
2 1946. április 6

Mi lessz a házhelyekkel?
4 2-1-ik órában kérdezzük ezt. 

Amilyen lázas ütemben a földosztás 
munkája megindult, olyan lassan 
halad most előre. Különösen áll ez 
a házhelyekre. Mintha a házhelyosz 
tás holtpontra jutott volna. Egyálta 
Ián nem akarjuk a Termelési Bizott
ságot támadni. Ellenkezően, a lég* 
nagyobb elismeréssel^ nyilatkozunk 
végzett munkájáról. Ismerjük a ne- 
kétségeket amelyekkel küzdött és 
amelyekkel még meg kell küzdenie 
éppen a házhelyek felosztása körül. 
Az a szerény kérésünk azonban, 
hogy a Termelési Bizottság a még 
ki nem osztott házhelyeket a !cg- 
sürgősebben ossza ki a tulajdonosok 
között. Itt a tavaszba tavaszi mun- 
halatokat máris meg kellett volna 
kezdeni és sokan még azt sem tud 
ják, hogy hol lesz és egyáltalán lesz-e 
házhelyük ? Nagy baj az is, hogy a 
már kisorsolt házhelyeket sokan nem 
tudják átvenni, mert a parcellákat 
elválasztó cölöpöket ellopták és igy 
nem lehet megállapítani, hogy az 
egyes házhelyek mettől meddig tér 
fednek. Itt állunk egy uj gazdasági 
élet eleién. Az ország gazdasági 
érdeke megkívánja, hogy egy darab 
ka jóid se maradjon megmunkálót- 
tanul. Hallottunk olyan javaslatról, 
amely megbüntetni kívánja azokat a 
házhelyt ula jdonosokaf, akik ház he 
lyeiket nem vetik be. Nagyon helyes / 
De af erélyes fellépés csak akkor 
lesz indokolt, ha a hárhelytulajdonos 
ideiében hozzájut házhelyéhez. Ellen
kező esetben a házhely parlagon fog 
heverni.

A „Salgó“
likőr és rumgyár cég 

(Erzsébet tér 6) engedélyt kapott sa
ját gyártmányú szeszesltaUlnak fo 
gyasztók részére való eladására.

A cég finomított szeszből 
gyártott elsőrendű tearum. elsőrendű 
bsTric*pálinka, elsőrendű cseresznye 
pálinka és másfajta elsőrendű szeszes
ital g>ártmányainak, fogyasztók részére 
való ktC'inyberii eladását, a minden
kori megalapított árak alapul vételé
vel nia> s megkezdte úgy, hogy a 
kö/őnség husvét előtti szeszesital szük
séglet t őnyösen biztosítva van

A földreform eredménye
Eddig 5,600.000 kai. holdat 

sajátítottak ki, több mint 600.000 
igénylő jutott földhöz és házhelyhez. 
A svábság kitelepítésével további 
500.000 hold kerül kiosztásra, mint
egy 20—25.000 magyar család .lete
lepítésével.

A katonaság intézze a 
katonai behívásokat

A legutóbbi belügyminiszteri 
rendelet akként intézkedik, hogy a 
katonát behívásokat a községi elöl
járóságok intézzék. A miskolci Gaz* 
dakamara felterjesztésében most azt 
kéri a kormányzattól, hogy miután 
ez az eljárás nem helyes és rossz 
vért szül a községekben, az elöljáró
ságok amugyis meggyengült tekinté
lyét még jobban aláássa, vádasko 
dás és elégedetlenség elindítója, az 
elöljáróságok lelkiismeretes környe
zettanulmánya alapján, a katonai 
hatóságok bírálják el a behivandókaf.

Hogyan készíthetünk házilag 
lisztből vagy burgonyából cukrot?

1. Koményitökésiltés.
Vagy tiszta búzából főzött finom 

nullásliszlbő), vagy burgonyából ké
szítjük, 5—6 literei fazék szájára sű
rűbb vásznat kötünk, úgy, hogy az 
tölcsérszerüen csaknem a fazék lene
kéig érjen. Most a fazékba annyi vi 
zet öntünk, hogy a vászontölcsér abba 
jól belelógjon.

A nyers burgonyái finom részé
in lereszeljük s az Így kapott vizes 
pépet bemerjük ar előbb elkészített 
tölcsérbe. — Mosó, gyúró mozgással 
igyekszünk belőle a keményítőt ki
mosni, ami a vászontölcséren át a fa
zékba mosódik. A kimosott burgonya*; 
pépet a vászonlölcsér összeszoritásával i 
végűi teljesen ki is préseljük.

Ha nullásliszlből akarjuk kivonni 
a keményítőt akkor először tésztát, 

'kell készíteni. 1 kilógtam liszthez 1 1 
liter vizet adunk és az igy nyert tész-1 
lát alaposan kidolgozzuk. Néhányórai 
pihentetés után kis marékkai a fent , 
leirt vászontölcsérbe viszünk és gyúró 
mozgásokkal kimossuk be őle a kémé- < 
nyitót, majd újabb marékkai veszünk 
a tésztából és a műveletet addig foiy- ' 
tatjuk, mig az teljesen el nem fogy. A. 
szűrőnek használt vászonlölcséren egész I 
tésztamennyiségűnk átmosása után leg
feljebb 1—2 dg gumiszerüen ruganyos 
a vászonhoz erősen tapadó anyag ma
radhat fenn.

Az igy átmosott keményítőt egy 
napig ülepítjük. Akkor ajölőtle lévő 
vizet óvatosan lemérjük, vagy leszi- 
vornyázzuk, A burgonyakeményltő 
annyira tapad az edény fenekéhez, 
hogy fölüle a vizet bátran le is önt
hetjük, a buzakeményitőnél azonban 
óvatosan kell meregetni Most a faze
kat ismét színig vízzel megtöltjük és a 
keményítőt alaposan felkavarjuk. 24 
órai állás után a fölötte levő vizet, 
meliyei igy a keményítőt átmossuk is
mét eltávolítjuk. 1 kg cukor elnyeré
séhez kb 1.20 kg tiszta keményítőre 
van szükségünk.

2 Ookrosltás.
Drogériában, vagy patikában ve

gyünk 30 gr* vegytisz'a 184 fokos 
kénsavat és azt azonnal öntsük bele 2 
liter közönséges vízbe. (A kénsav igen

erős méreg, vigyázzunk, a ruhánkra 
semmi belőle ne jusson, a súlyosabb 
balesetek elkerülése végett ajánlatos 
azonnal igy hígítva kérni.) A kénsav- 
o'datot 5—6 literes hibátlan zománcu 
fazékba téve erős tűzre tér szűk, hogy 
forrjon. Ez alatt 1 kg keményítőből 
kb ugyanannyi viz hozzáadásával híg 
pépet készítünk és azt szakaszonként 
állandó kevergetés közben a forrásban 
levő kénsavoldatboz öntjük. Ha annak 
forrása félbeszakadna, a keményítő 
bozzáőntésével addig várunk, amig is 
mét forrni nem kezd. Az egész, kémé 
nyitő hozzáadása után a fazekat két. 
harmadrészben lefedve kb négy—őt 
óra hosszáig forraljuk, ügyelve arra, 
hogy annak tartalma két liter alá ne 
süllyedjen. Ha az a veszély fenyegetne 
hogy túlságosan besúrüsödött oldalunk 
odasülne, úgy egy kevés készenlétben 
tartott forró vízzel hígítjuk az oldatot.

Négy óra elteltével a fazekat hűlni 
hagyjuk. Ekkor, ha egészen fehér és 
szilárd krumpiieukrőt akarunk nyerni, 
egy jó evőkanál aktív szénport hin
tünk bele és a fekete cldalot másnapig 
állani hagyjuk. Másnap a kénsav kö
zömbösítéséhez fogunk. 30 gr iszupolt 
krétát vízzel híg péppé kavarunk el 
és azt állandó kavarás közben a kihűlt 
oldathoz öntjük. Az oldat közben erő 
sen habzani fog, vigyázzunk, hogy ki 
ne fusson. Néhány órai állás után za 
varos oldatunkat drogériában kapható 
szúrőpspiroson vagy sűrű vásznon a 
tölcséren át tisztára szűrjük. Ha az 
oldat nem kristálytisztán csepegne ki, 
a szűrést .többször is megismételjük, 
mert besűríteni csak teljesen tiszta ol
datot lehet.

3. Besfirüsltés.
Kristálytiszta oldatunkat, amely 

már édes, hibátlan zománcu lábasban' 
alacsony tűz mellett mindaddig sűrít
jük, mig sűrű vagy ikrás mézszerü 
konzisztenciát nem kap, amikor készen 
is van. Valamivel jobban besűrítve, 
lapos formába önthetjük, melyben le
hűlve megszilárdul é» szabályos krumpli
cukrot kapunk. Gazdaságosabban tud
juk azonban felhasználni, ha betege
inknek és gyermekeinknek sűrű méz 
szerű állapotban készítjük el. —

Orosz-magyar kapcsolatok a magyar 
szabadságharcok történetében

Elsőül Rákóczi Ferenc értette 
meg, hogy a magyarságnak a német 
hódítók elleni harcban az oroszokra 
kell támaszkodnia. Rákóczi Nagy Péter 
orosz cárhoz intézett: levelei nemcsak 
segítséget kérnek Magyarország szá
mára, de programmet is adnak Dél
kelet-Európa kis népeinek. Rákóczi 
kifejti, hogy a németek ezeket az or
szágokat ugródeszkául akarják felhasz
nálni Keleteurópa • —• Lengyelország, 
Ukrajna, majd Oroszország elleni tá
madásra és ezért Keleteurópa népei
nek érdeke, hogy a Dunavölgyében 
élő kit népeket megmentse a német 
hódítóktól. E kis népeknek pedig meg 
kell érteriiök, hogy csak a nagy kelet
európai népekkel szövetkezve tarthat
ják meg függetlenségüket az egyre 
erősödő némát nyomással szemben.

Rákóczi korszakában Oroszor
szágnak még távolról sem volt olyan 
nagy hatalma, hogy ezt a programot 
megvalósíthatta volna. De a reformcár 
Nagy Péter megértette Rákóczi terveit 
és ö volt az első orosz, aki vérrel, 
fegyverrel ée arannyal támogatta a 
magyar szabadságharcot,

Közvetlenül az első világháború

előtt a Károlyi Mihály vezetése alatt 
állott Függetlenségi Párt, — megértve 
hogy a német imperializmus Magyar
országot öngyilkos háborúba sodorja 
— ezt a jelszót adta ki: „Békét a 
Balkánnak és békét Oroszországnak'** 
A függetlenségi képviselők elhatároz
ták, hogy Szentpétervárra utaznak, 
visszakérni a cártól azokat a zászlókat, 
amelyeket Paskievics tábornok 1849 
ben zsákmányolt, Károlyi Mihály pártja 
megértette, hogy a magyar népnek 
szüksége van Oroszország támogatá
sára. De Károlyi kísérlete nem veze
tett, nem vezethetett eredményre, — 
nemcsak azért, mert elkésett, hanem 
azért is, mert a magyar függetlenségi 
képviselők nem az orosz néptől, ha
nem az orosz nép elnyomójától: a 
sártól vártak támogatást.

Rákóczi programja: Magyarország 
függetlenségének orosz segítséggel való 
visszaszerzése és biztosítása csak a 
második világháború idején valósult 
meg.

Ekkor már nem Nagy Péter gaz
daságilag elmaradott Oroszországé ál
lott a magyar függetlenségi törekvések 
mellé és nem ai az Oroszország, mely

nek politikáját cárok irányilollák. — 
1944-ben a világ legszabadabb or^/Ágs 
és a földgolyó leggazdagabb bírod* ina 
melynek határát minden idők l»ge ő- 
sebb hadserege védi, a gvőztes Szov
jetunió vette védelmébe Magyarország 
szabadságát és függetlenségét.

A Politikai Akadémia
multheti műsorában Császár 

Pál bányaigazgató tartott előadást 
„Államosítás a demokrácia hun* 
címmel. Rendkívül magvas, tömör, 
csak a lényegre szorítkozó, de azt 
tökéletesen kimerítő ■ előadását a 
gyakorlati szocializmus történetem k 
rövid ismertetésével és az ezzel kap
csolatos államosítási-szocializál ásl 
törekvések történetének vázolásává! 
vezette be Császár igazgató Majd 
az államosítás és szocializálás közti 
különbség megjelölése után az álla
mosítás betöltendő céljairól, Lhető- 
ségeiről, végű! a magyar ipar, első
sorban az energiaforrásokat előállító 
ipar államosításának szükségességé
ről és végrehajtásának módozatairól 
beszelt. Nehány értékes hozzászólás 
és a bányai zenekar szép előadasu 
mozgalmassá és ami fontosabb, igen 
tanulságossá tette az előadás esteiet.

A nemzeti Segély romániai 
nyaraltatási akciója
A Magyar Népi Szövetség és 

a román kormány meghívására a 
Nemzeti ijegély több ezer 5-12 eves 
korú magyar gyermeket küld el né
hány hónapi üdülésre Erdélybe, i !• - 
főleg Romániába. A gyermekeket 
magyar orvosok és fe’ü \ lók kísé
rik es a vendéglátó magyar es román 
családoknál a gyermekek nemcsak 
üdülésben részesülnek, hanem isko
láztatásukról, betegségük e s e t é r. 
gyógykezeltetésükről is intézménye
sen gondoskodnak. A gyermekszalti- 
tó vonatokat a Nemzeti Segély elő
reláthatólag már áprilisban útnak 
indítja, felhívjuk ezzel kapcsolatban 
az érdeklődő szülőket, hogy gyerme
keik nyaralfafása végett mielőbb je
lentkezzenek dr. Vass Gyula bánya
főorvosnál, (Salgótarján, Bánya kór
ház! hogy a gyermekek szükséges 
orvosi felülvizsgálatát is mielőbb el
végezhessük.

Dolgozók 
kereskedelmi iskolája 

címen a Szabad Nép április hó 2 i 
számában közérdekű közlemény jelent 
meg, melyet ezúton is tudomására hoz
zuk az érdekelteknek.

Rónai elvtárs kereskedelmi minisz
ter közzétette a Hivatalos Lapban a 
dolgozók kereskedelmi iskolájának 
rendtartását és tantervét Az iskola 
nyári tanéve márc>us 1-én. a téli szep
tember l én kezdődik. Felvételre je
lentkezhet minden egészséges, 20 évnél 
idősebb, de 45 évnél fiatalabb egyén, 
aki a középiskolának 4, az eleminek 
8 osztályát sikeresen elvégezte és po
litikailag megbízható. Felvehető csak 
4 elemit végzett jelentkező is, ha a 
középfokú iskola első négy osztályá
nak összes tantárgyaiból sikeres felvé
teli vizsgát tesz. Egy-ygyposztály csak 
akkor nyitható -meg, ha legalább 20 
jelentkező van. Osztályt ismételni nem 
lehat a dolgozók kereskedelmi iskolá
jában. i

Siess!
Szőrit az adópengő.



A magyar nép sok évszázados 
küzdelme a szabadságért vívott küz
delemhez. Tudjuk, hogy e harcban 
többször szenvedett vereséget éa az 
1849 es, 1918 aa kísérletek után újból 
győzött a reakció és a fiatal magyar 
köztársaságot népellenes uralom váltót* 
ta lel. Most azonban a felszabadult ma
gyar nép tökéletesen és teljesen szakí
tani akar a múlttal, uj életet akar kez
deni és úgy akarja megvédeni a sza
badágával egyet jelentő köztársaságot, 
hogy soha többé semmi sem húzhassa 
vissza a szolgaság régi állapotába.

Uj államunk demokratikus alkot
mánya kitűnő fegyver ebben a harcban 
ha megfelelő módon élni tudunk vele.

A keretet megfelelő cselekedetekkel 
• kell kitölteni. Hiába hoz a nemzetgyű
lés jó törvényeket, hiába harcolnak a 
pártpk, hiába igyekszik a kormány, ha 
a nép nem tenne mega is részt ebben 
a munkában. Demokraták nélkül nincs 
demokrácia. A nép minden egyes fiá
nak meg kell mutatni, hogy valóban 
akarja a demokráciát, a nép uralmát, 
hogy meg akarja védeni önmaga és or
szága érdekeit.

A nemzetgyűlés egy hónappal ez
előtt elfogadta a demokratikus állam
rendszert és a. köztársaság büntetőjogi 
védelméről szóló törvényt. E törvény 
alapján szigorúan fognak büntetni min
denkit, aki .kísérletet tesz a reakdó

i * • '

A földmivelésügyi minisz
ter felhívása az ország 
földmives népéhezs
Földmivestársaink I.
A kisgazda miniszterelnök és a 

földmunkás miniszter szól hozzátok.
Hazánk sorsa, családunk, gyer

mekeink boldogulása függ attól, hogy 
fel tudjuk-e építeni saját erőnkből az 
uj Magyarországot Ehhez az eddiginél 
is fokozottabb, kora hajnaltól késő o- 
tig tartó megfeszített munka szüksé
ges. Ezen a tavaszon többet jelent a 
szántás, vetés, kapálás, mint máskor. 
Annak eredménye nemcsak a falu né
pének, a íöldmiveléenek jelent boldo
gulást, hanem bixtoaifja á városok dol
gozóinak újjáépítő tevékenységét is. 
Emellett ezen a tavaszon már nem 
cselédei, hanem Immár urai vagyunk a 
magyar földnek. ‘

Meghívó
A Szociáldemokrata Párt salgótarjáni helyi 

csoportja f. hó 7-én d. e. 10 órakor a 
pártszervezet helyiségében (Fő-utca 37. sz.)

tisztújító közgyűlést fa—
tart.
Kérjük a tagjainkat, hogy teljes számban 
jelenjenek meg.

Végrehajtóbizottság.

Oktatók átképzése
Valamikor jól és mintaszerűen 

felszerelt zenekarhoz hasonlított az ok
tatók tábora. Kitűnő belaru'ás, össz- 
játék.

Ma elhagyatottságukban és sze 
génységükben inkább 1944 ben meg 
siketült emberhez hasonlítanak, aki 

. addig magtba szívta az élet minden 
megnyilvánulását, minden megjelent 
betűiét, zenéjét, de 1944—45ben el
vették a zenekar hangszereit, kottáit, 
megszűnt a szellemi táplálék és azt ki
várnák, hogy huroly és billentyű-nél
küli zongoraládán, üres hegedütokkal 
és fűzfavesszőn is Ugyanúgy remekel
jék a zenekar mint hajdan.

Akik ezt elvárják, jusson eszükbe, 
hogy a borzalmasan nagy költségvetés
sel dolgozó hadügyi tárca elvesztette a 
háborút és megsemmisítette az orszá
got. A demokráciáért vívott csatát pe- 
dg elsősorban az ifjúságon k<resztül 
és az ifjúsággal kell megnyerni. Csak
hogy üres ládákkal, koldus iskolákkal 
és még koldusabb oktatómunkásokkal, 
puszta ujjal nem lehet harcolni és nem 
lehet oly gyors tempóban megnyerni 
a demokrácia csatáját, mint amilyen 
türeltnetlenúl gyors tempóban azt kí
vánták. Dobbal még verebet sem lehet 
fogni.

E téren nagy türelemre van szük
ség. Először is az ui csata költségét 
kel biztosítani. Ez tiszta újjáépítési 
munka, amihez a háború hadiköltség- 
velése szükséges. Az iskolák ma csak 
piszkos és alig megfelelő szükséglaká
sok. A könyvtárak üresek és ha van 
is benne valami, nem a mai ceatához 
való hadianyag. Munkásai koldusok, a 
legtöbbször jogtalanul szidott páriák, 
akik szívesebben dolgoznának már az 
ui zenekarban, rendes felszereléssel, 
közmegelégedésre, mint üres kézzel 
hadakozni a levegőben.

Rádiójuk a legtöbb esetben meg
semmisült Nemcsak azt nem tudják 
pótolni akkor, amikor a cipőjüket nem 
tudiák megtalpaltatni, hanem egy-egy 
újságot sem képesek megfizetni, mert

nem telik rá. így tehát kénytelenek 
tájékozatlanoknak, siketnek maradni 
mindaddig, n ig egy gyenge napsugár 
ráiuk is kisüt. Annak eljövetele pedig 
még bizonytalan, tehát más módon kell 
a haditervet elkészíteni,

Van elég napilap, heliiap, folyó
irat és a mai > eszmékkel foglalkozó 
könyv. Az egynapos, de még az egy
hónapos átképzés is csak fél- és férc
munka. Ad'ák az oktatók kezébe a 
mai eszmék szellemi kfccstit, termé
keit, vagy legyék lehetővé, hogy azok
hoz hozzájutni saját anyagi erejéből 
újból módjában legyen, akkor ne félt
sék őket I Éppen oly buzgó apostolai 
lesznek a demokráciának, mint voltak 
a múlt eszméinek, hisz ők a kor ural
kodó eszméinek kertészei, munkásai. 
Addig is lássák el az iskolákat, könyv
tárakat hivatalból a demokrata pártok 
napilapjaival, folyóirataival és tömjék 
fele a könyvtárakat azokkal a marxista 
művekkel és mai uj könyvekkel, amik 
1944 előtt ki voltak tiltva ax iskolák
ból, vagy amikre sem az iskoláknak, 
sem az oktatómunkáinak ma fedezete 
nincsen. Ha újból hozzájut tápláléká
hoz, megindulhat majd az az élet, amit 
tőle várnak.

Itt a B) és C) lista nem segit a 
dolgon. Ha fentebb jelzett baj okait 
megérti a közönség és biztosítja a 
gyógyszert, minden megjön magától. 
Különben az oktatók társadalma az a 
terület, ahol évtizedek óta kb. 30 szá
zalékos hiány van és ahol elsősorban 
a kultúrpolitikában vannak óriási mu
lasztások és nincsenek nagyobb bajok 
annak munkásainál.

. Az 1935 ös Iskolalörvény 1945- 
ben már nem enged meg több tanu
lót, mint negyvenet, maximális lét. 
számnak. Hol leszünk attól még 1955 
ben is? Honnan vesszük a tanterme
ket, tanerőket, amikor nincs miből és 
nincs utánpótlás csak azért, mert a 
koldusságot és az ezzel összefüggő 
meg nem becsülést nem vállalja az uj 
generáció. Tátray Pái.

feltámasztására, aki a demokratikus 
állami rendszer megbontására, vagy 
megdöntésére, a közlársasági államfor
ma jogellenes módon való megváltoz
tatására törekszik. A törvény kimond
ja, hogy bűntettet követ el, aki 
bizonyos faj,:vagy a nép meghatározott 
csoportja ellen, annak 'demokratikus 
vagy közlársasági meggyőződése miatt 
izgat

Kü fö'dre menekült nyilasok, volt 
Horthy diplomaták <s sokpénzü síbe 
rek a legvadabb álhiteket terjesztik 
odakünn, a nehezen küzdő, lassan 
épülő uj Magyarországról, fiatal köz
társaságunkról. Magyarországon is van 
nak egyesek, akik ezeket az os'oba és 
gálád á hireket tovább adják, töt eset
leg még ki is színezik és kibővítik. A 
törvény ezek ellen is szól és el fogja 
venni a kedvét ezeknek a parazitáknak 
attól, hogy mialatt a paraszt és mun
kás, a föld, a gyár, az iroda tobotosa 
erejének megfeszítésével az ország fel
építésén dolgozik, addig ezek a kár
tékony élősdiek külföldön a magyar 
nép jóblrnevét rontják, idebenn pedig 
zavart, széthúzást és bizonyUlansagot 
kellenek Gazdasági nehézségeinket, 
közellá'ásunk bajait ezek az árulók az 
országon kívül, az országon belül sú
lyosbítják és fokozzák. Ha azt akarjak, 
hogy a nehezen talpraálló magyar ipar, 
az eszközök nélkül küzk£.dő magyar 
földmivelés, hamarosan lábraálljon, ak
kor el kell tiporni ezeket a kártevő 
két Az uj törvény szerint mindenki, 
aki a dolgozó magyar nép államának 
biztonsága ellen izgat, aki faji gyűlö
letet (erjeszt, szigorúan meglakol, Fegy 
ház, kényszermunka vár rá. így is van 
ez rendién. Meg kell védeni államun
kat, meg kell védeni a szabadság köz-, 
társaságát a rombolók, az árulók ellen,

I

Csak külföldi behozatal

Mi is paraszt emberek vagyunk 
Tudjuk azt, hogy milyen irdadtlan 
nehézségek állnak a termelő munka 
útjában. Tudjuk, hogy a mi magyar 
földünknek kemény törvénye van, ke
mény! n kell dolgozni, hogy megteremje 
mindnyájunk évi kenyerét. Nincs itt 
vesztegetni való időnk, nem tétováz
hatunk, hanem amink van, azzal kell 
harcolnunk.

Miért harcolunk ? A magyar föld
ért, a magyar kenyérért. Nemzetünk 
érdekében legyünk egyek a tavaszi 
fáradságos munkában. Ha itt is meg
teszünk mindent, a mi szebb magyar 
jövendőnk nem marad el.
NAGY FERENC, ro. miniszterelnök, 
DOBI ISTVÁN, *m. fői dm. miniszter.

M. I. sz. salgótarjáni határrendészeti 
kapitányság.

217/1946 sz.

Toborzási hirdetmény
A magyar Belügyminiszter Ur f. 

évi 224 567/1946. IV 12. B, M. sz. ren
deletével a salgótarjáni I. sz. határ
rendészetikapitányság őrlétszámának to
borzás utján való kiegészítését rendelte 
el. Ezzel kapcsolatban felhívom mind
azon büntetlen előéletű magyar állam
polgár férfiakat, akik ezer pályát élet
hivatásul választják, hogy kérvényüket 
a magyar államrerdőrség vidéki Fő
kapitányának címéivé, de a salgótar
jáni 1. sz. határrendészeti kapitányság
nál a legrövidebb időn belül adják be.

Toborzásra kerülhet mindazon 
magyar állbrnpolgár, aki - 18. életévét 
betöltötte, de 35 évnél nem idősebb, 
demokratikus szempontból teljesen meg
bízható.

segíthet az ország 
lóállományán

Azok a lovak, amelyek c~a a 
gazdák kezén' vannak,, éppen azért, 
mert tulnyomórészben egészségleien, 
seleitminöségüek és így napról-napra 
hullanak, nem biztosítják az ország 
lóállományának minőségi és mennyi-1 
ségi feljavítását. — Ezért a miskolci 1 
Gazdakamura felterjesztésében azt kéri 
a földmivelésügyi kormányzattól, hogy 
a termelés előmozdítása szempontjá
ból a csecsemők, állapotos és szopta
tós anyák, a valóban nagyon nélkű 
lözök ellátásán felül rendelkezésre álló 
fennmaradó külföldi segélyből elsősor 
bán lovat és jérmozásra alkalmas te
henet vásároljanak. Ezzel elejét lehet 
venni annak, hogy szaporításra alig 
alkalmas, nagyrészben gyenge egész
ségű, rövid életű lóállományunk két 
esztendő után a mainak 60 százalékára 
csökkenjen le.

A kérvényhez a következő ok
mányokat kell csatolni:

1. Születési bizor y’tvány,
2. Erkölcsi bizonyihány,
3. Sajátkezülcg irt önéletrajz,
4. Iskolai bizonyítvány, •
5. Nemzeti Bizottság ajánlása.
Salgótarján, 1946 április* 3 an.

Halárrerdésze*i kzpitiny?Ig vezetője 
Dr. Szalav Árpád rendőrszázadcs.

Igyekezz az adóval! 
Tyúkszemedre 

lép az adópengő !

Gazdaságosabban kell 
kihasználni a munkaerőket

A termelés és Jobb közeílátás 
érdekében kiadott rendelkezések vég
rehajtása, továbbá a szellemi és 
fizikai munkaerő tökéletes kihaszná
lása végett elengedhetetlen fontossá
gú, hogy erre a célra telállitandé 
ellenőrző bizottságok áll fanok ren
delkezésre. A miskolci Gazdakama
ra most újból sürgeti telt erjesztésé
ben az e célból kinevezendő gerin
ces és kellő felhatalmazással bitó, 
hozzáértő emberek munkába állítását 
hogy ezek milfóképen Járhassanak 
el a szabotálókkaí, a dologkerülők
kel szemben. Ha az olyan faluból 
amelyben egyesek nem akarják tudo
másul venni hogy vasszorgalom 
összefogás és a fennálló rendelkezé
sek maradéktalan végrehajtása nél
kül nincs feltámadás, 12 méfelyező 
embert elintem álnak, meg fog indul
ni a komoly újjáépítés ebben az 
országban.

* i ». •
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Csökkentsék a traktor
szántási költségeket

A traktorüzemanyag rendkívül 
drága volta miatt a gazdák egy része 
a traktorokat nvm tudja iglnybevenni 
A miskolci Gardakamara azt kérte a 
kormányzattól, hogy a termelést érdé 
kekre éra traktorok jobb kibasznak* 
iára tekintettel, a traktor üzemanyag 
költségeket elviselhttő módon csök
kentsék így remélhető, hogy az ő*>z 
folyamén íelszántatlan földek, még a 
tavasz ideién felszántbatók és meg* 
munkálhatók legyenek mert fontos az 
hogy megmunkálatlan terület az ország* 
bán ne maradjon.

Társadalmi szemle
A Magyar Kommunista Párt tu
dományos havi folyóiratának elő
fizetési dija a második évnegyedre 
(április — junius) 850ooo pengő. 
Ez az ár függetlenül az időköz
beni szorzószám emelkedéséből 
április 15 ig érvényes E'ófizetések 
feladhatók a kiadóhivatalban: 
Budapest, Rózsa Ferenc u. 111. 
(postacsekkszámla: száma 16.957), 
a könyvesboltokban és a MKP 
szervezeteiben.

Több világosság!
Nem Goethét akarjuk idézni, csak 

több lámpát kérünk az utcákra főleg 
az utcakeresztezéseknél hiányzó irányt- 
jelző lámpáknak helyreállítását, hogy 
tájékozódni lehessen vaksötétben.

Ezek hiányát főleg a mellékut
cákban, a hegyvidéki utcákban érez
zük Igaz az is, hogy a legtöbbjét az 
utcagyerekek tették tönkre. Reméljük, 
hogy a jövőben a járókelők és a ren
dőrség is jobban fognak vigyázni a 
közvagyonra abban a tudatban, hogy 
ezt megkímélni és kíméltétől mindnyá
junk érdeke.

Magán a Fő utcán is egyes he
lyeken csak alig izzó, de nem világitó 
lámpák fogyasztják hiába az áramol 
Miért nem távolilják el az ingyeoélő 
égőket? Ideje volna, hogy a legszük
ségesebb ‘ világítással Is növeljük a 
közbiztonságot.

Szikra 
könyvujdonságok

Marx—Engels /
Művészetről 
Irodalomról

Magyar nyelven most először 
megjelenő irodalmi tanulmá
nyok. A könyv részben le
veleket és beszélgetések fel
jegyzéseit tartalmazza, részben 
pedig az irodalom kérdéseit 
érintő szemelvényeket Marx 
és Engels nagyobb müveiből. 

Az előszót Lukács György irta.
Alapára: 10 P.

Fehér Lajos i
Harcnak Budapestért

Ez a könyv azokról szól, akik 
cselekedni mertek akkor, ami
kor a fasiszta bérencek a leg
vadabb terror alatt tartották 
Budapest lakosságát.

Alapára : 4 P.
MagváaárolhaáMn a MKP mer* 
vezetetben ée arisuieTs könyv-

Három halott
 lrta: Csia Császár Sándor.

Csontkeményre fagyott rucáit' 'i godörben 
Járat on út szélén, vadidegen földben, 
Három halolt pihen, kínba torzult arccal; 
Mélyen, hogy nem leli a ÍŐIkc'ö hajnal.

Három halott harcos, három kű’ön világ : 
Az egyiket köztük Kiss Istvánnak hívták, 
A másik német volt: gőgös, büszke junker, 
Már a dédapja is vad csatákban hullt el, . ?’*»•

A harmadik orosz: messze keletről jött, 
Hol uj csillag fénylik a vad puszták fölött. 
Hol ember az ember, nem űzött vadállat, 
Hol a munka nyomán nem szenvedés árad
Éjféltájban, mikor ütni kezd az óra, 
Szellemárnyak lépte csikorog a hóba: 
„Nagy kurázsit vettünk, no bajiéra I itt volnánk, 
Ha jól szemlélődök, ez lesz a menyország.

Szól a német durván *. ne papolj itt néküok I 
Hárman egymás mellett pokolba* se férünk 1“ 
„Csak te nem férsz német, sem itt, sem a földön, 
Mért lett odalenn minden ország börtön ** 
kiégett romhalmaz, legázolt zöld rétek, 
Amerre ti jártok, megszűnt minden élet I 
Évszázadokon ál szívtátok a vérünk. 
Néztétek röhögve, gyehennán hogy égünk.

Még bekaptátok vón az egész világot" 
Mozdul az orosz most, ki középen állott: 
.Kemény falat volnánk I,.. tudod... tapasztaltad, 
Ukrajnában már a mieink aratnak.

Zászlónk lobogtatja a dunai szellő, 
Számolnotok kell majd, ha az ítélet jő, 
Ritkítja a sarló, veri a kalapács: 
Egy utalok van csak: fogadd meg; jó tanács I

Ne élesíts kardot, törd össze a puskát, 
Becsüljétek inkább az embert, a munkát I 
Ne feszítsd a melled, ne gázold a gyöngét, 
Ne rabold le senki emberfia földjét.

Most fizetsz kamerád, ütött a te perced, 
Atkozni fogod az örült, torz kereszted. 
Porba bulit a Führer I „Deutscbland über allea*1 I 
Az a sok rabszolga most ismét szabad lesz.

Nincs magyar, meg német, orosz, vagy francia. 
Most csak a munkának kell helyet kapnia. 
Pusztul a sok sallang, jelszó, meg hazugság, 
Most majd mi követjük az uj élet útját.

S ha végére értünk, magad is majd látod, 
Odalenn csináljuk meg a menyországot, 
Ahol nincs úr — szolga, paraszt, vagy proletár, 
Miről eddig annyi hazug száj prédikál

Egyformán születtünk .. . egyforma lesz sorsunk, 
Örömet, bánatot, igazságot osztunk.
Nem lesz több éhes száj, bitangok se lesznek: 
Ilyen lesz a világ, ha ti mind kivesztek."

Csontkeményre fagyott, meszes sírgődörben, 
Járatlan ut szélén, vadidegen földben. 
Három holttest pihen s fölöttük egy csillag, 
Hirdeti, hogy a föld uj tavaszra virrad,

Uj tavasz, örök nyár, napsugár — verőfény, 
Nem nyomorít többó kapzsiság meg önkény. 
Szabad lesz az ember, lehullnak a láncok, 
Építünk magunknak egy boldog világot

A házikertben is termeljünk 
Veteménymagvakat!
Minthogy a veteménymagvak be

szerzése nehézkes és költséges, a ker
tészkedő gazdák ée háziasszonyok gon
doskodjanak azok házi termesztéséről 
Már most ki kell ültetnünk a sárga
répát, a petrezselymei, a céklát, a ká
posztát, a kalarábét, a kelt, valamint a 
hagymát, hogy jövőre ezekből magot 
nyerjünk. A borsó, a paradicsom, a 
paprika, a saláta, a spenót, az uborka, 
a dinnye és a lök viszont már as első 
évben felmagzik.

Szérum kell 
a sertéshullás ellen

A kisgazdák állattenyécrtleétták 
most a sédéi az alapja Sedésáiromá 
nyunkat azonban pusztítja a sert és vész 
a pestis. Sertésállományunk gyorsan 
gyarapodnék, ha a sertésvész eMn meg 
tudnánk védeni A kitűnő ttéhuaiM-
Wtl DUMNBn uBCO ntfutDCIl raGDAk 
termel ni, de már hónapok óta *kü«dr 
nv* a szar umrerneieonex ezuassges 
sertések beszerzésével Az utóhW két 
nvnep síin ugyszorven renewnen von

l Z 4 , ——-.4
wttwwv aapnros. a sxsi uuxji vwxoni 
csak sertéseken lehet kitermelnL

Most a föMmivelésűgyl miniszter 
rendé.ttel adott ki, mely szerint izé* 
iuui(>t a jövőben csak sertések elit* 
i ében adhatnak ki az intézetek, pén
zeit tehát a jövőben egyenlőre nem 
kapható tzérurn A rendelet szerint 
50 Ug seitesért kötelesei: a srérumin- 
tezetek egy liter sertéspestis szérumot 
kiadni. Már eddig is volt ilyen csere a 
gazdák és a széruinintézetek között, 
de bár minden gazda helyeselte ezt az 
akciót, sertését nem akarta beadni

. A fődmivelésügyi miniszter ren
delet# érteimében ezentúl csak az a 
község kaphat szérumot, amely a szé
rumintézetek részére szérumtermelésre 
sertést ad. Így a községek vezetőitől 
és a gazdáktól függ a község sertés
állományának védelme.

Olvasd a
SZABAD NÉP-et!
Ez a magyar dolgozók lapja!

SPORT
SBTC—Kispast 1:0
SBTCVasas 2:0,

Legutóbbi számunkban arról ir
tunk, hogy az SBTC megindította élet
halál küzdelmét a kiesés ellen. Azóta 
5 nap alatt két mérkőzést játszott az 
SBTC és mindkét mérkőzését meg
nyerve lényegesen megjavította hely
zetét. A két mérkőzésen nem kisebb 
ellenfeleket győzött le, mind az élcso
portban lévő Kispestet és Vasast és 
most már joggal lehet remélni, hogy 
elkerül a kiesést elkerülni. — Ehhez 
azonban az kell amire az elmúlt szá
munkban felhívtuk a játékosok figyel
mét : szívvel lélekkel való játék és a 
mindent elsöprő lelkesedés a hátralevő 
mérkőzéseken.

Most vasárnap a kiesés szem
pontjából egyik legfontosabb és talán 
legnehezebb mérkőzést vívja az SBTC 
Budapesten a zug ói MsDISz ellen. A 
Zuglóiak is kiesésre állanak és éppen 
ezért igen nehéz és elkeseredett küz
delemre van kilátás.

Bízunk abban, hogy. a régi 
SBTC-sziv fellángolása nem csupán 
szalmaláng volt és vasárnap újabb 
győzelemmel fog egy nagy lépést tenni 
az SBTC a kiesés elkerülésére

Mátravidéki alosztályban
a SSE két pontra növelte előnyét a 
Kisterenyei SE előtt. Vasárnap a SSE 
a Lőrinciek ellen, míg a Kistetenye a 
Boglyas ellen győzött, de csütörtökön 
Kisterenye mindkét pontot Pálfalván, 
míg a SSE egy pontot Rózaaszentmár- 
ionban hagyott. így továbbra) is fej-fej 
mellett küzd a két caapat a bajnok
ságért ée úgy létezik, bogy az érdé- 
kea párharcot csak a Kisterenyén egy* 
mát ellen három hét múlva torra ke
rülő mérkőzés fogja eldönteni.

I 1. L

Blveiiett fekete álljon lévé . 
KABtaA — ■egtaMltJa j«taj«v>bu 
réuasil.

Cím a kiadóban.

Őt láapái üBerlkal törpe 
wyr-rMlé peuért n<y éltemért 

Érdeklődni lehet Ábeuyl rádió
üzletben, Fő utca.

Nyomatott Végh Kálmán könyvnyomdájában 
Salgótarján, Fő-utca 66. szám
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A szerkesztésért ée Hadáéért felel:
Dr. VASS GYULA.


