Saentes, 5947. január 23. csütörtök

^Iftflzeiést
eg y
10

LXXVI1. évfolyam, 18 sztei

TESi LAP

dij

hónapra
forint.

TELEFON: 301 S2

#

Ara 40 filier.

Megjelenik hétíö kivételével
minden nap a reggeli órákban.

Keretes- ós apié
hirdetések ársia
oás szerint.

TELEFON: 301 sz.

Szerkesztőség és kiadóhivatal
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C s e i*eb o k é n y
községesítése a pénteki közgyűlés
elé kerül. A pénzügyi és háztartási
szakosztály akként határozott, hogy
a tanyai közigazgatás szervezéséről
szóló szabályrendelet tárgyalásinál
a belügyminiszter rendelete ellen
tiltakozik. A szakosztály álláspontja
teljesen érthető, mert ez a községalakítás fenyegető támadás Szentes
város egzisztenciája ellen, amellyel
szemben orvoslást kell keresni és a
miniszteri tévedést azonnal helyre
kell hozni, mert ezt olyan nagyaiáayú erdekek parancsolják, amelyeke; országom szempontból nem lehel figyeimen kivül hagyni.
Szentes város tisztelt és érdemeskelyet tölt be évszázadok óta a magyar városok során. Kulturális gócpont volt 200 évvel ezelőtt, tehát
•lyan időkben, amikor a kultura
nemcsak ritka, de nagyon drága
dolog is volí. Szentes város közönsége másfél száa'esztendővel ezelőtt
indított olyan harcot a földesúri etnygmatás ellen, amihez hasonlót a
magyar történelem nem jegyez fel.
És nemcsak megindította ezt a har•ot, de győzedelemmel feje. te is be
és felszabadította magát a földesúri
hatalom alól tizenkét esztendővel
1848 előtt. Az a száz esztendő pedig, amely a magyar szabadság
megszületésének éve ota eltelt ebben
a varosban az alkotás, a haladás, a
kultúra munkájának évszázada volt.
Szentes feküzdötte magát külső alakjában is a leghaladottabb magyar
városok közé és ezt nem kormánytámogatással, más városoktól elvont
állami pénzek segítségével vitte keresztül, hanem saját erejéből. Lakosságának áldozatával, amelyből
még a legszegényebb szentesi is kiveüe a n.aga részét, mert a szer^esí
ember évszázadok óta tudta azt, mi
a kultura és mert kulturemberekből
állt ez a város, minden áldozatot
meghozott azért, hogy városa megmutassa azt, hogy kulturgócpont.

egy város határán szétdarabolni —
és természetesen egy várost tönkretenni.
Nem volt még rá pékia sehol a
viiágon, hogy egy kulturális közgazdasági és közigazgatási gócpontot

ostoba emberek bornírt elképzelése
tönkre tegyen azért, hogy még fűt
sem nevelő pusztákból, nagyközséget
aiapítson, amelynek semmi létjogosultsága nincs, amelynek megteremtése merénylet és gazság azok ellen

A nagy világ
Az osztrák és a német békeszerződés előkészítő tárgyalásai Londonban teljes erővel folynak. A külügyminiszterhelyettesek meghallgatták az
osztrák delegációt és amin' Gruber
külügyminiszter nyilatkozatából kitűnik, Ausztria ügye reménytkeltő.
A?, osztrák külügyminiszter Csehszlovákia területi követelésére nezve
megcáfolj azt a hírt, mintha közvetlen tárgyalások lennérek folyamatban a cseh és osztrák kormány
között.
Az amerikai külpolitika vezetésében most mát perfektuálódott az őrségváltás. Byrnes miután a csatlósállamokkal kötött békeszerződést aláírta, átadta hivatalát Marshall tábornoknak, az új külügyminiszternek.
Egyébként a világpolitikai érdeklődésnek homlokterében még mindig
Vandenbcrg szenátornak, a külügyi
bizottság elnökének ismeretes beszéde áll. Valóban, a jelek azt mutat-

ják, a világ halad, mégpedig mostmár nem csigalassúsággal, hanem
eléggé gyors iramban a béke felé.
MonUjomerynek moszkvai látogatása
és P. barátságos hangok, ameiyek a
brit sajtóban a Szovjetunió irányában napvilágot látnak, arrn is következtetni engednek, hogy nem lehetetlen egy szorosabb közeledés a
Szovjetunió és Angiia között
Franciaország, amely bár papíron
a győztes államok között foglal helyet, de valójában a háborúból súlyos sebekkel került ki, nehezen tud
megindulni az építőmunka útján. Az
újonnan megválasztott köztársasági
elnök, mint megírtuk, a szocialista
Rarf adier-t bízta meg a kormány
megalakításával és az új miniszterelnök tárgyalásai biztatóak. Valószínűleg a mai napon ket ül sor a kormány megalakításáról szóló közlemény kiadására-

Dalnoki Veress Lajos
a rendőrségen
Bravúros nyomozással fogták cl
az összeesküvők fővezérét
A katonapolitikai osztály nyomozói szerdán elfogták Dálnoki Veress
Lajos volt vezérezredest, a köztársaság elleni összeesküvés fővezéréi.
Külön nyomozó csoport kutatta a
szökésben levő Dálnoki Veresst. A
nyomozó csoport vezetőjének sikerült
kapcsolatot teremteni a fővezér cinkosaival. Találkozott Dálnoki Veress
Lajossal, hogy esetleges ellenállásának elejét vénye, úgy mutatkozott
be neki, mint a földalatti katonai

Szentes óriási harcot vívott meg
a vármegyével szemben, mert a vármegye sohasem volt Szentes barátja.
Akkor amilror Szentes a földesúr
ellen harcolt, a „cseléd vármegye"•ek gúnyolt Csongrádvármegye kanosukat használt a lázadó Szentes
ellen és amikor a közérdek parancsa
Szentesre helyezte a vármegye székelyét, a vármegye az ő székvárosát
sohasem támogatta s így történt
meg, hogy amig a század elején
Dorozsma határában 30 km műút
volt, Szentes halárában mindössze
9 km. hja az uradalmak és Szeged
érdeke nem parancsolta Szentes érdekeinek védelmét. Aztán követkeaett Szeged harca Szentes ellen meLáza«? munkában készíti elő a
gyeszékhely elnyeréséért, és megjelent a színen Benisch-Németi Ar- Szociáldemokrata Párt 35. kongreszttrék a községesité-sel és megindul- szusát. Január 30 án reggel 8 óratak a rohamok Szentes tönkretétele kor kezdődik a kongresszust előérdekéb n a községesit£si politika készítő értekezlet. Aznap fél 6-kor
az Állami Operaházban lesz a Von
.dicsőségére". Szentes lett az a ki
megnyílása.
sérleti nyúl, amelynek be kellett bi- gresszus ünnepélyes
zonyítani azt, hogy miképpen lehet Az operaházi ünnepség a Marseillaise

szervezkedés egyik tagja.
Közölte vele, hogy ez az utolsó
alkalom, hogy külföldre menekülhessen, hogy várja a gépkocsi, amely
őt egy repülőtérre fogja szállítani.
Veress Lajos, miután kérdések feltevésével leellenőrizte, hogy valóban
a szervezkedés egyik tagjával áll-e
szemben, követte őt, beszállt a gépkocsiba, amely néhány forduló után
magállott a katonai politikai osztály
székháza előtt.

akiket.a kultufából, a közgazdasági
életből kiragadt és ameiyeket alantas
közigazgatási helyzetbe sodor. Cserebökény fantaszta emberek álmodása,
kapzsi emberek harácsolási
vágyának elgondolása, akik kicsinyes és sekélyes egyéni érvényesülésért képesek arra, hogy polgártársukat bajba vigyék.
De ez nem minden. Nem vádoljuk
a belügyminisztériumot, mert ebben
az ügyoen borzalmas munkát végzett az országépités, a kulturális haladás vármegyei és a polgárság érdekei ellen, de igenis vádat emelük
az ellen a fölfogás ellen, amely idegen ettől a várostól, id gen a vármegyétől, amelynek sem lelke, sem
érzése nincs ahhoz, hogy meg tudja
itelni Szentesnek, a m gye székhelynek érdekeit és helyzetét, de amelynek feltétlenül
községesités keli,
hQgy mentül több községe legyen a
vármegyének és így nagyabb legyen
a közigazgatási hatáskör, és az nem
fontos, hogy vájjon e^ a kőzigazgahatáskör összeegyeztethető- e a környék közgazdasági, kulturális és
közigazgatási érdekeivel.
Pár hón?ppal ezelőtt a községesitést a belügyminisztérium úgy vitte
keresztel Miskolc várt)s esetében,
hogy a varostól 4—5—8 kilométerre
lévő három
nagyközséget
beolvasztotta Mitkolcz
városába. A
minisztérium
ekkor lehet, hogy
az érdekelt községek szempontjából helyesen cselekedett. Gz az
eljárás Miskolcot közgazdasági szempontból Magyarország legjelentőségestbb városává emelte. Szemben
állítjuk Szentes sorsát: vájjon micsoda tiemzeii érdek kívánja azt,
bogy Szentes tönkremenjen és alakuljon egy olyan nagyközség, ahol
a községek egyetlen ház, de még
községháza sem jelzi, amelyik nagyközségnek van egy jegyzője és egy
írnoka, de se pénztárnoka, se adószedője, se bábája, se orvosa, amelyik nagyközség még évtizedek múlva sem lesz arra képes, hogy községi életet éljen.
Sima László

A munkáspártok
szombati gyűlése

A Szociáldemokrata Párt
kongresszusának előkészületei
hangjaival veszi kezdetét, majd Kassak Lajos „Gyülekezet elé" cimfi
versét adja elő Lehotav Árpád. Az
ünnepséKen Szakasrs Árpád mondja
az üdvözlő beszédet.
A part mindent megtesz, hogy az
egész magyar dolgozó nép hatalmas
ünnepségévé avassa a 35. pártgyülést.

A Baloldali
Blokkba tömörült
pá'tok és a szakszervezetek szombaton újabb nagygyűlést tartanak.
Ezéh a gyűlésen hozzák tudontfsára
a szentesi dolgozóknak, hogy a
Kisgazdapárt
a
memorandumban
foglalt követeléseknek nem tett eleget és ezért a Baloldali Blokk újabb
memorandumot intézett a Kisgazdapárt szentesi szervezetéhez,
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A demokrácia újságírója...

SZENTESI LAP 1947. jan. 23.

n kisvasut-építés
ugye

1943 június 1.: Eszeveszett erővel
hajigálom a kézigránátot ezek felé
az ördögi állatok felé... Nem a Stürmerből és nem a Völkischer Beobachter-ból valók ezek a sorok, hanem a Szentesi Naplóból, s írójuk
nem került Nürnbergbe, még a NOT
sem mondhatott felette szentenciát,
hanem a demokrácia építő bajnokaként az úgynevezett polgári gondolat jegyében ifarcol állítólag a demokráciáért, valójában a régi világ
visszaállításáért.
Nem írt gyalázkodó cikket Qerendí a Kisgazda Párt választmányának megállapítása szerint, sőt a párt
célkitűzéseit tartotta szem előtt. Vájjon a Kisgazda Párt politikusainak,
a Bajcsy-Zsilinszkyknek,
a Tildy
Zoltánoknak és a Nagy Ferenceknek
politikai eszméjéért küzdött-e akkor,
midőn ezeket a sorokat vetette papítta:
„Roham a banditák ellen. A banditákat néhány perc alatt vissza is
vertük."
Sok becsületes ¿nagyar parasztembernek, sok becsülete;, fia maradt az
ukrajnai harcmezőkön, el kellett

A kisvasútépítéssel kapcsolatban
lapunk munkatársa felkereste Vajda
Imre polgármestert, aki a következő
nyilatkozatot adta:
— A kisvasutat, bár a gazdatársadalom ellenzi mégis meg fogjuk
építeni. A magyar gazdasági elet
nem tűrheti, hogy egyesek nemtörődömsége, makacssága és bosszúállása csődbe juttasson egy nagyjelentőségű gazdasági tervet.
Maga az egész terv mintegy beleilleszkednék
a hároméves terv keretébe.
A megvalósítást részjegyzésííkkel és
a közületek intenzív igénybevételével
tudnánk keresztülvinni. Minthogy
azonban a részjegyzésekkel szemben
felelőtlen ellenagitátorok akadékoskodnak, a városok és községek költségvetésébe beállított kisebb-nagyobb
összegek, csupán a tervezési költségeket fedezik, egy tehetőség van:
a vármegye területén mindén hold földet egy minimális összeggel megterhelni,
megoldás lehetne kamatmentes államkölcsön igénybevétele is.
A legsürgősebb a Szentes-derekcgyházi vonal mielőbbi kiépítése,
mely két célt szo'gálna: napjaink
vészes munkanélküliségét nagyban
csökkentené és a jövőben kiépülő
belterjes gazdaságokat összekötné a
szentesi piaccal. Ez annál is inkább
,szükséges, mert igahiány miatt még
'jobbmódú gazdáknak sem áll módjukban termeivényeiket oeszállltani
és félő, hooy ilyen körülmények között nemcsák, hogy nem bírunk belterjes gazdálkodásra átállani, hanem
még a volt szfntet sem tudjuk elérni
t
Mezőgazdaságunk talpraállítása érdekében nagyfontosságú lenne a magyartés- tiszazugi és a szentes-pankota-kis király sági vonal kiépítése.
Természetesen itt megértésre és sok
pénzre van szükség.

Nagyjelentőségű
városi közgyűlés lesz
pénteken
\

A pénteki városi közgyűlést nagy
érdeklődés előzi meg. A közgyűlés
j tárgysorozata magában véve is súlyos
j és nagyhorderejű napirendi pontokat
j tartalmaz, de tudomásunk szerint a
1 tárgysorozaton kivül a Szociáldemo! krata Párt több fontos interpellációt
| jegyzet! be.

Párthfrek

Szociáldemokrata Párt városi, vármegyei és községi alkalmazottak
üzemi pártszervezete folyó hó 23 án,
csütörtökön este 6 órakor Petőfi-u.
14 sz. alatti pártházban pártestet
tart. Előadó dr. Solti László.

Érdekes lesz a közgyűlés azért is,
mert a Baloldali Blokknak a Kisgazdapárthoz eljuttatott memoranduma értelmében a munkáspártok és a
szakszervezetek
a Kisgazdapárttal
semmiféle közületben,
testületben
nem tárgyalnak Így a közgyűlés
viharosnak ígérkezik.

Mucsihát és Nagykirályság
a községesítés ellen
A várostól való elszakadási tervekkel kapcsolatban Mucsihát és
Nagykirályság elöljárósága azzal a
kéréssel fordult a városhoz, hogy
ismertesse a hatóság velük az elszakadási tervezetet okmányszerűen
is, mert tiltakoznak az ellen a döntés ellen, amit a szavazás alkalmá-

Nem adhatjuk fel álláspontunkat
— fejezte be nyüatkozatát Vajda
Imre polgármester —, amikor
a vasúthálózathoz szükséges
anyag 80 százaléka, a gördülő anyagnak pedig 50 százaléka immár rendelkezésünkre áll.

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

pusztulniok, mert nagyon sok Gertíndi László volt ebben az orszagban, s vájjon ezek a paraszti szülők, akiknek egyeileu vigaszuk és
életük egyetlen öröme kellett, hogy
botorul elvesszen, mondották-e Gerendi Lászlóról azt, hogv őjó munkát végez a Kisgazda Párt újságjának szerkesztőségében? Vájjon Gerendi László ma szemébe merné- e
mondani ezeknek az embereknek
azt, amit a keléti frontról írt harctéri
tudósításában: „Az ő haláluk a mi
győzelmünk biztosítéka és ezért érdemes volt meghalni."
Könnyű ezt mondani, de még
könnyebb volt leirni egy hinterlandi
szerkesztőségben.
ügylátszik, hogy a köd; amelynek
leple alatt könnyű volt megírni ezeket a sorokat, a sok más cikket,
még mindég rejtélyesen veszi körül
Gerendi László személyét, s megakadályozza a magyar föld becsületes megmunkálóit, hogy tisztán lássák : ki akarja újból az ő életüket
és munkájukat a pusztulásba sodorni. Mi felszakítjuk ezt a ködöt.

t

val is be fognak bizonyítani.
Ezzel kapcsolatban • a város polgármester és a városi ügyész vasárnap délelőtt 10 órakor az Eperjes-szé!i népkörbeni délután 2 órakor pedig a n^gykirálysági népházban fog előadást tartani.

Az orvosok szakszervezetének
N táncestélye
Dr. Molnár Erik népjóléti miniszter, dr. Vikol János népjóléti államtitkár, dr. Zsebők Zoltán miniszteri
osztályfőnök és még számos fővárosi orvos-tanár és orvos jön le az
Orvosok Szakszervezetének február
1-i műsoros táncestélyére.
A műsort teljes egészében orvosok vagy orvos feleségek töltik ki.
A szereplők között több országos

Szociáldemokrata Párt folyó hó
26-án, vasárnap d. u. 3 órai kezdettel a Petőfi-utca 14 sz. alatti
párthelyiségben összvezetőségi ülést
tart. Az összvezetőségi ülésen pontos megjelenést kér a Titkárság.

Szociáldemokrata Párt OTI üzemi
pártszervezete folyó hó 25-én, szombaton délután 1 .órakor üzemi pártnapot tart. Előadó dr. Mijó János.

Szociáldemokrata Párt községi
frakciójának tagjai folyó 24-én fél 9
órakor a közgyűlés előtt fóntos
megbeszélésre a Petőfi-utcai párthelyiségben jelenjenek meg. Titkárság.

Szociáldemokrata Párt folyó hó
24 én. pénteken este 6 órakor a
párthelyisegben, Ady Endre-emlékestet rendez szavalatokkal. Előadó
dr. Jeney János.

nevű művész is fog fellépni, akikről
most tudjuk meg, hogy orvosok,
vagy orvos feleségek.
A Szakszervezet az estre a meghívókat. már szétküldte, aki tévedésből nem kapott és arra igényt tart,
igényét jeienise be az OTI főorvosi
hivatalában, akár személyesen, akár
telefonon d. e. 7 és 15 óra között.
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SZINHAZ
Tóth József színház 23-án, csütörtököt, Vaszary Gábor és Budai
Dénes operettjét, a Meztelen lány-t
adja elő.
24-én, pénteken, a Siess I Adj I
Segíts I mozgalom társadalmi estjén
Földes Imre színműve, a Kuruzsló
kerü! előadásra.

cAz összeesküvés
szálai
a magyar politikai
és
gazdasági
élet minden vonalára elvezetnek.
Nyilvánvaló, hogy az összeesküvők
a magyar demokrácia ellen törtek
és megkísérelték
annak
alapjai
megdönteni.
Ez a támadás, bár
kétségtelenül már kezdeténél halálra
volt Ítélve, mégis igen jelentős károkat okozhatott volna a
feji&S
magyar demokráciának.
Ha
jól
megnézzük, észrevesszük, hogy az
összeesküvők %a magyar szövetkezeti
mozgalom ellen is akartak
támadást intézni. Az ellen a szövetkezeti
mozgalom ellen, amely a demokrácia fejlődésén
keresztül már a nép
javát szolgálta. Nem vitás, hogy a
magyar szövetkezeti
mozgalomnak
vannak nehézségei. Ezek a nehézségek természetesen csak a helyzetadta nehézségek, amelyeket a fejlődéssel könnyen
kiküszöbölhetünk,
de az összeesküvők ez ellen a fejlődés ellen törtek. Ki akarták venni
a szövetkezés
hatalmát és erejét a
magyar dolgozók kezéből. Jól tudták, hogy mit jelentenek a szövetkezetek.
A támadás vonalát is láttuk jói
A Hangya szövetkezeten
keresztül
próbálták
megtámadni a Fogyasztási Szövetkezetek
Országos
Központját,
azt a központot, amely
munkáspárti
vezetésével a
leheté
legjobban tudja biztosítani a szövetkezetek békés jejlődését.
Minden
eszközzel megpróbálták a FSzOKát kiütni a nyeregből,
hogy
újra
visszaállítsák
a reakciós vezetést.
A rendőrség és a
demokrácia
éber figyelmén meghiusult az összeesküvők aljas kísérlete. A magyar
szövetkezeti mozgalom éber őrtáUéin ugyanígy meghiúsultak a szBvetkezetek
ellen irányított támadás
tervei is.

A Szociáldemokrata
Párt
életének igen jelentős eseménye lese
az e hó végén megtartandó országos pártkongresszus. Nincsen okunk
kételkedni abban, hogy az oiszágos
pártgyülés
félreérthetetlenül
meg
fogja állapítani, hogy nem tértünk
el és a közeljövőben
sem vagyunk
hajlandók eltérni a szocialista mozgalom eszmei hagyományaitól. A
szocialista ideológián, a marxizmuson, a demokratikus
szocializmuson
kivül nincsen szükségünk semmiféle
idegen eszmei pótlékra. Ez az állásfoglalás kifejezésre fog jutni az
új pártvezetőség
összetételében isf
amely a régi szocialista
dolgozók
többségéből fog állani. Ennek az
új pártvezetőségnek lesz a feladata,
hogy megtisztítsa a pártot azoktól
a kártékony
elemektől, amelyeket
az ország életében
bekövetkezett
nagy változás forgószele
sodort
minden pártba, így a szociáldemokrata munkásmozgalomba
is —hozzánk talán kevésbbé,
mint más
pártoka, — sie büszkén
valihatjak,
hogy elsőnek a mi pártunk fog
megtisztulni ezektől a nem mindig
tehetségtelen tetvektől Azok a kérdések, amelyeket pártunknak meg
kell oldani, egyben az egész demokratikus ország sorsdöntő kérdései
is. És mert mi a jövő pártja is
vagyunk, országos pártülésünk történelmi határkő lesz nemcsak pártunk, de az egész ország életében.
— A gyapjúfeldolgozó munkások szakszervezete f. hó 23 án, esttörtökön déluián 3 órakor a szakszervezeti székházban tisztújító tagértekezletet tart. A tagok pontas
megjelenését kéri a Vezetőség.

HÍREK
Ma január 23. Róm kat. Rajmund,
protestáns Zelma
Vízállásjelentés : Tisza 22 én 180. Kurca
Hőmérséklet« — 10 fok
Időjóréajelenté*! Derült, hideg idd. A
hőmérséklet tovább csökken.
Ügyeletes gyógyszertárak * Január 18—
>4-íg Havas — Cselkóné.

Névtelen levél
A pósía levelei hozott
számomra.
Vem valami nagy esemény, mert
szoktam levelet kapni. Rendes
becsületes emberek által irt leveleket,
amelyek akármilyen tárgyúak voltak,
meglátszott rajtuk, hogy
kuhurember kezéből kerültek ki. A tegnap
érkezeit levélen nincs aláírás. Sötéttétbe húzódó becstelen
csirkefogó
irta. A levél tartalma aljas. Mi lehetne más, mint gyalázkodás ? Aki
;iejn ír alá egy levelet, az nem becsületes szándékkal
irta azt. Aki
nem becsületes szándékkal
csinál
valamit, az gazember.
Egyébként
az Olvasó gyönyörködtetésére
megírom, hogy névtelen levélíróm nem
kisebb váddal illet, mint azzal, hogy
loptam. Sőt lopásból éltem. A dolog
elég humoros, mert hiszen elég nyílváros életet éltem ahhoz, hogy az
én lopásaimat akárki
ellenőrizhesse
és mégis egészen valószínű, hogy a
nagy nyilvánosság
előtt
folytatott
lopásokat mégis csak észlelte volna
rendőrség is, hiróság is. Különben
szamárság
az egészről
beszélni,
hogy méois nyilvánosságra
hozom
ezt a névtelen levelet azért
teszem,
mert várómba másodikat meg a harmadikat és\i többit. Végtére is nekünk Simáknak
már
gyakorlatunk
van az ellenünk elkövetett
rágalmazásokban
és ha apámat
csak
éppen rablógyilkossággal
nem gyanúsították Vadnay és bérenc társai,
mért ne kaphatnék én holnap olyan
kvelet, amelyben
templomfosztogatással, családirtással és
gyilkossággal vádolnak meg. Nekem az sem
okoz nagyobb
lelki
felháborodást,
mert nekem az egész
hülyeségre,
legföllebb
igénybe veszem a lap
nyilvánosságát és ezeket a névtelen
leveleket nyilvánosságra hozotn. Mulasson más is. (S-ó)

— Film készült Montgomery
moszkvai látogatásáról
A londoni rádió moszkvai jelentés alapján közölte, hogy Montgomery tábornagy moszkvai látögatásáról fii—
•et készítettek és azt a SzovjetUnió összes városaiban bemutatják.
— A vendéglátóipari munkások szakszervezete f. hó 23-án
délután 3 órakor a szakszervezetek
székházában taggyűlést tart. Kéri a
tagok pontos megjelenését a vezetőség.
— Tűzifa Kiss Gergelynél Vecseri és Villogó-utca sarok. Telefon
172.
— Január 27-én avatják Pécs
város díszpolgárává Károlyi Mihályt.
— A város a pótköltségvetés
tárgyalása
során 25.000 forintot
állított be a 412-es állami ut átkelési szakaszának rendbehozatalára.
— A szovjet sajtó bizakodással
ír a német kérdésről.

Jan.

24-én,

este hat

Belpolitikai helyzetkép
A nemzetgyűlés keddi ülésén elfogadta a mentelmi bizottság javaslatát, feifüggesztette a nyolc kisgazdapárti képviselő menteimi jogát.
Saláta Kálmán kivételével ezeket a
képviselőket előzetes letartóztatásba
helyezték.
Az összeesküvés, amint a nyomozásból kiderül teljes egészében behálózta a Parasztszövetséget. A Világosság,hírt ad arról, hogy az államrendészeti szerveknek a Parasztszövetség vezetőivel szemben foga-

natosított intézkedései után i^ folytatja ez a Szövetség uszító munkáját. Békéscsaba vidékén népgyűléseket tartott, amelyekeu nyíltan izgatott a demokiácia ellen. A Parasztszövetség pénzelte a Magyar Közösség minden ténykedését. Kiss
Sándor, aki a Parasztszövetség vezetőinek letartózlatása után Bécsbe sibolta ki vagyonát Olaszországba
távozott, ő volt az összeesküvés
anyagi ügyeinek intézője.

Egy kis visszapillantás
Ismeretes, hogy a munkáspártok
helyi szervezeteinek a szentesi Kisgazdapárt vezetőségéhez intézett memoranduma több, közismerten reakciós személy eltávolítását követelte
a Kisgazdapártból. A Kisgazdapárt
helyi vezetőségének válasza elutasítja ezt a követelési részben azért,
mert szerintünk éppen az általunk
kifogásolt személyek dolgoztak legtöbbet a Kisgazdapárt célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.

Hogyan d o l g o z t a k !
Vessünk csak egy kis visszapillantást a közelmúltra és nézzük meg,
hogy a Kisgazdapárt helyi vezetősége által jó demokratáknak is kiváló párttagoknak kiáltott személyek hogyan, szolgálták a derpokrácia ügyét. Az alábbiakban a
demokratikus közvélemény elé tárunk néhány példát a városi képviselőtestületbe és különböző bizottságokba delegált reakciós kisgazdapárti tagok munkájáról.

A stabilizáció és a
kisgazda reakció

A Szentesi Lap angusztus elsejei
számában-olvassuk : A Forintvétlő
Bizottság alakuló ülésén a Kisgazdapárt helyi szervezete kijelentette,
hogy a bizottság munkájában nem
vesz részt. Igy a forint védelme a
munkáspártoké anarad.
A Kisgazdapárt helyi vezetőségének reakciós tagjai elszabotálták a
forint védelmét. Vájjon mit szól ehhez a Kisgazdapárt paraszti rétege,
amely a munkássághoz hasonlóan

visszafojtott
bilizációt ?

lélekzettel várta a sta-

Néhány városi
közgyűlés

Az augusztus 9 i közgyűlésen a
kisgazdapárti delegált erősen kikelt
az ellen, hogy a kúttársaságok jogait megszüntessék, mert — szerinte — az ivóvíz köztulajdonba
vétele a magántulajdon megsértését
jelenti.
Ugyanezen a közgyűlésen, amelyet egyébként a városfejlesztés ügyében hívtak össze, egyszer csak megdöbbenéssel állapították meg á munkáspárti delegáltak, hogy a kisgazdaképviselők eltávoztak.
Vagy nézzük az október 15-i közgyűlésről mit ir a Szentesi Lap:
.Viharos jelenetek között folyt le
a kisvasút Ügyének tárgyalása. A
Kisgazdapárt szónokai a legmerevebben foglaltak állást a kisvasút
ellen".

Nem szükséges

tovább folytatni. Csak néhány példát ragadtunk ki találomra a sorok
közül, talán nem is éppen a legkírivóbbakat.
Ebből is kiderül azonban, hogy
a bizottságok kisgazdapárti delegáltjai a demokrácia ellen, a fejlődés
és a haladás ellen dolgoznak s mi
nem hisszük, hogy ez felelne meg
a Független Kisgazdapárt célkitűzéseinek, amelyekért — a válasz
szerint — éppen az általunk kifogásolt személyek tettek és tesznek a
legtöbbet. Nem, ezt igazán képtelenek vagyunk elhinni.

LBARÁTSÁG-MOZGÓJ
1 napig t

J a n u á r 23.

Izgalmas amerikai film. Forró, kalandos szerelmi történet. Csempészek és rendőrök harca. Csupa izgalom és szépség.
Fősz.: Charles B o y e r , S i g r i d G u l r e , H e d y L a m a r r .

Idegen állampolgárok
jelentkezése
A szentesi rendőrkapitányság felszólítja a város területén tartózkodó
itt rekedt német vagy egyéb nemzetiségű külföldi állampolgárokat,
akiket a környező államok bebocsátani nem hajlandók s ezért Magyar-

pénteken

órai k e z d e t t e l

országon maradtak, hogy nyilvántartásba vétel végett január 31-ig
feltétlenül jelentkezzenek a városi
rendőrkapitányság 8 as számú szobájában.
F e j ő s t e h é n 12 é v e s és e g y
7 h ó n a p o s Q s z ö b o r j u ela d ó v a g y a n y a j u h o k é r t elcserélendő, Lázár Vilmos u. 17 szám.

SZENTESI LAP 1947. jaa. 23.

Ország-Világ
A Kisgazdapárt kiszombori titkárát, Balázs Istvánt, őrizetbe vették;
mivel az összeesküvésben való részvétellel gyanúsítható.
Csongrádon „JJj Tiszavidék44 címmel új lap jelent meg.
Négyezer munkanélküli van Debrecenben.

i
„FIATAL SZABÓK"

Január 26-án
a

vacsorás -bálja az Ipartestület összes termeiben —
Mindenkit szeretettel vár a
Rendezőség
-r- Vásár. Pénteken kezdődik a
szentesi téli vásár. Az első nap állatvásár lesz, a kirakodó" vásár pedig szombaton. A városi hatóság
kéri a közönséget, hogy a kiadott
vásárrendet szigorúan tartsák be.
Felhívjuk üzletrészeseinket, hogy
textil szabadáru elosztás megbeszélése végett január 24-én pénteken
déli 12 órakor Bartha János ucca
5 szám alatti üzletben jelenjenek
meg. Szövetkezet.
—• Hirdetmény. A Szakmaközi
Bizpttság f. hó 27-én hétfőn du. 4
órakor ülést tart a Szakszervezeti
Székházban. A napirend fontosságára való tekintettel pontos megjelenést kérek.
Gyenes Péter.
— Magánalkalmazottak figyelmébe. 1947. január 25-én délután
5 órakor a Szentesi Takarékpénztér
helyiségében
vezetőségi ülést és
1947. január 26 án délelőtt 10 órakor ugyanott tisztújító taggyűlést
tartunk, úgy a vezetőségi ülésen,
mint a taggyűlésen a szegedi titkárság részéről Kárász elvtárs lesz mint
előadó, kérjük úgy a vezetőségi tagokat, mint az össztagokat, hogy a
jelzett időben pontosan jelenjenek
meg. A megjelenés kötelező. Vezetőség.

5zerkesztői üzenetek
Üzletbér. Többolvasó kérésére ismételten közöljük, hogy az üzletbérből Szentes városában nem lehet
sem vízdíj, sem W. C. használati
díj címén levonást eszközölni. Vízdíj Szentesen nincsen, az üzletekhez
tartozó W. C.-t pedig a háztulajdonos köteles rendbentarfani.

Rendőrségi hírek
Találtak és beszolgáltattak a rendőrségre egy db barna pénztáicát
Jakabffy Tibor névre szóló iratokkal, valamint egy db fekete nöi
kerékpárt gumik, ülés és pedál nélkül. Nevezett tárgyakat igazolt tulajdonosai.. átvehetik a szentesi rendőrség I. e. 8-as sz. szobájába«.

Ady Endre emlékest

szavalatokkal a Petőfi-utcai székházban.

Előadó:

dr. Jeney János.
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Hirdetmény
Közhírré teszem, hogy a
marhának a gazdálkodó által közvetlenül Budapestre való szállítását
a vonatkozó rendelet lehetővé tette.
A szállítási engedélyek gazdálkodónkénti
szétosztását
az Állattenyésztő Egyesület javaslata alapján
a kormánybiztos elnöklete alatt működő bizottság végzi. A szállítási
engedélyben részesült gazdálkodók
az állataikat vagy saját maguk szállíthatják fel Budapestre, vagy lebonyolítását rábízhatják mezőgazdasági
szövetkezetre vagy kijelölt állatkereskedökre.
A berakást ellenőrző állatorvos
és az Áliattenyésztő Egyesület megbízottja csak azoknak az állatoknak
berakását engedélyezi, ' amelyekre a
szállítási engedély szól és amely állatokat az Állattenyésztő Egyesület
felülvizsgálva vágóállatnak minősített
és megjelölt. A berakás alkalmával
fuvarlevélhez csatolandó jegyzék készítendő, melyben feltüntetendő az
állattulajdonos neve, pontos címe,
az állat neme, szine, jellege és
megjelölése.
A minősítő állomásra érkező vágóállatokat, minősítés után, a Husés Zsiradékhivatal veszi át és a minősítés, valamint a hatósági mérlegelés alapján n hatóságilag megállapított árat kifizeti.
Az élőállat beszolgáltatási kötelesség teljesítésébe a hatósági mérlegeléssel megállapított suly 10 %kai emelt súlya számítódik be.
A vételárból a Hus- és Zsiradék- \
hivatal fél százalékot von le a szál- j
lilás alatt esetleg bekövetkezett el- j
hullások kártérítésére. Ennek elle- J
nében azonban a szállító gazdának
megtéríti a szállítás közben elhullott,
illetőleg megsérült állatok
teljes
értékét.

P

apiráruk, dohányzó cikkek,
postai és pénzügyi értékcikkek, sorsjegyek, s z i v a r
és cigaretta különlegességek állandóan kaphatók — a

DOHÁNYNAGYÁRUDÁBAN
Katonaszökevényt fogott
a rendőrség
Buja Pál szentesi lakos, aki Szegeden tölti katonaidejét, megszökött
állománytestétől s ezért ellene országos körözési adtak ki.
Tekintve, hogy Buja Pál szentesi
illetőségű, kézrekeritésére az itteni
rendörseg is erélyes nyomozást in-

diioit, A nyomozás eredményeképpen
sikerült a napokban elfogni a Szen
lesen rejtőzködő Buját, akit rencföri
fedezet mellett bekísértek Szegedre.
A szegedi honvedügyészség Buja
Pált 4 hónapi fogházbüntetésre ítélte.

Robbanás Csepelen
A dorogi szörnyű bányászszerencsétlen^ég után, amelynek 30 halálos áldoratát a nemzet hősi halottnak tekinti, most Csepelről érkezett újab--> megdöbbentő hír. Az

i ^ A

i > i

ö

Budapest I. j a n u á r 23.
7.20: Reggeli zene. Hanglemezek
8: Kertészeti tanácsadó. 9: Várna!
Ernő jazz-együttese játszik. 12.1&
Roósz Emil szalonzenekara játszik.
13.15: Varga Pista, mi lett belőled?
Vitéz Miklós előadása. 13.30: UJ
- zeneszerző a mikrofon előttt. Antal
Adorján dalaiból énekel Bán Kató.
14.10: A fogszuvasodásról.
14.25í
j Gödöllői Vidák Sándor cigányzene15.15: Radióiskola.
; kara muzsikál.
; 16: A Molnár—Szilvássy vonósnégyes játszik. 16.30: Gyermekrádió
Dukszli ur és Fokszi kisasszony.
17.10: Párthiradó. 17.20: A Vöröskereszt közleményei. 17 45: Beszá| moló a MNDSz karácsonyi akció
| járói. Beszélgetés Biró Verával az
? akció titkárával.
18: Közvetítés az
Állam« Oparaházbói. „Aida." Dalmí
i négy felvonásban. Az l. felvonás
után Petőfi viiága. A II. felvonás
| után Hirek. Sporthírek. A 111. fel! vonás után A felszabadul» nő. Kasj sai Géza előadása. Előadás után
! 21: Rádió, <i rádióról. 21.35: Gon: dolatotf a koalícióról. 22.30:
Félóra
swing. Hanglemezei.. 23: A szovjet

egyik Martin kemencében robbanás
történt. A robbanásnak egy h. láíos
áldozata van. A vizsgálat szerir.í az í követség • ajándéklemezei
ócskavasak közzé valamilyen rob
banó anyag keveredhetett.
Hölgyeim l
Urasm !
Felkérjük

n e felejtsen
eljönni farsang s.ombaí
ján a békebeli lian^ul^
10: felidéző

öreg szabók

rendszerint nincs egyebük, csupán
Hirdetmény.
vacsorás báljára
A Tiszahidépités vezétősége fel- a rajtuk lévő lépeti és s z a k a d o z o t t
ruhájuk.
hívja mindaton dolgozőE figyelmét,
Rendezőség
A
magyar
demokrácia
bee
ületéakik a Tiszahid építésnél voltak alkalmazasban és cukorigénylés cél- nek kérdése, ftogjf ezeken a felvijából jelentkeztek, a névjegyzékbe déki, hontalanná vált Üldözötteken
50 nógyzetm. kátránypaplr eladó.
Ha a gazdálkodók állataikat saját , f e j ]ettek véve, ma csütörtökön de. segíisen.
Clm a kiadóhivatalban.
Felhivom
Szentes
város
társadalmaguk kivánják a Hus- és Zsira- ; io órától a Szakszervezeti SzékForgalmas
vendéglő a város
dékhivatal által a szállítási enge- I háznál kiutalt cukormennyi ége; út- mát, hogy akik munkaalkalmat, keközpontjába?! felszereléssel együtt
! resc!et'
elhelyezkedést tudnak rédélyben megjelölt minősítő állo- i vehetik kg-ként 5 forint 30 filléres
I szűkre biztosítani, ugy mezőgazda- eladó. Bővebbet drfcBalázs ügyvédnél.
másra szállítani, abban az esetben ! árban
ság, mint az ipar terén, nevüket és
Egyesületek!
Bálrendezők f
az összes szállítási költségeket viÉpités vezetőség. !
lakásukat f. hó 3 1 i g városháza 46. Báljaikat rendezzék* h Magvar Csárselniök kell.
\
1 számú szobájába jelei, sék bt.
dában. Kelleme en fűtött 200 szeHa a szállítási szövetkezet vagy
Hirdetmény.
» Felhivom továbbá a város min- mélyes teremj Bakt?J zenekar meg
kereskedő lebonyolításában történik,
A magyar építés- és kozmunka- ! den polgárát, hogy készpénz vagy beszélés a hclyszincn.
akkor a szövetkezet, illetőleg keres- í
ügyi miniszter átképzési tanfolyaruhanemű adományaikkal siessenek
kedő tartozik a berakási és egyide- í
Melegágyi lakarónak, tetőnek való
mokat kíván rendezni az elbocsátott , a kegyetlen sorsot ért magyarok
jűleg a vételi-szállítási költségeket |
közszolgálati és magánalkalmazottak i seg tsegére. A készpénz adományok tóinád ,h ziszállitva, kutágasok, kisló
előlegezni.
után való kocsi eladó, Rozj^onyirészére Szentesen.
I szintén a fent jelzett szobában a
Amennyiben a lebonyolitás szö- }
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Ezért felhívom az elbocsát ti köz- í városházán adhatók le f. hó 31-ig. utca 24.
vetkezet vagy kereskedő utján törMikecz-utci 2 számú ház eladó,
szolgálati és magánalkalmazottak, J
ténik, a Hus- és Zsiradekhivatal
Polgármester
hogy azok, akik közülük önként ki- :
i
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részükre a vételár 2 %-át vonja levánják valamely maguk által válaszÓ r a s z í j a t vennék készítőtől, cint
bonyolítási költség cimén, valamint
tott más pályára való ingyenes át- !
a kiadóhivatalban.
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az előlegezett és szállítási okmáképzésüket 1947. évi február hó 1- '
.
.... . .
28 <32-tes használt üveget vennyokból hivatalosan megállapítható
ig jelentkezzenek a szentesi köz- i
' P ^ s t u l e t jegyzői hivatala nék, cím a kiadóhivatalban.
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berakási és szállítási költségeket és
munkaügyi nyilvántartó hivatalnál. I L l a . f Ö n J ; 2 3 ^ ! ! ! ^ ? 1 ! elnökséezek összegét kifizeti. A vételár
Gyógydauer, hajfestés, szőkítés
get, hogy evi közgyűlésükről szóló
Városháza 57. számú szoba
fennmaradó részét pedig a részletes
jelentést január 23 ig mindenki adj . elsőrangú munka garanciával Zsem
Csongrád vármegye
elszámolással együtt az Állattenyésztő
1134
le, mert ellenkező esetben a hivatal bánál, Teleki Pál-u. 25.
54
közmunkaügyi
felügyelősége.
Egyesület kapja meg az eladó gazW e r t h e i m szekrény nagyméret!
fog tagokat beküldeni az egyes
dálkodók közötti k»fizetés végett. Az
tisztségekre.
kétajtós fehér szekreny, zongora,
Hirdetmény
Az Állattenyésztő Egyesület költséprémgalléros fekete női télikabát.
geik megtérítése fejében 1 és fél
Csehszlovákia teiületén lévő CsalAz rlnökség kéri a Vezetőség tag- , szövetruha és kosztüm eladó. Érdekszázalék illeti meg, amit az Egye
lóköz és Kisalföld magyar lakossága jait, ho.-y január 23-án, csütörtökön | lődni Pet'fi-u 3 sz. déli 12-2 óra
sülét levonásba hoz.
a kíméletlen és kegyetlen deportá- délután 5 órakor rendes vezetőségi között az udvarban.
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Közhírré teszem továbbá, hogy lás elől tömegesen szökik át ma- ülés lesz. Minden tag megjelenése
különböző állatkereskedők a SzEB gyar területre.
A menekülteknek kívánatos.
Tudatom a tisztelt megrendelőimmel,
és a Vörö.1. Hadsereg egyes alakuhogy egy évi szüneteltetés utén ismét
latainak állítólagos meghatalmazásával élőállatokat vásárolnak és vámegkezdtem
gatnak. A Vörös Hadsereg alakulaa munkát
tairól és a SzEB ellátásáról a közellátásügyi minisztérium központilag
gondoskodik, s az ilyen felvásárlákönyvkötő.
sok és vágások szabálytalanok és
megakadályozandók, illetve a közSimonyi E w. 31.
ellátási hivatal beszolgáltatási osztályához felentendők.

Iparcs hirek

A kenyérgyárban

1 kg. vámlisztéri

Polgármester

Középtermetre való alig használt
fekete, férfi télikabát eladó. Megtekinthető 11—3 óra között Rozgonyi-utca 1 szám alatt.
ny.

1 *30 kg. elsőrendű kenyeret kap.

A munkadíj és sütés kilogrammonként 36 fillér,

FÜHRER

Hirdessen lapunkban!
Főszerkesztő i S i m a

LAMZIÓ.
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