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bás szerint. 

TELEFON! 301 SI 

Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

Százmillió forint 
Mistéth Endre a letartóztatott 

építésügyi miniszter, amint a fővá-
rosi lapok közlik, anyagi támogatás-
ban részesítette az összeesküvőket. 
Elmondják a közmű nkatigyi minisz-
tériumban megfordult emberek, hogy 
aktatáska számra vitték onnan a 
pénzt reakciós bankigazgatók, nem 
gazolt gyárosok és vállalkozók. 

A közmunkaváltság terhét az egész 
ország dolgozó lakossága súlyosan 
érzi. A keservesen megkeresett né-
hány fillérből jelentős összeget kell 

• havonta erre az adónemre befizetni. 
Atok és szidalmak serege száll a 
kormány és a hatóságok felé, ami-
kor a munkás, a kisfizetésű tisztvi-
selő, a rosszul kereső kisember, 
hosszú ácsorgás után a közmunka-
válságot befizeti. Ezekből a szidal-
makból, mondjuk meg őszintén sok-
kal több jutott a munkáspártoknak, 
a munkáspárti vezető politikusoknak, 
mint a polgári pártokhoz tartozókra. 
9 mi derül ki? Azokat a filléreket, 
amelyekből a rombadőlt országot 
kellene felépíteni, a hidakat, amelye-
ket a német barbarizmus röpített a 
levegőbe, a gyárakat, amelyeket a 
nyilasok ^ettek tönkTe és a ma nyu-
gaton dőzsölő nagytőkések ürítettek 
ki, a magyar mezőgazdaságot, amely 
felszerelés nélkül áll, s rongyokban 
didergő munkásokat kellene felru-
házni, ezt a pénzt a múltból magu-
kat átmentett Mistéthek, a köztár-
saság megdöntésére fordítják. 

Vájjon létezik-e a földkerekségen 
ebhez fogható aljasság, vagy őrült-
ség ? Az emberek nem tudnak, vagy 
nem akarnak gondolkodni ebben az 
országban. Nem az emberek, hanem 
egy retegnek képviselői, akik amint 
az ma napfényre kerül nem a ha-
zát akarják megmenteni, nem a ma-
gyarságnak fájdalmait akarják orvo-
solni, hanem pusztán és kizáróan 
a maguk egyéni sikereit biztosítani. 
A Mistéthek előbb államtitkári és 
miniszteri székekre vadásztak, azu-
tán láttak hozzá az összeesküvéshez, 
s a Szentiványi Domokosoknak az 
elvesztett pozíció hiányzott s ezért 
kellett szervezkedni. 

Vájjon kinek ártottak ? Csak a 
magyar népnek. A dolgozó kisem-
bereknek, akiknek filléreit elsibolták. 
De ártottak, vagy legalább is árt-
hattak másoknak is. Az ország a 
vesztett háború terheit nyögi, pana-
szok és siránkozások özönét hallja 
az ember nap, mint nap. A foglyok 
hazatérését várjuk, a gazdasági ter-
hek könnyítéséért teszünk erőfeszí-
téseket. vájjon joggal várhatjuk-e 
ezeknek a kívánságainknak teljesü-
lését, ha a győztesek azt látiák, 
hogy ebben az országban a demo-
kratikus kormány egyik minisztere 
annak a kormánynak minisztere, 
melyet a nagyhatalmak elismertek, 
amelyet egyszer már akként dekla-
ráltak, ho^y alkalmasnak látják a 
múlttal való szakításra, és biztosíté-
kát látják benne annak, hogy ez az 
ország nem jár már azon az uton, 
amely haladó és szabadságszerető 

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

Az összeesküvés 
fantasztikus fejleményei 

Békeffy László és Bakách Bessenyei György a külföldi szervezők 
között — Megtalálták a Magyar Közösség névsorát 

A letartóztatott Mistéth Endre be-
ismerő vallomásából kiderült, hogy 
mint egykori diákvezér tagja volt 
Mistéth a Szent István Bajtársi 
Egyesületnek. Már diák korában 
gondosan ápolta jobboldali kapcso-
latait. Hangos tivornyákon vett részt 
s ezt a szokását miniszter korában is 
megtartotta. Legismertebb alakja volt 
a budapesti lokáloknak és nem volt 

nap, hogy többezer forintot ne vert | 
volna el barátaival együtt. | 

A Magyar Kollégiumok Egyesü- j 
letének fővédnöke volt Saláfc Kál-
mánnal együtt. Óriási anyagi támo-
gatást nyújtott a védnöksége alatt 
álló kollégiumoknak, amelyekkel az 
ifjúságot igyekezett a jobboldali gon-
dolat számára megnyerni. 

Letartóztatták a Független Ifjúság főtitkárát 
Az előkerült bizonyítékok alapján 

az államvédelmi osztály őrizetbe 
vette Imre Lajost, a Független Ifjú-
ság főtitkárát. Kiderült, hogy Imre 
jelentős pozíciókat akart szerezni az 
összeesküvőknek. 

A magyar közösség a gyanúsítot-
tak vallomásából kitűnően távol tar-
totta magát a Nyilasoktól s kizárólag az 
1919—20* as idők ébredő és ellen-
forradalmár rétegeit akarta beszer-
vezni. Megállapították, hogy Sós 
Géza kültgyminiszteri tanácsos ve-
zetésével állandó kapcsolatot tartottak 

fenn az összeesküvők Bakách Bes-
senyei György volt követtel; aki 
Svájcban ma is vezetője a Horthy 
barát politikusoknak. Bakách és Sós 
környezetéhez tartozott Békeffi László 
az ismert színpadi iró is, aki depor-
tálásból való kiszabadulása óta kül-
földön tartózkodik, bár módja lett 
volna Budapestre visszatérnie. Bé-
keffy képviselte azt az állítólagos 
„demokrata" vonalat, amely a Horthy 
emberekkel kívánta új alapokra fek-
tetni Magyarország bel és külpoli-
tikáját. 

A kisgazdapárti képviselők szerepe 
A Népügyészség Saláta Kálmán 

és Jaczkó Pál kisgazdapárti képvi-
selőket kérte ki eddig a mentelmi 
bizottságtól. Ellenük olyan vallomá-

sok hangzottak el, amelyek szenzá-
ciós részletekben bővelkednek. De-
rajtuk kivül Vörös Vince, Horváth 
János, Vattai László, Gyulai László, 
Kiss Sándor és Hám Tibor kisgazda 
képviselők is erősen gyanúsithatók. 
A kisgazdapárt politikai bizottsága 
háromtagú bizottságot küldött ki 
ezen képviselők szerepének tisztá-
zására. ^ 

Súlyosan érintve van az a össze-
esküvésben a Parasztszövetség is, 
amelyet oly fennhangon deklaráltak 
a parasztegység megvalósítójának. 
A Szövetség teljes tisztviselői kara 
— amint ezt Dobi István kisgazda 
miniszter nyilatkozatából kitűnik — 
részes az összeesküvésben és így 
azonnal eltávolítják őket. 

Tárgyalás február 15-én 
Az államvédelmi osztály az össze-

esküvés ügyében befejezte a nyomo-
zást és áttette az iratokat a Nép-
főügyészséghez, ahol már hozzálát-
tak a vádirat elkészítéséhez. A fő-
tárgyalás Jankó Péter elnöklete alatt 
február 15-én kezdődik, és előrelát-
hatólag egy hónapig tart. 

mozgalmakkal visszaidézzék a 19-es 
eseményeket, mert a munkásság 
sokkal nagyobb éiettséggel rendel-
kezik, sem, hogy ez megtörténhes-
sen. Hiába suttogják a viszályt, 
igenis egységesek vagyunk akkor, 
amikor a munkásosztály megvédé-
séről van szó. Kiállunk a porondra 
eltávolítjuk ezeket az urakat. S ha 
kell, a munkásság kimegy az utcára 
de ebbe nem lesz köszönet. A mai 
Lakos üggyel kapcsolatban pedig 

azt üzenjük, hogy Lakosék 
és a többiek nagyon vigyáz-

zanak ebben a városban. 
Legélesebben követeljük az 
összeesküvők halálbünteté-

sét. 
Mert a két munkáspárt nem fog letérni 
arról az útról, amely a demokrácián 
keresetül a szocialista társadalom 
megvalósítása felé vezet. 

Szavai után 
Erdei Mihály 

nemzetgyűlési képviselő szólott és 
kiemelte, hogy a Baloldali Blokk az 
egyetlen pillér, amelyre támaszkod-
hat a magyar demokrácia. Láthatjuk 

A szentesi munkáspártok 
az összeesküvők kíméletlen 

megbüntetését követelik 
A köztársaság elnökének és a szentesi Kisgazda Pártnak 

határozati javaslatot jutattak el 
Tegnap hatalmas tömeg gyűlt 

össze a színházteremben, ahol a 
munkáspártok naggyülés keretében 
a legerélyesebben követelték az ösz-
szeesküvők kíméletlen megbünteté-
sét. 

A gyűlésen elsőnek Szilágyi János 
beszélt a Nemzett Parasztpárt nevé-
ben és kijelentette, hogy pártja 
azonosítja magát a Magyar Kommu-
nista Párt és a Szociáldemokrata 
Párt felfogásával ebben a kérdésben. 
A Nemzeti Parasztpárt kitait a két 
munkáspárt mellett akkor, amikor 
egy csomó munkás és paraszt le-
tipiását akarták véghezvinni bűnös 
elemek. Szavai után 

Pintér Győző 
a Szociáldemokrata Párt szentesi 
elnöke szólt az egybegyűlt tömeg-
hez: 

Annak a munkásságnak az életére 
törnek, amelyik a romokból országot 
épített föl és életet varázsolt a ma-
gyar földre. A 19 es eseményeket 
akarják újra visszahozni Siófokot és 
Orgoványt, ahol a magyar munkások 
ezreit kínozták meg. A magyar mun-
kásság háromszor fogott hozzá a 
szabadsága kiépítéséhez most azon-
ban hiába követnek el lebukott tisz-
tecskék akármit, észre kell venni min-
denkinek, hogy Európa balra tolódik. 
Nem fogjuk tűrni, hogy földalatti 

népekkel való szembenállást jelenti, 
ennek az országnak egyik minisztere 
résztvesz a köztársaság ellen szőtt 
összeesküvésben ? 

Hát mi lesz itt? Nem hihetjük, 
hogy nem tudnak gondolkodni eb 
ben az országban. Nem a gyűlölség 
szitásának, hanem az ország félté-

sének és a magyar nép iránti sze-
retetnek ' dunk hangot akkor, ha 
azt mondjuk, hogy nincs tovább 
helye a kíméletnek. 
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bogy a Kisgazdapárt az elienforra 
dalmi megmozdulások melegágyává 
vált. Ezután ismertette az összees-
küvés részleteit. Majd a nagygyűlés 

SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT 
Szentesi Szervezete 

NEMZETI PARASZTPÁRT 
Szentesi Szervezete 

A Független Kisgazda Párt 
szentesi Vezetőségének 

Alulírott pártok és szakszervezetek 
szentesi szervezetei mai tüntető nagy-
gyűlésünk határozatát az alábbiak-

két határozati javaslatot fogadott el 
amelyek közül az egyiket a Magyar 
Köztársaság Elnökének a má-
sikat pedig a szentesi Kisgazda Párt 
helyi szervezetének juttattak el. 

MAG VAR KOMMUNISTA PÁRT 
Szentesi Szervezete 

SZAKSZERVEZETEK 
SZENTESI TITKÁRSÁGA 

ban közöljük a Független Kisgazda 
Párt szentesi vezetőségével: 

A földalatti összeesküvést, amely 
demokratikus köztársaságunk és de-
mokratikus törvényeink, de különös-
képen a magyar parasztság eüen 

irányult, a legmélyebben elítéljük és 
el vagyunk szánva rá, hogy ha kell, 
tömegeink erejével semmisítjük meg 
népünk belső ellenségei!. Tudjuk, 
hogy a szentesi Független Kisgazda 
Párt józan parasztjainak álláspontja 
azonos a mi határozott álláspontunk-
kal. Éppen azért követeljük, hogy a 
Független Kisgazda Párt szentesi 
tagjai távolítsák cl pártjukból az oda 
befurakodott népellenes elemeket, 
akik bizonyára szívesen tániogatná-
nakegy fasiszta összeesküvést és 
akik lehetetlenné te.ték eddig váro-
sunkban a városi dolgozók és a pa-
rasztság igazi összefogását é> részt-
vettek pártiapjuk mocskolódó cikke-
inek megírásában. 

Amennyiben a Kisgazda Párt 3 
napon belül nem hozza tudomásunk-
ra névszerint, ingy követelésünké 
teljesítette, úgy ezennel kijelentjük, 
hogy semmiféle közületben nem va-
gyunk hajlandók tárgyalni a Kisgaz-
da Párt szentesi képviselőivel. 

Szentesi Kisgazdák, együttesen 
akarjuk építeni veletek a jobb ma-
gyar jövőt, éppen ezért fogjatok ve-
lünk össze a közös ellenség elleni 

Szentes, 1947 január hó 17-én. 
Szociáldemokrata Párt 
Magyar Kommunista Párt 
Nemzeti Parasztpárt 
Szabad Szakszervezetek 

A gyűlés harcos hangulatban ért 
véget. Utána a megjelentek nagy 
tömegekben vonullak át a Bugyi 
tárgyalásra. 

re elmondja, hogy Bugyi mindig 
szerzett be nekik krumplit, szenet, 
tűzifát és olcsóbban bocsátotta ren-
delkezésükre, mint amennyiért ő ma-
ga azt megvásárolta. 

Elnök: Arról nem tud véletlenül, 
hogy Bugyi 20 fillért tett Szent An-
tal perselyébe? 

Tanú: Nem. 
Elnök: A gazdag embernek min-

dig kötelessége szegény embertársait 
— erejéhez mérten — segíteni. 

Nagyjából hasonlóképen vallott a 
nyomdaszemélyzet többi tagja is. 

Németh Imre, a Szentesi Napló 
volt társtulajdonosa elmondja, hogy 
tudomása szerint Bugyi Antal mind-
össze két cikket írt a lapban, az 
egyiket a deportálások ellen, a má-
sikat pedig a gabonabeszolgáltatás 
ellen. E két cikk miatt annak idején 
igen nagy volt a felzúdulás az ille-
tékesek körében és a lapot majdnem 
betiltották. 

Elmondja azt is, hogy ő is hal-
lott arról a tiltakozó jegyzékről, me-
lyet Vajdáék íapindítása ellen szer-
kesztettek, de ő ezt a jegyzéket nem 
írta alá. — Több tanú szerint Szath-
máry István zsidóbarát volt és ami-
kor a szentesi zsidókat elhurcolták, 
kiment a gettóba és ott több zsidó-
vallású ismerősétől elbúcsúzott.' Má-
sok viszont arról vallanak, fcogy 
Szathrráry nem egy zsidó ügyében 
közbenjárt az illetékeseknél. 

A reakció felvonul 
Dr. Kanász Nagy Sándor volt pol-

gármester a következő tanú. Bizo-
nyítja tanúvallomásában, hogy 1943-
ban, amikor Szathmáry katonásko-
dott, háború- és németellenes kije- • 
leütéseket tett, amiért 15 napra le-
csukták a laktanyában. 

Dr. Palaki Tamás áll a népbíró-
ság elé tanúként. Szathmáry csak a 
száraz tényeket közölte. Tény az, 
hogy a Szentesi Napió Bonczos lap-
ja volt. 

Valtner Aladár, nyugalmazott szá-
zados a következő tanú. Elmondja 
tanúvallomásában, hogy az e^yik 
tisztivacsorára azért nem hívták meg 
a Szentesi Napló szerkesztőségét, 
mert az áhaláno; felfogás az vott, 
Bugyiról és Szaihná?iról, hogy an-
gol barátok. (Mégis a háborúra 
uszítottak.) 

Böszörményi lelkészelnök szerint 
Szathmáry István vádlott az ö cik-
keit szóról-szóra közölte. Népbíró: 
Érdekes, Önöket nemcsak Bonczos 
és a főispán, hanem még Böszörmé-
nyi lelkészelnök is irányította. 

Végül nagybölcsen, mint mentö-
körtilményt hozza fel a védelem 
kérdésére, hogy Kun Sándor pedig 
jó tanító volt. 

Angolbarátság német-
ellenesség 

Molnár Kálmán nyugalmazott gaz-
datiszt előadja a tanúvallomásában, 
hogy Szathmári István őt is figyel-
meztette, minthogy ö annakidején 
németellenes kijelentéseket tett, hogy 
vigyázzon magára, mert internálni 
akarják. Tud róla Molnár Kálmán 
tanú, hogy Szalhmári István a né-
met és magyar katonák közt szaka-
dást és viszályt igyekezett szítni. 

Szilágyi Bálint nyomdász előadja, 
hogy van tudomása arról, hogy Szath-
mári a zsidók ügyében eljárt volna. 
Németh István baromfikereskedő ar-
ról tanúskodik, hogy Szalhmári Ist-
ván Ulein Reviczky sajtófőnök meg-
buktatására törekedett. 

Nagy Imre MÁV főtiszt és a többi 
tanú vall' mása is hasonló értelmű. 

A tanúvallomások elhangzása után 
Bugyi Antal ügyét elkülönítik. Mig 
Kun Sándor és Szathmári István 
ügyének tárgyalását délután fél fv-re 
tü'ik ki. 

Tanúvallomások 
a Szentesi Napló szerkesztőinek 

népbírósági tárgyalásán 
Bugyi Antal Ügyét elkülönítették 

A Szentesi Napló szerkesztőségé-
nek népbirósági tárgyalása tegnap 
délelőtt egész sor tanú kihallgatásá-
val folytatódott. A fontosabb tanú-
vallomásokat az alábbiakban ismer-
tetjük : 

Sima László előadja, hogy amig ő 
mini szerkesztő dolgozott a lapnál, 
Bugyi Antal nem folyt be lényege-
sen a szerkesztés munkájába. Tény, 
hogy a lap kormánypárti lap volt és 
a tulajdonképpeni irányvonalat ez 
szabta meg. Tudomása van arról, 
hogy Szathmári a későbbi időkben 
ellenezte azt az irányvonalat, amelyet 
a lapnak felsőbb utasításra követni 
kellett. 

Mégegyszer az Alföldi 
Ufság úgye 

özv. Vajda Ernőné a következő 
tané, aki szerint Bugyi minden ere-
jével azon volt, hogy az Alföldi Új-
ság megszűnjék. Ebből a célból ada-
tokat szolgáltatott Dulín, akkori sajtó-
főnöknek az Alföldi Újság ellen. 

A továbbiakban Vajdáné közli, 
hogy amikor ők, az Alföldi Újság be-
szüntetése után, keresztény felelős 
szerkesztővel lapot akartak indítani, 
akkor itt Szentesen — álUa isme-
retlen egyén kezdeményezésére — a 
szentesi nyomdatulajdonosok tilta-
kozó jegyzéket szerkesztettek a sajtó-
főnökséghez A jegyzék másolatát 
Vajdáné bemutatja azelnöknek. (Bugyi 
tagadja, hogy neki erről a dologról 
tudomása lett volna.) 

A tanúk egyrésze 
Szatmári 
zsidóbarátságáról 

Dr. Peter Pál szerint Bugyi Antal 
liberális felfogású ember volt. Beje-
lenti, hogy annakidején Szathmáry 
járt közbi Károlyi. Mór letelepedése 
ügyében, akit Anschluss után kiuta-
sítottak Ausztriából. Egyébként azt 
hogy Szathmáry zsidóbarát volt, 
több taná is megerősíti 

A volt kollégák 
tanúvallomása 

Most egymásu'án Gerendí László, 
Hajnal László és Szűcs Zoltán ki-
kihallgatására kerül sor, akik szintén 
munkatársai voltak a Szentesi Nap-
lónak. 

Oerendi szerint Kun Sándor cik-
kei nem önálló irások voltak, min-
denesetre tény az, hogy saját kezé-
vel átírta őket. 

Szathmáry a külpolitikát ál-
lította össze, ő látta el azo-
kat fő- és alcímekkel, stb. 

A kérdésekre adott válaszokból las-
san kiderül, hogy Szathmáry még-
sem csupán száraz tényként közölte 
a központ által leküldött külpolitikai 
cikkeket, hanem azokat átdolgozta 
formábaöntötte és a neki tetsző ré-
szeket, mint hangzatos elmeket 
kiemelte. 

Kiterjesztik a vádat: Szathmári háborús bfinös 

^ n.é? t l f iXéiz b cÍe , e n t i» h°gy Oe- , ki'erjeszti a vádat, mert Szathmárv 
rend. László tanúvallomása alapján | szellemi tevékenység™féj£| tó l 

háború mellett s amit ő mint a 
Szentesi Napló külpolitikai rovatve-
zetője csinált, kimeríti a háborús 
bűnösség fogalmát. 

Szathmáry védője ekkor a bűn-
vádi perrendíarlás 317. §-ra való 
hivatkozással — a kiterjesztett vád 
elleni védelem előkészítése miatt — 
kéri a tárgyalás elnapolását. A Nép-
bíróság úgy határozott, hogy erről 
a tárgyalás későbbi folyamán fog 
dönetni. 

Mégis Btigyi volt 
a lap irányítója 

A volt munkatársak tanúvallomá-
sából mnst már minden kétséget ki-
záróan bebizonyosodik, hogy mégis 
Bugyi Antal volt a lap irányítója, 
mert úgyszólván mindennap telefo-
non adta meg utasításait Szathmáry 
Istvánnak. Ezt mondotta Oerendi és 
ugyanígy vallott Hajnal is. 

Szűcs Zoltán előadja, hogy Szath-
máry egy esetben azt a kijelentést 
tette, hogy ő nem közölné Kun 
Sándor cikkeit. 

Vall 
a nyomdaszemélyzet 

Faragó István nyomdász áll ez-
után a népbíróság elé és az elnök 
kérdéseire válaszolva elmondja, hogy 
néki nincs tudomása arról: önálló 
cikket írt e Kun Sándor vagy sem, 
csak annyit tud, hogy Kun mindig 
kézzel írt cikkeket adott le a nyom-
dába. Szeiime Szathmáry nem hitt 
a német győzelemben és a nyom-
dában gyakran ismertette az angol 
rádió híreit is. 

Bugyi Antalt szociálisérzésű em-
bernek tartja s a védelem kérdései-

T Á V I R A T 

• a g y a r K ö z t á r s a s á g E l n ö k é n e k 
B U D A P E S T 

Szentes megyei város lakossága nevében mai tüntető nagygyűlé-
sünkről az alábbi memorandummal fordulunk Elnök Úrhoz : 

A legnagyobb felháborodással értesültünk arról a minősíthetetlen, 
aljas földalatti összeesküvésről, melyet a régi uri-világ letűnt vezetői és a 
kormányzásba befurakodott hazaáruló bitangok szőttek fiatal köztársaságunk 
és a magyar nép szabadsága ellen. Pártkülőnbségre való tekintet nélkül 
halálbüntetést követelünk az összeesküvőkre és támogatóikra I 

Éljen a Demokratikus Magyar Köztársaság I 



H I K E R 
MA január 18. Róm kat. Piroska tzt. 

protestáns Piroska. 
Vízállásjelentés: Tisza 17-én 190, Kurca 

70. 
Hőmérséklet« — 3 lok 
időjárásjelentés! Ködös, idő. egyes he-

lyen eső. és havazás. 
Ügyeletes gyógyszertárak t Január 18— 

24-íg Havas — Cselkóné. 

— Február 2-án akarják meg-
ünnepelni a köztársaság első évfor-
dulóját. 

— Németországban 48 000 ma-
gyar tartózkodik, Ausztriában pedig 
»4.000. 

— A magyar kormánydelegáció 
eliadult dr. Korányi Jenő vezetésé-
vel Washingtonba. 

— Békéscsaba törvényhatósági 
>ogú város lesz. 

— A Városi, Vármegyei és 
Községi Alkalmazottak szentesi 
szakszervezete 1947. évi január hó 
18-án fél 12 órakor az összes 
VAOSz szakszervezeti tagok részvé-
telével csongrádvármegyei kongresz-
szust tart a városháza közgyűlési 
iermében. (9 órakor clőértekezlet a 
meghívottakkal.) A közgyűlésen Sza-
mai Lajos központi főtitkár és Sep-
rényi Sándor h. főtitkár is résztvesz 
Budapestről. A vezetőség kéri a ta-
gokat, hogy mindenki pontos idő-
ben jelenjen meg. 

— A hadisegélyezettek f. hó 
J6-án délután négy órától este i 1 
óráig táncoal egybekötölt kávédél-
utánt rendeznek a demokratikus nő-
szövetség szentesi székházában, 
melyre ezúton meghívják városunk 
egész társadalmát. A befolyt tiszta 
jövedelem az arra rászorulók között 
lesz szétosztva. 

— A harmadik kerület egyré-
szére és a Vasártér felőli részre 
„lapkihordót" felvesz lapunk 
kiadóhivatala. 

— Demokratikus Nőszövetség 
a hadisegélyezeitek javára kávédél-
-utánt rendez 26-áii du. 4 órakor 
Petőfi utca 12 szám ilatt, utána 
tánc 11 óráig. 

— Felhívás. Tiszteletel felkérem 
a kereskedelmi középiskola tanuló-
inak szüleit, hogy f. hó 18 án 
szombaton d u. 3 órakor az isko-
lánkban nagyon fontos ügy meg-
beszélése v é g e t t megje-
lelni szíveskedjenek. A tanulókat is 
elvárom. Igazgatóság. 

Meghívó 
Szentes megyei város Nemzeti 

Bizottsága f. évi január hó 20-án, 
d. e. 9 Órakor a városháza 18. sz. 
helyiségében ülést tart, melyre a 
tagokat tisztelettel meghívom. 

Feltétlen és pontos megjelenést 
kérek. • 

Erdei Mihály 
elnök. 

Hirdetmény. 
A közellátási miniszter úr rende-

lete alapján közhíré teszem, hogy a 
lakosság a dohányárúsoknál a 210 
számú közellátási szelvényív „II" 
szelvényére, illetve az ellátatlanok a 
január havi 70. számú kenyérjegy 
„B" szelvényére, személyenként il-
letve szelvényenként 40 tabletta 
szaharint igényelhetnek 1.40 forint 
egységáron. A szaharin e hó végéig 
igényelhető és átvehető. 

Polgármester. 

Megtámadták Sima Lászlót 
a Lakos-fivérek 

A tegnapi Bugyi, Kun, Szathmáry 
ügy népbírósági tárgyalásán Sima 
László tanácsnok, mint tanú, kije-
lentette, hogy Kun Sándorral üzem-
ben engesztelhetetlen gyűlölettel vi-
seltetik, és azért az ő ügyében 
tárgyilagos vallomást nem tud tenni. 
A tanácselnök megkérdezíe, mi en-
nek az oka, mire Sima kijelentette, 
hogy Kun Sándor, Lakos József volt 
szentesi rendőrkapitánnyal együtt a 
miniszterelnöki Sajtóirodán följelen-
tést tettek ellene, hogy a szerkesz-
tőségben Gömbös Gyulát, Ekhart 
Tibort, Milotai Istvánt, Ulain Feren-
cet „szemét politikusok" nak nevezte. 
Ezért a sajtóiroda útján a vármegye 
akkori főispánja igazolásra hívta fel 
s a dologban Sima kénytelen volt 
bocsánatot kérni a szóbánfojgó po-
litikusoktól. A dolog előzinényéhez 

i tartozik az is, hogy Lakos József 
1938-ban többrendbeli bűnvádi fel-
jelentést tett becsületsértés ellen a 
szentesi járásbíróságon. 

Körülbelül egy félórával azután 
hogy Sima tanúvallomást tett, Lakos 
Géza a városháza folyosóján Sima 
szobájának ajtajában hangos jelene-
tet rendezett, felelőségre venta Simát 
hogy merte azt állítani az ő báty-
járól, hogy feljelentést tett. Sima 
a terorisztikus fellépésre megmondta 
az igazat, otthagyta a magából ki-
kelve kiabáló fiatalembert, és be-
ment szobájába, ahol éppen tanács-
ülés volt. Minícgy 10 perc múlva 
Lakos Géza és Lakos Ferenc együt-
tesen berontottak a tanácsülésre és 

követelték, hogy Sima azonaal men-
jen a tárgyaló népbírósági tanács 
elé, mert az elnök ki akarja hall-
gatni. Sima azt mondta, hogy 
nem megy, mert ha a tanácselnök 
kí akarja hallgatni nem a két La-
kost küldi érte, hanem megfelelő 
módon megidézi. A két fiatal ember 
erre harsogó kiabálásokkal kérdezte, 
hogy merte Sima megrágalmazni az 
ő ártatlanul meghalt bátyjukat, azzal, 
hogy a biróság előtt a mondott ki-
jelentést tette. Sima a fölhevülten 
kiabáló fiatalembereknek előbb egész 
higgadtan megmondta, hogy amit 
mondott igaz, majd amikor ezek, 
különösen Lakos Géza tovább han-
goskodott, kiutasította őket a szo-
bából. A két Lakos azonban nem 
akart távozni és Lakos Géza azt a 
kijelentést is tette, hogy Sima ho-
zasson rendőrt, ha őket el akarja 
távolítani, mert nem mennek. A 
polgármester, aki már előbb is tá-
vozásra szólította fel a két fiatal 
embert, erre, a leghatározottabban 
kiutasította helyiségből a két Lakost, 
akik annak kijelentésével, hogy a 
bíróságnál még találkozunk Sima 
Lászlóval eltávoztak. 

Ez a meztelen tényállás. Megjegy-
zéseket egyelőre nem füzünk az 
ügyhöz, tekintettel arra, hogy szer-
kesztőségünk egyik tagjával történt 
ez az eset. Az ügy kivizsgálása 
után fogjuk álláspontunkat, ami 
egyértelmű lesz a Szociáldemokrata 
Párt álláspontjával, a nyilvánosság 
elé tárni. 

B A R A T S A G - M O Z G Ó 
Január 18-20-lg. 

Örök szépségű magyar film. 
3 napig! 

Az önfeláldozó szerelem története. 

Már ia nővér 
Főszereplők. Szörényi, Svéd Sándor. Jávor Pál, Berki Lili, Mály 
Gerfi. Halmay. Zenét szerezte: Fényes Szabolcs. HÍRADÓ 

Az összeesküvők szövetségeseinek 
és bujtatóinak felszámolását 

követeli a Szociál-
demokrata Párt kiáltványa 

Találós kérdés 

M l LESZ 

február 15-én? 
'Df[yq seiofcOBA >|9qe/s 8019 z y 

Az országot 20 esztendő alatt két-
szer háborúba vezető ellenforradalmi 
Horthy-rendszer gyalázatos urai, a 
földjüket vesztett földbirtokosok, 
tömeggyilkos tábornokok, népellenes 
hivatalnokok nem nyughatnak. Fél-
reértik az öntudatos dolgozók fe-
gyelmét, azt hiszik, hogy a felsza-
badulás után a jól megérdemelt 
lámpavas helyett gyengeségből küld-
tétek őket törvényei biróság elé. 
Azt hiszik, hogy vissza lehet venni 
a megvetett, lenézett paraszttól a 
földet, a gyűlölt munkástól a jogot 
és a szabadságot és a néptől a ha-
talmat. 

Parasztok, védjétek meg a földet, 
a ti földeteket 1 

Munkások, védjétek meg a sza-
badságot I 

Tisztességes magyarok, védjétek 
meg családotok és országotok bé-

l kéjét! 
• Elég a türelemből és az elnézés-
! böl! El kell tiporni a nép nyilt el-
I lenségeit, de az összeesküvők rej-

tegetöit és szövetségeseit is. 
Hónapok óta hiába kérjük, 
követeljük a Kisgazdapárt-

tól, hogy tisztitsa meg saját 
sorait az uri bitangoktól. 

Nem tttte meg. 
Azt állította, hogy a Kisgazda-

pártban csupán demokrata van. Nem 
okult Vértessynek a tömeggyilkos-
nak, nem Vidovitsnak, a gyilkos-
szöktetőnek levelezéséből. De most 
mikor kiderül, hogy az ország meg-
gyilkolására szervezkedő banditák 
a jobb sorsra érdemes Kisgazda-
pártban találnak rejtekhelyet, párt-
fogókat és szövetségeseket, nem 
várhatunk további 

Meg kell törnünk a nagytöke 
gazdasági hatalmát és poli-
tikai befolyását, hogy ne 
legyen módjában összeeskfl-
vést támogatni vagy pén-

zelni I 
Aki gyengíteni akarja, vagy akár 

csak sokalja a szocialisták erejét, 
az a nagytőkének, az ellenforrada-
lomnak tesz szolgálatot. A magyar 
nagytöke megujuló gazdasági ro-
hamai az értékálló pénz, a dolgo-
zók életszínvonala ellen összefüg-
gésben vannak az ellenforradalom 
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Ország - Világ 
A Szent Péter Bazilikában egy 

fiatalember revorverrel öngyilkossá-
got követett el. 

ötezer európai munkás indul a 
közeli napokba» Argentínába. 

6410 hold földet munkáltak meg 
a fehérvári gazdák. 

Amerika 1,700.000 tonna gabonát 
szállít Európába. 

25 ezer ember vesz részt az ang-
liai szállítási sztrájkban. 

A külföldön működő rendkívüli 
követek megtartják képviselői man-
dátumukat. 

Harmincezer postacsomag érkezett 
Triesztből. 

Olaszország százmillió dolláros 
kölcsönt kap az Egyesült Államok-
tól. 

Kabók Lajos gyilkosa a népbíró-
ság előtt áll. 

nyilt és leplezett demokráciaellenes 
támadásaival ! 

Minden ellenforradalom a szocia-
listák rágalmazásával kezdődött, az 
egész nép elnyomásával folytató-
dott, fasizmussal és háborúval vég-
ződött'. 

Megállapítja a kiáltvány, hogy az 
ellenforradalom módszerei közé tar-
tozik a munkásosztály frontjának 
gyengítése, megbontása. Ezért látta 
volna oly nagy örömmel a reakció 
a nyilt és leplezett ellenforradalom, 
ha a munkásosztály két pártja ac 
üzemi bizottsági választásokon egy-
más ellen fordul a nevető harmadik 
javára. Ezért próbálja tudatos vagy 
öntudatlan szövetségeseivel minde-
nekelőtt a mi pártunk egységét meg-
bontani, politikáját eltéríteni, szocia-
lista szellemű vezetőit bemocskolni 1 

És ezért hozta létre pártunk 
azt a megegyezést, amely 
kizárja a két munkáspárt 
egymás elleni harcát, de 
biztosítja az aránytalansá-
gok és igazságtalanságok 
sürgős orvoslását üzemi bi-
zottságokban és szakszer-

vezetekben. 
Minden erőt a nagytöke, a reak-

ció, az ellenforradalom elleni Ma-
gyar dolgozók I Álljatok készeni 
Erősítsétek a Szociáldemokrata Pár-
tot, minden dolgozó párljátl Egy-
séget a munkásosztályon belüli 

Akasztófát az összeeskfl-
vöknek 1 

Börtönbe az ellenforradalom bujta-
tóival. Ki a demokratikus pártokból 
a demokrácia minden nyilt és lep-
lezett ellenségével. A nép ellenőr-
zése alá a bankokat és nagyvál-
lalatokat. 

Megtisztítani a hadsereget, a 
hivatalokat — és a Kisgaz-

dapártot ! 
Ma a demokráciáért, holnap a szo-
cializmusért — előre! 

Iparos hitek 
Az Ipartestület hivatala értesiti az 

asztalos szakosztály tagjait, hogy évi 
rendes tisztujjftó közgyűlésük, ja-
nuár 18-án, szombaton délután 4 
órakor lesz megtartva az Ipartestü-
letnél. Kérjük a tagok pontos meg-
jelenését. Egyben közöljük azt is, 
hogy e gyűlésen nem lesz, az asz-
talosok részére kiutalt szeg-anyag 
mennyiség bejelentése, elosztása. 
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Rz iskolák 
dologi ellátása 

Csongrád vármegye alispánjához 
levelet intézett Keresztury kultuszmi-
niszter a város iskoláinak dologi 
ellátását illetően. Kötelezővé tette 
Szentes városnak az iskolák dologi 
és egyéb hozzájárulás cimén 22.050 
forintot állítson be a költségvetésbe. 
Biztosította a kultuszminiszter, hogy 
a kultusztárca a szegényebbsorsu 
tanulókat ebben a tanévben ingyen 
nyomtatványokkal és írószerekkel 
fogja ellátni. 

20—30 százalékos 
ftrvardif kedvezmény 
mezőgazdasági 
mékekre 

ter-

A Gazdasági Főtanács hozzájárult 
ahhoz, hogy a MÁV különbözö me-
zőgazdasági termékek szállításáért 
fuvardíj kedvezményt léptessen életbe. 
Ez a kedvezmény mezőgazdasági 
gépek és eszközök, tenyészállatok, 
hüvelyesek, gabona, olajosmagvak, 
őrlemények, takarmány, burgonya, 
zöldség, főzelékfélék és műtrágyák 
szállítására vonatkozik, átlagosan 
20—30 százalék lesz. 

Színház 
A Színház megnyitó előadásán 

elhangzott ígéret valóravált, csütör-
tökön este kellemes meleg volt az 
eWadáson. Örömmel láttuk, hogy a 
közönség is felengedett merevségé-
ből, szép számmal jött el szórakoz-
tató és kedves előadásra. Meglepő 
a daraboknak kidolgozása és az 
együttes összeszokottsága. Ugylátszik 
Homonnay Istvánban a rendezés 
egyik mesterét köszönhetjük. 

A csütörtöki operett után, pénte-
ken a Névtelen Asszony cimfi 3 fel-
vonásos dráma kerül színre, majd 
szombaton és vasárnap Földes és 
Ábrahám világhírű operettjét a Vik-
tóriát láthatjuk. Hétfőn a színtársu-
lat Erdélyi Mihály operettjét a Csa-
vargólányt játsza. 

Budapest I. január 18. 
7.20: Reggeli zene. Hanglemezek. 

8: A beszolgáltatási jutalom meg-
állapítása. 9: Sovinszky László sza-
lonzenekara játszin. 1215: Ilj. Mol-
nár Lajos jazz együttese játszik. 
13.15: Munka után. Helyszíni közve-
titéz a dolgozó munkájáról, pihené-
séről. 13.30: Böhm Mónika zongo-
rázik. 14.10: Kapi- Králik Jenő orgo-
nán játszik. 14.40: Szomszédok is-
merkedése. 15: Roósz Emil szalon-
zenekara játszik. 15 40: Zene, tánc, 
tréfa... 16: Oláh Kálmán cigányze-
nekara muzsikál. 16.30: Gyermek-
rádió. 17 10: Vöröskereszt közlemé-
nyei. 17.30: A Munkás Kulturszö-
veiség műsora. 18: Az eltűnt idő 
nyomában. Debussy dalaiból énekel 
Birkás Lilián. 18.30: Újjáépítési hír-
adó. 18 45: Paras*ipartok a két há-
ború között. Darvas József előadása. 
19: A rádiózenekar játszik. Vezényel 
Polgár Tibor. 20.20: Bársarok. 21: 
Hangos Heti Híradó. ¿2 25: Hang-
lemezek. I. rész: magyar énekesek 
táncdalokat énekelnek. II. rész: BBC 
hanglemezek. 

Eladó kredenc, K^lor-kályha, vil-
lanycsillár« Petrovits Soma-u. 1 sz. 
Szedertelep. 31 

LAPZÁRTA 

Elitélték Szathmáryt és Kunt 
K u n Sándort és Szathmáry 

Istvánt háborús bűntettben mon-
dotta ki bűnösnek a Népbiróság 
és egyenként 3—3 évi börtön-
büntetésre itélte 

Mindkettőt örökre eltiltotta az 
újságírástól, Kun Sándort meg-
fosztotta állásától. Mellékbünte-
tésként 5 évi politikai jogvesz-
tésre Ítélték a vádlottakat. 

Nem szűnik meg 
zsirbeszolgáltaftás 

A helyi sajtóban olyértelmü köz-
lemények jelentek meg, hogy a kor-
mány a sertés, zsir és a tojás for-
galmát szabaddá tette. Tekintettel 
arra, hogy a hivatalos lapban e 
tárgyban rendelet jelent meg, felke-
restük Hankóczi Béla elvtárs köz-
ellátási felügyelőt és megkérdeztük, 
hogy mi a helyzet ezeknek az élel-
micikkeknek a forgalma körül. 

Hankóczi Béla jelenlétükben fel-
hívta a közellátási minisztérium illc-

tékesosztályát, ahol a következő 
információt adták: 

A zsir beszolgáltatás továbbra is 
fennáll, egyedül a sertés tekintetében 
kapott néhány váró? szabadforgalmi 
kedvezményt, de itt is fönnáll az a 
rendelkezés, mely szerint az eladott 
sertései: zsírjának 50 %-át dézsma-
ként be kell szolgáltatni, a másik 
felével pedig a város rendelkezik. 
A tojásra vonatkozólag február 1-én 
fog egy rendelkezés megjelenni. 

A Szociáldemokrata If júsági Mozgalom 
f o l y ó hó 1 9 - é n v v a s á r n a p 
a SzIM otthonban délután 6 órától 12 óráig tartó 
h a n g u l a t o s é s v i d á m f a r s a n g i 

JELMEZ-estet 
rendez. Belépödll nincs. 
Jazz zene. — Szerpentin és konfentti csaták. — 
Jelmezek díjazása. — Tombola. — Több érté-
kes tárgy kisorsolása. 

S o r s i e g y ára 2 forint. 
M i n d e n k i t s z e r e t e t t e l várunk. 

Szentesi színtársulat 
0 „Siess! Ad]! Segíts!" mozgalomért 

A színtársulat vezetősége felkereste 
a Szociális Felügyelőséget és az el-
esettek támogatására alakult „Siess I 
Adjl Segits I" mozgalom propagálá-
sára felajánlotta egyik előadását. 
Amikor ezen nemes megmozdulásnak 
helyet adunk, meg keíi állapítanunk, 
hogy erkölcsi támogatást azoktól a 
„nemzet napszámosaitól" -kaptunk, 
akik maguk is támogatásra szorul-
nak. 

A Siess 1 Adj! Segits 1 előadás 
január 24-és pénteken lesz a rendes 
szinházi időben. Jrgyek a nagy ér-
deklődésre való tekintettel elővételben 
megválthatók. Műsora a következő : 

Mozgalmi ismertetőt mond : Nyiry 
József vm. szoc. titkár. 

Sárszegi József vm. szoc. felügyelő 
Siess ! Adj ! Segits I alkalmi költe-
ményét előadja: Bujdosó Rózsa szín-
művésznő. 

Utána Földes Imre „Kuruzslók" c. 
társadalmi drámája kerül ünnepi elő-
adás keretében bemutatásra. 

Az elöadásh >z hozzáfűzni valónk 
nincs. A színtársulatot rövid ittartóz-
kodásuk alatt megismertük és meg-
tanultuk értékelni. Szentes társadal-
mán múlik, hogy szives megjelené-
sükkel tanújelét adják együttérzésük-
nek. Mindenkit szeretettel várunk. 

Q ! I Ha azt akarod, hogy n é p e d , nemzeted a 
Ö I G o O ! a romokból f e l é p f l l j & n , meg kell hoznod 

e r ő d ö n f e l f l l ls az á l d o z & t o t l 

Adj l K A P C S O L Ó D J B E A 

Siess! Adi! Segíts! 
mozgalombal 

S f i P l t f i l 1947. januárjától k e z d v e minden hónap 
Ö e l e j é n h o z z á d ls bekopogtatunk I 

A gyümölcsfa mint 
nemzetioziMl töke 
Évek óla hangoztatott elve mező-

gazdaságunknak, hogy a külterjes 
gazdálkodás átállításával oldható 
meg csak országunkban az általá-
nos jólét emelése. A belterjes gaz-
dálkodás tehát végeredményben any-
nyit jelent, hogy aránylag kis terü-
leten nagyobb tőke és munkabefek-
tetéssel akár a belföldön, akár a 
külföldön könnyebben értékesíthet^ 
nagyobb értéket képviselő termelés« 
ágat vezetünk be gazdaságunkba. 

A mezőgazdaságunknak egyik 
ilyen nemzetgazdasági jelentőségű 
ága a gyümölcstermelés. Talajunk, 
de különösképpen klimánk szinte 
megköveteli tőlünk, hogy gyümölcs-
termelési adottságunkat az európa 
kontinensen a lehető legtökéleteseb-
ben használjuk ki. 

A múltban sajnos a legtöbb eset-
ben csak aránylag kevesen kapcso-
lódtak be ezen termelési ág műve-
lésébe. Különösképpen kevés volt 
azok száma, akik mint közép, vagy* 
kistermelők az intenzív és belterjes 
gyümölcsgazdálkodást oly formábar. 
állították be gazdaságukba, hogy 
annak termeivényei a fenti adottsá-
gok figyelembevétele mellett ver-
senyképes lett volna az export pia-
cokon. 

Egy szakszerűen telepitett gyü-
mölcsösbe.! kat. holdanként átlag-
ban 80—90 db gyümölcsfát számol-
hatunk. A telepítést követő 8—10-
ik esztendőtől az átlag termése egy-
egy gyümölcsfának minimálisan 30 
kg tehető. Ezen számba bele van 
kalkulálva mindaz a sok veszély, 
amely a gyümölcsfát cca 30—40 
esztendős termés idején érheti. Ezek 
szerint tehát a 30 kg-os átlagtermé-
se egy-egy gyümölcsfának 3—4 év-
tizeden át mondhatnánk S'inte rend-
szeresen elért eredményét jelenti. 
Kat. holdanként számított 80 ab fa 
után tehát évente átlagban 24 q 
gyümölcsterméssel számolhat az a 
termelő, aki fáit rendszeresen és 
szakszerűen kezeli. A termésered-
mény tehát gyümölcsben átlagosan 
legalább kétszer annyi már meny-
nyi-égben is, mint az átlagos me-
zőgazdasági szemtermelés hozama 
Hozzávetőleges számitás szerint cca 
34 millió gyümölcsfa van jelenleg 
telepítve az országban. Ha ezen ál-
lományunk értékét forintban kíván-
juk k fejezni, annak hozzávetőleges 
értéke 3 milliárd forint, tehát jelen-
tős töke, melynek kamatoztatása és 
szakszerű kihasználása elsörendfr 
érdeke ugy a termelő társadalom-
nak, mint pedig az országnak. 

Gyümölcsfaállományunknak fenti 
mennyiségét azonban két nagy cso-
portra kell osztanunk. Az első az 
mely rendszeres s?akszerű kezelés-
sel állandó és biztos »érmést adó 
üzemszerű gyümölcsösökben fekszik 
Itt volt a múltban a befektetett tőke 
a legtökéletesebben kihasználva, s 
ezen gyümölcsös adta a legnagyobb 
jövedelmet. Ezek voltak azok a gyü-
mölcsösök, melyek a szakszerű ke-
zelés és trágyázás mHlett minden 
évben egyformán és biztosan hozták 
meg évi hozamukat. Ezeket spontán 
termő gyümölcsösöknek nevezhet-
jük. Az így kezelt gyümölcsösök ér-
téke — b^r terCle iteg jóval kisebb 
a szakaszosan termő gyümölcsösök-
nél — hozzávetőlegesen két milliárd 
forintra becsülhető. A nagyobb terü-
leten és számarányban is többet 
számláló szakaszosan termő gyü-
mölcsöseink értéke pedig ;»lig ha-
ladja meg az 1 mihiard forintot. 

RO«*ERHE-/IO 1 MMA LAHZIO. 
t'elflrts H/erkc»/t6 S*óke Ferenc. 

MclA« Kiadn Nagy Mihály. 
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