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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

M e g j e l e n t a m u l t 
és megdöbbenés egy nemével áll 
meg az ember, hogy ilyen szédüle-
tes vakmerőséggel mertek szervez-
kedni azoJ;, akik egytöl-egyig bűnö-
sei voltak a bukott rendszernek, 
akik a legutolsó huszesztendő min-
den keserűségét és minden nyomo-
rúságát előidézték. 

Aki a magyar történelmet ismeri 
és sorbaszedi minden korszaknak 
azokat az alakjait, akik elárulták 
ezt az országot, akik a nyomorúság 
vámszedői voltak, akik börtönbe és 
es vérpadra juttatták az igazi haza-
fiakat, akik a nemzet nyakára hoz-
ták az idegeneket és akik egyezer 
esztendő szakadatlan pusztításával 
csakugyan el tudták pusztitani a 
történelmi Magyarországot. És aki 
visszaemlékezik a legutolsó évek 
eseményeire és 1920 óta számba-
szedi a grót Bethlen Istvánokat, gr. 
Károlyi Gyulákat, Gömbös Gyulákat, 
hnrédy Bélákat, Bárdossy Lászlókat, 
Sitójay Döméket és a többi Horlhy 
korszakbeli „nagyemberek"-et, akik 
sorozatát Szálasi Ferenc rekeszti be, 
akkor egyszerre megtalálja azt a 
társaságot, amely most a Magyar 
Köztársaság megdöntésére szervez-
kedett és amely a féktelen gyűlölet 
és a féktelen elszánás minden ere-
jétől űzetve készült lerombolni mind 
azt, amit a jövendőért az újjáépítés 
•agymunkájában eddig a magyar 
nép mai vezetői végeztek. 

A reakció rettentő SZÍVÓS. Olyan, 
mint a kiirthatatlan évelődudvák, 
amelyek minduntalan felburjánoznak 
és minden nemesebb terményt ki-
irtanak, mert évelő gyökérzetük 
megsemmisiteséhez nagyon kitartó 
és mindig megujuló munka szüksé-
ges. A reakció, ha megnézzük azo-
kat az alakokat, akik most letartóz-
tatásba kerültek, mindig az élösdiek 
átján jelentkezik. A komoly, a mun-
kásember, sohasem szalad a reak-
ciós urak táborába, mert érzi és 
tadja, hogy mindaz, ami a reakció 
embereinek előnyös és hasznos, az 
kártékony és pusztító rá, hogy a 
szép szavak a leggyilkosabb ha-
jngságot leplezik és azok az Ígére-
tek, amelyeket ök tesznek, a mult 
szép emlékeinek felidézgetése tulaj-
donképpen nem egyéb szemfény-
vesztés és ámításnál. 

Előttünk van a hivatalos jelentés 
a leleplezett összeesküvésről, meg-
értjük belőle, hogy Dalnoki Veress 
Lajos és társai száz százalékban 
akarták visszaállítani a bukott re-
»imet. A politikai elnyomatást, a 
Munkásság kizsákmányolását, a 
földreform visszacsinálását, talán a 
gettót, de nemcsak zsidók, hanem 
a munkáspárti vezetők részére is. 
A meghalni nem akaró mult jelent-
kezett az ő személyükben s dögletes 
l l z száll felénk, amikor a múltnak 
ezek az expoziturái elönk tűsnek 
Érezzük, azt a dögletes levegőt, 
amely a húszas, harmincas években 
és a negyvenes évek első négy-
osztendejeben megmérgezte az egész 

magyar közéletet, amely gerincte-
lenné változtatta, csuszó-mászokká 
tette a magyar középosztályt, ame-
lyet a maga kiszolgálására koriát-
látlanul felhasznált, de amelynek 
nyomorúságnál egyebet nem adott, 
de mégis ránevelt arra, hogy ma-
ga is uralkodjék és maga is sza-
porítsa az elnyomók és a nyomor-
gatók számát. 

Az összeesküvő társaságot lelep-

lezték, a kieszelök, a vezérek és se-
gédeik a börtönben várják a ma-
gyar köztársaság igazságszolgáltatá-
sát. Mert ezeknek az embereknek 
ki kell szolgáltatni azt az igazságot, 
amelyet megérdemelnek. Aki kihívja 
maga ellen a végzetet, az nem me-
nekülhet annak karjai közül. Ez az 
összeesküvő társaság maga mondta 
ki saját magára az ítéletet. Mert az 
ő számukra nem lehet kegyelem. 

Aki bűnös kézzel nyul a nehezen 
kivívott magyar szabadság ellen, aki 
a magyar köztársaság életét akarja 
megfojtani, az a saját maga halálos 
ítéletét mondotta ki. 
. D i minden becsületes magyar 

emberre nézve legyen a legkomo-
lyabb és legszigorúbb figyelmezte-
tés ez a kísérlet: vigyázó szemekkei 
őrködjék mindenki a magyar köztár-
saság életén. 

Külföldi fasiszták pénzelték 
a köztársaság elleni 

fasiszta összeesküvést 
Népbiróság elé kerülnek az összeesküvők 

Közben tovább folyik a szervezke-
désben résztvevő katonai és polgári 
személyek letartóztatása. 

Alig múlik el nap, hogy hú-
szasával ne vinnék be rab-
szállító kocsikon a demokrá-
cia ellenségeit az államvé-
delmi osztályra, amely kezé-
ben tartja a nyomozás szá-

lait. 
Tegnap délben váratlanul lezárták 

a honvédelmi minisztérium kapuit is 
úgyhogy sem a felek, sem a mi-
nisztériumban dolgozó tisztviselők 
nem hagyhatták el az épületet. A 
legszigorúbb igazoltatás folyt az 
épületen belül, amely csak a déli 
órákban szűnt meg. 

Minden kétséget kizáróan bebizo-
nyosodott, hogy Veresék külföldről 
kapták a szervezkedés irányítására 
a pénzt és külföldi irányítás mellett 
próbáltak fegyverekhez, lőszerhez és 
repülőgéphez jutni. A budapesti 
népügyészség egyébként teljesen fel-
készült a köztársaság elleni összees-
küvés letartóztatottjainak főtárgyaié-
sára. A budapesti népbíróság elnöke 
Jankó Péter a népbirósság másod-
elnökét bízza meg az összzesküvési 
per letárolásával. 

Közel egy hete, hogy megjelent a 
belügyminisztérium hivatalos jelen-
tése a fasiszta összeesküvésről, akik 
vissza akarták állítani a Horthy 
uralmat 

Az összeesküvés minden fázisát 
felderítették csak a földalatti mozga-
lom vezérének Dálnoki Veress La-
josnak szökését borítja homály. 

Megállapították, hogy Veress La-
jost szökése előtt telefonon értesítet-
tek, hogy azonnal távozzon el laká-
sáról, mert házkutatás készül nála. 
Veress, aki ez év elején szabadult 
hosszabb internálásból, iratait elé-
gette, egy kis böröndöt vett magá 
hoz és lakásából távozott. De távo-
zása előtt még megjelent a honvé-
delmi minisztériumban és egyes osz-
tályok vezetőivel tárgyalt. Azt is 
megállapították, hogy Veress Lajos 
igen kiterjedt tengerengerentuli leve-
lezést folytatott. Levelezett Bécsben, 
Párizsban és Zürichben tartózkodó 
volt Horthy diplomatákkal. Az is be-
bizonyosodott, hogy Veress Lajos 
nem vonaton, hanem autón távozott 
a fővárosból és Bakony vidékére 
vette útját. 

Egész detektív hadsereget mozgó-
sítottak Dálnoki Veress Lajos után. 

A Szociáldemokrata Párt megyei 
Végrehajtó Bizottságának ülése 

én összeülő pártgyűlés elé terjeszt. 
Ez a. terv nemcsak a Szociáldemo-
krata Párt, hanem az egész magyar 
nép szempontjából korszakalkotó. 
Célunk az, hogy a fizikai, a szelle-
mi munkásság és a parasztság 
együttese érezze, hogy ez a demo-
krácia az övé, hogy ez a demokrá-
cia a népért van. 

Úgy érezzük, hogy pártunk törté-
nelmi hivatást teljesít s azt akarjuk, 
hogy ezt minden szociáldemokrata 
érezze, s cselekvésében tudja, hogy 
nemcsak a pártot, hanem az egéiz 
országot építi. A vármegyei Végre-
hajtó Bizottság nagy figyelmet szen-
telt arra az ellenforradalmi megmoz-
dulásra, amely az elmúlt napokban 
pattant ki. Ennek a célja az volt, 
hogy a demokratikus . társadalmi 
rendszerf felborítsa és a Horthy-re-
zsimet állítsa vissza. Nem túlozunk,* 
h* megállapítjuk, hogy ha ez sike-
rült is volna néhány órára, a ma-
gyar rendőrség és honvédsége a va-
lóban demokratikus dolgozókkal 
együtt elpusztította volna ezt a tö-
rekvést 

Pártunk, mint mindenkor, a je-
lenben is az oktatást állandóan na-
pirenden tartja. Pártiskolákat szer-
vezünk a megyében, főként a mező-
gazdasági proletariátust akarjuk az 
új termelési rendszer megvalósításá-
hoz szükséges színvonalra emelni. 

A Végrehajtó Bizottság foglalko-
zott az üzemi bizottsági választások 
kérdésével, amelyben megteszi a 
szükséges előkészületeket. A korrup-
ció elleni küzdelem szintén napiren-
den volt, rövidesen megalakítja pár-
tunk a korrupció ellenes bizottságot 
A Végrehajtó Bizottság ülésének vé-
gén elhatározta, hogy a 75 éves 
Népszavát táviratilag üdvözli. 

Pártunk vármegyei Végrehajtó Bi-
zottsága tegnap délelőtt ülést tartott. 
Az ülesen Papdi György elvtárs vár-
megyei titkár tartott beszámolót a 
legfontosabb kül és belpolitikai kér 
désekröl. A Végrehajtó Bizottság 
megtárgyalta a párt álláspontját az 
aktuális kérdésekben, foglalkozott 
szervezési és oktatá i problémákkal 
és igen nagyjelentőségű ha ározato-
kat ho/oít. Az ülésről lapunk mun-
katársának Papdi György elvtárs a 
következőkben számolt be: 

Háromhónapos munkaprogramot 
dolgoztunk ki, melyet a vármegye 
területén végre fogunk hajtani. Leg-
fontosabb számunkra a magyar dol-
gozó tömegek felvilágosítása és po-
litikai nevelésének biztosítása. A tö-
megek ne csak politikai, de társa-
dalmi szempontból is olyan színvo-
nalon kell, hogy mozogjanak, ame-
lyet a magyar demokrácia a dolgo-
zók részére szükségesnek tart Gaz-
dasági ténn pártunk nagyarányú 
tervet dolgoz ki, melyet a január 31-

Vásárhely tiltakozik 
Mint ismeretes, Csongrád megye 

törvényhatósági bizottsága ugy dön-
tött, hogy illetékes helyen kérni fogja 
Hódmezővásárhely törvényhatósági 
joggal felruházott városnak megyei 
várossá történő átminősítését. 

A budapesti rádió most arról szá-
molt be, hogy Vásárhely város köz-
gyűlése élesen állasfoglalt eme visz-
szafejlesztés ellen és ilyen értelem-
ben tiltakozó feliratot szerkesztett a 
belügyminiszterhez. 
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Termelésünk 
átszervezése 

Termelésünk átszervezése most 
esedékes. A jövőt lervezö ember 
azonban jól teszi, ha visszanéz a 
múltba és a jövendő tervének el-
készítésénél figyelembe veszi a múlt 
tanulságait. A régi krónikák följegy-
zései megörökítik, hogy a határ 
melyik részét miképpen hasznosí-
tották a múltban és ezek a feljegy-
zések megvilágítják azt is, miért volt 
a szentesi jobbágy olyan kivételesen 
jómód«, a város maga is olyan 
gazdag, hogy a földesurával folyta-
tott harcát örökváltsági szerződéssel 
tudta megoldani. 

A régi szentesiek nem csináltak 
ugyan írásbafoglalt gazdasági tervet, 
de a város lakossága més egységes 
terv szerint gazdálkodott. A szántó-
midi művelésre használt területet 
hat esztendőnként kicseréite, ezzel 
pihentette az addig müveit földet. 
Gazdasági müvelésre azonban csak 
azokat a területeket használta, ame-
lyek arra valóban alkalmasok vol-
tak. A szentesi határ kétharmada 
legelő és kaszáló volt. Ezen a nagy 
területen gulyák, ménesek és juh-
nyájak legeltek. Ez a kiterjedt jó-
szágtenyésztés, amit már akkor ki-
egészített a baromfitenyésztés, tette 
gazdaggá a szentesi jobbágyot és 
magát a várost. Nagyon jelentékeny 
tényező volt a régi szentesiek éle-
tében a haltenyésztés. Még nyolc-
vanesztendővel ezeőtt is voltak Szen-
tesen „halhasigatók". A Hékéden 
termett veresbor vetélkedett a gyön-
gyösivel, a szentesi Nagyhegyen ter-
mett gyümölcsért pedig messzeföld-
ről eljöfek. Szentesen búzát termel-
tek, a piros acélos búzát, amely még 
a mult század végén is Jtülön tőzs-
dei kötés volt. Hires volt a szentesi 
dinnye és zöldségtermelés. Szép 
számú volt .a méhészet. A régi idők 
aevezetes terménye volt a dohány is. 

Amint látfuk, a termelés Szente-
sen elég változatos volt és ha fi-
gyelemmel vagyunk a szentesi ha-
tár talajviszonyaira, akkor meg kell 
állapitanunk, hogy a régi szentesiek 
sokkal bölcsebben használták ki a 
szentesi határt, mint az örökváltsági 
generáció, amely feltörte a tőke, 
mucsibáti, ecseri fertői legelőket. A 
legelők feltörése természetesen meg.-
változtatta a szentesi határ képét, 
átalakította a termelést, hogy ez az 
átalakítás kedvezett- e Szentesnek, 
nagyon problématikus dolog és 
nagyrészben volt okozója annak, 
hogy nagyon sokan tönkrementek a 
régi gazdák közül, mert a csaknem 
egyoldalúvá vált szemtermelés na-
gyon sokszor nagyon hátrányosan 
érintette a szentesi gazdatársadal-
mat. 

Ha most arról beszélünk, hogy a 
termelést át kell állítanunk, amint 
írásunk elején jeleztük, jó lesz, ha 
a múltba nézünk és figyelembe 
vesszük a mult tanulságait és ter-
melésünk átállítását anhoz szabjuk. 
Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy betűről betűre lemásoljuk a 
multat, hanem összeegyeztetjük a 
ma kívánalmait a mult eredményeivel 
és akkor eljutunk odáig, hogy ter-
melésünk átállításánál még egyfelől 
vissza kell temünk a kiterjedt jó-
szágtenyésztéshez, addig az arra 
alkalmas t rületeken vissza kell ál-
lítanunk a szente i kiterjedt dinnye, 
zöldség és gyümölcstermelést, mert 
kétségtelen dolog, hogy nincs még 
az országban egy másik olyan hely, 
amely ízletesebb gyümölcsöt, diny-
•yét és zöldséget termelne, mint a 
szentesi határ. 

A nagy világ 
Gasperri olasz miniszterelnök be-

fejezte washingtoni tárgyalásait. El-
utazása előtt a sajtó képviselőinek 
a következő nyilatkozatot adta : Min-
den jól ment, meg vagyok elégedve, 
ötvenmillió dollárról szóló utalvány 

van a zsebemben, amelyet az USA 
pénzügyminisztere az olaszországi 
csapatok megszállási költségének 
megtérírésére adott. Ez az összeg 
nagyban hozzá fog járulni gazdasági 
életünk újjáépítéséhez. 

Montgomery moszkvai átjárói 

Montgomery tábornok befejezte 
látogatását a Szovjetunióban. Lon-
donba visszatérve elragadtatással 
nyilatkozott a moszkvai tapasztala-
tokról. Láttam mindent, amit akar? 
tam — mondta az újságírók előtt — 
és minden kérdésre választ kaptam. 

íondonban nagy megelégedést 
keltett Montgomery barátságos mosz-
kvai fogadtatása. A tábornok eluta-

zása előtt meghívta Vasiljevszky tá-
bornokot, a szovjet vezérkar főnkét 
Londonba. A Szovjet kormány a 
meghívás elfogadásához hozzájárult 
és a Vörös Hadsereg parancsnoka 
tavasszal fog a meghívásnak eleget 
tenni. Londonban megállapítják, 
hogy Montgomery nem vitt magával 
hivatalos javaslatokat. 

összeült at olasz szocialista párt kongresszusa 
Tegnap délelőtt ült össze Olasz-

országban az otlani szocialista párt 
25. kongresszusa. A kongresszuson 
több külföldi állam szociáldemokrata 
pártjai képviseltették magukat, kö-
zöttük Nagybritannia, Görögország, 
Románia, Belgium és Luxemburg. 

Január 8-án, világszenzáció hire 
terjedt el Washingtonból. Truman 
közölte a sajtó képviselőivel, hogy 
Byrnes amerikai külügyminiszter 
lemondott. A lemondást egészségi 
okokkal indokolták meg. A; utód 
Marshall tábornok, az amerikai 
hadsereg volt vezérkari főnöke öt 
még Roosevelt nevezte ki az USA 
haderejének élére. Akkoriban Mar-
shall 34 rangidős tiszttársát átugor-
va jutott a nagy porcióhoz. A há-
ború befejezése után távozott kato-
nai tisztségéből, s Truman meg-
bízta fontos kínai diplomáciai misz-
szió jávai. 

Nézzük .meg, hogy mi van a 
sablonos világpolitikai hír mögött. 
A távozó Byrnes egyike volt Tru 
man legbensőbb munkatársainak 
A külügyminisztert „a határozott 
amerikai külpolitika* szószolójaként 
ismerték. Annak ellenére, hogy Tru-
man a lemondást egészségi okokkal 
támasztotta alá, a világsajtóban már 
hosszabb ideje különféle híresz-
telések és találgatások láttak napvi-
lágot az amerikai külügyminisztéri-
um vezetésében beálló közeli válto-
zással kapcsolatosan. Sok nagy vi-
láglap már hetek óta befejezett tény-
nek könyvelte el Byrnes lemondását. 
Olyan hirek is napvilágot láttak, 
amelyek arról véltek tudni, hogy a 
washingtoni Fehér Ház kulisszái 
mögött heves harcok dúlnak az 
amerikai katonai körök és polgári 
politikusok között az Egyesölt Álla-
mok közéletének vezető pozícióiért. 

Különösen egyes angol és svájci 
lapok szellőztették az amerikai kato-
nai és polgári politukosok közötti 
difeienciákat meglehetősen nagy 
terjedelemben. Állítólag az utóbbi 
időben a vezérkari tisztek erőtelje-

Rácz Lajos emlékére 
Remeg a kezem, amint felveszeat 

a tollat, hogy elbúcsúzzak Töfcá, 
Fiatalok voltunk, tele hévvel, amikör 
1919-ben egy jobb jövendőről álmo-
doztunk Csongrádon, s az egyenlő-
ségről beszéltünk. Azóta 30 csztea-
dő telt el fájdalommal, keserűséggel 
fefve. Kérges tenyeredet feltörte a 
szerszám nyele a családért val6 
küszködésben, s mégis nélkülöz^ 
volt osztályrészed. Azt remélted ifjaa, 
hogy őszülő fejeden majd elsírnál-
nak az idők nyomai s eljön az ai 
idő, amikor mindannyian embernek 
számítunk. ' 

Légyért* áldás munkádon, teljesed-
jenek kfváságaid, s csa'ádod éljen 
boldogan, amit Te nem érhettél meg. 
ítt hagytál bennünket kedves jó Ba-
rátom ! 

Egyet megígérhetek Neked: miát 
szocialista azon leszek, hogy közi* 
álmunk valóra váljon. Ha az Isteá 
úgy rendelné, hogy én viszem utá-
nad a levelet, ott is megegyezői« 

i szeretettel, mert mindannyian szocia-
listák vagyunk. 

Nagy Imre 

sen előrenyomultak a politikai ha-
talom terén. Ezt látszanak alátá-
masztani azok a tünetek, hogy a 
fontos nagyköveti állásokra az Egye-
sült Államok majdnem minden he-
lyen tábornokokat kü dtek ki. Ilyen 
tábornok nagykövet van a Szovjet-
unióban. Kinában és más poszto-
kon is, Londont kivéve. De tábor-
nokok irányítják az amerikai politi-
kát a megszállt Németországban, 
Ausztriában, .Japánban és Olasz-
országban is. Ez természetes kö-

<=: «sr» i r u T M « 

Jegyzetek 
Baila Antal volt tájékoztatásiig^ 

miniszter Szombathelyen előadást 

léjük rendelt politikai tanácsadóknak 
elenyésző szerep jut. 

A tábornokok tehát arra töreksze-
nek az USÁ-ban, hogy lehetőleg 
mindenütt katonak kezében legyen 
a diplomáciai é3 külpolitikai irányí-
tás. Byrnes lemondásával kapcso-
latban ezek a tünetek különösen 
figyelemreméltók, mert hiszen az ő 
utóda is katonai körök képviselője. 
Természetesen ezeket a fejtegetése-
ket, amelyek a külföldi nagy lapok-
ban láttak napvilágot, csinyján kell 
kezelni. A Fehér Házhoz közelálló 
körök mindenesetre kijelentették, 
hogy Byrnes lemondása nem jelent 
irányváltozást az amerikai külpoli-
tikában. Valószínű, hogy Marshall 
tábornok a legalkalmasabb szemé-
lyiség arra, hogy a jelenlegi ame-
rikai külpoiitikát folytassa. 

Washingtonban bomoaként hatott 
a lemondás hire. Némi kétkedéssel 
fogadták a külügyminiszter egészsé-
gére vonatkozó közléseket. Általában 
a kővetkező magyarázatokban fog-
lalják össze a lemondás okait: 
1. Byrnes nem akart résztvennni a 
moszkvai értekezleten. 2. Nem akar 
résztvenni annak a minisztériumnak 
munkájában, amelyet Truman irá-
nyít 3. Lehetővé teszi, hogy Mar-
shall tábornok kiálhasson mint el-
nökjelölt a köztársasági párt ellen, 
ha azok Mac Arthurt jelölnék. 

Bárhogy is áll a dolog, minden 
attól függ, hogyan fog az uj külügy-
miniszter a kérdésekhez nvulni. 

tettte, hogy az egyház világmeg-
váltó célokat szolgál azzal, ha el-
veit kiviszi az élet pucára. Szerény 
véleményünk szerint az egyház el-
veinek a templomok szószészékéröi 
kell elhangzaniok és a íegtöbé 
galiba éppen abból származik, hogy 
egyes egyházi személyek politizálnak 
igehirdetés helyett. Balla Antal jóid-
ban tenné, ha éppen az ellenkező-
jére biztatná az egyházat, amelyet 
sajnos úgysem igen kell rábeszélü 
egy kis kiruccanásra a napipolititan 
területére. 

—o— 
Gordon Ferenc volt pénzügymi-

niszter nevéhez fűződik az amerikai 
árukölcsön lebonyolítása és ez a 
ténykedése nem csökkentette a vok 
kincstárnok jól megérdemelt nép-
szerűtlenségét. Gordon ur ezidft-
szerint mint Magyarország svájci 
követe működik Bernben és igf 
nem értesül közvetlenül azokról a 
kifakadásokról, amelyek az ára-
kölcsön egyes részeinek beérkezése 
kapcsán Magyarországon elhangza-
nak. A követ ur valóban bölcsei 
cselekedett, amikor tevékenységének 
méltatása elől sietve külföldre tá-
vozott. 

C j n c o l H a a z t a k a r o d l h 0 * J n é P « d , nemzeted a 
V J l C O O ! a romokból f e l é p ü l j ö n , meg kell hoznod 

e r ő d ö n felfii ls az á l d o z a t o t t 

3 vagon terméskő 
e g y női k e r é k p á r , 
f e s t m e n y e k eladók. 

Érdeklődni: 

József Attila-u. 18 sz. 
m o z i mellett a korcsmába®. 

K A P C S O L Ó D J BE A 

Adj! „ 
Siess! Adi! Segíts! 

mozgalomba Ij 

Segíts ! 1 9 4 7 J a n n á r J A t ó 1 k e z d v e minden üonap 
& " e l e j é n h o z z á d Is bekopogtatunk! 

Szakszervezeti hírek 
A vendéglátóipari Munkások Szak-

szervezete értesíti tagjait, hogy f. 
hó 10 én, d. u. 3 ódakor a Szak-
szervezetek székházában levő he-
lyiségben tisztújító közgyölést tart. 
Pontos megjelenést kér a Vezetőség. 

Kiadó egy 6x20 méteres helyiség, 
amely raktárnak vagy nagyobb mi-
helynek alkalmas. Értekezni a Szak-
szervezeti Titkárságon. A helyiséf 
azonnal elfoglalható. 



Ma január 10. Róm kat. Vilmos pk., 
f^lesHns Melánia. 

Vízállásjelentés: Tisza 9-én 106. Kurca 
n. 

Hőmérséklet: — lő fok 
, kiőjá rá »jelentés: Déli, délnyugati szél. 
felhős. ködös idő. több helyen havasás. 
A hideg tovfebb mérséklődik. 

tgyeletes gyógysrertárak . Január 10— 
I*-fg Szcntessy és Kerekes, 

Hideg van 
Aki a cimet elolvassa, azt mondja 

fa hogy nem irok újságot még ak-
kvr sem, ha igazam van. Mert hi-
éeg van. Sőt kutya hideg van. Még 
fanéi is több: északsarki hideg van 
Jfc az ember azon csodálkozik, hogy 
k kilégzése nem jéggyöngyök alak-
iban pereg le. Hát ilyenkor télen 
Hidegnek kell lenni, mert a csizió is 
ípt mondja, hogy a hideg január 
hozza meg a korai tavaszt. Ez mind 
•Kép és mind jó, sőt nagyszerű és 
könnyen el is viselné az ember, ha 
megfelelő bundája, téli ruhája volna 
ét a fáskamrája tele volna fával és 
vénnel. Mert hiszen én is megpró-
báltam már a régi jó világban ez-
ittőtt ugy negyven esztendővel fumin-
jftilni a telet, mert vígan dudorászott 
« tűz a kályhámban, enni-inni va-
Um is sokkal több volt, mint ameny-
líyire szükségem volt' és körülöttem 
*tm sírt a fázás és az éhség. Az 
isteni gondviselésről nagvon külön-
böző módon beszélnek az emberek 
As én ebben a pillanatban nem aka-
rom beleártani magamat ilyen vallá-
is ügyekbe, a dolgot is azért ho-
zom ide, mert hétfőn délután azt 
mondta nekem valaki, hogy „Az is-
teni gondviselés megfeledkezett ró-
lunk*1. Hát én nem tudom, egyet 
honban érzek és tudok, azt, hogy 
kiden van, a fáskamra is üres, a 
ruhám is vékony, átmeneti kabátban 
tárok, mert nincs vastagabb, nyári 
vászoncipő van a lábamon — és 
pryáltalán nem fumigálom a telet, 
it egész alázatossággal meghajtom 
toagamat és azt mondom neki. Tél-
apó mi nagyon szeretjük magát és 
szívesen vesszük is a jobbkezének a 
látogatását, dehát engedjen meg, 
sokkal szívesebben vesszük, ha nem 
telepszik ide közénk testestől, szőrös-
ül- bőröstől, hanem visszamegy 
Észak jéghonába és legföllebb egy 
képes levelezőlapon küld „hideg" 
Üdvözletet a számunkra. Nevezetesen 
két fokos hideggel nagyon szívesen 
elviseljük a telet még nyári ruhában 

— A pontrendszer bevezetésé-
nek tervét elvetették. Februárban 
utalvány rendszer lép életbe. 

— Lapbetiltás. A belügymi-
niszter a Hódm zővásárhelyen meg-
jelenő Vásárhelyi Független Újság 
«imú napihpot egy hétre betiltotta. 

— Európa szerte tombol a 
Hideg. Rómától Moszkváig és K n 
stanzatól Londonig heves hóviharok 
tombolnak. Ausztriában 36 fokot 
észleltek, még O nuában is 10 fokra 
sfillyedt a hőmérő. 

— Baromfikeltető állomások 
számát szaporítják. Eddig 17 állo-
»á< működött, ez évben ezt a szá-
mot 21 re emelik. 

— Január 11-én kezdődik Hód-
niezővasárhelyen az országos kira-
kodó és állatvásár, mely 13 áig tart. 

A zsidók csinálták... 
I r t a : Mil iők S á n d o r m i n i s z t e r e l n ö k s é g i á l lamti tkár 

ENTI 

Már az 1915-ös 16-os esztendők-
ben kezdtük észrevenni, hogy az 
eredménytelen háború belpolitikai 
következményeit a magyar uralkodó 
osztály és annak katonatiszti, hiva-
talnoki uszálya az antiszemitizmus-
sal akarja kivédeni, vagy legalábbis 
csökkenteni. 

Az első nagyobb hajrá a papir-
talpú bakancsok miatt süvöltött bele 
a magyar közvéleménybe. A Kárpá-
tokban harcoló honvédek közül 
ugyanis soknak lefagyott a lába, 
egyrészének azért, mert vadonatúj 
bakkancsának papirtaipa volt. A 
vizsgálat megállapította, hogy a pa-
pirtalpú bakancsokat kik szállították, 
majd akadtak olyanok is, akik kapva 
kaptak az értesülésen, hogy a szál-
lítók zsidók. A gazságnak ezt a ré-
szé) nagy garral kihirdették. A gaz-
ságnak a másik részét, azt, hogy 
akik az árút áttették, magasrangú 
keresztény katonatisztek, elhalgatták. 
így tarajosodon aztán fokról-fokra 
magasabbra az antiszemitizmus hul-
láma. Mennél rosszabb volt a hely-
zet a frontokon, annál többet zsi-
dóztak itthon. Mire vége lett a há-
borúnak, a zsidógyűlölet benne úszott 
a magyar (különösen a középosz-
tályi) lebegőben. 

A két torradalom alatt titokban 
élesztgették ezt a tüzet, majd a már-
ciusi forradalom bukása után láng-
ba borították vele az egész országot 
E láng sűrű fekete füstjének takarója 
alatt döntötték vissza a középkorba 
jobbsorsra érdemes hazánkat. Ennek 
a tüzével vakították a népet, hogy 
ne lássa: nem akarnak földbirtokre-
formnt csinálni a földnélküli pa-
rasztnak; hogy a világ egyik legala-
csonyabb életszínvonalán akarják 
tartani az ipari munkást. A inuta-
ványos zsidóüldözés kegyetlenkedé-
sekkel kezdődött, „konszolidációs* 
numerus clausu^sal folytatódott és 
az ciuswitzi, mauthausení s dunaparti 
tömeggyilkosságokkal végződött. 

Nyocszázezer magyar zsidóból 
megöltek hatszázezret és ugyanak-
kor a sír szélére támasztották Ma-
gyarországot. 

A gaz, ostoba, embertelen és 
eredményeiben is végzetes politika 
következményei kézzelfogha'óak és 
szemmel'áthatóak. Nem kell sem ki-
váló politikusnak, sem bölcsnek 
lenni ahhoz, hogy annak a hatása 
alatt, amit átéltünk, amit láttunk, a 
legegyszerűbb ember is megállapít-
hassa: végzetesen bűnös az a poli-

tika, melynek fundamentuma az an-
tiszemitizmus. 

Igen, józan ésszel ezt és csak ezt 
lehet megállapítani. Mégis, mit lá-
tunk? Hol itt, hol ott emeli fel fe-
jét ez az undok szörnyeteg. És nem 
csak nálunk nem tudnak attól a 
bűnös ostobaságtól szabadulni, hogy 
minden rossznak a zsidók az oko-
zói, hanem másutt is ez a fasizmus-
tól megfertőzött népek lelkibetegsége. 
Meggyőzően bizonyítja ezt egy nem-
régen megjelent hír, amely elmondja 
hogy az amerikaiak az odaszállított 
mintegy négyszázezer német hadi-
fogoly között „közvéleménykutatást" 
rendeztek. A kérdések egyike ez volt 
„Hiszi-e még mindig, hogy a zsi-
dók döntötték bajba Németorszá-
got?- A megkérdezstiek 33°/o-a vá-
laszolta csak, hogy nem hiszi. 49% 
részben, 8°/o teljesen a zsidókat 
okolta a „bajért". 10%-ék nem adott 
választ. 

Tehát az Amerikában mostmár 
több mint egy éve élő német hadi-
foglyok nagyrésze még mindig anti-
szemita. (Németországban egy titkos 
közvéleménykutatás nyilván még 
kedvezőtlenebb statisztikát eredmé-
nyezne). Lehangoló ez az eredmény 
mert az ember alig hiszi, hogy mind-
az ami történt, nem volt elég meg-
győző, kiábrándító és felvilágosító 
sem Németországban, sem Magyar-
országon, Ugylátszik tudomásul kell 
vennünk, amit kitűnő írónk, Márai 
mondott naplójában: a népek miliői 
megőrültek és berúgtak a zsidókér-
déstől. Tudomásul kell vennünk, 
hogy a fasizmustól fertőzött népek 
egyrésze lelkibeteg s ehez kell szab 
nunk, politikánkat és magatartásun-
kat. Allamférfiainknak úgy kell vi-
selkedniük, mint a jó orvosnak. Ér-
telemmel párosult eréllyel kell az 
ország ügyeit intézniök, hogy addig 
is, amíg megfelelő mfennyiségű csi-
lapíiószer — elegendő árú és ele-
gendő forint — áll rendelkezésre, 
ez az őrültség föl ne üthesse a fe-
jét. 

A megfelelően adagolt árú- forint 
orvosság mellé nem árt egy kis 
gyógypedagógiai oktatás sem. Igy 
talán esztendők multán elériük, hogy 
ha bajok mutatkoznak, néni csattan 
fel azonnal az ostoba vád: a zsidók 
csinálták, és az antiszemiták is haj-
landók lesznek a pártpolitika egye-
dül lehetséges alapjául a józan észt 
elfogadni. 

On 
A köz 

beveszik 
reállitási 

Roose 
uj politi 

Montj 
Azért jö 
tot terer 

Megkt 
felépítés« 

Egyip 
kapcsola 

150 e 
szeretete 

Az ig 
remt az 

; Hazai 
\ kisbéri 
i nyészlo 

; Szék< 
' kát ka[ 

Jól sikerült 
a háziipari tanfolyam 

Biztos megélhetést nyújt a végzetteknek 
Négy héttel ezelőtt kezdődött a 

hadirokkantak, hadiözvegyek és az 
állástalan B-listázottak számára ren-
dezett háziipari tanfolyam. Kíváncsi-
an tekintettünk ezen' szociális jellegű 
kezdemén/ezés elé és felkerestük a 
tanfolyam helyét a gimnázium rajz-
termében. Azt máris megállapíthat-
juk, hogy ez a kezdeményezés a vá-
rakozáson felül sikerült. A tanfo-
lyamra jelentkezettek 50 százaléka 
elsajátította a gyékénymunkák tudo-

mányát és ezzel egy biztos megél-
hetési forrást szerzett macának. 

Ha a tanfolyamon végigtekintünk, 
fiatal leányokat, asszonyokat, hadi-
özvegyeket látunk. aHk nagy buz-
galommal dolgozgatnak. A tanfolyam 
vezetője Ibolya János, a Közjóléti 
Szövetkezet igazgatója, magyaráz ne-
künk és mutogatja a már elkészült 
remekműveket. Igazán dicséretremél-
tó az a szorgalom és igyekezet, ami 
a tanfolyam hallgatóit eltölti. Nagy-

bolyoka 
tunk, a 
szentesi 
gyarázz 
gató, h( 
alizáljál 
munka 
akik cs 
cipőket 
lönféle 
készítei 
láttuk, 
kerülne 
mításb. 
egy na, 
készíter 
Iád egy 
crőlteté 
reshet 
koztató 
kat a 
fel és 
részeib 

A n> 
kaerők 
kereseti 
Azzal 
tunk 
hogy a 
küliek 
kus kö 
gyon s; 
seknek 
leljék r 
árt, ha 
kapcsol 
makba 

— F 
akik a 
de jelel 
hétfőn 
vezeti 
cukorul 
mélyenl 
hatóság 
Jövendc 
reggel tő 
rólag. 

íf.n, p á r t e s t a Petöfi-utc jan. io-én, pénteken 
este hat órai k e z d e 
Előadó: Pintér Győző elvtárs - Mindenki 



Szociáldemokrata Párt Női 
csoporlja 

január 12-én, vasárnap 
délután 5 órakor a párt-

székházban 

tea-délutánt 
rendez, utána 10 óráig tánc 
lesz, melyre mindenkit sze-
retettel vár a Rendezőség 

Az uj piaci árak 
1947. január hó 8-tól 

Fejeskáposzta 
Kelkáposzta 
Vöröskáposzta 
Karaláb 
Sárgarépa 
Burgonya 
Bab (száraz) 
Borsó 
Mák 
Szilvalekvár 
Savanyúké poszla 
Ecetes uborka ' 
Ecetes paprika 

54 60 «2 
60 69 72 
50 57 80 
68 70 80 

30-40 35 46 3 6 - 48 
68 76 80 
60 69 72 

2.60 2.92 3.12 
4.50 5 10 5.60 
1.58 1.82 1.90 

4.70 
5.20 

Káposztás ecetes paprika 5.10 
Paprikás saláta 5.20 
Köleskása 1:62 

Gyümölcsök: 
Alma téli (I. r.) 3 . - 4 . - 3.50-4.60 3 60-4.80 
Alma (II r.) 2 . - 3 . - 2.30-3.40 2.40-3.60 
Körte n. (I. r.) 3 . - 4 . - 3.50-4 60 3.60 4.80 

Tej és tejtermékek: 
Tej 80 
Teilel 280, tehéntwró 2 . — vaj kg. 20 .— 
juhturó kg. 6 .— juhsajt 6.50. 

Baromfi 
Tojás 25 fill. 

Tyúk kg. 
Csirke 
Pulyka 
Gyöngyös 
Hizott liba „ 
Hizott kecse _ 
Sovány liba ., 
Sovány kacsf; 
Hal folyami kg 
Hal állóvizi kg.-ja 

)a 

340 „ 
400 „ 
400 „ 
400 „ 
450 . 
430 . 
320 „ 
;*oo .. 
2 5 0 - 3 5 0 . 
1 5 0 - 2 0 0 

Irányárak 

Karfiol 
Zeller t csomó 
Petrezselyem 
Cékla 
Sütőtök 
Sülttök fehérhajú kg 
Sülttök fahaju 
Birsalma 
Naszpolya 
Dió 
Vöröshagyma 
Fokhagyma 
Dughagyma 
Torma 

83 95 1 — 
1 — 1.15 1.20 

83 95 1 -
50 57 60 
25 29 30 
90 1.04 1.08 
70 80 84 

1.50 1.72 1.80 
1.80 2.07 2.16 
3 4 0 3.90 4 . — 3 4 0 

1.40 1.50 
4.70 5 -
4 8 0 5 .20 

1.25 1.45 1.50 

Milyen könyveket kell 
beszolgáltatni 

A fasiszta sajtótermékek beszol-
gáltatásának újabb határideje január 
20. Ezzel kapcsolatban megjelent a 
beszolgáltatandó sajtótermékek IV. 
számú jegyzéke. Az indexre tett 
könyvek között szerepelnek András-
sy Gyula, Asztalos Miklós és Be»h 
len István beszédei. Be kell szolgál-
tatni Cholnoky Jenő „A magvaror-
szági Turánszövetség" című köny-
vét, ugyanígy Dövényi Nagy Lajos 
„Vérrel folyó Kubán" cimü könyvét. 
Klebeisberg Kunó, Kovrig Béla, Koz-

ma Miklós, Magasházy László, Mes-
kó Zoltán, Mezőfi Vilmos nevei is 
szerepelnek a listán. Padányi Gulyás 
Jenő regényeit, Pető Sándor „Vilá-
gostól Trianonig* cfmü könyvét, 
Sértő Kálmán verseit és Surányi 
Miklós „A csodavárók" cimü regé-
nyét szintén be kell szolgáltatni. 

Egyébként a beszolgáltatandó köny-
vek, folyóiratok és újságok jegyzékét 
meg lehet tekinteni lapunk kiadóhi-
vatalában 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
Január 1 1 - 1 3 - l g . 3 nap ig I 

Fiatal ördögök 
Amerikai filmremek. A kalandos ifjúság története. Harc a nagy-
birtok ellen. Csup* szív és derü. Öt tündéri gyermekszereplő. 

Hadifoglyok 
Az alant felsorolt hadifoglyok a 

Szovjetunióban vannak, egészsége-
sek és a feltüntetett cimekre leve-
leket várnak: 

Dr Vajdovits Árpád 251/2 család-
jának Szegvár, Rostás János 299/12 
N gyszénás. Gil Márton 55/2 Tö-
mörkény, Pozsar János 55/2 Cson-

grád, Szabó József 58 2 Nagyszé-
nás, Kovács Jenő 58/2 Csongrád 
megye, helységnév nincs feliüntetve, 
Litovszki Béla 58/2 Belteki Gyulá-
nak Szentes, Batai Ferenc 58/2 Szeg-
vár, Szabó Gábor és Szemes József 
242/3 Kunszentmárton és Hatvani 
Zoltán Csongrád. 

4 SZENTESI LAP 1947. jan. 10 

— A Szociáldemokrata Párt 
wto csoportja f. hó 12-én, vasárnap 
délután 5 órai kezdettel a pártszék-
házban teadélutánt rendez, amelyre 
ezúttal hívja meg a város közönsé-
gét az Elnökség. 

— Meghívó. A szentesi kovács-
bognár szakosztály az Ipartestület-
tea január 18-án 7 órai kezdettel 
vacsorával egybekötött táncmulat-
ságot rendez Gábor Pista zene-
karával, melyre mindenkit szeretet-
tel várunk. Rendezőség. 1358 

— A Faipari Munkások Szer-
kezete 1947. évi jaauár hó 12-én 
á. e. 10 órakor a Szakszervezeti 
Székházban tisztujitó értekezletet tart 
welyre pontos megjelenést kér a 
vezetőség. 

— A Szentes-csongrádi Tisza-
hidépités munkásai ezúton mon-
danak köszönetet Szentes, Csongrád 
város és Csongrádvármegye tes-
tületeinek és Közönségének, akik 
adományaikkal — fontos munkáju-
kat értékelve — jutalmazásukhoz 
hozzájárultak. 

Párthlrek 
Pártest 10-én d. u. 6 órakor a 

Pártszékház. Előadó: Pintér Győző. 

OTI január 11 én d. u. 1 órakor 
OT1 székház. Előadó: Erdei Pál. 

Iparos hirek 
Az Iparos Daloskör vezetősége kéri 
a dalárda tagjait, hogy a próbák I 
minden héten kedden és pénteken 
este 7 órakor kezdődnek az Ipartes-
tületnél. Mindenki pontos megjele-
nését kérjük, mert a közeljövőben a 
dalárda bemutatkozó hangversenyre 
készül. Fűtött terem van. 

S P O R T 
A Csongrádi Barátság S E mű-

kedvelő gárdája folyó hó 19-én este 
T órai kezdettel az Ipartestület szék-
házában vendégszerepel az SzMTE-
vel közös rendezésben. Elöadasra 
kerül Cserháti Lajos 3 felvonást >s, 
zenés-táncos víg operettje, a Huszár-
kisasszony. Megemlítjük, hogy ezt a 
darabot Csongrádon hétszer játszot-
ták egymás után a legnagyobb sí-
kénél. Ezúton kérjük sportbarátain-
kat és a velünk érzőket, hogy elő-
adásunkra és az ezt követő reggelig 
tartó táncmulatságra minél nagyobb 
számban megjelenni szíveskedjenek. 

Rendezőség. 

A Szentesi Munkás Torna Egylet 
f. hó 10-én délután 4 órakor az 
Ipartestületben rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre összes tagjainkat meg-
hívjuk és tekintettel a fontosságra, 
pontos megjelenést kérünk. Tárgy : 
az egyesület alapszabályának meg-
alkotása. 

R Á D I Ó 
Budapest 1. Január 10. 

7 20 Reggeli zene 8: Az újszü-
lött gondozása. 8.15: Egyvelegek. 
9: Szalonzenekar játszik. 12.15: Jazz-
müvek zongorán. 12.45: Mi ai iko-
nográfia? 13: Cigányzene. 14.10: Is-
merjük meg szervezetünket. 14 25: 
Jazzegyüttes játszik 15.15. Radiois-
kola. 16: Da'olgassunk. 16 30: A 
felsőoktatás kérdése. 16.40: Heltai 
Gáspár megújított meséinöl előad 
Ascher Os kar. 17 10: Szakszervezeti 
tanacsadó 17 20: Szakszervezeti hír-
adó. 17 25: A Vöröskereszt közlemé 
n>ei 17 45: Sportkftzlemények. 18.15: 
A Házi-együttes játszik. 19: A kö-

zönség kérdezi... 19.30: Táncoló bil-
lentyűk. 20.20: A Radiózenekar ját-
szik 2140: Angol nvelvoktatás. 
22.25: Olasz muzsika. 23: Zenekari 
művek. 

Rendőrségi hir 
Tólh József rendö főhadnagyot a 

belügyminiszter azonnali hatállyal a 
debreceni lendőrség tan sztalyahoz 
helyzete. 

Szoba-konyhás lakást keresek, 
címet kérem a kiadóhivatalba. 22 

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

M i 14 
Baromfi, tojás és tollkeresked$> 

szakosztályunk január hó 11 én 
szombaton délután 3 órakor Egye-; 
sületünk helyiségében adóügybe* 
értekezletet tart. - - Kérjük érde-
kelt tagjainkat, a féltétlen és pontos 
megjelenésre. 

A január 13-a és 21 e közötit 
iparangedélybemutatóval kapcsolat-
ban a városi ipa?ügyosztály iparen-
gedély ellenőrzést is tart. Nyoma-
tékosan felhívjuk tehát kartársainkat, 
hogy csakis olyan árucikkek árusí-
tásával foglalkozzanak, amelyre ip ír-
engedélyük szól, nehogy maguk^ 
hatósági eljárásnak tegyék ki. 

Leltárt csak a könyvvezetésre kö-
telezett kereskedőknek kell készítem 
tehát annak, aki osztálybasorolás ut-
ján havi 360.— forintnál több kere-
seti adót fizet. 

Az üzleti könyvek illetékének áta-
lányban fizetését minden kereskedő 
kérheti a pénzügyigazgatóságtól (Sze-
ged). Kiskereskedő segéd nélkül havi 
1.— forintot fizet, 1 segéddel 2 — 
forintot, 2 segéddel 3.50 forintot 
Az átalány félévenként róható le 
és eza-tal a kereskedő mindenféle 
könyv-felülbélyegzéstől mentesül. 

Az OTI és az alk. ker. adó ezen 
tul havonként fizetendő #a legujab 
ban megjelent tendelet 'értelmében 

Felhívjuk minda/okat, akik bútor-
árusítással foglalkoznak, vagy bu 
torkeieskedöi ipangazolványuk van, 
hogy a Magyar Buto< kereskedők 
Országos Egyesülete nyilvántartá-
sába való felvétel végett Egyletünk-
nél jelentkezni szíveskedjenek. 

Tagjaink figv elmét felhívjuk a 
„Hogy kalkuláljon a kereskedő" 
cimü könyvre, mely Egyletünkbea 
megtekiinihetö és megrendelhető. A 
kézikönyv felöleli az összes szak-
mák haszonkulcsait és hasznos út-
baigazításokat nyújt példákkal, táb-
lázatokkal a kalkuláció elkészítéséhez 

Az Anyag- és Árhivatai megálla«-
pította a kefe-, ecset- és meszelő-
áruk gyári, viszonteladói és fogyasz-
tói árát. A hivatalos árjegyzék az 
érdekeltek rendelkezésére áll. 

A következő uj ármegállapitó ren-
deletek jelentek meg. Zárójelben a 
Magyar Közlöny száma és a dátum, 
amelyen az illető rendelet megje-
lent. Gyümölcsíz, jam, stb. (M. K. 
295. — XII. 25), háziiparo^ok és 
kisiparosok áital készített textiláruk 
(K. K. 296. — XII. 28), kakaóbab 
(M. K. 293. — XII. 22), mezőgaz-
dasági gépek, eszközök es azok 
alkatrészei (M K. 293. - XII. 22), 
paradicsomkonzerv (M. K. 295. — 
XII. 25), rizs (M. K. 293. - XII. 22). 

A hivatalos fűszerkereskedői ár-
jegyzék elkészült. Kérjük érdekelt 
tagjainkat hogy az árjegyzéket Gyar 
rrati István ár üzletében haladékta-
lanul vegyék át. 

Fenti ügyekben részletes felvilá-
gosítás kapható Gyarmati ügyv. el-
nöknél és Gunst titkárnál. 

Háztartási alkalmazottnak esetleg 
tanyara is elmenne fiatal, családtalau 
hadiözvegy Nagy Sándor- u 31. 21 
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