyben felszólítom a cséplőgép 
tulajdonosakat a cséplés haladéktalan 
megkezdésére. 
9791 Polgármester 

Idb 1 és fél éves * 
racka nőstény juh I 

drb fiatal 
anya kecs-

ke 2 db 7 hetes nőstény fiával el-
adó Lázár Vilmos u. 17. Ujj Sándornál 

EGYSZÍNŰ ÉS SZÍNES MOZAIKLAPOK, CEMENTLAPOK 

beton-kéményajtók 
mesgyekarók, cementcsövek, dunakavics, marosi-
homok, portland-coment a 

A gazdálkodók a vámőrlésre jogo-
sult mezőgazdasági munkások termé-
szetbeni munkabérét 101.800/1947. 
K M. sz. r. 2 § 2. bek. alapján 
vásárlási engedély nélkül kiadhatják. 
Kötelesek azonban a munkavállalótól 
természelbeni járordóságának átvéte-
lét igazoló elismervényt kérni s azt 
a közellátási hivalalban a gazdálko-
dók bemutatni tartoznak azért, hogy 
a munkavállaló közellátási törzslapján 
a természetben keresett gabonája be-
jegyezhető és a megkeresett gabona-
mennyiségnek megfelelő időtartama 
az ellátatlanok névjegyzékéből töröl-
hető legyen. 

Hivatkozott rendelet akként intéz-
kedik, hogy a természetbeni föld-
haszonbér is kiadható vásárlási en-
gedély nélkül. Nyomatékosan felhívom 
a gazdálkodók figyelmét arra, hogy 
ez a rendelkezés nem érinti a 100. 
700—1947. K. M. sz. r. 38. § ában 
foglaltakat, amely szerint a termény-
beszolgáltatási kötelezettség minden 
magánjogi megállapodás természet-
beni kiegyenlítését megelőzi. — Ter-
mészetbeni földhaszonbérfizetési kö-
telezettségének a gazdálkodó tehát 
csak abban az esetben tehet eleget, 
ha ez a természetbeni fizetési köte-
lezettség beszolgáltatási, vagy adó-
fizetési, kötelezettségének maradék-
talan teijesitését nem gátolja. — 
Amennyiben a beszolgáltatási köte-
lezettség maradéktalan teljesítése két-
ségkívül eszközölhető, a természet-
ben fizete: dő földhaszonbér vásárlási 
engedély nélkül kiadható, elismer-
vény ellencben. Ebben az esetben a 
természetbeni földhaszonbért fizető 
Gazdálkodó köteles bejelenteni a köz-
ellátási hivatalnál, hogy a haszon-
béroej'dó részére mennyi gabonát 
adott ki s az elismervényt be kell 
mutatni. 

Felhivom a gazdálkodók figyelmét, 
hogv más községbeli munkavállaló-
nak is csak elismervény ellenében 
adhatják ki a gabonamennyiséget s 
minden esetben a név mellett a pon-
tos lakcíme? is jegyezzék fel. 

Polgármester 

A Szentesi Lap 

D O H R T . 
cementárugyárában. T elefon : 6 sz. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a buzaköt-

vények kiosztásakor fennmaradt töre-
dékösszegek (1-től 9 kg-ig) kifize-
tése julius hó 8-tól 14-ig történik a 

beszolgál atási osztályon. Felhivom 
érdekelteket, hogy pénzüket a fenti 
időpontban feltétlenül vegyék fel, 
mert utána a kifizetés nem lesz esz-
közölhető. 
851 Polgármester 

a Szociáldemokrata Párt harcos 
napilapja. Csongrád vármegye 
minden községében és tanyavi-
légábana legolvasottabb napilap. 

o l v a s d , t e r j e s z d 

és szerezz uj előfizetőket 

Főszerkesztő» Stma László. 

Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy MlhAly. 

Nyomta a »Barátság* nyomda 

Felelői nyomdavezető Csernus L. Imre 

5 hold 

A NYILASBAN 
Irta: Sima László 

7. V. 

Égetőné kihozta délben az ebédet. 
Ntm kivánta ezt az ura, de annyira 
új volt ez a vállalkozás, hogy az 
asszonyt kihozta a kíváncsiság. Kü-
lönben is az volt a szándékuk, hogy 
még tavasszal építenek maguknak 
valami kunyhófélet és kint laknak 
egész az ősz végéig. A városban az 
asszony nagynénjének háziban lak-
tak, közös konyhára. Kamrájuk; volt 
ugyan egy kis, maréknyi lyuk, óluk 
azonban csak egy, s vagy baromfit 
tartottak, vagy hizót. Égetőné úgy 
gondolta, hogy akármilyen szegé-
nyesen kuporogva is, meghúzódnak 
egyelőre a Nyilasban. Csak akkor 
mennek majd haza a városi lakásra, 
amikor a disznót levághatják. Ége-
tőné rem akart többé baromfi nél-
kül lenni. Abban reménykedett, hogy 
libát nevelhet. Egyik lánya már el-
adósorba került,' ha libát nevelhet, 
meggyüjtheti annak ágybélijét. An-
nak idején az övét is így gyűjtötték 
meg. Égető nem ellenezte felesége 
tervét. Neki is tetszett az önállósí-
tásnak ez a gondolata. Söt, ő még 
tovább akart nienni. Nem fzólt róla 
de azt vette a fejébe, ha minden 
jól mpgy, már jövőre úgy rendez-
kednek be, hogy télen-nyáron a 
Nyilasban legyen a lakóhelyük. 

VI. 
Három nap alatt végeztek a su-

hással. Szerdán e?tére már haza is 
vitték. Egy keveset ugyan osztópe-
rezni kellett Mari nénivel, mert nem 
akarta engedni, hogy berakodjanak, 
de arra az ígéretre, hogy eiiáijak 
tűzrevalóval, némi duruzsolás uián 
megnyugodott, de szigorúan hang-
súlyozta, „nehogy aztán becsap-
jatok." 

Most újabb megbeszélés követke-
zett, hol folytassák. Égetőne azt 
ajánlotta, hogy kezdjék a középen, 
ahol az a tisztás volt, amit gyalog-
csapásnak használtak. Ennek a két 
oldala volt a legtisztább a gyomtól, 
bokortól. Jóskának olyan gondolata 
támadt, legkedvezőbb volna ha a 
lapost takarítanák ki: azt bevethetnék 
őszi árpávai, vagy bú2ával. Égető a 
föld déli részét akarta munkába 
venni. Ez nem volt ugyan a teg'^* 
hezebb rész, de itt volt a legtöbb 
nagy nyárfa, aminek az eladásából 
pénzt lehetett volna csinálni. A Jóska 
szavára azonban tanakodni kezdett. 

— Mondassz valamit fiam, — 
szólt, kevés gondolkozás után. -
Menjünk és nézzünk szét. Ha nem 
is vetjük be most ősszel, aminek 
nem sok értelme volna, dc ha most 
kilakariijuk, nagyszerű dinnye főid 
lenne ott tavasszal. 

(Folytatjuk) _ 

Hirdessen l a p u n k b a n ! 




