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Megjelenik hétfő kivételével
minden nap a reggeli órákban.

A Népszava
7S. évfolyamba lépett az újesztendővel. A Szociáldemokrata Part központi lapja háromnegyed évszázada
szolgálja a magyar munkásosztály
flgyét. A szocializmus hősi harcainak egyik jelentős fejezete a munkásmozgalom magyar történetében a
szociáldemokrata sajtónak, a Népszavának küzdelme és munkája.
A vidéki szociáldemokrata ujságirás a N?ps*avára mint hősi-szülőatyára tekint fel. Az a meghatottság
és az a szocialista büszkeség amely
háromnegyed évszázad után minden
Népszava olvasót eltöli, ránk is sugárzik, mert a Népszava munkásainak, közöttük számos mártírnak, a
Somogyi Bélának, Bacsó Bélának
és Mónus Illésnek köszönhetö, hogy
ma Magyarországon a szociáldemokrácia eszméit és tanait a szabad
sajtó hasá&jain hirdethetjük.
Alig van az ujságirás történetében
olyan lap, amely mögött háromnegyed évszázad ál!. A jubileumi szám
vörös címbetüi nemcsak az ünneplés
vörös szinét jelentik, hanem a mártírok vérét, a szocialista ujságirás
harcosainak sok szenvedését. Hoszszú volt az út, amely idáig vezetett
A pincehelységektől, ahol az első
nyomtatott szocialista sorok leiródtak
a fehér terror rémtettein, a Horthy
rezsim bűnein keresztül a Gestapó
banditák csizmájáig, amelyek feldúlták a Conti-utcai szerkesztőség békés helyiségeit, hogy azután a felszabadulás másik hősi korszaka következzék el, mely semmiből emelte
fel és teremtette ujjá a Népszavát.
A hosszú és küzdelmes útat, amelyet az emberiség legnagyobb jogaiért, a munka megb csüléséért és a
dolgozó emberi életért folytat a
Népszava immár 75 év óta töretlenül egyes vonalon mindenki meg
kell, hogy becsülje. Ha a köszönet
zászlaját egy ilyen évforduló alkalmával mi is meghajjuk, tesszük ezt
nem hozsahnázásból, hanem a Szociáldemokrata Párt és a magyar
munkásmozgalom egyik ünüepi dátumának megörökítésére.
A vidék, a falu dolgozói, akiknek
szívéhez nőtt a Népszava és akik
vállalták a múltban, a megbélyegzés gyalázatát, ami a Népszava előfizetőjének a mögöttünk lévő 25
esztendőben járt, most amikor a
szabadság légkörében és a dolgozó
nép felemelkedésének lehetőségei között ünnepli a Népszava hároninegyedszázados jubileumát azt kívánják és azt kérik, hogy a jövőben
is ugyanolyan hősi és emelkedett
nívón szolgálja a magyar munkásosztály Ügyét pártunk kozponti lapja
mint ezt a múltban tette.
Mi a kisváros és a falu életéből
megtanultuk a Népszavát szeretni.
A főváros emberrengetegében nem
tünt fel a múltban sem, hogy ki
milyen újságot olvasott. De iti vidéken már az is veszélyt és üldöztetést jelentett, ha valaki kezében
megpillantották a Népszavát. Sokan
vállaltuk ezt a veszélyt a múltban
é» ezért ünnepelünk mi is jogosan.
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Összeesküvés a magyar
köztársaság ellen
Az államrendőrség budapesti főkapitánya országos körözést bocsájtott ki Dálnoki Veress Lajos nyugalmazott vezérezredes ellen. A vezérezredes a kibocsájtott hivatalos
jelentés szerint az 1946 évi VIII
törvénycikk első paragrafusába ütköző bűntett elkövetésével alaposan
gyanúsítható.
Az emiitett törvénycikk, amelyre
a körözvény hivatkozik a demokratikus államrend védelméről szól* s

első paragrafusa hangsúlyozza, hogy
büntettet követ el az, aki a demokratikus államrend és a köztársaság megdöntésére irányuló mozgalmat szervez, vagy
kezdeményez,
vezet, vagy abban résztvesz.
A Világosság értesülése szerint
Dálnoki Veress élére állott egy
olyan mozgalomnak, amely a köztársaság megdöntésére irányult. A
nyomozás érdekében neveket és
részleteket egyelőre nem közöltek.

Mentőautót kapott
a kórház
A megyei közkórházhoz most érkezett meg a népjóléti minisztérium
jelentése, amelyben közli, hogy az
újonnan vásárolt mentőautó a közkórház rendelkezésére áll. Valószínűleg az amerikai
államkölcsön
keretében vásárolt teljesen modern
kocsit kap a kórház, amelyet még
ezen a héten leszállítanak Szen-

tesre és a7t rendbehozás után szolgálatba állitják.
Ezzel a megyei közegészségügynek egy igen fontos problémája
oldódott meg és reméljük, hogy a
mentőszolgálat a jövőben jobban
fogja ellátni a inegye lakosságát,
amtnt azt a múltban tette.

A miniszterelnök
újévi beszéde
Nagy Ferenc miniszterelnök kedden a Független Kisgazdapárt ülésén beszédet mondott. Hangoztatta,
hogy 1947 is a koalíció éve les:,
mert a legfontosabb politikai kérdésben minden párt egyetért. To-

vábbiakban rámutat arra, hogy a
Kisgazda Párí nem ad menedéket
a reakciónak. A további boldogulás
biztosításához reális tervek szükégesek, nemcsak gazdasági, hanem kulturális és szociális téren is.

Belpolitikai helyzetkép
Keresztúri Dezső kultuszminiszter
utódját még nem találták meg. A
legújabb hír szerint a Parasztpárt
Szabó Zoltán irót és újságírót jelölte
a tárcára. Lehet, hogy ennél meg
is maradnak, jóslásokba azonban

Marosán

György
a Szociáldemokrata Párt
összvezetőségí ülésén

A Szociáldemokrata Párt szentesi
szervezete f. hó 4 én szomba'on
délután a 5 órai kezdettel a pártUUULnjllWL-L,

nem lehet bocsájtkozni.
Bán Antal elvtárs, iparügyi miniszter több hetes belgrádi tárgyalásairól hazaérkezett és hozta az
egyéves tartamra szóló magyar-jugoszláv gazdasági szerződést.

ncv.T,

Fokozott erővel és abban a szellemben, amelyet a Népszava mártírjai hirdettek és tanítottak dolgoz-

székházban összvezetöségi ülést tart.
Az ülésen a pártközpont képviseletében Marosán György elvtárs, nem-

&zá&.

Keretes- és aprihirdetések ártM
bás szerint
TELEFON: 301 tz.

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

zetgyűlési képviselő, a vidéki titkárság vezetője vesz részt. Marosán
elvtárs tájékoztatni fogja a szentesi
szervezetet a jelenlegi bel és külpolitikai helyzetről és le fogja szögezni
a Szociáldemokrata Párt irányelveit,
akció programmját és a szervezésben
bevezetendő újjításokat.

Wallace vezetésével

új párt alakult
Amerikában

Henry Wdllace, az USA volt alelnöke, aki nemrégiben szembefordnlí az USA jelenlegi külpolitikájával és a Szpvjeturi'Aval való szorosabb együttműködés és a Roosewelti
hagyományok folytatásáért szállott
síkra, bejelentette, hogy az amerikai
társadalom 100.000 tagot számláló
tíz szabadelvű csoportja mAz Egyesült Államok Haladó Szellemű Polgárainak Szervezete" elnevezéssel
nagyarányú poihikai és társadalmi
tömörülést hozott létre.

A Nemzeti Bizottság
280 mázsa fát vett
az iskolák részére
Az iskolák tüzelőjének biztosítására rendezett társadalmi gyűjtésből
befolyt összegen most vásárolta meg
a Nemzeti Bizottság a tűzifát. 280
mázsa fát vettek s a széthordás most
van folyamatban. Természetesen már
a gyűjtés alkalmával is vettek az akkor befolyt pénzből fát, hogy pillanatnyilag segítséget nyújthassanak
az iskoláknak.

Az UFOSz

megyei kongresszusa

Január 5-én lesz Szentesen az
Uj Földtulajdonosok Országos Szövetkezetének szentesi kongresszusa.
A kongresszus nagyjelentőségűnek
ígérkezik, mivel a Földigénylő Bizottságok
megszűnése utján
az
UFOSz fontos szerepet kap a földreform
befejezési
munkálataiban.

Rákosi Mátyás
újévi nyilatkozata
Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes nyilatkozott Újévkor a Szabad Népnek, amelyben megállapította, hogy a reakció a régi rend
helyreállítására törekszik. A haditerv
első szakasza a kormánykoalíció
s/éttöré«e, utána a munkáseuység,
a Baloldali Blokk meglazítása és
felbomlasztása volna.

»
zunk mi is vidéki pártlapok a Népszavával együtt hogy vágyunk és
célunk megvalósuljon, hogy megrö-

vidítsük a dolgozó emberiség szenvedését és megteremtsük a szocializmus világát.
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Személyes Kérdésben

Rosszindulatú mende monda miatt
kénytelen voltam a sajtó nyilvánosságát igénybevenni a „Magyar Alföld*4 nyilatkozatom közlése alkalmával olyan kommentárt
fűzött
nyilatkozatomhoz, amely szükségessé
tette, hogy az „igazság helyreállítása érdekében" ujabb t yilatkozat
közlését kérjem a nevezett laptól.
Ennek közlése elmaradt s igy kénytelen vagyok személyes kérdésben
itt kérni szót.
A „Magyar Alföld" azt állítja,
hogy a Nemzeti Bizottságnak azt a
határozatát, amely különböző népjóléti célokra 10 és 20 filléres bélyegek forgalombahozatalát határozta
el, én nem hajtottam végre és ezzel
a jótékonycél sokezer forintos hátrányt szenvedett, amiért engem bizonyos felelősség terhel. Soha az
életben nem bújtam a felelősség
elől, ha hibáztam, azt vállaltam, de
amiben engem felelősség nem terhel, ott a vádat vissza kell, hogy
utasítsam. Beszéljenek a tények:
A Nemzeti Bizottság október 12én tartott ülésére meghívtak s ott
azt a kérdést intézték hozzám, van-e
annak akadálya, hc gy a belügyminiszter által engedélyezett s a bor
után literenként kivethető 20 filléres
pótlékot a város beszedesse. Kijelentettem^ hogy ennek akadálya
nincs s a pótlék szedését még aznap el is rendeltem a polgármester
úrral egyetértően. A pótlékot azóta
szedjük s ebből jelentős összeg
folyt be. Ugyanakkor a Nemzeti
Bizottság hozott egy másik hatarozatot is, amely szószerint igy szól:
„A Nemzeti Bizottság egyhangúlag
hozott határozatával kimondja, hogy
a népi kollégiumok és a hadisegélyezettek fenntartása, illetve segélyezése javára 10 és 20 filléres
bélyegeket fog forgalombahozni . . .
ezen bélyegeket esetenként a népi
kollégiumszervező bizottsági gondnokától kell elszámolásra igényelni,
ugyancsak az eljárást illetően is
tőle kell utbaigazítast kérni."
Aki ezt a határozatot elolvassa,
annak tudnia kell, hogy nem a városnak kellett a bélyegeket elkészíttetni, sem azokat forgalombahozni, legföllebb az volt a dolga, hogy
mulatságok alkalmával ellenőrizze a
bélyegjegyek alkalmazását. Nekem,
mint pénzügyi
tanácsnoknak az
egész dologba beleszólásom nem
lehetett, s a befolyó pénzről sem
volt olyan intézkedés téve, hogy
azt a városi pénztár fogja kezelni.
A -bélyegek nem készültek el, decemberben azokat megrendelte a
város és december 12-én a városi
tanács a Nemzeti
Bizottságéhoz
hasonló határozatot hozott, amelyre
a vármegyei kisgyűlés december 21én 306-1946 szám alatt a következőleg döntött: „A vármegyei kisgyűlés a határozatot jelenlegi formájában nem hagyta jóvá, miután
a határozatban foglalt ¿lletéke): kivetése jogszabályellenes, azok szedését a kormányrendeletek nem teszik lehetővé. Figyelemmel azonban azokra a fontos érdekekre,
amelyek a hadisegélyezettek megsegítésére vonatkoznak, a kisgyűlés
nem tesz észrevételt az ellen, ha a
városi tanács a képviselőtestület
utólagos jóváhagyása mellett az érdekképviseletekkel való megegyezés
után szedi a határozatban jelzett
rendkívüli illetékeket."
Aki mindezeket elolvassa, tudnia
kell, hogy sem a Nemzeti Bizottság,
sem a városi tanács határozatának
nincsen olyan szankciója, amely a
batáro?atok végrehajtását biztosítaná
s meg kelt mondanom, hogy a két
mozi az illetékek szedését megta-

Csevegő nők

A nagy világ
Ausztria követelései — A spanyolországi
helyzet — A lengyel arany
Renner oszták államelnök Ausztria
követeléseiről nyilatkozott:
Teljes politikai és gazdasági szuverénitás, 30 ezer főből álló osztrák
hadsereg, az 1937 évi
határok
visszaállítása. Ausztria követelése-

inek
elismerése
Németországgal
szemben, különösen az osztrák
aranyra vonatkozólag, az osztrák
kiküldöttek meghallgatása az Ausztriával kötendő szerződésnél.

Spanyolország
A Times diplomáciai levelezője
közli, hogy a spanyolországi pártok
a kiráiypárt és a Kommunista párt
kivételével megegyezést irtak alá.
Az egyezmény szerint ideiglenes

kormány alakul, mely népszavazást rendel ei. A népszavazás fogja
eldönteni Spanyolország államformájának kérdését.

At olas* ministterelnök ai USÁ-fean
Gasprrri olasz miniszterelnök el- . Államokba.
indult az Északamerikai Egyesült I helyettesíti.

Távolléte

alatt

Nenni

Lengyelország
Lengyelország visszaköveteli Nagybritanniától teljes aranykészletét. Kí-

vánja ezen felül nemzetközi
csolatainak megkönnyítését is.

kap-

Szentesi gépjármű-tulajdonosok is
jelentkezzenek a kecskeméti
felvonulásra
Lapunk legutóbbi számában közöltük már, hogy Tildy Zoltán köztársasági elnö1.' és Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter kezdeményezésére nagyjelentőségű gépjármű felvonulás lesz január 5-én Kecskeméten A felvonuláson a szegedi kerület, is részt vesz. Azok a gépjármű
tulajdonosok, akik a demonstrációs
felvonuláson részt akarnak venni

minél hamarabb jelentkezzenek a
MATEOSz szentesi irodájában. Indulás vasárnap reggel fél 7 órakor
lesz. A segédmotorokat teherautón
fogják vinni egész Kecskemét határáig.
A felvonuláson résztvevő gépjármű
tulajdonosok emlékplakettekei fognak
kapni.

Bűnügyi statisztika Csongrádvármegyében
• 1946-ban
Lázadás, állam és társadalom elleni izgatás 2. Hatósági közeg elleni erőszak 28. Hatóság, hatósági
közeg elleni izgatás 2 Magánosok
elleni erőszak 17. Személyes szabadság megsértése 12. Hamis tanuzás 8 Hamis vád 1. Szemérem elleni bűntett és vétség 11.- Rágalmazásért becsületsértés 59. Emberélet elleni bűntett és vétség 27. Testisértés 205. Magánlsksértés
28
Lopás 1856. Rablás és zsarolás 45.
Vaspályák és távirók rongálása 2.
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Sikkasztás, hűtlen kezelés 122. Jogtalan elsajátítás 335. Orgazdaság 58.
Csalás 98. Okirat hamisítás 19.
Gyújtogatás 28. Magánosok vagyonának megrongálása 61. Fogoly
szöktetés 1. Fegyveres erő elleni
bűntett és vétség 1. Egyéb törvénybe, vagy rendeletbe ütköző büntetés, vetség 350. Eredményes nyomozások százalékban 25 százalék.
Eredménytelen nyomozások százalékban 25 százalek. A többi nyomozási ügy folyamatban van.

Ha azt akarod, hogy n é p e d , nemzeted a
a romokból f e l é p f i l j ö n , meg kell hoznod
erődön
felfii ls a z á l d o z a t o t t

A vonaton kénytelen az ember
hallgatni és megfigyelni
beszélgetéseket, még akkor is, ha a téma
nem érdekli. Igy jártunk mi is legutóbb. Két hölgy cseveg a kocsi
egyik sarkában.
Miről lehet szó
másról, mint az öltözködésről, a
divatról és a szórakozásról. Nem
is baj ez, ha nem érződne ki a
hangból egy bántó él, a felvágás,
a dicsekvés. A kosztümök és kisestélyi ruhák 800—1000 forintos ára
röpköd a levegőben, a
luxuscipők
előállítási gondjai, olyan visszatetszőek ma, amikor az ország lakosságának
többsége
a
legnagyobb
megélhetési
gondokkal
küzködik.
Tudjuk, hogy mindenkinek
joga
van keresetét ott és oda költeni ahol
akarja. De legalább ne dicsekedjünk
ezzel, ne hívjuk ki a
gyűlöletet
azok részéről, akik minden erőfeszítés és kiizködés ellenére
rongyos
gyermekeiket sem tudják
felruházni
és számukra a megfelelő
táplálkozást sem tudják biztosítani. Ne
provokáljunk,
helyesebben ne provokáljanak azok, akik nem ^akarják
a mai'időket megérteni.
Húzódjanak meg szerényen és ha már duskálkodnak a javakban,
ne legyen
ez a duskálkodás
hangos.

Újabb áldozat
A járványkórház
ügyével már
foglalkoztunk.
Vélemények és ellenvélemények hangzottak el a sajtó
hasábjain és a hivatalos fórumok
előtt, amelyek
az igazságot lehet,
hogy megközelítették, de intézkedést
nem eredményeztek. Ezzel szemben
az áldozatok • száma
növekszik.
Most érkezik hozzánk az értesítés,
hogy egy fiatal magyar élet pusztult el torokgyíkban,
mert nem
tudták idejében megoperálni. Kitűnő
műtő, kitűnő sebészekkel áll Szentesen rendelkezésre, még sem lehetett úgylátszik itt a műtétet végrehajtani, be kellen szállítani a beteget Vasárhelyre és mire beszállították, meg is halt. Akármi legyen
egyesek álláspontja, akárhogy védjék a maguk igazát, nehezen tudjuk megérteni, hogy egy 500 ágyas
hótházban nem lehet néhány ágyat
a fertőző betegek számára biztosítani. Van gyermekkórházunk,
s a
komoly-beteg gyermeket mégis Vásárhelyre kell vinni meghalni. Senki sem vádolhat bennünket piszkálódással, amikor ezzel az
üggyel
foglalkozunk. Az anyák és az apák
jaj szavainak és rettegésének adunk
kifejezést akkor,
midőn azt mondjuk:
tessék itt rendet teremteni,
tessék megteremteni a járvány kórházat, amig az áldozatok
szülei
nem teremtenek rendet, mert félünk,
hogy ez a rendteremtés nem lesz
kellemes egyesek számára.

Ingatlanforgalom
KAPCSOLÓDJ
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I
jannárjátél k e z d v e minden hónap
• e l e j é n h o z z á d ls bekopogtatunkI

gadta. A kérdést métjegyszer előveszem, de az eddig történtekben
sem a városi tanácsra, sem rám
semmi felelősség nem hárul. Engem
azért semmi esetre sem érhet vád,
hogy egy jogszabályellenes illetéket
nem vetettem ki.
Sima László.

— Januárban is a régi lakbérrendeiet marad érvényben. A lakbért
I2-én és 25-én este 6 óráig kell
lefizetni. Mivel azonban e hó 12-e
vasárnapra esik, ugy a bért az azt
követö hétköznap este 6 óráig lehet
kiegyenlíteni.

Kádár Lajos és neje megvették
Dalos Szilágyi Erzsébet és bt. kistökei két hold 703 öl föld fele részét 3000 forintért.
Czakó Mihály és neje megvették
dr. Bugyi István Vekerzug 4 hold
1300 n - ö l földjét 9000 forintért.
Mikecz Imre megvette Mikecz
Sándor Árpád-utca 27. számú ház
egynegyed részét 400 forintért.
Sebesi Bálint megvette Kovács
Imre és neje Kistöke 1587 n - ö l
-földjét 2200 forintért.
László Pál és nejq, megvették
Kádár Lajos és neje gr. Vécsei Károly-utca 20 számú házát 1750 forintért.

Hirdessen lapunkbanI

HANGYA
Lássunk tisztán
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Ma januér 3. Róm
pretestáiis Benjámin,

a Parasztszövetkezet
botrányában

Gtnovéva.

A tél örömei
Negyedik
gimnazista
koromban
keltett ezen a cimen iskolai dolgozatot irnom. A tél örömeit természeti
szépségeiben
kellett a
papiroson
megrögzíteni A téma tetszett, a dol
gozat sikerült...
És most megint
tél van és a tél a maga természeti
szépségeivel most is szerez örömöket.
Csütörtökön
délután egy szegény
munkás, béna ember és egy hadiasszony társaságában
tárgyaltuk le
a tél örömeit...
Szálára szedtük az
összes szépségeket és az összes örömöket. Bizony, ha most kellene Írnom a dolgozatot, annak az a része, amely a havas fenyőfákkal
volt
kapcsolatban,
ilyenformán
szólana:
,,Megállok az ablak előtt. A jégvi
rágok most nem fedik el a kilátást.
Nézem, milyen nagyszerű látványt
nyújtanak a hóval borított fenyőfák:
Hiába, a természet nagyszerű csodákkal szolgál..."
de eszembe jut,
hogy a szép látványosság a legkegyetlenebb valóságot
is jelenti : a
tél borzalmait, a fűtetlen szobákat,
a rongyokban didergő családokat, a
munkahijján
szűkölködő
családok
ezreit...
És amikor ez a két dolog
egymással
szembekerül,
akkor. ..
akkor elboi ul a szemem előtt a tél
minden természeti szépsége és csak
a nyomorúságot látom, a szörnyű
vádat, hogy a hideg marcangol, az
éhség fáj ... és elkeseredetten a tehetetlenségen, ami környez, s a szemem a távolba néz, amikor a szocialista állam nem fogja ismerni a
tél nyomorát, de amikor mindenki
gyönyörködni fog a tél természeti
zzépségeiben ..,
(xa)
— A bankjegyforgalom a Nemzeti Bank december 23-i kimutatása
szerint a december 15 i forgalommal
szemben 31.5 millió forinttal 956.1
millió forintra csökkent.
— Pusztaföldvár egyik tanyáján
két mezőgazdasági munkás meggyilkolta Sélleinét, a gazdaasszonyt,
azután kirabolták a tanyát. Gyarmati László és Tóth Károly pestszentlőrinci alkdmi munkások voltak a tettesek, akiket Sélleiné alkalmazott őszi munkára. A gyulai
törvényszék Gyarmatit 15 évi, Tóth
Károlyt életfogytig tartó fegyházra
itélte.
— Központon lévő textil divatáru
üzlethelyiség berendezéssel eladó,
vagy kiadó, cim a kiadóban.
— A szentesi piaci kiskereskedők szabad szervezete f. hó 4 én
reggel 9 órai kezdettel, Bocskai-u.
13. szám alatt forgalmi adóra átalányozza tagjait az 1947. évre. Minden gyümölcs és élelmiszerkereskedőt felkérünk, hogy forgalmiadó
pénztárkönyvét és igazolványait hozza magával. Pontos megjelenést kér
a vezetőség.
— A B-lista revizió határidejét
ez év január 31-éig meghosszabbították.
— Országos vásárok. Mindszent január 4, Mezőtúr január 7,
Kistelek január 10 — 11, Hódmezővásárhely január !1, 12, 13, Czegléd január 12.
— Hazahivta Vámbéry Rusztemet az igazságügyminiszter.

Január 3-ánf
este hat

Előadó:

órai

Hosszú gépelt oldalak fekszenek
előttünk. A vizsgálatról felvett jegyzőkönyv sok mindent elmond. Mi is
történt hát?
Megállapítja a jegyzőkönyv, hogy
a szövetkezet gabonaosztályán a raktárkönyv hosszabb időn keresztül
nem volt vezetve. A gabonatételeket
nem könyvelték le. A raktáros nem
rendelkezett megfelelő képzettséggel
és azt sem lehet az üzleti könyvekből megállapítani, hogy a raktári átvételi elisiyrvények szerint átvett
tételeket ténylegesen beszállitották-e.
Tekintélyes mennyiségű dézsmatételek maradtak vételjegyzetlenül. Igen
érdekes könyvelési tételek láthatók a
Szövetkezet könyveiben. így pl. VII.
29 e búzajárulék fejében Szakái Ignác igazgatósági tag részére 10 mázsa búza. Egy másik igazgatósági
tag „búzakölcsön fejében" vett fel
nagyobb mennyiségű gabonát.
A vizsgálat azt is megállapította,
hogy a búzakezelés szakszerűtlen
volt. Üszkös és dohos volt a tárolt
gabona. Az igazgatósági tagok elmulasztották az ellenőrzést a gabo-

naosztály vezetőivel szemben. Nem
tett elegei a Parasztszövetkezet a
készletbejelentési
kötelezettségnek
sem, ezért bevonták gyüjtőkereskedői megbízását.
A készletnyilvántartás a legzavarosabb képet mutatta. XI. hónap 18án a hiány 54.73 mázsa, egy másik
alkalommal többlet mutatkozik és
így megy ez tovább.
Hogy ki a bűnös, nem kutatjuk,
csak egyet jegyzünk meg: Felelőtlen
és lelkiismeretlen emberek igy járatják le a szövetkezeti eszmét és így
nehezítik meg a
munkásosztály
ügyének sikerét. Ha azonban a helyes tanulságot le akarjuk ebből az
ügyből vonni, akkor azt kell mondanunk, hogy a főhiba nem itt, hanem a múltban keresendő, amely
mult az embereket erkölcstelenségre
nevelte, megakadályozva azt, hogy
a becsületes és tehetséges emberek
megfelelő képzettséget sajátítsanak
el. A demokráciának kell most megszenvedni ezért és kitermelni azokat
az embereket, akik valóban önzetlenül tudják a közösséget szolgálni.

BARÁTSÁG-MOZGÓ J
Január 4

7-ig.

Az idény nagy filmje.

3 napig.

M e s a frakkos betörő

Izgalmas, fordulatos kalandor-film. Olivia de
Haviland és Dávid Nive tüneményes játékával.

Szakszervezeti hírek
Az orvosok szakszerevezete ma,
f. hó 3-án délután 5 órakor tartja
tudományos szakülését a közkórházba«. Az ülés tárgysorozata: Mihajlovits Lehel dr. „A tüdősebészet
újabb vívmányairól", Gárdos László
dr. „Hyperinsulinismus esetének ismertetése." Irodalmi szemle és vita.
Vasmunkások Szakszervezete 1947.
évi január hó 5-én tagértekezletet
tart d. e. 9 órakor a hivatalos helyiségben. Tárgy: munkanélkülisegély, lakbér, tisztújítás és több időszerű kérdések tárgyalása. Az ügy
fontosságára és a a taggyűlés határozat képességére való tekintette!
pontos megjelenést kér a Vezetőség.
Azok az építőipari munkások, akik
a szaktanfolyamon részt akarnak
venni jelentkezzenek a szakcsoportban.
Kőműves és ácsmesterek valamint
vasbeton munkások részére az Ipartestületnél továbbképző tanfolyam
lesL megtartva, akik ezen a tanfolyamon részt akarnak venni jelentkezzenek az Ipartestület jegyzői irodában.
*

tt

Erdei Pál

— A közalkalmazottak elektorválasztásán abszolút többséget kapott a Baloldali Blokk
— A kukorica január havi
ára. A közellátásügyi miniszter új
rendelete szerint a csöveskukorica
ára (utána zárójelben a morzsoltkukorica ára) forintban 100 kg-ként a
Tiszántúlon a következő: január
1-től 15-ig 25.35 (32.20), január
16-tól 31-ig 25.50 (32.40). Az ország egyéb területein január 1-től
15-ig 24 82 (31.58), január 16-tól
31-ig 24.97 (31.77). A fenti árak
az 1946. évi szeptember 1. napjától
az átvétel napjától eltelt időig raktározási, kezelési és biztosítási dij
cimén járó költségtérítést is magukba foglalják.

Párthfrek

Felhivjuk a Szociáldemokrata
Párthoz tartozó üzemi pártszervezetet, illetve pártfrakciót és
szakszervezetek elnökeit, titkárai; és vezetőségi tagjait, hogy
f. hó 4-én, szombaton délután 5
órakor a pártszékházban összvezetőségi ülést tartunk. Előadó:
Marosán György elvtárs nemzetgyűlési képviselő, országos titkár. Kérjük az elvtársadat, hogy
az értekezleten pontosan jelenjenek meg.
Titkárság.

Párté sl

8. 5

Ország - Világ

Franciaország
csapaterösítéseket
küldött Indokinába.
Országos körözést bocsájtottak ki
Dáldoki Veress Lajos nyugalmazott
vezérezredes ellen.
Felfüggesztették a NOT
tanácsát.

Boglutz-

Kínában
alakítottak.

kormányt

kommunista

Debrecenben megnyitották az újjáépített anya- és csecsemő-otthont.
Ujabb ir segélyt kap az ország.
Betiltották a Kisgazdapárt mohácsi
lapját.

Jegyzetek
Régi szokás, hogy az esztendő
fordulásakor mérleget
készítenek,
amelyben fölfektetik a lepergett év
nyereségét és veszteségét. Az egyszerű ember is megállapítja, hogy a
fiatal magyar demokrácia 1946-ban
nagy lepésekktl haladt előra*a megszilárdulás, a normalizálódás utján,
s ha maradtak is nehézségek és
megoldatlan problémák, mégis kétségtelen, hogy az elmuit év mérlege
pozitiv és nagy nyereséggel zárult.
A stabilizáció megteremtése s az
újjáépítés heroikus
teljesítményei
érdemelnek elsősorban említést, mert
éppen ezek az eredmények vivták
ki a külföld bizalmát is a magyar
demokrácia iránt. Belpolitikai téren
már merőben más a helyzet. A karácsonyra beígért koalíciós béke helyett csak fegyverszünetet kaptunk s
a pártközi megegyezés még most,
az év fordulásakor is utópisztikus
álomnak tűnik fel. Tudjuk, hogy ez
év februárjában megkötik hazánkkal
a békét és reméljük, egyben őszintén kívánjuk, hogy addigra megteremtődjék a koalíciós béke is és
akkor az összefogott erőkkel tovább
haladhatunk azon az uton, amely a
demokratikus rend, nyugalom és
jólét felé viszi a magyar dolgozókat.
A »külügyminiszterek márciusban
Moszkvában ülnek össze, hogy megvitassák a német és az osztrák béke
kérdéseit. Kétségtelen, hogy a legnehezebb, a legfogasabb problémák
itt fognak jelentkezni. Bár voltak
nézeteltérések az öt volt csatlósállammal kötendő
békeszerződések
körül is, mégis azt kell mondanunk,
hogy a világbéke sorsa a moszkvai
i tanácskozásokon fog eldőlni. A je' lek biztatók, a nagyhatalmak közötti
| megértés, a kölcsönös engedékenység s az őszinte békevágy már eddig is csodákat müveit a kritikusnak
látszó helyzeteket oldott meg. így
joggal reménykedhetünk abban, hogy
a moszkvai konferencia eredményeképpen még ebben az évben megvalósul a világoéke, amelynek tartósságában aligha kételkedhetik épeszű ember.
""Eladó 1 db. ágvbetét és egy 4
méteres létra Deák F. u. 73.

a Petűfi-utcai székházban

elvtárs - Mindenki ott legyen!
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Levél

a Szerkesztőhöz

A mezőgazdasági
textilakció
A mezőgazdasági textilakció második szállítmányának szétosztásával
kapcsolatban egyik helybeli kereskedőhöz intéztem kérdést, hogy ki
milyen arányban részesül belőle.
Ugy értesültem, hogy a beterjesztett
listából a bírálóbizottság egyeseket
törölt. Ezt a kijelentést tudomásul
vettem és csak azt nem értem, hogy
miért volt a polgármesteri hirdetményben az, hogy £az akciós áruk
eladásával két kereskedőt bíztak
meg és igy a kispénzű kereskedők
nem vehetnek részt az akcióban. Én
kötött-, szövött-, rőfös- és rövidáru^
kereskedő vagyok. Kérdezem, miért"
kell adót fizetnem, ha a hatósági
áruból nem részesedhetem. Igy a
családom eltartani és a közmunkaváltságot megfizetni nem tudom.
Maradtam elvtársi tisztelettel:
Egy proli kereskedő.

Szilveszteri hangulatok —
újévi gondolatok:
Kövér hópelyhek száíiingóznak az húrjaira. Mulat a város. Borba, máégből, ellepik a város öreg házait, morba fojtja ki-ki bánatát.
No és a villanyoltás, áh, minő
fehérbe öltöztetik a fákat, hogy új
fehér hólepellel köszöntsék az új fantázial Az ó-év halála és egy új
esztendőt. Az év utolsó óráit éli, a titkos év születése, a sötét intermezhulló hó csendjében szilveszterestí zó — o boldog ifjúság, mennyi
harang zúg, templombasietők vidám lányszív epedő problémája oldódik
zaja, mint elhaló távoli zörej hang- meg e nevezetes perc tüzének titokzik az est csendjébe. Fohászra haj- zatosságában.
Szilveszter éj, búcsúzunk tőled el-"
lanak a fejek. Könny csillog a proletárok szemein, ki tudja, mit hozmult esztendő. Búcsúzunk az örömöktől,
a fájdalmaktól, a bánattól, a
az újesztendő. Bizakodás és remény
üli meg sziveinket. Fájó sebek be- csalódásoktól és várjuk az újabbat,
gyógyulását, az árvák könnyeinek a jobbat, hogy ugyanannyit csalódfelszáradását, a nyomor és a sze- junk... Igen, ilyen az élet — semmi
génység elmúlását imádkozza ezer sem új a nap alatt. Csak eszméink,
és ezer ajak. Mozgalmasak lettek a amelyek büszkén emelik-»Jel fejüket
szentesi utcák, a hajnalodó sötétség- és tüzet varázsolnak szemeinkbe, ha
ben itt-ptt felhangzik egy-egy bor- az új esztendő elé nézünk. Mert fágőzös kurjantás, itt-ott vidám lányok radhatatlan újév-várók vagyunkjelcsengő kacagása olvad a hóhullás- künkben a csalódások és a fájdalba, és a báltermek füstös, párás le- mak csak acélozzák a hitet és Ígévegője hangfogót tesz a hegedű síró retet érzünk a boldog újesztendő
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iránt, mer ennek is el kell jönni.
Milyen ünnepiek, milyen mások
tudnak lenni az emberek egy-egy
ünnep hangulatában, amikor nemcsak ruhát, hanem ünnepi lelket is
öltenek. S az ünnepi lelkek összhangjában a Szilveszter boldogságában milyen máskép látjuk a világot.
Legkedvesebb epizódom szereplője egy idős iparos volt, akinek talán legszebb lett a Szilveszter-estje.
Boldog, örömteli szívvel újságolta:
Hazajött a fiam! Könnyei csillogásában és egész lényének boldog valóságában úgy éreztem, hogy ez az
új év talán minden magyar anya
számára és a házaváró lelkek örömére meghozza a fiút, az apát, hogy
építeni tudjunk a demokrácia boldogulására és a dolgozik meghitt
őszinte kézfogására.
Bojtár

SPORT

Az ügyben eljártunk a Közellátási
Felügyelőségnél, ahol a következő
felvilágosítást kaptuk:
A Szentesi Lap újévi számában
A mezőgazdasági textiláruk elközölt „Öten voltak" cimü cikkben
osztását egy bizottság intézte, amelyIkerszülés (kettes) 11, ebből iker- olvastam a délmagyar birkózó csaHázassági statisztika fiú 3, ikerleány 5, ikervegyes 3.
nek tagjai Karácsonyi Ferenc, Erpatbajnoksággal kapcsolatban kissé
dei Mihály, Hankóczy Béla és Sző- Házasságot kötött
337
túlméretezett állításokat. Szomorú
ke Ferenc voltak. Ez a bizottság Vidéki vőlegény
Halotti
statisztika
41
uton halad a birkózás az biztos, az
megkapta a Kereskedők Egyletének Helybeli vőlegény
296 összes halálozás:
629 is biztos, hogy dr Papp László munlistáját azokról, akik az akcióban Vidéki menyasszony
31 Vidéki halálozás
100 kája is nagy hasznára lenne a szenrészt kívánnak venni. Ebből a név- Helybeli menyasszony
306 Vidéki elh.lt férfi
66 tesi birkózó sportnak. De az is bizsorból ez a bizottság egyetlen ke- Római katolikus pár
115 Vidéki elhalt nő
34 tos, hogy Kaliska Pál edző csak
reskedőt sem törölt, csupán az el- Református pár
73 Helybeli halálozás
529 most az egyszer nem tudott elmenni
osztási százalékot módositotta né- Róm. kat. református vegyes 120
Helybeli elhalt férfi
263 a csapattal betegsége miatt és már
hány esetben. A listában nem is
Róm. kat. ág. h. ev. vegyes
11 Helybeli elhalt nő
266 mindjárt az intéző ur az olvasó köszerepel annak a kereskedőnek neve,
Református ág. h. ev. vegyes
8 Helybeli róm. kat. féifi
108 zönség elé tárta minden buját baját.
aki a panaszos sorokat hozzánk
Református gör. kat. vegyes
1 Vidéki róm. kat. férfi
47 Holott tulajdonképpen az intéző urintézte. Igy a hibát nem a hatóságRóm. kat. gör keleti .vegyes
2 Helybeli róm. kat. nő"
123 nák volna a kötelessége a csapatot
nál kell keresni, hanem ha ilyen
Róm. kat. gör. kat. vegyes
2 Vidéki róm. kat nő
21 elvezetni a mérkőzésekre, Igy hiába
egyáltalán van, másutt.
Róm. kat. izraelita vegyes
1 Helybeli ref. férfi
143 dr Papp László és Kaliska Pál
Zsidó
3 Vidéki ref. férfi
9 igyekvő munkája ha nincs erőskezű
össze
Ágostai h. ev.
1 Helybeli ref. nő
135 intéző, aki fegyelmezetten
Megegyezés összesen:
109 Vidéki ref. nő
Anyakönyvi hírek
5 tudná tartani a birkózókat.
Református javára r. kat. részről 69 Helybeli ág. h. ev. férfi
Ugy látszik, hogy az illető ur, aki
7
Születés: Aradi Mária Piroska, R. kat. javára ref. részről
27 Vidéki ág. h. ev. férfi
7 azt a cikket irta, nem volt kellően
Horváth Erzsébet Etelka, Nemes Gör. kat. javára ref. részről
1 Helybeli ág. h. ev. nő
5 értesülve a dolgok valódi állásáról,
Vangel Gabriella Éva, Alexi László Ág. h ev. javára r. k. részről
3
pedig el volt
fogulva.
8 vagy
Béla, Győri Lajos, Dóczi Sára Lídia, R. kat. javára ág. h. ev. részvől 5 Vidéki ág. h. ev. nő
1 Ha jól lett volna értesülve, akkor
Klein György József, Czakó Emil R. kat. javára gör. keleti részről 3 Helybeli gör. kel. férfi
Vidéki gör. kel. férfi
2 bizonyára tudta volna azt is, hogy
Szilveszter István, Vígh Erzsébet, R. kat. javára izr. részről
1 Helybeli gör kel. nő
2 én és társaim miért nem mentünk
Szamosközi Éva Eszter, Bognár Éva.
2 el a délmagyar bajnokságra. Joggal
Az összes házasságok közül 2 Helybeli izr. férfi
Házasság: ifj. Molnár Sándor —
Vidéki izr. férfi
1 tiltakozhatom az ellen az állítás elesetben
a
polgármester
teljesítette
az
Maszlag Ilona, Német Vilmos —
Helybeli izr. nő
1 len, hogy fegyelmezetlenség az oka.
anyakönyvvezetői
tisztet.
Dóczi Jusztina, Kovács Sándor —
Helybeli unitárius férfi
1 Aki engem ismer a birkózás terén,
Vecseri Borbála, Lenkei József —
Németországban kötött házasság 5 I meretlen
1 az jól tudja, hogy én nagyon ritka
Székács Magdolna, Piti Ferenc — esetben jegyeztetett be.
esetben maradtam el valamelyik veröngyilkosság
11
Hajdú Irén, Böszörményi Antal —
senyről. De hi elmaradtam, akkor
Férfi
7
Gugyin Jolán, Dőmsödi Mihály —
Születési statisztika
Nö
4 annak nagyon komoly okának kelDömsödi Anna, Bihari Imre — Janlett lenni.
Balesei
21
kai Rozália, id. Török János — összes születés
782 Férfi
A város közvéleménye valóban
15
Berkecz Margit, ifj. Molnár István — Vidéki születés
108 Nő
tisztító munkát vár a Máv házatá6
Dopsa Róza, Kánvási Imre — Vin- Helybeli születés
674
jan. Mi versenyzők is. De a tisztocze Mária, Zöldi András — Darabos Élveszületett helybeli fiú
340
gatást nem a versenyzők sorai köMária, ifj. Kátai Pál Gábor — Sipos
vidéki
„
47
| zött kell megkezdeni, hanem elsőMagdolna, Virágos Ferenc — Táma„
heybeli leány
322
| sorban és legfőképpen a vezetők
dás Terézia.
vidéki leány
52
között. Legyenek fegyelmezettek a
Budapest I. január 3,
5
Halálozás: Surányi István 45 éves, Halvaszületett helybeli fiú
versenyzők, ha a vezetők sem fe„
vidéki fiú
4
Török László 64 éves, Cibolya La7 20: Reggeli zene. Hanglemezek. gyelmezettek.
„
helybeli leány
7 9: Rácz Tarlosi Pál cigányzenekara.
josné 38 éves, Grecsó Imre 78 éves,
Bors Imre.
„
vidéki leány
5 10.10: Operettrészletek. Hanglemez.
özv. Molnár Mátyásné Piti Erzsébet
Az „audtaiur et altéra pors" elve
94 éves, Kajtár István 9 napos, Római katolikus helybeli fiú 178 12.15: „Z ngfi zene — szines szó"
Varjasi Antal 46 éve«, Piti Ferenc
„
vidéki fiú
34 14.10: Az élet számokban. 14 20: alapján közöltük a fenti sorokat. Az
45 éves özv. Badár Is'vánné Siprikó
„
helybeli leány 170 Nép zerfi operarészletek. 15: Solochov igazságot altapitsák meg a sportolók
Julianna. 77 éves, Kelenczés Sándor
vidéki leány
37 a Csendes Don szerzője. 15 20: maguk.
79 éves, özv. Fazekas Bálintné Református helybeli fiú
151 Magyar nóták. Hanglemezek. 15.40:
Oönczi Sára 81 éves, özv. Gránicz
A Szentesi Munkás Torna Egylet
„
vidéki fiú
5 Bes/élgetés
Zearnay
Kálmánnál,
Antalné Pánczél Mária 56 éves,
„
helybeli leány
143 Pest megye főispánjává!. 16: Fú-vezetősége és választmánya f. hó
Sütő Sára Julianna 8 napos
3-an, pénteken délután 4 órakor az
„
vidéki leány
9 vós kamara/ene 17 70: Szakszer
választmányi ülést
Ág. h. ev. helybeli fiú
8 vezeti tanácsadó. 17 20: Szakszerve- Ipartesiületben
„
vidéki fiú
6 zeti hiradó 17.25: A Vöröskereszt tart Tek ntetM a tárgyalandó ügytk
Zongorát bérelek. Kossuth-utca
helybeli leány
5 közleményei 17 45: Sportközleme- fontosságára pontos és feltétlen
13/a szám.
„
vidéki leány
5 nyek. 18 „Liliom" külvárosi Itgenda megjelenést ker az Elnnkség.
Gyógydauer, hajfestés, szőkítés, Görög katolikus helybeli leány
2 het képben. 19.40: Faluhiradó. 19 50:
elsőrangú munka garanciával ZsemGörög keleti helybeli leány
1 A falurádió népfőiskolája. 2020: A
KöH/erkex/ió • Sima LAuztó.
bánál, Teleki Pál-u. 25.
1134
„
vidéki fiú
1 Radiózenekar játszik, vezényel FeFelelftn ftrerkes/tö S / ó k e F e r e n c .
Másfél háló és különféle hasz- Izraelita hHybeli fiú
3 rencsik János. 21.20: Hangos Hi
t*ek4os kiadó Nagy Mihály.
nált bútorok eladók Apponyi-tér
„
helybeli leány
1 radó. 22 20: M.t hallunk holnap?
Nyomta » . B a r á t s á g * nyomda kft.
23 szám.
,i
vidéki leány
] 22.30: Rádiovox világhiradó.
Kele»nt nyomlavrvewV Caernua L. Imre
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