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Jól vigyázzanak 
a proletárok! 
Irta: PROPPER SÁNDOR 

A regi római birodalomban, ami-
dőn a köztársasági államforma ve-
szedelembe kerölt azáltal, hogy Ju 
Hus Caesar diktátori hatalomra tö-
rekedett, az a jelszó alakult ki, hogy 
* vigyázzanak, jól nézzenek körül a 
konzulok, nehogy a köztársaságnak 
baja essék". Magyar viszonylatban, 
mai időkben ezt a jelmondatot meg-
fordítva lehetne alkalmazni. A kon-
zolok ma túlnyomórészt a mi kon-
zoljaink, mert hiszen a törvényho-
aást Európa egyik legdemokratiku-
sabb választójoga alapján választot-
ták meg, a munkáspártok legjobb-

Kkat küldték a miniszteri poziciók-

, bízhatunk bennük és bízhatunk 
abban hogy ők vigyáznak a fiatal 
magyar köztársaságra. Most azon-
ban ők mondhatják: jól vigyázzanak 
a dolgozo tömegek, az üzemek, a 
magyar föld, az irodák munkásai, 
aehogy a fiatal magyar köztársaság-
nak valamilyen baja történjék... 

A legutóbb kipattant ellenforradal-
mi puccs-tervvel kapcsolatban idő-
szerű annak a kérdésnek felvetése, 
ftogy elsősorban kinek érdek az új 
magyar demokrácia és a demokrati-
kos politikai, gazdasági és kulturális 
Jotézmények fennmaradása ? 

A felelet erre nem lehet más, mint 
az, hogy a magyar dolgozó tömegek 
kötelesek elsősorban ügyelni a ma-
gyar demokráciára, meit ők harcol-
tak, ők áldoztak, szenvedlek és nél-
Hlöztek érte és ha a reakció újból 
aralomra jutna, ők, a dolgozók zu-
hannának vissza a reakció poklába. 

Jól értsük meg, nem arról van 
szó, hogy az ilyen vagy ehhez ha-
sonló puccstervek, vagy kísérletek 
sikerülhetnének. Azt azonban nem 
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 
a bukott rendszer ostoba és gonosz 
maradványai még mindig nem adták 
lel a reményt és ahelyett, hogy ve-
zekelve segítenének 'elépíteni a rom-
badöntött országot, még a létreho-
jott szerény eredményeket is újra 
romba akarják dönteni. 

Ismételjük: sikerre a legcsekélyebb 
reményünk sincs-n, mert hármas 
j^dő vonal védi az új magyar de-
mokráciát: az egyik a köztársaság 
iotézménye, mely már megszervező-
dött, hogy meg tudja magát védel-
mezni az ilyen haszontalan kísérle-
tek ellen. A másik, magának a pro-
letariátusnak a készenléte a legeré-
Ifresebb és legkíméletlenebb ellentá-
madásra. A harmad k pedig — amit 
csak mellékesen veszünk számításba 
— az a tény, hogy az egész világ 
demokratizálódik, a világ nfcgy és 
kis demokratikus népei, országai 
Jóllaktak a reakcióval és a fasiszta 
garázdálkodással, megelégelték a 
diktátorok rablóuralmát, nem tűrnek 
meg tehát sehol, a világ egyetlen 
fcelyén sem olyan tűzfészket, amely 
4jból lángba borithatná a világot. A 
fuccsHták tehát nem végtelenül go-
aoszak, hanem példátlanul ostobák 
ÍR, ez azonban nem menti fel a dol-

Az összeesküvés 
politikai követkeményei 
A nemzetgyűlés mentelmi bizott-

sága felfüggesztette Saláta Kálmán, 
Jaczkó Pál, Gyulai László, Hám 
Tibor, Horváth János, Kiss Sándor, 
Vatai László és Vörös Vince kis-
gazdapárti képviselők mentelmi jo-
gát és javasolta előzetes letartózta-

tásba helyezésüket. Saláta Kálmán 
megszökött. A körözési rendeletet 
ellene kiadták. Kiss Sándor és Va-
tai László, ez utóbbi az Igazság 
felelős szerkesztője beismerték, hogy 
a felszabadulás után léptek be a 
Magyar Közösségbe. 

Az összeesküvés kőlföldí szálai 
Az olasz félszigeten dr Sós Géza 

a külügyminisztérium genfi beosz-
tottja szervezte az összeesküvést. 
Az összeesküvéssel kapcsolatban 
Béktffy László, aki szombaton Svájc-
ból telefonon jelentkezett Péter Gá-

bor vezérőrnagynál, kimerítő vallo-
mást adóit Gordon Ferenc svájci 
magyar követnek a disszidens dip-
lomatákkal való kapcsolatáról. Ezt a 
jegyzőkönyvet a külügyminisztérium 
futárpostájával hozzák Budapestre. 

A n e m z e t g y ű l é s 

A mentelmi bizottság által ki-
adásra javasolt 8 kisgazda képviselő 
ügyében s nemzetgyűlés kedden 
hozza meg a döntését. A belpoliti-
kai életben egyébként olyan hirek ter-
jedtek el, hogy a miniszteri tárcák-
ban nagyobb átcsoportosítások kö-

vetkeznek. Söt egyes hirek szerint a 
miniszterelnökséget a Kisgazdapárt 
egyik koalíciós partnerének adnák 
át, amint erről a Kossuth Népe be-
számol. Ezeket a híreket a legna-
gyobb fentartással kell fogadni. 

A nagy világ 
A francia kormányválság — A lengyel 

választások — Az osztrák békeszerződés 
Vincent Auriol a francia köztár-

saság elnöke a szocialista Ramadier-t 
bízta met? az uj kormány megalakí-
tásával. Ramadier a Blum kormány-
ban igazságügyminiszter szerepét 
töltötte be. Az uj kormányelnök 
megkezdte tárgyalásait a különböző 

pártokkal és tárgyalásai eredményé-
ről akként nyilatkozott, hogy való-
színűleg sikerülni fog egy szélesebb 
körű koalíciós kormány létesítése. 
Az uj miniszterelnököt a francia 
nemzetgyűlés kedden iktatja be 
tisztébe. 

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

Ausztria 
Az osztrák békeszerződés előké-

szítése most folyik Londonban a 
külügyminiszter helyettesek konfe-
renciáján. Clementis csehszlovák 
külügyminiszterhelyettes kijelentette, 
hogy állama fél négyzetkilóméter 
területet követel Ausztriától, melynek • 
fejében kártérítést hajlandó adni. 

Összeférhetetlenség 
Hozzájárult a pénteki miniszter-

tanács olyan törvényjavaslathoz, 
amely módosítja a képviselők ösz-
szeférhetetlenségéről szóló törvényt. 
Jelentős része a javaslatnak az, hogy 
nemzetgyűlési képviselő rendkívül] 
követté és meghatalmazott minisz-
terré nevezhető ki képviselői mű-
ködésének megszűnését követö egy 
éven belül is. 

A lengyel választások 
Vasárnap folytak Lengyelországban 

az otszágos választások. A kiadott 
hivatalos közlemény szerint a vá-
lasztások nagyjából rendben folytak 
le. Pusztán néhány helyen kisérel'ek 
meg támadást a választási bizottsá-
gok ellen. Az első jelentés Varsó 
XVIII. kerületéből érkezett be. Ezek 
szerint 38.000 szavazó volt, 32,000 
élt jogával. A kormányt támogató 

demokrata tömb 21,000, Mikolajczik 
parasztpártja 6,000, a Független 
Katolikus Párt 2700, és a Munkás-
párt 1400 szavazatot kapott. 

Mikolajczik Varsóban kijelentette, 
hogy a választások érvénytelenítését 
követeli, ebben az irányban jegy-
zéket juttatott el az angol, amerikai 
és szovjet nagykövethez. 

Flzetésjavltás 
A pénzügyminiszter előterjesztése 

alapján a minisztertanács behatóan 
foglalkozott az állami alkalmazottak 
fizetésének kérdésévei. A miniszter-
tanács ugy határozott, hogy ez a 
fizetésjavitás — amely VIII.—XV. 
fizetési osztályokban fog érvénye-
sülni — csak február 1-ével lép 
majd életbe. Egyúttal elhatározta azt 
is a minisztertanács, hogy az OTBA 
járulékokat az eddigi átlagos 2.5 
százalékról 5 százalékra emeli, s a 
többletet az államháztartás terhére 
elvállalja. 

Kimondta a minisztertanács azt 
is, hogy a posta alkalmazottai feb-
ruár 1-étöl ugyanolyan törzsfizetést 
fognak kapni, mint az államvasutak 
alkalmazottai s ezzel a postások 
jogos panaszát orvosolta. 

Hadifoglyok 
Szovjet fogságban lévő szentes-

környéki hadifoglyok üzennek: 
Radics Rókus (58/2) Csongrád, 

Tobi Mihály (58/2) Mindszent, Bod-
rogi Árpád (14) és Debreceni Lajos 
(14) Mindszent, Tavi Sándor (234/1) 
Csongrád, Lázsik László (234/1) 
Csongrád. 

gozó tömegeket attól, hogy résen 
legyenek és védelmi állásba helyez-
kedjenek. 

Ne felejtsék el a proletárok az el-
múlt évtizedek eseményeitl Emlékez-
zenek a nyilas uralom borzalmaira. 
Nem árt, ha visszagondolnak arra, 
hogy az üzemi bizottságok helyén a 
nyilas uralom alatt katonai különít-
mények és spiclik henyéltek és a 
munkásokat nyomorgatták. Ne fe-
lejtsék el, hogy egyoldjlú bérdikta-
túra mellett robotoltak és nemcsak 
testileg zsákmányolták ki őket a vég 
letekig, hanem lelkiismeretüket ís ki-
bérelték és fogvatartotfák. És ne mi-

nősítsék le az áj magyar köztársa-
ság nagyszerű politikai intézményeit: 
a szabadságot, a jogot, az egyenlő 
elbánást, a jogegyenlőséget, a szó 
és a betű szabad szárnyalását, ame-
lyek együttvéve szabad emberré tet-
ték a munkást, szemben korábbi 
rabszolgasorsával. 

Gazdasági helyzefünk igaz, még 
nyomott, de ennek a rabló nyilas 
uralom az oka, amelynek vad hor-
dái kirabolták és kiraboltatták az 
országot. De tagadhatatlan, hogy 
ezen a téren is nagy haladást ért el 
a magyar demokrácia és ha gazda-
sági helyzetünk megszilárdul, egé-

szen bizonyos az, hogy a magyar 
termelés hozadéka nem egy kis felső 
réteg javát, hanem az egész dolgo-
zó magyar nép boldogulását fogja 
szolgálni. 

Erről van szó az ellenforradalmi 
mesterkedéssel kapcsolatban. A dol-
gozók szabadsága és gazdasági ér-
deke a tét. Ezéit jogos a figyelmez-
tetés az egész dolgozó magyar nép-
hez, külon-fcülön minden dolgozó-
hoz: jól vigyázzanak, jól néz/enek 
körül, nehogy a magyar köztársasá-
got sérelem érje, mert ez az ő sé-
relmük, az ö katasztrófájuk volnál 
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Ezért és nem másért 
A közvélemény már megismerte 

a leleplezett földalatti összeesküvés 
első részleteit, amikor megkezdőd-
tek az előkészületek az üzemi bi-
zottsági választásokra. Az összees-
küvésről kiadott első jelentésből ugy 
látszott, hogy elszigetelt és nem kü- ( 
lönösebb óvatosságra késztető os-
toba próbálkozásról van szó, s igy ; 
a választási előkészületek nyomán 
egyes helyeken már magukra a vá- ' 
tasztásokra is sor került. Aztán ujabb , 
és ujabb hirek jöttek, az összeeskü- j 
vést felderítő nyomozás mind széle- > 
sebb körre terjedt ki és a munkás- j 
pártok hamarosan belátták, hogy 
ennek az alávaló szervezkedésnek 
már nemcsak rendészeti, de politi-
kai következményei is tesznek. 

" Nem maradt más hátra, mint jó-
zanul tudomásul venni, hogy ha 
valaha szükség volt a két munkás-
pártnak, a becsületesen gondolkozó 
dolgozóknak minél zökkenésmente-
sebb együttműködésére, akkor az, 
ebben a helyzetben egyszerűen nél-
külözhetetlenné, sőt életfontosságúvá 
vált, nemcsak a dolgozók, hanem 
az egész magyar demokrácia szem-
untjából. 

A közös erőfeszítés, a közös harc 
az ellenforradalom bármiféle meg-
nyilvánulása ellen most már való-
ban nem frázis és ilyen körülmé-
nyek között a Szociáldemokrata 
Párt, mérlegelve a helyzet komoly-
ságát, hajlandó volt iámét az áldo-
zatokat is vállalni. Meg kell azon-
ban állapitanunk, hogy sokan — a 
legritkább esetben közülünk — té-
vedésből vagy éppenséggel rossz-
lúszeműen félreértették ezt a közös 
elhatározást, mellyel az üzemi bi-
zottsági választásokat ez év novem-
berére halasztottuk. A iegkülönbö-
zőbb találgatások, nevetséges kö-
vetkeztetések kerültek napvilágra. 
Kár is lenne ezekkel foglalkozni, 
biszen legtöbb esetben képtelen dol-
gokat tartalmaznak, de sajnos tud-
juk, hogy nálunk még a legképte-
lenebb állitások sem találnak min-
dig csukott fülekre. 

Szükségesnek tartjuk tehát meg-
állapítani, hogy mi, szociáldemo-
kraták a legkevésbbé sem féltünk 
ezeknek a választásoknak várható 
eredményétől, .hiszen a tényleges 
erőviszonyok igazán nem adnak okot 
ilyen aggodalomra. Legyen hát vége 
a híreszteléseknek, az ostoba és fe-
lelőtlen sajtóheccelödésnek. Ha ben-
nünk volt annyi komolyság és fe-
lelőségérzet, hogy pártunk közvet-
len érdekeit háttérbeszoritva az egy 
és oszthatatlan munkásosztálynak, a 
dolgozók társadalmának, a magyar 
demokráciának az érdekeit tartottuk 
mindennél előbbrevalónak, akkor ba-
rátainktól és magukat demokratikus-
nak nevező ellenfeleinktől egyaránt 
elvárjuk azt a magatartást. 

A magyar reakció, sőt ellenforra-
dalom szervezkedik és azt hiszi, itt 
az ideje a támadásra. Ezért marad-
maradnak el egyelőre az üzemi bi-
zottsági választások. Kizárólag ezért 
és nem másért. 

Engedély nélkül akart szállítani 
Jó fogást csinált az elmúlt na-

pokban a gazdasági rendőrség szen-
tesi csoportja. Elfogta Kovács Ist-
ván orosházi sertéskereskedőt, aki 
U db 60 és 140 kg közötti sertést 
akart szállítani Szentesen át Buda-
fokra és Budaörsre. A 11 db ser-
tést a rendőrség lefoglalta és a 
Közellátási Felügyelőség intézkedé-
séig a városi sertéshizlaldának adta 
át Kovács István ellen az eljárás 

megindult. 
Az engedélynélküli sertésszállitók 

száma az utóbbi időben meg-
növekedett, 1—2 nap alatt már a 
második ilyen szállítót kapcsolfa le 
a rendőrség. Minden remény meg-
van arra, hogy a szentesi gazdasági 
rendőrség eredményes munkájának 
gyümölcseként elnyerik méltó bün-
tetésüket azok, akik semmibe sem 
veszik a közellátási rendeleteket. 

* * * * * , | M " ' " * * 

Egyre több bal van 
a síkos járdákkal 

A járdák tisztántartása, különösen 
télen, elsőrendű kötelessége kellene, 
hogy legyen minden szentesi háztu-
lajdonosnak. Ez nem is jelentett 
problémát Szentesen hosszú .időkön 
ceresztül, mert a szentesi háztulaj-
donosok lelkiismeretesen teljesítették 
ezt a kötelességüket, egészen az el-
múlt esztendőkig. 

Az idei télen azonban már merő-
ben más a helyzet. Amikor az első 
hó leesett, úgyszólván egyetlen helyen 
sem takarították el rendesen, ami 
különösen most, az olvadáskor ve-
szélyessé teszi a közlekedést. A kü-
lönféle megtorló intézkedésekkel si-
került elérni azt, hogy mostmár a 
legtöbb háztulajdonos minden reggel 
behinti a járdákat hamuval, homok-
kal stb. De ezzel kapcsolatban is 
akadnak olyan jelenségek, amelye-

1947 tavaszán nem lesz 
állami vetőburgonyaakció 
Az idei gyenge, a normálisnál 

egy harmaddal kisebb burgonya 
termés nem teszi lehetővé, hogy a 
Földművelésügyi Minisztérium most 
tavacázal vetőburgonyakiosztást ren 
dezzen. Erre különben az államház-
tartás igen szűkös hitelkeretei miatt 
nincs lehetőség. Ennek folytán a 
Földművelésügyi Minisztérium fel 
hivja a gazdákat, hogy tavaszi ve 
tftburgonya szükségletükről saját 
maguk gondolkodjanak. 

ket szóvá kell tennünk. Vannak olya-
nok, akik a házuk előtti járdát alig 
5—10 cm. szélességben szórják fel, 
hogy a szemközt jövő járókelők nem 
tudják egymást kikerülni. 

Arra is fel kell hívnunk a háztu-
lajdonosok figyelmét, hogy az olva-
dás dé'után megáll s már a koraesti 
órákban jégréteg fedi a járdákat. 
Arra viszont senki sem gondol, hogy 
a járdákat már este behintse, sőt 
szomorúan kell megállapítanunk, 
hogy ezen a téren maga a város 
sem se jár elől jópéldával. Pedig az 
esti sötétségben, amikor a napi ro-
botban kifáradt dolgozók hazafelé 
tartanak, sokkal veszélyesebb a sí-
kos járda, mint reggel 

Nem mondunk nagyot, amikor ki-
jelentjük, hagy a járdák takarítása 
emberbaráti kötelesség. 

Jegyzetek 
Megáll az ember esze, amikor az 

összeesküvés leleplezéséről szóló tu-
dósításokat olvassa. Egymás után 
olvas olyan személyeknek az össze-
esküvésben vállalt szerepéről, akik 
néhány héttel ezelőtt még a demo-
kratikus közélet vezető funkcionáriu-
sai közé tartoztak. Azt nem mond-
ijuk, hogy iezek a személyek köz-
megbecsülésnek örvendtek, mert 
legalábbis a mi, a magyar baloldal 
részéről sohasem élveztek bizalmat. 
A Saláta Kálmánok közéleti szerepe 
a legcsekélyebb szimpátiát sem val-
totta ki a magyar dolgozókból, s 
számunkra talán nem is volt túlsá-
gosan nagy meglepetés, hogy éppen 
ök voltak azok, akik a fiatal népi 
köztársaság megdöntésére szervez-
kedtek. De az mindenesetre elgon-
dolkoztató, hogy a demokrácia har-
madik évében egy fasiszta összees-
küvő eljuthat a miniszteri székig. — 
A magyar proletariátusnak le kell 
vonnia a tanulságokat, s mint Sza-
kasits elvtárs mondotta: a két mun-
káspártnak most minden erejét arra 
kell fordítania, hogy irmagját is ki-
pusztítsa az ellenforradalmi reakció-
nak. 

Az összeesküvést nemcsak rend-
őrileg kell felszámolni, hanem meg 
kell vizsgálni azt a politikai táptalajt 
is, amelyen ezek az elemek nagyra-
nöhettek — mondotta Rákosi elv-
társ. — Igen, ha a megelőzés okos 
politikáját akarjuk követni, akkor 
első és legfontosabb feladatunk, 
hogy felszámoljuk azt a politikai 
táptalajt, amelyen felnőnek az anti-
demokratikus ¿lemek és amelyen 
keresztül az ellenforradalmi reakció 
úgyszólván legálisan fejtheti ki nép-
ellenes aknamunkáját. — Tudjuk, 
hogy Szentesen is végre kell hajtani 
a tisztogatást, de aki esetleg nem 
tudná, az a szakszervezetek és a két 
munkáspárt helyi szervezetének 
szombati memorandumából meggyő-
zödhetik arról, hogy Szentesen is 

vannak fiók Saláta Kálmánok és 
Mistéth Endrék, akiknek a békés, 
demokratikus építőmunka érdekében 
mielőbb el kell távozniok a közélet 
porondjáról. A szentesi dolgozók ki-
nyilvánították ezirányú követelésüket 
a memorandumban, s most az érde-
kelteken a sor: vagy levonják a ta-
nulságokat, vagy ha nem, úgy erre 
is kényszeríteni fogjuk őket. Az el-
múlt hetek eseményei beigazolták, 
hogy a reakció elleni türelmes ma-
gatartás nemcsak céltalan, de vesze-
delmes is. A szentesi dolgozók tud-
ni fogják kötelességüket. (Gy. A.) 

cA vidéki 
újságírást próbálják bemocskolni és 
nevetséges színben feltüntetni m 
Szentesi Napló-nak a vádlottak 
padján ülő szerkesztői. Nincs bi-
nükre más mentség, szerintük, mini 
hogy amit irtak, azt nem ők írták: 
ollóztak. Kiderül a tárgyalás során, 
legalább is a vádlottak ezt mond-
ják, hogy semmit sem irtak, az 
egész újságban nem volt egyetlen 
önálló sor, egyetlen önálló mondat 
sem. Kun Sándor azt állítja, hogy 
a vidéki újságírás abban merül ki, 
hogy a fővárosi lapok különbőzé 
cikkeit kivágják és a helyi lapban 
közzéteszik. A vidéki publicisztiká-
nak lehettek a múltban ilyen tehet-
ségtelen és szégyenletes bajnokai, 
lehetnek ma is, de ezekkel a vidéki 
újságírást azonosítani nem lehet. 
A helyi közvélemény, a helyi politi-
kának és a helyi társadalom prob-
lémáinak szócsövét, a vidéki lapot 
nem lehet fércmunkának feltüntetni. 
A mi szerkesztőségünk munkatársai 
előtt is ott fekszik a napi 60—79 
különböző újság, amint a fővárosi 
lapok szerkesztőségében is a világ 
legkülönbözőbb tájáról érkező lapok 
áttanulmányozásra kerülnek, de nem 
abból a célból, hogy a cikkeket vag-
dossuk ki belőle, hanem azért, hogy 
az ország közvéleményét, az egész 
ország sajtójának hangját felmér-
hessük, lássuk azt mi történik a 
fővárosban és mi történik az ország 
különböző helyein. A Szentesi Napté 
vádlottjainak ez a védekezési mód-
szere, amely inkább választja a sa-
ját megszégyenítés és bemocskoló:s 
útját, semminthogy gerincesen vál-
lalná a felelősséget, mutatja, hogy 
ezek előtt az emberek előtt semmi-
féle ideál, semmiféle elv, semmiféle 
a magyar emberhez méltó önérzet 
nem lebegett és nincsen. 

Közellátási hirek 
Szabaddá teszik a tojást 

A Gizdasági Főtanács ethatározta, 
hogy január 20 tói kezdve szabaddá 
teszik a tojásárakat. 

Szabad a sertéshús 
A vendéglőkben mindenféle hus 

szabadon hozható, akár friss, akár 
konzervált állapotban forgalomba. 
Ugyancsak szabadon vásárolható a 
sertéshús a henteseknél. 

Hatályon kívül helyezték a 
lőtt vad beszolgáltatás'' 
rendeletet. 

Dr. Eröss János közellátásügyi 
miniszter 100.040/1947. K. M. sz. 
rendeletével a lőtt vad beszolgálta-
tásáról szóló rendeletet hatályon kí-
vül helyezte. Ez azt jelenti, hogy 
ezután nem kötelesek a vadászok 
a társas vadászaton ejtett vad egy 
részét a löttvadértékesitő irodának 
átadni, továbbá ezután minden kor 
látozás nélkül szabadon szállítható 
és szabadon hozható kereskedelmi 
forgalomba mindenféle lött vad 

Megszűnik a társas vadászatok 
előzetes bejelentéséről, valamint az 
ejtett vadak számáról szóló bejelen-
tés kötelezettsége. 

Ingatlanforgalom 
Molnár Bálint megvette Piti Im-

rénk Nagynyomás 1 hold 835 Ll-öl 
földjét 4.340 forintért. 

Papp Heriette és bt. megvette 
Ibolya Antalné Sarkadi Nagy Mihály 
utcai házát 10 ezer forintért. 

Dancsik Rókus és neje megvették 
Óllal Pál Berekhát 6 hold 59 öl 
1/1 y ed részét ezer forintért. 

Nagy Sándor megvette özv. Práz-
novszky Zsigmondne Mentő-utca U 
számú házát 2 ezer forintért. 

Tilinkó Ferencné és bt. megvették 
Antalffy Sándor és bt. Nagyhegy 
373/b számú házát 5 ezer forintért. 

Török János és neje megvették 
Nagy Gáborné Bercsényi-utca 152. 
számú házát 5 ezer forintért. 

Szabó Ferenc és neje megvették 
Kánvási Tóth Lajos és neje Nagy-
hegy 600 öl földjét 3000 forintért. 

A Társadalomtudományi 
Főiskola közleményei 
A Társadalomtudományi Főiskola 

hallgatói részére folyamatosan küld-
jük a tananyagot. Eddig a következő 
anyag ment már el: 

1. félév: Füzetek a szocializmus 
elméletére vonatkozólag magyar iro-
dalomtörténet jegyzete: két külde-
mény. 

ÍI. félév: Keleti Márton: Retorika 
füzete Szocialista rendszerek jegy-
zete első részlet. 

Kérjük, hogy akik nem kapták 
meg az anyagot, sürgősen jelentsflc 
az Oktatási Titkárságnak levélbea. 
Az anyagot együtt küldjük el vala-
mennyi hallgató részére a párt-
szervezetbe. 

Hirdessen lapunkban 1 
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Hőmérséklet» — 2 fok 
időjárásjelentés« Megélénkülő észak-

nyugati szél. ködös idő, A hőmérséklet 
sftllyed 

Ügyeletes gyógyszertárak« Január 18— 
24- Havas — Cselkóné. 

A szó hitele 
A hitel nagyon fontos tényező a 

közgazdasági életben. A szó hitele 
nagyon fontas a közéletben. Hitel 
nélkül niucs közgazdasági élet és Ma 
a politikusok szava annyit ér, mint 
ü kiöntött viz, akkor az egész poli-
tikai élet belefullad a hazugságba, 
semmivé válik. Olvasom, hogy a 
27—28 év előtti idők bottörvényes 
képviselőnője Schlachta Margit inter-
pellációt akar intézni a kormányhoz 
na szó hitelének helyreállítása* érde-
kében. Rendkívül nagy érdeklődéssel 
várom ezt az interpellációt, mert a 
seó értelmének a helyreállítása éppen 
nmek a képviselőnek esetében és éle-
tében volna fontos. Nevezetesen soha 
se lehetett kimondott szavait össze-
egyeztetni társadalmi helyzetével, 
aminthogy a botozótörvénynek a nőkre 
való kiterjesztésére pont 6 tett in-
dítványt. Alighanem ezek az Ő sza-
vai is akkor helyreigazítást kívántak 
«•éina. Most nem tudom, milyen Sza-
vaknak az értelmét kívánja helyre-
állítani, de attól tartok megint vala-
mi épületes dolog sikerül ki „fogai-
nak ösvénye közül. Nem mindig jó 
ugyanis a szavak értelmét keresni, 
mttí azok néha megcsúfolják a ke-
resőt. (•xa) 

— Földmivelésügyi Miniszté-
rium gondoskodik a tejüzemek 
tokozott ellenőrzéséről. A cél a 
tejhamisitások megelőzése és üldö-
jése, valamint a közegészségügyi 
követelmények feltétlen megóvása, 
lletve annak ellenőrzése, hogy a 
tejüzemek az idevágó felszerelési 
anyagukat rendben tartják és időn-
ként felújítják- e ? Az ellenőrzést 
végző közegek és a rendőri büntető 
biróságok a kihágások elkövetőit 
szigorúan büntetik. (22' 1947.) 

— Orvosok szakszervezete : 
aia délután 5 órakor a Szakszerve-
zet felkéri azokat az orvosokat, akik 
gMmitalpat igényeltek és annak az 
arát ki is fizették, hogy ma délután 
okvetlenül jelenjenek meg, mivel a 
szétosztás a szakszervezeti ülés után 
lesz. 

— A „Magyar-Szovjet Műve-
lődési Társaság" szentesi csoportja 
f. hó 22-én, szerdán este 6 órakor 
a Társaság székházában (Horváth 
Mihály-utca 10) ünnepi választmányi 
illést tart Lenin halálának 23. év-
fordulója alkalmából, melyre a vá-
Sasztmány és vezetőség tagjait feltét-
lenül elvárjuk. 

— 164 tejszövetkezeti biztos. 
Az egykor svábok által lakott vi-
dékiek tejszövetkezetei újjászervezé-
sének és a tejtermelés színvonala 
fenntartása érdekében Bárányos Ká-
roly földmivelésügyi miniszter 164 
tejszövetkezet élére tejszövetkezeti 
biztost állított. (23/1947.) 

— Nem kell a tenyészállatok 
vasúti szállításához szállítási 
igazolvány. Az, hogy a szállítmány 
valóban tenyészállatnak minősül-e, 
a legtöbb esetben minden kétséget 
kizáró módon megállapítható, szük-
ség esetén az illetékes gazdasági 
felügyelő állit ki igazolványt erre-
ronatkozólag. (24/1947.) 

Mosónőt felvesz a „Petőfi" 

Vladimír Iljics Lenin 
Vladimír iljics Lenin (üljanov) az 

emberiség legnagyobb lángelméje, a 
bolsevizmus és a világon az első 
szocialista állam megalapítója — 
11170 ben született Szimbirszkben 
(jelenjenleg Utjanovszk) Lenin egész 
életét népe szolgálatába állította. Kí-
méletlenül harcolt a forradalom és a 
dolgozók összes ellenségei ellen. 17 
éves kora óta aktív részt vett a for-
radalmi mozgalomban. Letartóztatták, 
börtönbe zárták, Szibériába száműz-
ték. Sem a börtönben, sem a szá-
műzetésben nem hagyta abba a for-
radalmi harcot. 

Oroszország munkásai és legsze-
gényebb parasztjai Lenin és Sztálin 
vezetése alatt létrehozták 1917 októ-
berében a világtörténelem legnagyobb 
fordulatát — a Szocialista Forradal-
mat. A hatalom a szovjetek kezébe 
ment át. A szovjet kormány s a 
népbiztosok tanácsa elnökévé Lenint 
választották. 

Rendkívüli energiával fogott hoz-
zá Lenin a történelem eddig még 
ismeretlen, újrendszerü állam felépí-
téséhez, olyan államéhoz, amelyben 
m 3 g a a nép az ú r . . 

Lenin szorosan a néphez tartozott, 
határtalan odaadást érzett népe iránt, 
szerette és hitt benne. A nép is ha-
tártalanul szerette Lenint és bízott 
benne. Lenin vasakarata, gigászi 
energiája, a győzelembe vetett hite 
legyőzhetetlen erőt öntöttek a nép-
tömegbe. 

Lenin az Októberi Forradalom el-
ső napjától kezdve a szovjetek or-
szágának védelmét tekintette legfon-

tosabb feladatának és előtérbe he-
lyezte a szovjethaza védelmének jel-
szavát. Lenin azt mondotta, hogy a 
szovjet emberek legfontosabb tulaj-
donságai: a bátorság, a vitézség, a 
félelem nem ismerése a harcban és 
az a készség, hogy a néppel együtt 
harcoljanak a haza ellenségeivel 
szemben. Lenin Sztálinnal együtt 
megvetette a hatalmas Vörös Had-
sereg alapjait, amely azután az ö 
vezetésük alatt megvédte a dolgozók 
hazáját az ellenség összes merény-
leteivel szemben. 

Lenin nevéhez fűződnek a szov-
jet hatalom és a szovjet tudomány 
legfontosabb sikerei. Nincs a tudo-
mánynak egyetlen olyan ága sem, 
melyet Lenin, a kiváló tudós, ne 
gazdagított valna nagyszerű ideáival 
— Lenin továbbfejlesztette a marxiz-
must és azt új, magas fokra emelte. 

1924 január 11-én este 6 óra 50 
perckor, sosszú és súlyos betegség 
után halt meg V. I. Lenin. Sírja 
mellett Sztálin esküt tett arra, hogy 
hűen megőrzi és végrehajtja Lenin 
hagyományait. Sztálin esküje meg-
valósul. 

Sztálin, Lenin művének nagy to-
vábbfejlesztője, felhívta a szovjet em-
bereket, hogy ugyanúgy szeressék 
népüket, mint Lenin szerette s ugyan-
olyan bátran és kíméletlenül harcol-
janak a haza ellenségei ellen, mint 
Lenin harcolt. 

Lenin neve, alkótásai és tanítása 
évszázadokon és évezredeken átélni 
fognak. Lenin müve legyőzhetetlen! 
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Izgalmas amerikai film. Forró, kalandos szerelmi történet. Csem-
pészek és rendörök harca. Csupa izgalom és szépség. 

Fős2.: Charles Boyer , S lgr ld Gulre, Hedy Lamarr. 

Anyakönyvi hírek 
V Születések: Varga Gyula, Füsti 

M. Zoltán, Molnár Rózsa, Bugyi 
Erzsébet Piroska. Szerencse Gábor, 
Fél István, Szándor Franciska, Bódi 
Pál, Bottyán Mária, Sebők Éva Apo-
lónia, Bojki János, Lucza István, 
Siklósi Éva, Kun Erzsébet, Gergely 
Erzsébet. 

Házasság: ifj. Szabó István — 
Török Berta Mária, dr. Lindenfeld 
Béla — Varga Éva Katalin, Túrák 
Lajos — Kiss Erzsébet. 

Halálozás: Sípos Mihály né Kovács 
Mária 46 éves, Berki Józsefné La-
katos Vilma 53 éves, Ujj Erzsébet 
23 éves, Joó Lajosné Kiss Zsófia 
49 éves, Trencsik József 74 éves, 
Sajtós Sándor 4 hónapos, Dallos 
Szilágyi Istvánné Földvári Nagy 
Mária 77 éves, Molnár Farkas Jó-
zsefné Szarvas Franciska 65 éves, 
Fodor Lászlóné Sóvári Anna 23 éves 
özv. Molnár Mihalyné Szakái Mária 
74 éves, Fél István 2 napos, Fábián 
T. Sándor 80 éves, Vecseri Lajos 
91 éves, Sódar Rozália 3 napos, 
Lucza István 1 napos, Szabó Imre 
76 éves, Pápai Ráfael 61 éves, 
Szabó Ferenc 79 éves. 

Találós kérdés 

H l L E S Z 

február 15-én? 
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Megnyílt 
a kubikos tanfolyam 

A Földmunkások és Kisbirtoko-
sok Országos Szövetségének szék-
házában megnyilt a kubikos mun-
k¿vezetőképző tanfolyam. A Föld-
művelésügyi Miniszter képviseleté-
ben dr Antal Béla államtitkár volt 
jelen. A kubikos talyigákkal és szer-
számokkal díszített teremben Hánya 
István üdvözlö szavai után Rácz 
Gyula a FEKOSz főtitkára rámuta-
tott a tanfolyam országos jelentő-
ségére. A kubikosság — mondotta, 
— mindig az ország leghaladottabb, 
legharcosabb munkásrétege volt. A 
Földmunkás Szövetség ezzel a tan-
folyammal ennek a harcos rétegnek 
tudást akar adni, — szakmai és 
társadalmi tudást is, — hogy első-
rendű öntudatos szakképzett mun-
kásokká váljanak. Hangsúlyozta to-
vábbá, hogy a tanfolyam az állam-
nak szakképzett munkásokat ad, 
demokráciánknak pedig munkások-
ból lett dolgozókért harcoló vezető-
ket és a munkásoknak, akiknek 
eddig minden tanulás lehetetlen volt, 
szaktudást. 

A kubikosok a jövőben munka-
vezetők és a legvégén még mérnö-
kök is lehetnek. A főtitkár ezután 
köszönetet mondott a Földművelés-
ügyi és a Közlekedésügyi Minisz-
tereknek a tanfolyam létrehozásáért. 

Ország - Világ 
Titkos náci segélyszervezetet lep-

leztek le Svájcban. 

Takarékossági okokból elárvere-
zik a francia miniszterek autóit. 

Amerika kedvezően fogadja a 
brit-francia szerződés tervét. 

Álracos fasiszták garázdálkodnak 
Olaszországban. 

Egy pesti bankárnál találták meg 
Horthy és Habsburg József valutáit. 

Aggasztóbb lett a takarmányhiáay. 

A diósgyőri vasgyár szénhiány 
miatt leállt. 

Egerben hatósági sertéshizlalót 
állítanak fel. 

Vajda Ferencet, a hírhedt nyilas 
újságírót, kikérjük Olaszországtól. 

A bécsi egyetem másfélmillió fo-
rinttal tartozik a város közüzemei-
nek. 

A Szabad Nép 
Filep Imréről 

A Szabad Nép vasárnapi számá-
ban Filep Imre jelenleg szentesi la-
kosra vonatkozólag az alábbi hirde-
tés jelent meg: 

Körmenden át elhurcolt munka-
szolgálatosok figyelem l Remetei Fi-
lep Imre unitárius lelkész, 1945 ta-
vaszán Vas vármegye nyilas propa-
gandafőnöke volt és Körmenden u. 
n. nyilasházban az átvonuló munka-
szolgálatosokat ezüstérmék beégeté-
sével és más brutális módszerekkel 
megkínozta. A szombathelyi népbf-
roság terhelő tanuk hiányában fel-
mentette. Terhelő tanuk tegyenek 
bejelentést ellene. Jelenlegi lakhelye 
Szentes, ahol mint a népi kollégium 
igazgatója ténykedett a háború után. 

Nyilttéf 
E rovatban közöltekért' nem vállal Ide-
lősséget sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal. 

Nyilatkozat 
Bugyi Antal és társai elleni bűn-

ügyben tartott tárgyaláson Németh 
Imre a Magyar Alföld tudósítása 
szerint, mint tanú azt vallotta, hogy 
az Alföldi Újság megszüntetése tár-
gyában Dulin Jenő sajtófőnökhöz 
intézett beadványt én, Csernus Lukács 
Imre és társai írták alá. Kijelentem, 
hogy ily természetű beadványt soha 
alá nem irtam. Nekem ez nem is 
volt érdekem, ez csak a Szentesi 
Napló érdeke lehetett, hogy egyedüli 
újság legyen Szentesen. így a val-
lomásnak reám vonatkozó része a 
valóságnak nem felel meg. A valóság 
felderítése végett a szükséges lé-
péseket megtettem. 

Csernus Lukács Imre. 

Tudatom a tisztelt megrendelőimmel, 
Hogy egy évi szüneteltetés után ismát 

megkezdtem 
a munkát 

FÜHRER 
Simonyi E.-u. 31. 

könyvkfltfi. 

Egész szobák, plüss díványok és 
többféle ruhaneműk eladók, Szent 
Imre-utca 14. 68 
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— Hirdetmény! A gyapjufeldol-
gozó munkások Szakszervezete fel-
hívja tagjait, hogy folyó hó 23-án, 
csütörtökön délután a Szakszerve-
zeti Székházban tisztújító naggyülést 
tart, és kéri tagjait, hogy miiéi 
nagyobb számmal jelenjenek meg. 

— A hadisegélyezettek f. hó 
36-án délután négy órától este 11 
óráig tánccal egybekötött kávédél-
ntánt rendeznek a demokratikus nő-
szövetség szentesi székházában, 
melyre ezúton meghívják városunk 
egész társadalmát. A befolyt tiszta 
Jövedelem az arra rászorulók között 
lesz szétosztva. 

Az uj piaci árak 

Párthfrek 
Ma kedden este 6 órakor a köz-

ségi frakció ülést tart a Pártszék-
házban. Megjelenés kötelező. 

Szociáldemokrata Párt nőcsoportja 
folyó hó 21-én. kedden eöte 6 óra-
kor Petőfi-u. 14 szám alatt pártes-
tet tart. Előadó Papp Lajos. 

Szociáldemokrata Ifjúsági Mozga-
lom — SzIM — folyó hó 22-én, 
szerdán este 7 órakor Farkas Mihály-
utca 5 szám alatt pártestet tart. Elő-
adó Mosonyi László. 

Szociáldemokrata Párt folyó hó 
22-én, szerdán este 6 órakor a párt-
szervezet székházában vitaestet ren-
dez. Vitarehdező Szőke Ferenc. 

Szociáldemokrata Párt vármegyei 
közkórház üzemi csoportja folyó hó 
23-án, csütörtökön este 7 órai kez-
dettel a szokott helyen párestet tart. 
Előadó Erdei Pál. 

Szociáldemokrata Párt folyó hó 
34-én, pénteken este 6 órakor a 
párthelyiségben, Ady Endre-emlék-
estet rendez szavalatokkal. Előadó 
dr. Jeney János. 

Szociáldemokrata Párt OTI üzemi 
pártszervezete folyó hó 25-én, szom-
baton délután 1 órakor üzemi párt-
napot tart. Előadó dr. Mijó János. 

Szociáldemokrata Párt városi, vár- j 
megyei és községi alkalmazottak ; 
üzemi pártszervezete folyó hó 23 án, , 
csütörtökön este 5 óra*or Petőfi-u. ! 
14 sz. alatti pártházban pártestet ! 
tart. Előadó dr. Solti László. 

Jzerkesztői üzenetek 
Házadó. Több olvasó levelére 

válasolva közöljük, hogy Szentesen 
vizdij, W. C. használat, utcatakari-
tás és szemét pénz cimén a ház-
bérből levonást eszközölni nem lehet. 

Szegvári levél. Gémes Árpád 
elvtárstól további verseket várunk. 
A most beküldöttek közlésére később 
fog sorkerülni. 

Fejeskáposzta 
Kelkáposzta 
Vöröskáposzta 
Karaláb 
Sárgarépa 
Burgonya 
Bab (száraz) 
Borsó 
Mák 
Szilvalekvár 
Savanyukápo8rta 
Ecetes uborka 
Ecetes paprika 

54 
60 
50 

60 62 
69 72 
57 80 

w 70 80 
30-40 35 46 3 6 - 4 8 

68 76 80 
60 69 72 

2.60 2.92 3.12 
4.50 5 tO 5.60 
1.58 1 82 1.90 

4.70 
5.20 

Káposztás ecetes paprika 5.10 
Paprikás saláta 5.20 
Köleskása 1 6 2 

Gyümölcsök: 
Alma léli (1. r.) 3 . - 4 . - 3.50-4.60 3.60-4.80 
Alma (II r.) 2 . - 3 . - 2.30-3.40 2.40-3.60 
Körte n. (1. r.) 3 . - 4 . — 3.50-4.60 3.60-4.80 

T e j és t e j t e r m é k e k : 
Tej 80 
Tejfel 2§0. tehéntúró 2 . — vaj k*. 20 .— 
juhíuró kg. 6 .— juhsajt 6.50. 

Baromfi 
Tojás 25 fill. 

Tyúk kg. 
Csirke 
Pulyka 
Gyöngyös 
Hizott liba „ 
Hizoll kacsa „ 
Sovány liba ,. 
Sovány kacsa 
Hal folyami kg -ja 
Hal úllóvizi kg.-ja 

340 . 
-100 „ 
400 „ 
400 „ 
450 „ 
430 „ 
320 . 
300 „ 
2 5 0 - 3 5 0 . 
1 5 0 - 2 0 0 . 

Irányárak 

Karfiol 
Zeller 1 csomó 
Petrezselyem 
Cékla 
Sülötök 
Süldők fehérhajú kg. 
Sülitök fahaju 
Birsalma 
Naszpolya 
Dió 
Vöröshagyma 
Fokhagyma 
Dughagyme 
Torma 

83 95 1.— 
1 . — 1.15 1.20 

83 95 1 — 
50 57 60 
25 29 30 
90 1.04 1 08 
70 80 84 

1.50 1.72 1.80 
1.80 2.07 2.16 
3.40 3.90 4 . — 

1.10 1.50 
4.70 5 -
4.80 5.20 

1.25 1.45 1.50 

Jó szórakozás HaüyoHsárda 

Lopás 
Pénteken megjelent a rendőrségen 

Piti józsefné, Berek 67 sz. alalti la-
kos és feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen, aki f. hó 16-ra virradó 
éjszakán ellopta nevezett tulajdonát 
képező lovasszánkót. A rendőrség 
erélyes nyomozást indított s miuden 
remény megvan a tettes kézreke 
ritésére. 

Fejőstehén 12 éves és egy 
7 hónapos Oszóborju el-
adó vagy anyajuhokért el-
cserélendő, Lázár Vilmos u. 17 szám. 

Budapest I. j anuár 21. 
7.20: Reggeli zene. — Hangleme-

zek. 8: Az angol festészetről. Előa-
dás 9: Csorba Rudolf jazz-együttese 
játszik. 12.15: Bagossi Judit zongo-
rázik. 12.40: Jaguárvadászat Brazi-
liában. Molnár Gábor előadása. 13: 
Görcsi Farkas Pali cigányzenekara 
muzsikál. 14.10: Stokovszki Bach-
mflveket vezényel. Hanglemezek. 
14.25: Villámhiradó. 14.40: Keresz-
tessy Mária sanzonokat énekel zon-
gorakísérettel. 15: Szövetkezeti ne-
gyedóra. 15.15: Rádióiskola. 16: 
A M igyar Pedagógus Szakszervezet 
zenei tagozatának műsora. 1645: 
A svájci diákélet. 17.10: Párthiradó. 
17.30: A Vöröskereszt közleményei. 
18: BBC tánclemezek. 18.15: Mit 
üzen a rádió? 18.45: Világhiradó. 
19: Kemény Simon emlékezete. Köz-
müködik: Eőri Kató, S;abó Sándor, 
Fellegi Teri (ének). 19 30: Fehér 
György zongorázik. A könnyű zene 
klasszikusai. 19 45: Emlékezés Le-
ninre. 20.2Ö: A rádiózenekar játszik. 
Vezényel Paul Tibor. 21.40: Angol 
nyelvoktatás. 22.30: Magyar éneke-
sek táncdalokat énekelnek. Hangle-
mezek. 23: Müvészlemezek. 

A földművelésügyi minisz-
ter a totalizatőr-alap jöve-
delméből kívánja biztosítani 
a lótenyésztés újjáépítését 
Bárányos Károly földmüvelésügyi 
miniszter a magyar lóállomány se-
beinek begyógyitása, az állomány 
feljavítása és növelése érdekében 
előterjesztést tesz a minisztertanács-
hoz a totalizatőr-alap jövedelmeinek 
a fenti célokra való fokozottabb 
szolgálatába állítása érdekében. A 
lóversenysport azonkívül, hogy a 
kiváló lótenyésztésst és a lóanyag 
kiválasztását előmozdítja, évente 7 
millió forint körüli bevételt biztosit 
az államnak A fogadási összegek 
3 százaléka forgalmiadó cimén nö-
veli az állam bevételeit, további 5 
százalék a testnevelési cél kra megy 
5 százalék a lótenyésztési alapé, 
amely csaknem kizárólag ebből a 
bevételi forrásból táplálkozik. Isme-
retes, hogy a bevételekből a fővá-
rosi szegényalap Is részesedik. 

Zongorát vagy pianót bérelek 
Kossuth u. 13/a. 

S P O R T 
Az 1947. évi országos i f júsági 

ba jonkság e r e d m é n y e i : 
A légsulyban Páger, aki a ver-

seny favoritja volt, nagy birói „jó-
indulattal" a 2. helyre került. A 
könnyösulyban, aöol 25 induló volt, 
a három első helyezést szentesi fiu 
nyerte. Bajnok lett Győri, 2. Varga, 
3. Erdélyi. A verseny érdekessége, 
hogy Erdélyi a pehelysúlyból 80 
dekával esett át. Váltósulyban 4. 
Győző, a félnehézsulyban 4. Majoros. 
A versenyen 120 versenyző indult. 
Vasárnap a szabadfogású bajnok-
ságra kerül sor. 

A gimnáziumi 
tanítás rendje 

A Gimnáziumban folyó hó Ifc-án 
tartott szülői értekezlet kimondta ha-
tározatilag, hogy a tanításnak leg-
alább két teremben való megindítá-
sához tanulónként és hetenként 1 
(egy) forintot ajánl fel, de egy 
család csak egy tanuló után fizet. 
Mindenkit kérnek, hogy háron. hétre 
fizessék ki a felajánlott 1 forintot, 
hogy a fát egyszerre vehessék meg. 
Az igazgatóság kéri, hogy lehetőleg 
vasárnap délelőtt 11—12 között hoz-
zák be a pénzt, hogy a hétfő reggeli 
piacon a vásárlást már megtehessék. 

A tanítás két csoportban történik: 
az egyik 9 órakor, a másik fél 12 
órakor kezdődik. Első tanitási nap 
január 20, hétfő 

Az osztályok beosztása a követ-
kező: 
Hétfőn I. cs. VI. a., VI. b. 
Kedden 1. cs. V. a., V. b. 
Szerdán I. cs. IV. a., VI a. 
Csütörtök. I. cs. III. b., VIII. 
Pénteken 1. cs. V. a., V. b. 
SzombatonI. cs. III. a., VI. b. 

Hétfőn II. cs. IV., VIII. 
Kedden II. cs. III. b., VIII. 
S/erdán II. cs. III a., VIII. 
Csütörtök. II. cs. VII. a., VII b. 
Pénteken II. cs. VII a., VII b. 
Szombat II. cs. VII. a., VII. b. 

Igazgatóság . 

Werthelm szekrény nagyméretű 
kétajtós fehér szekrény, zongora, 
prémgalléros fekete női tél<V-»bát, 
szöveiruha és kosziüm eladó, irdek-
lődni Petffi-u. 3 sz. déli 12 2 óra 
között az udvarban. 75 

Termeljünk 
lucernát 

Nehezen lehetne jobb tanác50í 
adni mai gazdasági elesettségünkbe» 
a magyar parasztságnak, mint azt. 
hogy termeljen fokozottabban lucer-
nát. A takarmánykérdés megoldása 
ugyanis nemcsak az egyes gazdák 
hanem az ország, az állam, szóvá 
az egész magyar közösség érdeke 

Az a gazda, aki több lucernát 
termeszt, mint amennyire neki szük-
sége van, az általa termesztett akár-
milyen csekélynek hitt lucernameny-
nyiséggel — gazdagította az orszá-
got. Különösen ma fontos lucerna-
termesztés terén többtermelésre tö-
rekednie, amikor előrelátható, hogv 
amennyiben a jelenlegi lucerna ter 
melést tartjuk és annak hozamát 
nem növeljük, nemcsak, hogy állat-
állományunk nem fejlődik, de roha-
mosan fogy. Ma a gazdák takar-
mányhiány miatt sorra kénytelenek 
levágni állataikat, amely körülmény 
állatgazdálkodásunk és állattenyész-
tésünk fejlődését kettétörik. 

A lucernatermesztés végeredmény-
ben olcsó és kifizetendő dolog. A 
lucernát életiartama szerint 4—8 
évenként kell vetni. Az őszi és ta-
vaszi talajelőkésziíésnek munkator-
lódásos időszakában fogaiigénye 
nincsen, illetve 4 — 8 évenként is-
métlődik. Előnye, hogy májustól, 
októberig, úgyszólván megszakítás 
nélkül — szakaszos kaszálás mellett 
— a legértékesebb és legolcsóbb 
zöltftakarmáuyt szolgáltatja. Kevesen 
tudják a gazdák közül, hogy egy 
métermázsa zöldlucerna feltakarmá-
nyozása esetén állataink 1.4 kg 
húsgyai^podásra, vagy 33 liter tej 
termelésére számíthatunk. Szénája, 
illetőleg megőrölt állapotban lisztje 
valóságos abraktakarmány, amely ál-
lataink etetésénél nélkülözhetetlenül 
szükséges. De nemcsak m3gát a lu-
cernát használjuk fel, hanem VÍSSÍA-
maradó gyökérzetét, illetve tarlóma-
radványát, amelynek leszántása ese-
tén 200 katasztrális holdankénii is-
tálótrágyázással ér fel, vagyis olyan 
mennyiségű tápanyagpótlás* jelent, 
ami állatállományunk régi mértékre 
való felgyarapodása esetén nem re-
mélhettünk. 

Ezenkívül, azok a gazdák, akik 
nagyobb területen termesztik a lu-
cernát s egy jelentős mennyisége! 
kizárólag lucernatermesztésre szán-
nak, a lehető legjobban járnak, 
ugyanis a lucern^magot nemcsak 
idehaza, hanem külföldön is el le-
het adni. Méghozzá igen jó áron. 
A békeévekben jelentős mennyiségű 
lucernamagot szállf ottunk külföldre 
s a g zdáknak igen nagy százalék-
ban jelentett többletbevételt a lucer-
namag termesztéssel va ó foglalkozás. 
Ma a hazai piacon fokozottabb mér-
tékben keresik a lucernamagot s az 
ügyes gazda jól ki is használja ezt* 
a lehetőséget, amely jövedelmét 
nagymértékben fokozza. 

Befeje/ésül még csak annyit, hogy 
hogy a gazda egyéni érdekein túl-
menően, — mint ezt bevezetően is 
hangsúlyoztuk, — az ország m ző-
gazdasági érdekeit mozdítja elő. Ha 
megnyeri a parasztság a lucernacsa-
tát, megnyerte állatait, ezzel helyre-
billentene az ország »akarmárykér-
désének egyensúlyát és e ősegíti ál-
lalállományunk ütemes és ésszerfl 
fejlődését. 

Kö/éptermetre való alig hasz ált 
féket», férfi »élikabát eladó Meg-
tekinthető 11—3 óra közölt Rozgo-
nyi-uica 1 szam al .tt. ny-

KftuzerkeH/ió . S I M A LAHI IÓ . 

Felelő* szer ken/tó S/.óke Ferenc. 
H-lelós kindo Nagy Mibtfly 

Nyom"-, n vBHr*tfLa}f nyomda *tt. 
•••»•'of nvom 'tive/.ein CHernus L. Inve 




