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

Megjelenik hétfő kivételével
minden nap a reggeli órákban.

Altalános lefegyverzés
terve kerül megint szóoi. Valami
méla gondolkozás, valami fájdalmas
melankólia nehezedik az ember lelkire. amikor ezt a hirt olvassa. Hány adik eset ez. amikor a hatalmak
általános
békéről,
lefegyverzésről
beszélnek és ez a nemzedék már a
második borzalmas világháború után
áll meglépve és nehéz gondokkal
küszködve... Győztes és legyőzött
egyaránt. Nem akarjuk kélségbevonni
a hatalmakat képviselő államférfiak
becsületes jóakaratát, nem kétdkedtnk benne, hogy nincs a világnak
egyetlen nemzete sem, amely ne
akarná a világbékét, mert hiszen cz
a két világhábotú megtanított rá,
Minden népeket, hogy a háború hiába győzedelmes, mégis könnyet,
fájdalmat és nyomorúságot teremt.
A század elején 1900-ban támadt
az az ötlete az orosz cárnak, hogy
a világ nemzetei üljenek ö-sze békekonferenciára. Beszéljék meg, miképpen lehetne kizárni a háború lehetőségeit, miképpen lehetne bírói
döntésekkel kiegyenlíteni a nemzetek
között támadt diferenciákat. Egy pillanatra föllélegzett akkor a világ,
pedig akkor benki sem gondolt háborúra, de olyan rózsaszínű reménység fogta el az embereket, hinni
mertek benn»1, hogy nem lesz szó a
háborúról. És ugyanakkor, amikor
Hágában főiépült az úgynevezett
békepalota az orosz cár és a francia köztársaság akkori elnöke megkötötték a hármas szövetseg eilensá'yozására az orosz francia szövetséget, amelyről mindenki tudta, hogy
az Németország el en irányul, mert
tiiszen Németország iparosodása ekkor lendült óriási mértékben előre
é6 a német fiotta fejlesztése, a német hadsereg létszám emelése ugyanekkor ment végbe. Vagyis akkor
amidőn az első tanácskozás összegyűlt a világbéke biztosítására, Európa három nagyhatalma ugyanakkor kezdte meg az örült fegyverkezést, amely nem vezethet máshová,
mint az első világháborúhoz.
Az első világháború után Németországot és az úgynevezett központi
hatalmakat, Ausztriát. Bulgáriát, Törökországot és Magyarországot lefegyverezték, ezzel a lefegyverzéssel
szemben az úgynevezett Kisantant
államai óriási fegyverkezéshez láttak
de fegyverkeztek a franciák is, az
angol f.otta fejlesztés is lendületet
vett. És akkor megint megindultak
a béketanácskozások, lefegyverzési
konferenciák és mentül több szó
hangzott el a világbéke érdekében,
mentül színesebb szóáradat folyt a
lefegyverzés szükségességéről, annál
érültebb tempóban folyt a fegyverkezés Olaszországot Mussolini kerftetie hatalmába, a fasizmus a n *maeti érdek álarcában már a négyéves
gyermekeket
katonai
gyakorlattal
.nevelte*, mert Mussolin nak valami
•lyan hatalmas ország járt a fejében
amely, mint valaha Róma az egész
vHágot hnalma alá tudja szorítani.

Mussolini példáján indult el Hitler
a nemzetiszocializmus propagandájával, amely a „Djuschland Deutschland, Über Alles" jeligével a német
világhatalom megalapítását tűzte ki
céljául. Hitler és Mussolini először
farkasszemet néztek egymással, de
Gömbös Gyula összehozta őket és
az abeszin háború megvetette az
ágyát a második világháborúnak.
És most a Biztonsági Tanács el-

fogadta a lefegyverzésre vonatkozó
határozatot. A 'lefegyverzés gyakorlati keresztülvitelére bizottság kitűzését határozták el. A tudósítás azt jelenti, hogy a határozat egyhangú
volt. Az újabb fegyverkezési konferencia tehát megkezdődik. Most a
világ nemzetein van a sor, hogy ez
a konferencia sikerrel végezze munkáját. Mert nem egyes poli ikusok
nagyravágyása kell, hogy eldöntse a

világ jövendőjének sorsát, hanem a
népek akarata Reményünket táplálja
és növeli az a körü'mény, hogy a
Szociáldemokrata Párt Európa legtöbb államában kormányon van és a
testvérpárttal együtt a népek boldogulásának és a népek akaratának
érvényesülését elősegíteni, sőt biztosítani tudja. A népek nem csalódhatnak, a békeakaratnak diadalmaskodni kell.

Hivatalos jelentés
a fasiszta összeesküvésről
Kisgazdapárti képviselők játszottak az összeesküvők kezére
A belügyminisztérium jelenti, hogy
a reakciós földalatti összeesküvés
minden fontos mozzanatát tisztázták
a nyomozás adatai. Kiderült, hogy
1946 őszén megalakult a földalatti

fővezérség és a vezetéze alatt álló
fegyveres szervezkedés a köztársaság erőszakos megdöntésére csak
egyik része volt a szerteágazó földalatti mozgalomnak.

„Paraszt ne legyen képviselő"
A nyomozás megállapította, hf>gy
a társaság egyik törekvése a parasztságnak a politikai életből való
kiszoritása volt. Például Fitos Vilmos, a Parasztszövetség társadalmi
osztályának vezetője ezt így fogalmazta: „Paraszt ne legyei, képviselő".
Dálnoki Veress Lajos még 1944
augusztusában
Horthytól
írásbeli
meghatalmazást
kapott
és ezért
esett őrá a választás a földalatti
fővezér személyének
kijelölésénél.

Egy másik törekvésük az volt,
hogy a termelést szabotálják, az
újjáépítést akadályozzák és ezáltal
késleltessék a demokratikus köztársaság erősödését. Héder Jáno3,
a Parasztszövetség gazdasági és
szövetkezeti szaktanácsadója vallomásában beismerte, hogy a közösség tagjain keresztül
a parasztságot a beszolgáltatás megtagadására szólitotta fel.

Kisgazdapárti képviselők vezetőszerepe
A Kisgazdapárt és a Parasztszövetség meghódítására irányuló munkát Arany Bálint és dr. Saláta
Kálmán képviselők vezették. Megállapítást nyert az is,

hogy Saláta Kálmán nemzetgyűlési képviselőn kivfll
a Független
Kisgazdapárt
más képviselői is vezetőszerepet töltöttek be a köz-

Önálló községgé alakul
Cserekökény
A belügyminiszter értesítette a
vármegyét, hogy Kiskirályság községhez tartozó Cserebökény és terehalmi rész (vo t nagymágocsi), valamint derekegyházi különálló határrészek, a Szentes megyei városhoz
tartozó Mucsihát, Külsöecser, Pankota, Belsőecser, további Kaján egy
része, az Öcsöd kézséghez tartozó
Veresegyháza határrésze községgé
alakulnak.
Az új község jellege szervezetileg
nagyköz-ég. Neve Cserebökény. A
községgé alakulás időpontja 1947
március 1, melyről a vármegye ve-

zetője értesíteni tartozik a belügyminisztert.
Az alkalmazottak létszáma ideiglenesen van megállapítva 1 jegyző
és 1 írnok személyében. Az ideiglenesen megállapitott állások, csak
ideiglenes helyettesítés útján lesznek
betöltve.
Cserebökény községgé való alakulása következtében a Szentes városhoz tartozó Nagykirályság
és
Eperjes nevű határrészek Szentessel való területi összefüggésüket elvesztik.

t á r s a s á g ellenes földalatti
mozgalomban.
A Kisgazdapárt révén sikerült bejuttatni tagjaikat egyes
B-lisfázó
bizottságokba, sőt befolyásolni tudták a NOT egyik tanácsát is. Így
volt elérhető az, hogy több háború«
bűnös büntetését enyhítették, sót
nem egy esetben fölmentő ítéleteket
is hoztak.

Nyugatosoktól
a pénzt

kapták

A mozgalmat a nyugaton megbúvó reakciós erÖk pénzelték. Erre
a célra jelentékeny összegek érkeztek a földalatti mozgalom számára
idegen valutában, amelynek egyrészét sikerült lefoglalni.
Terhelő bizonyítékok és vallomások alapján szombaton ujabb
tiz őrizetbevétel történt.
Mind a tiz magasrangu minisztériumi tisztviselő.
Az eddig letartóztatottak száma 93,
további letartóztatások várhatók.

Súlyos ítéletet hozott
a hódmezővásárhelyi
uzsorabíróság
A Közellátási Felügyelőség hódmezővásárhelyi kirendeltségétől kapott értesülés szerint a vásárhelyi
uzsorabíróság egyes bírája Deics
Endre állatkereskedöt ötévi fegyházzal, Fehér István állatkereskedöt 3
évi fegyházzal és mind a kettőjüket
külön-külön 10 évi po'itikai jogvesztéssel, iparengedélyük megvonásával, szakmájukban 10 évre való
elhelyezkedés
megtiltásával
és
Csongrád vármegyének területéről
10 évi kitiltással sújtotta a közellátási minisztenöl kapott vásárlási engedélyekkel való visszaélés miatt. Az
elitéltek az ítélet ellen fellebbeztek.
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Határszemle
Járjuk be a szentesi határt abbó!
a. szempontból, hogy hol miiyen termelés volna a legcélszerűbb a többtermelés nagyfontosságú érdekeink
biztosítására.
Észak felől haladva
legelőször vegyük
számításba a
jaksori, tehenesi, tőkei részeket. Ez
a terület erősen magán viseli a szentesi határ jellegét, mert a jó szántóföldtől a leghitványabb
szikig,
vizállásos, léngenádas területtől a
magas partig minden megvan benne.
Történelmileg tudjuk, hogy a tőkei
Dinnyéshalom tövében kezdték termelni Szentesen a dinnyét, tököt,
dohányt és kukoricát termelni. A
tőkei legelőn juhnyájak jártak. Kelet
felé haladva találjuk Vekerzugot,
Vekerhátat, Belső- és Külsflecsert,
Kajánt. Ez a terület nagyobbrészt
mezőgazdasági területre alkalmas,
aL ecseri részek azonban, még a
belsőecseriek is, legelők voltak az
örökváltságig. A belsőecseri részen
voltak azok a kaszálók, amelyek
miatt az uradalommal nagyon sokszor került összeütközésre a sor,
mert az uradalom ráhajtotta ezekre
a részekre hizómarháit. Hékéd és
Nagy hegy a szőlő és a gyümölcstermelés helye volt. Pankota „rétszigetség" volt, amelyből
annak
idején csak a halom emelkedett Ki.
Mikor a pankotai vizállásokat levezették a Kórógyba, akkor emelkedett ki a vízből Mucsihát is.,
amely „öröktilalmas" lett amelynek
a büséri környéke dus kaszáló és
legelő volt. Eperjes és a királysági
részek szántók voltak. Dónát és
Derekegyházi oldal szántó föld volt,
Lapistó legelő, Fertő pedig mocsárterület, amely a mocsár lecsapolása
után ugyancsak legelő lett. Szentlászló uradalmi major volt, lelke a
szentest határnak, amelyen a gróf
Károlyi nemzetség minlagazdálkodása állt. A Nyomás szántóföld volt,
a Berek egyrésze szőlő, a Berekhát
szántó, a Bereklapos pedig kaszáló.
Az Alsó és Felsőrét vízjárás volt,
amelyből csak a Szent Hona hát
emelkedett ki. Ezt a részt a szentesiek kaszálónak használták.
Ha a határrészeket a mai állapotukban megszemléljük, meg kell
állapitanunk, hogy a többtermelés
szempontjából
körülbelül vissza
kellene állítani a régi termelési rendet. A tőkei volt legelőföldek, az
ecseri és mucsiháti legelők, a fertői
földek, de még a lapistóiak is legelőnek, kaszálónak valók. Az Alsó
és Felsőrét, amelyek ma jó szántóföldek a Kurca oldalon, ahol az
öntözés lehetősége fennált konyhakertészetnek való a többi részei
pedig váltógazdaságban
lucernát
kellene termelni. Derekegyházi oldal
kiváló szántóföld, amely azonban
kapás vetemény termelésére is nagyszerűen alkalmas és így a jövendő
szempontjából
ezen a
területen
lehetne berendezkedni
legjobban
iparnövények termelésére. A három
berek közül a Berkiszőlöt vissza
kellene állítani, míg a
mostani
legelőrészek csak legelőnek és kaszálónakvaló, itt ugyan szintén kifizetné magát a lucerna termelés.
A donáti rész, különösen az Ormok,
amelyek testvérei a nagyhegyi magasrészeknek csak gyümölcs
és
szőlő termelésre alkalmasak. Fertő
és Lapistó legelő, kaszáló és lucerna
termelésre alkalmas terület, (folytatj.)
— Felépitik a szegedi hidat.
A közlekedésügyi miniszter hozzájárult a szegedi hfdnak a 3 éves terv
keretén belül való felépítéséhez, de
Siégednek kell az építkezési költség
felét viselnie. Az alapépítmény munkáit már márciusban megkezdik.

megteremtése terén kifejteit, hogy
számunkra ezt a felejthetetlen tudományt juttatták.
Majd a résztvevők megtekintették
a kiállított tárgyakat és az ünnepség végetért.

Kiújult a magyar-csehszlovák vita
Jugoszlávia nem írja alá az olasz békét
Sulyok Dezső
Nemzetközi sajtóakció Magyarország kenyéraz összeesküvésről
ellátása ügyében - A z új amerikai külügyminiszter
A Kossuth Népe munkatársa beA magyar külügyminiszter legutóbbi nyilatkozatában kijelentette,
hogy Magyarország kívánja a feb. ruár 27-i népességcsere-egyezmény
i fenntartását és végrehajtását.
!
Élénk vita aíakult ki akörül is,
i hogy melyik fél szegte meg a l a k o s | ságcsere-egyezményt és e vita során
i a csehszlovák és különösen a szlo-

vák sajtó megint éles és barátságtalan hangon írt a magyar magatartásról. Tagadja, hogy az áttelepítések körül erőszakosságok, vagy
jogtalanságok történtek volna, de
óvatosan elhallgatja azt a körülményt, hogy maga az áttelepítés ténye már nem egyeztethető össze a
népességcsere-egyezménnyel.

Jugoszláv—olasz béke
Miközben az olasz miniszterelnök
Amerikában tárgyalt, Belgrád hivatalosan állástfoglalt az olasz békeszerződés ügyében. A jugoszláv helyettes külügyminiszter nyilatkozatot

adoít a francia hírszolgálati irodának,
amelyben kijelenti, hogy Jugoszlávia
nem írja alá az Olaszországgal kötendő békeszerződést.

A magyar kenyérellátás ögye
Erőss János közellátásügyi miniszter pénteken fogadta a külföldi
lapok tudósítóit, akik előtt részletesen vázolta Magyarország kenyérellátása terén fellépő nehézségeket és
az általános gabonahelyzetet. A mi-

niszter a külföldi lapok támogatását
kérte ahhoz az akciójához, hogy
Magyarország számára részben vásárlás útján, részben karitatív úton
külföldről szerezhessen kenyérgabonát.

Marshall
A világpolitika előterében még
mindig az amerikai külügyminiszterváltozás áll. A nyugati sajtó egyetért
abban, hogy Byrnes távozásának elsősorban belpolHkai okai vannak. A
brit sajtó két nagytekintélyű napi
lapja nem fogadja
ellenszenvvel
Marshall kinevezését, de mindkét
újság nyomatékkal rámutat arra a
veszedelemre, amely az amerikai kül-

t

politika mililarizálódását
eredményezi.
Élénken foglalkoznak az új külügyminiszter legutóbbi nyilatkozatával, amely a kínai kérdésről szól és
feltűnő a kinai köröknek az a megjegyzése, hogy Marshall nyilatkozatának értékelésénél figyelembe kell
venni azt, hugy az ő kinai megbízatása kudarccal járt.

szélgetést folytatott az egyetlen nagy
koalíción kívülálló párt a Szabadságpárt vezérével Sulyok Dezsővel
a most leleplezett nagyarányú föld
alatti köztársaság elleni szervezkedésül.
A belügyminiszteri jelentésekből
megállapítom — mondotta Sulyok —
hogy pártom tagjai távolállottak ettől az őrült mozgalomtól. Állást
foglalni a ^kérdéssel kapcsolatban
természetesen csak u egész ügy
nyilvánosságra kerülése után lehet,
a jelentésekkel kapcsolatban azonban már most is azt indítványozom,
hogy az összeesküvés résztvevőinek
elmeállapotát sürgősen vizsgáltassák meg.
Ezt mondotta Sulyok Dezső s a
magunk részéről csak annyit füzhe
tünk hozzá, hogy ugy a hang, mint
a jótanács kicsit ismerős.

Jugoszlávia

1 5 0 - 1 6 0 millió dollár érték«

iparcikket rendel
öt év alatt

M a gy a rországon

Bán Antal iparügyi miniszter fogadta a sajtó képviselőit és részletesen tájékoztatta őket a magyar-jugoszláv gazdasági megállapodásokról. Vasércszükségletünk mintegy negyedrészét, 250.000 tonna vasércet
hozunk be Jugoszláviából a szerződés és magánkompenzáció alapján.
I Behozunk nagymennyiségű fát, tanint, gyógynövényeket stb. Magyarország Jugoszláviának gyógyszereket,
orvosi műszereket, optikai anyagokat, gépeket, közlekedési eszközöltet
elfogta a csalót Ornyik Lajos cson- szállít. A szállítási egyezmény lehegrádi lakos személyében. Mint ké- tővé feszi Magyarország számára a
sőbb kiderült, hogy Ornyik Lajos fiumei kikötőberendezések és a közA magyar
ilyen fogásokkal az alföldi városok- raktárak használatát.
ban és falvakban adogatott el bú- tranzitárut négy hétig díjmentesen
zát és több ezer forintnyi előleget raktározzák. Jugoszlávia Magyarorvett fel. Természetesen minden al- szágtól öt év alatt mintegy 150—200
kalommal megszökött az előleggel. millió dollár értékben vásáról különJelenleg bünlajstromának összeállí- féle villamosberendezéseket, gépeket,
tása folyik és a napokban kisérik gépipari termékeket és szállítóeszközöket.
át a szegedi ügyészségre.

Nagystílű csalót fogott
a rendőrség

Szombaton feljelentést tett Filipcsei András tápiószentmártoni lakos,
hogy nála egy ismeretlen egyén jelentkezett és 40 forintos maximált
áron búzát adott el. Több társával
együtt rendeltek búzát mázsánkénti
5 forintos előleg lefizetése mellett.
Majd Filipcsei az ismeretlen egyénnel elindult Szentes felé, de a búzát
áruló ismeretlen Kunszentmártonban
megszökött.
A rendőrség rövid nyomozás után

Újra szabályozták

A háziipari tanfolyam
záróünnepsége
Bensőséges ünnepély keretében
zárult a népjóléti minisztérium kezdeményezésére városunkban is megrendezett háziipari tanfolyam.
Az ünnepségen elsőnek Ibolya
János, a Közjóléti Szövetkezet igazgatója szólt. Kifejtette, hogy ez a
most megirdult és oly nagy sikerrel
Végződött tanfolyam a munkanélküliség levezetését kívánja szolgálni.
Célja, hogy a munka fegyverét és
ezáltal nagyobb darab kenyeret adjon a résztvevők kezébe. Az a tény,
hogy a tanfolyam gyakorlati része
megvalósult, a résztvevők érdeme,
akik egy megélhetési a'apot szereztek maguknak, s az ő feladatuk az,
hogy ezt az alapot a Saját érdekükben a lehető legtökéletesebbre fejlesszék.
Utána Sár szegi József vm. szo-

ciális felügyelő emelkedett szólásra*
A munkanélküliség problémája —
kezdte beszédét — valamennyi államban, még a győztesek között is bekövetkezett. A béketermelésre való
áttérés hosszú évtizedes folyamat, s
ez a tanfolyam az ezt áthidaló átmeneti időszak nehézségeit van hivatva kiküszöbölni. A magyar népjóléti kormányzat nagy áldozatokat
hozott országszerte a cél megvalósításáért és a résztvevők valamennyien
eleget tetiek a becsületes munka és
a szorgalom követelményeinek, amiért köszönetem fejezem ki, — fejezte
be Sárszegi József. Majd Szani
Eszter a résztvevők nevében mondott köszönetet a vezetők pártfogásáért, különösen Ibolya János közjóléti szövetkezeti igazgató áldozatos
munkásságáért, amelyet a tanfolyam

#

a vágómarhák
felvásárlását s szállítását
A közellátásügyi miriszter rendelete szerint a jövőben szállítási engedélyt a vágómarhákra a közellátásügyi kormánybiztos elnökléséfel
működő elosztóbizottság adja ki a
gazdáknak, az állattenyésztési egyesületek javaslata alapján. A közellátásügyi miniszter felhívja a gazdákat, hogy vágómarhaszállltási kérelmeket ezentúl közvetlenül a Vármegyei Állattenyésztési Egyesületnél kell
benyújtani.
A Hús- és Zsíradékhivatal a már
beadott kérelmeket az illetékes állattenyésztési egyesületeknek megküld:, tehát a kérelmet nem kell újra előterjeszteni.
— Négy szociáldemokrata egyetemi tanárt jelöli a szegedi egyetem,
a svédországi tanulmányútra. Ezek
dr. Kanyó Béla, dr. Ivanovics György,
dr. Hámori Artúr és dr. Karádi István.

Belpolitikái helyzetkép
Ma január 14. Róm kat. Hilár pk.,
l/f vJestáns Bódog,
Vízállás jelenlés: Tisza 13-án 170, Kurca

W.

Hőmérséklet» — 10 fok
tdőjárásjelenlés: Déli, délnyugati szél,
«láltozó felhővel, helyenként hayas és ólmos eső. A hőmérséklet tovább süllyed.
ügyeletes gyógyszertárak i Januér 10—
'S-fg Szentessy és Kerekes.

Hangulat
Komor az égbolt. Beborult
egétzen. Nagy hideg nincs.
Reggel
hflt fokot mértünk. Kiegyezném rá,
hogy ennél ne legyen
hidegebb
januárban.
(Én is. Gépírónő.) A
szél fuj. Megborzongat.
A szobám
hideg. Se szombaton,• se vasárnap
nem fűtötték. Szerelmeden
simulok
a kályhához.
Ölelgetem. . Hiába,
éregszem. Ezelőtt husz
esztendővel
Mzégyeltem volna, ha ölelgetésnek a
kályhát választottam volna tárgyául.
Akkoriban bizony azzal hireskedlem,
begy éh a meleget nem birom, de
B szibériai hideget föl se veszem ...
És mikor idáig jutok,
valami furgsa érzés kerít a hatalmába...
hangulat... Télen hjdeg szokott lenni.
Gond és nyomorúság
sokszor
járt
együtt a tél fagyával.
De mégis,
nem ilyen volt az érzés, ami a hideggel és a téli nyomorúság érzésévet egyszerre fogta meg az embert.
Más volt a nyomorúság
és más
volt a régi ember. Idegenül néznek rám, mikor ezt mondom. Pedig
így van. A régi nyomorúság
nem
sikoltott, nem
sirt.
Szemérmesen
nyitotta kérő kezét —- és az irgalom, a segítés egyszerre
nyújtotta,
nem az alamizsnát, de a kiemelést
a nyomorból. Akkor kevesen voltak
a nélkülözők és a nyomorgók — és
aki segítésre nyújtotta a kezét, az a
Éele kamrából
vette az adományt,
mnit meg sem érzett. Ezeken
gondolkozom és szomorú
hangulathuliám csap keresztül rajtam. Ó, viszszajön-e még ez a világ,
amikor
kevesen lesznek a szegények és a
Hőség tudja őket kiemelni az éhség
és a hideg karjai közül. És előrenézek. Hallom a jövendő
dalát:
eljön a szociális igazság
korszaka
s az inség, a nyomor nem fog
dideregni, sem sirni közöttünk, (xa)
— A hadisegélyezettek f. hó
26-án délután 4 órától este 11 óráig tánccal egybekötött teadélutánt
rendeznek a demokratikus nőszövetség szentesi székházában, melyre
ezúton meghívják városunk egész
társadalmát.
— Makón éjszakai lovasrendőrök
akadályozzák meg az utcai falopásokat.
— Orvosok szakszervezete értesíti tagjait, hogy a ma esti összejövetel elmarad. Legközelebbi Összejövetel elmarad. Legközelebbi összejövetel csütörtökön délután 5 órakorlesz.
— A hivatásos zenészek szakszervezete f. hó 17-én, pénteken
délután 2 órakor a szakszervezeti
székházban tisztújító tagértekezletet
tart, melyre a tagok pontos megjelenését kéri a Vezetőség.
16
— Több szülő felkérésére január
hó 16 án d. u 4 órára szülői értekezletet hívok össze, melyre minden
érdekelt szülő feltétlen megjelenését
kérem. Tárgy: a téli tanítás kérdésének megoldása, beszámoló az inté2kedésekről. Gimnázium Igazgatósága.
— A bankjegyforgalom a Magyar Nemzeti Bank január 7-i kimutatása szerint a december 31-i
forgalommal szemben 3.2 millió forinttal 970 8 millió forintra emelkedett.

Magyar-jugoszláv tárgyalások kezdődnek
Megélénkül a belpolitikai élet
A kormány tagjai Nagy Ferenc
elnöklésével minisztertanácsot tartottak, amelyen Bán Antal elvtárs,
iparügyi miniszter beszámolt a magyar-jugoszláv árucsere egyezmény
részleteiről. A minisztertanács felhatalmazta az iparügyi minisztert, hogy
lefolytassa a január 15 én Budapesten kézdődö jugoszláv-magyar tárgyalásokat, amelyeken megállapítják
az ötéves külkereskedelmi terv és
gazdasági együttműködés alapjait.
Rónai elvtárs kereskedelemügyi
miniszter javaslatára rendeletet fo-

gadtak el, amely a kereskedelmi és
iparkamarai választások megtartásának végső határidejét július 30-ban
állapítja meg. Bejelentette' a kereskedelmi miniszter, hogy a magyarszovjet árucsereforgalmi megállapodás december 31-én lejárt, de folynak a meghosszabbításra irányuló
tárgyalások. Amig a végleges megállapodást
megkötik,
kéthónapos
ideiglenes megegyezés jött létre. A
Szovjetunió
Győrben konzulátust
állit fel.

Megkezdődik a munka a belpolitikában
Ezen a héten szőnyegre kerülnek
a régóta megoldásra váró kérdések.
Tárgyalások kezdődnek, amelyeknek
során feltétlenül szóbakerül a közoktatásügyi tárca sorsa is. Ismét

felvetődött a tárcacsere gondolata is,
mert a Parasztpártnak továbbra sincs
elfogadható jelöltje a közoktatásügyi
tárcára.
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Ország - Világ
A makói UNRRA csomagok szétosztásánál igazságtalanságok történtek.
New-Yorkba« meghalt Ábrahám
Pál a hires zeneszerző.
Letartóztattak egy baranyai földbirtokost, mert agyonlövetett egy
partizánfőhadnagyot.
Auer Pál párizsi magyar követ
Clevelandba utazott a nemzetközi
ügyek intézetének ülésére.
Károlyi Mihályt Pécs város díszpolgárává avatták.
Sztrájkba léptek az angol szállítómunkások.
Debrecenben katasztrófális a szénhelyzet.
Eddig
vissza.

S-lg.

3 napig 1

Nem uagyunk egyedül
Amerikai filmalkotás. A film művészet kimagasló eseménye.

Magyar és jugoszláv államférfiak
hétvégi eszmecseréje Kelebián
Győztes és legyőzött országok államférfíainak
eíső baráti tanácskozása.
Szombaton reggel a magyar politikusok népes csoportja utazott Kebiára, a magyar-jugoszláv határa. A
társasutazáson résztvett Nagy Ferenc
miniszterelnök, Bán Antal iparügyi
miniszter, Bárányos Károly földmívelésügyi miniszter, Farkas Mihály
a Kommunista Párt egyik vezetője
— az említett politikusok környezetének több tagja, minisztériumi vezető tisztviselők és párt funkcionáriusok. Az utazás célja: hétvégi pihenés ami más szavakkal azt jelenti,
hogy a magyar politikai élet vezető
tényezői a hét végét sem a pihenésnek szentelik, hanem a vasárnapokat
és ünnepnapokat is arra használják
fel, hogy távol a hivatalos élet zajától, barátságosabb
környezetben
igyekezzenek megoldani azokat a
problémákat, amelynek a hétköznap
ridegebb légköre kevésbé kedvez.
Ez alkalommal azonban nem belpolitikai kérdések
megvitatásáról
van szó. Ez mindjárt az indulásnál
is látszik. A társasághoz szegődtek
ugyanis a budapesti jugoszláv miszszió tagjai is, akik együtt utaztak
Nagy Ferencékkel. Kelebián azután
a népes együttes további résztvevőkkel bővült:
Belgrádból több politikus társaságában megérkeztek Petrovics, Kidrics és Vcszelinov jogoszláv miniszterek, akik magyar kollégáikkal töltik együtt a weekendet.
A két szomszéd állam vezető politikusainak együttes hétvégi pihenője méltán nemzetközi feltűnést fog
kelteni. Kétségtelen ugyanis, hogy
ezt az alkalmat mindkét fél felhasználja erra, hogy szóvá t^gye a két
országot kölcsönösen érdeklő kérdéseket. Feltűnő ez a találkozás, mert
ez az első alkalom Európának ezen
a részén, hogy különböző országok

miniszterei hivatalos jellegű tárgyalásokon kivüli baráti eszmecserére
üljenek össze, amikor győztes és
legyőzött országok minisztereiről van
szó. Az egész gesztus a jugoszlávok
részéről egyébként egyenes folytatása annak a szellemnek, amely
Magyarország iránt már Párizsban
is megnyilatkozott és annak a nagyvonalú nemzetiségi politikának, amelyet Jugoszlávia a határai között élő
magyarok javára folytat.
A kelebiai találkozás előkészítése
kótségkivül Bán Antal iparügyi miniszter érdeme, aki nemrég befejezett belgrádi útjáról nemcsak nagyszerű gazdasági megállapodásokat
hozott haza, hanem igen jó baráti
kapcsolatokat is. A kelebiai weekend nyilvánvalóan a belgrádi ut utórezgése. Egy jugoszláv gazdasági
küldöttség egyébként már e hónap
15-én Budapestre érkezik, hogy még
jobban kiszélesítse kormányunkkal a
belgrádi megállapodásokat. A magyar-jugoszláv kapcsolatok folyamatossága tehát egyelőre nem szakad
meg.

Nyáron pótolják
a nyári szénszünetet
Hivatalosan közlik, hogy 196 tanítási napot az idei tanévben azokban az iskolákban is meg kell tartani, amelyekben a
szénszünetet
meghosszabbították. Ezeken a helyeken az iskola szorgalmi idejét a
nyári hónapokra is ki kell terjeszteni.

Forint a fegyvered !
Védd meg az árakat 1

3

450

ezer

nyugatos tért

A főváros a lakbérek 20 százalékos mérséklését kéri.
Meghalt Londonban Mannheím
Károly, a világhírű magyar szociológus.
Müvészhetet
ban.

rendeznek

Újjáépítik a

Sopron-

bajai Dunahidat.

Bezárják a bukaresti mulatókat.
Budapesten
verrejtegetőt.
Erdélyben

letartóztattak 8 fegytífuszjárvány

ütött ki.

Állami mezőgazdasági gépszolgálat létesül.
Halálraitélték egy szabadkai gyár
feketéző igazgatóját.

Rendőrségi hirek
A szentesi rendőrkapitányság közli
hogy a fasiszta könyvek beszolgáltatásának utolsó határideje január 30.
A könyvek jegyzéke megtekinthető a
lapok kiadóhivatalában. Január 20-a
után a rendőrség házkutatásokat fog
tartani és a fasiszta sajtótermékek
rejtegetői súlyos büntetésben részesülnek.
Találtak
és beszolgáltattak a
rendőrségre 1 db, termofort és I
db. báránybéléses sapkát. Igazolt tulajdonosaik átvehetik a rendőrség I.
em. 8-as számú szobájában.
Gál István és Gál Teréz szentesi
lakosok 58 kiló lisztet akartak szállítási engedély nélkül elszállítani,
az állomáson szolgálatot teljesítő
rendőrőrszem leigazolta őket és előállította a rendőrkapitányságra. Az
eljárás megindult.

SPORT
A Szentesi MÁV Sport Egyesület
birkozószakosztálya ma délután 5
órakor tisztújító közgyűlést tart a
vasútnál. Kérjük a t8gok ponlos
megjelenését! Vezetőség.

Fajósftahén 12 éves é i agy
7 hónapos Clszóborju ela d ó vagy anyajuhokért el-

cserélendő, Lázár Vilmos u. 17 szám,

4
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— A Városi, Vármegyei és
Községi Alkalmazottak szentesi
szakszervezete 1947. évi január hó
18-án fél 12 órakor az összes
VAOSz szakszervezeti tagok részvételével csongrádvármegyei kongreszszust tart a városháza közgyűlési
termében. (9 órakor előértekezlet a
meghívottakkal.) A közgyűlésen Szamai Lajos központi főtitkár és Seprényi Sándor h. főtitkár is résztvesz
Budapestről. A vezetőség kéri a tagokat, hogy mindenki pontos időben jelenjen meg.
— A B lista revíziós bizottság
tegnap délután 6 órakor tartotta
utolsó ülését.
— Budapest után Pécsett is bevezetik a kukorica napokat.
— A békés megyei újkígyósi
majorban 104 éves korában halt
meg Magyarország legöregebb em
bere.

A jóvátételi (búza) kötvények
kiosztása

Hirdetmény
A Magyar Honvédelmi Miniszter
Urnák 24.000/1946 Eln. közig sz
rendelete értelmében felhívom u*
1926. évben született mindazon hadköteleseket, akiknek állandó lakóhelyük Szentes m. város területé«
van, hogy f évi január hó 13. nap
jától 17. napjáig a városi katoniügyosztályon (városháza 46) az 1939
évi II. tc. 177. § ban előírt büntetés
terhe mellett személyesen jelentkez
zenek. Távollévők írásban is jelentkezhetnek.

jelentkezniök a kötvényekért. A központi pénzügyi hatóságok legutóbb
80 millióforint értékű kötvényt küldtek ki a pénzügyigazgatőságokhoz.
A gazdák azonban eddig csupán ötmiiló forint értékű kötvényt vettek
át, nyilvánvalóan azért, mert nem
tudnak erről a lehetőségről. A kötvények átvétele a mezőgazdasági
képesség értékét szolgálja; a kötvéSzemélyesen jelentkezők személynyek búzaériékre szólnak, 4 száza- azonossági okmányaidat (születési
lék kamatot hoznak és az állam házassági anyakönyvi kivonatukat
azokat előreláthatólag 1948 végéig iskolai bizonyítványukat, segédlevebeváltja.
lüket stb.) hozzák magukkal. A^
írásban jelentkezők pedig összes
személyi adataikat, (születési év. hó
nap, születési hely, iskolai végzettség, fog alkozás, szülők neve, állani.
tartózkodási hely: ulca és házszátr.
vagy külterületi határrész és lanya1. Felvilágosító előadások és községek közellátási hivatalainál. szám,) tartoznak bejelenteni.
Felhivom az 1926 évi születésé
a beszolgáltatásra kötele- Az ellenőrzések során az említett
zett gazdálkodók részére. közellátási hivatalok ügyintézését és hadköldezetteket aira, hugv a papöltés
papjelöltek, örökölt mezőgazdaA Közellátási Felügyelőség meg- a közellátási minisztérium kötelékébe tartozó tisztviselők ügyhtizgal- ságok birtokosai, családfenntartók
Kedden, 14-én este 6 órakor győződött arról, hogy sok esetben máf vizsgálják felül és egyidejűleg több katonát adó családok (egyes
rendőrség. Pártszékház. Előadó: Er- a gazdák nem ismerik pontosan a helyi ellenőrzéseket és panasznapo- tágjainak ós a földbiriokieíorm scbeszoigáltatási
kötelezettségre vodei Pál.
natkozó közeilátási
rendeleteket. kat tartanak, ahol módot adnak.a rán földhözjuttatotlak tekintetében
Szerdán, 15-én este 6 órakor Miután ezekből a rendelet — isme
lakossagnak, hogy a közellátási vo- megállapított kedvezmények vala re
Kunfi Gárda. Pártszékház. Előadó reti hiányokból a gazdálkodókat natkozású sérelmeiket előadják. Az lyikére való igénylésük esetén keii£
dr. Solti László.
sniyos köve kezmény érheti mosi a elintézhető panaszok ellenőrzése és okmánnyokkal felszerelt kérvényükéi
a fősorozás kezdetéig at összeírás
elszámolások előtt kivizsgálási még a helyszínen meg
Csütörtökön, 16-án. este 6 órakor beszoigáltatási
helye szerint illetekes iőszolgabi.óMÁV üzemi pártsz. Vasutas otthon. a Közellátási Felügyelőséf a vár- történik.
megye minden egyes községében
5. A beszolgáltatás január nál, városokban a polgármesternél
Előadó dr. Boros Kálmán.
igy
a Szentes m. város katonaügyés városában fel világosi tó értekezhavi százalékos eredménye.
Pénteken, 17-én este 6 órakor leteket tart, ahol a gazdák előít isosztályánál összeirottak a városi ikA
Közellátási
Felügyelőség
beér
párteste a pártszékházban. Előadó merteti jogaikat es kötelességeiket.
kezett jelentések alapján összeállí- tató hivatalnál (váiosháza 54 szoba)
Mosonyi László. Hűbériség kezdetéA Felügyeiőség ismételten fel- totta Csongrád vármegye és Hód- nyújtsák be.
től a földreformig.
hívja a gazdatáisadalmat, hogy be- mezővásárhely thj. vátos január havi
Akik az összeírás idején való laszolgáltatási lapjukkal haladéktala- beszoigáltatási eredményét, ami sze- kóhelyükről később elköltöznek és
Szociáldemokrata Párt rendőrségi nul, vagy a nyilvántartó hatóság
üzemi pártcsoportja, kedden este 6 felhivása szerint jelenjenek meg a rint az emiitett törvényhatóságok az új lakóhelyük nagy távolsága miegyüttesen kenyérgabona beszolgil
att már az új lakóhelyükön óhajtaórai kezdettel üzemi pártestet tart
körzeti nyilvántartóknál, hogy eddig tatás terén 62 százalékot, burgonya
nak sorozásra előállni, erre irányuló
Előadó: Erdei Pál.
beszolgáltatott terményeiket jóváír- beszolgáltatás terén 17 százalékot, kérelmüket az eredeti osszeirási hehassák.
olajosmag
bszolgállatás
terén
43
lyük
szerint illetékes főszolgabírónál
Szociáldemokrata Párt női cso2. 4 vagon szarvasmarha százalékot és élőállat beszolgáltatás városban polgármesternél a fősoroportja ezentúl minden második kedszállítására
kapott enge- terén 71 százalékot értek el. A be- zást megelőzően kell benyujtaniok
den tart női pártestet. így a legködélyt Csongrád vármegye szolgáltatás mértéke az előző hó
Aki a hadkötelezettséggel Összezelebbi női pártest folyó hó 21-én
naphoz viszonyítva kenyérgaboná- függő bejelentési, illetve jelenkezés*
és Hódmezővásárhely.
kedden esten 6 órai kezdettel lesz.
A Közellátásügyi Miniszter újból nál 7 százalékkal, burgonyánál 6 kötelezettségének teljesítését elmu százalékkal, olajosmagnal 6 százaSzociáldemokrata Párt MÁV. üze- szabalyozta a szarvasmarha szállí- lékkal, élőállatnál 33 százalékkal lasztja az 1939. II. tc. 177. § a értelmében kihágást követett el és kétmi csoportja folyó hó 16 án csü- tási engedélyezésének módját. A jö- emelkedett,
hónapig terjedhető elzárással, illetótörtökön este 6 órakor a szokott vöben a törvényhatóságok részére
6. A közigazgatási árelő- 'eg egy évig terjedhető elzárássá:
helyen üzemi pártestet rendez Elő- heti, illetve havi kontingenseket áladók egységes irányítása. büntetendő. A vonatkozó törvények
lapítanak meg, amely keretnek a
adó: dr. Boros Kálmán.
gazdák között történő felosztásáról
Az ár- és gazdasági ellenőrzés és rendeletek nem tudása nem mentó
Polgármester
Szociáldemokrata Párt közkórházi egy külön erre a célra összehívott hatékonyabbá tétele érdekében a kör üímény.
Közellátási Felügyelőség rendszereüzemi szervezete 16 án csütörtökön bizottság gondoskodik.
Csong-ád varmegyének és Hód- sen hivatalos közleményt ad ki a
este 7 órakor üzemi pártestet tart.
közigazgatási
árelöadók
részére
mezővásárhelynek a közellátási mi
Előadó: Szőke Ferenc.
Anyakönyvi hírek
nisztérium f. hó 20-ig történő le- amelyben szabályozza az ár- és gazSzületés: Patai Mária, Pordena
Szociáldemokrata Párt OT1 üzemi szállításra, összesen 40 db szarvas- dasági ellenőrzés gyakorlati végrepártszervezete folyó hó 18-án az marhát és 10 db bikát engedélyezett. hajtásának módját, ismerteti az e Gyula, Kollár Mária Magdolna, Sze
OTI széksáznál üzemi napot tart
3. Mezőgazdasági
textil tárgyban kiadott kormány intézkedé- keres György, Sándor László, Vendseket és ezekkel kapcsolatban is lóczki Lajos, Hati Juliánná, Molnár
d. u. 1 órakor. Előadó: dr. Mijó
akció.
J
János.
József, Aradi Antal, Török László
A Közellátási Felügyelőség koráb- végrehajtási utalásokat ad
Mihály, Szamosközi Jolán, Szanda
ban bejelentette, hogy a beszolgálMária, Szalmási Éva Ella, Béni
Szociáldemokrata Párt villamosmű tatás elősegítése érdekében a KözMária, Ruttkay László, Udvardi Báüzemi pártcsoporlja folyó hó 15-én ellátásügyi Minisztérium 20000 mélint.
este 6 órakor üzemi párteslet tart
ter textláru rendkívüli segélyt adott
Előadó: Pintér Győző.
Házasság: Abonyi Tóth J ó z s e f Budapest I. január 14.
a megye törvényhatóságainak.
7.20. Reggeli zene. 7.30: A Ma- Kosztolányi Erzsébet, Torna Mihály
A kiutalt textiláruk tegnap megSzociáldemokrata Párt 17-én pén- érkeztek és abból Hódmezővásár- gyar Zsidók Országos Társadalmi -Pataki Erzsébet, Német Mihály—
teken este 6 órakor a PártszékházEgyesü'etének ájtatos félórája. 8- A | Kispál Katalin, ifj. Varga J á n o s ban pártestet tart. Előadó: Mosonyi hely 6000 m, Szentes 2500 m, Cson- színház és a gyermek. 9: Cigány- | Balázs Margit.
grád 2500 m, Kistelek 1000 m
László.
Halálozás: Hun Katalin 31 éves,
12 45- í
Magyartés 500 m, Pusztaszer 1000 muzsika. 12.15: Jazzhármas
m, Sövényháza 1000 m. Algyő 1000 Ezüst forint - réz fillér. 13. Köny- Dósai Ferenc 73 éves, Kis János
84 éves, Siklósi Károlyné Kiss Éva
? L ? í t ö m ö s 5 0 0 m» Pusztamérges nyű melódiák. 13.20. Egy romanti
21 éves, özv. Sinkó Jánosné Santu
1000 m, Sánnorfalva 1000 m, Tápé kus magyar szabadsághős. 13 40
Mátyás Mária énekel. 14.10. Hogyan Anna 78 éves, Berényi Bálintné
1000 m, KisKundorozsma 1000 m
Csanytelek 500 m juttatásban ré- leit Jinikából dadogó. 14 30: Kiss Pusztai Rozáüa 66 éves Győri Lae g y női k e r é k p á r ,
szesült.
Ferenc hegegül. 15: Szövetkezeti ne- jos 20 napos, Racz Lajos 50 éves,
f e s t m é n y e k eladók.
A textilárut teherautón szállítják gyedóra. 15.15; Rádióiskola. 16: Vo- özv. Paksi Sándorné Irházi Mária
nósnégyes játszik. 17.10: Párthiradó. 71 éves, Regőczy János 82, özv.
az e g y e s k ö z s é g e k b e , ahol a 7 o k n a k
7 30: A Vöröskereszt közleményei. S abó Ferencné Vinkovits Erzsébet
Érdeklődni:
szétosztása azonnal megkezdődik.
18: Hétszínvirág. Előadás. 18 15: 83 éves, Gágyor Mihály, Kanász N.
4. A Közellátási Felügye
Mesék
a némafilmről. 18.45: VilagBálint 57 éves Molnár Róza 2 naJózsef Attila-u. 18 sz.
lőség ellenőrzései a közhlradó. 19: Ady-emlékek.
19 30
pos, Szerencse Gábor 1 napos.
• ségi és városi közellátási Szeretlek téged álomvilág, 20: Him o « l mellett a korcsmában.
hivataloknál.
20 20: A rádiózenek jr játszik.
Főszerke«z tő « Sima László.
A Közellátási Felügyelőség elő- 1^40: Angol nyelvoktatás. 22 30Felelős"szerkesztő : Szőke Ferenc.
Mosónót f e l v é s i a „ P o t ó f i " adói és ellenőrei megkezdték szoká- Magyar
előadók tánclemezeiből 23 :
Felelős kiadó: Nagy Mihály.
sos havi ellenőrzéseiket a városok Orosz mesterművek.
Nyomia a . B a r á t s á g ' nyomda kft.
A parasztság 1945 ben és 1946
közepéig jóvátételi célokra és a Vörös Hadsereg ellátására terményeket
és állatokat szolgáltatott be. A kormányzat úgy határozott, hogy a beszolgáltatott tera.ényck és állatok
értékét búzaköt vénnyel egyenlítik ki.
A forint bevezetésével azután megállapították a búzakötvények forintértékét. A mezőgazdaságnak járó
kötvénymennyiség mentegy 260—
280 millió forint. A kötvényeket a
pénzügyigazgatóságok útján bocsátják a parasztság rendelkezésére, s az
érdekelt gazdáknak személyesen kell

Közellátási tájékoztató

Párthirek

3 vagon terméskő

frielős nyomdavezető

Csernus L. Imre

