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A Kisgazdapárt távolmaradása 
az összeesküvőkkel való egyetértés, 

állapította meg a Nemzeti Bizottság szombati ülésén 
A Nemzeti Bizottság szombat 

délelőtt 1! órakor ülést tartott. A 
Kisgazda Párt delegáltjai nem je-
lentek meg. Ehelyett átir. t érkezett 
a Kisgazdapárt szentesi szervezetétől 
ame'yben bejelentik, hogy minden 
közületből és önkormányzati' testü-
letből visszahívják tagjaikar. Megál-
lapítja az átirat, hogy a hozandó 
határozatokat magukra nézve nem 
tartják kötelezőnek. 

Ezzel kapcsola'bnn a Nemzeti 
Bizottság egyhangú határozatot ho-
zott, amelyet itt közlünk: 

A Nemzeti Bizottság a Kis-
gazda Párt választmányanak 

január hó 23-ón hozott ha-
tározatát, amely szerint visz-
szahivja tögjaft az önkor-
mányzati testületekből és a 
demokratikus bizottságokból 
nyilvánosan megbélyegzi. A 
Kisgazda Párt ahelyett, hogy 
a Baloldali Blokk követelé-
sei ügyében a tárgyalásokat 
szorgalmazná és a kibonta-
kozás érdekében eljárna ezen 
határozatával az összeeskü-
vőkkel azonosít ja magát és 
a demokrácia gyengítésében 

működik közre. 

A politikai bizonyítványok kiadása 
Az ülés napi-endjén szerepelt a 

po'i lkai bizonyitvcnyok kiadásának 
ü*ye. Elhatározta a Nemzeti Bizott-
ság, hogy a "jövőben csupán hadi-

gondozás, hadifogolyhazatal és ál-
láselnyerési kérvényezésnél ad ki 
ilyen bizonyítványokat, míg egyéb 
esetben a rendőrség államvédelmi 
osztálya fogja kiállítani ezen bizo-
mllványokat. 

flz illegális szervezkedések 
Szóbakerült, hogy társadalmi és 

vallási összejövetelek leple alatt de-
mokrácia ellenes elemek szervezked-
nek a városban. E>ek kétes értelmű 
röpiratokat bocsájianak ki és vezető 
szerephez futtatják a multrendszer 
exponált alakjait. A Nemzeti Bizott-
ság a Rendőrség államvédelmi Osz-
tályát fokozod ellenőrzésre hívja fel. 
A most megalakult Vöröskereszt 
fiőkhoz pedig átiratot intéz, hogy 
vezető-ég\ névsorát mutassa be. 

Az államcsíny 
S^ent István napján 
robbant volna kí 
Folytatják Dálnoki Veress kihallgatását 

F o l y t a d a katonapolitikai osztá-
lyon Dalnoki Veress kihallgatását. 
Elmondta, hogy Horthy Miklós va-
lóban adott neKi megbízást r hata-
lom átvételére Két Írásbeli megbí-
zást adott neki Horthy augusztus 
23 án, melyek közül az egyik meg-
semmisült. Erről a levélről Szent-
iványi Domokos tudott, valamint 
D^nath György volt MÉP elnök. 

A puccsistákat tervszerűen képez-
ték ki. Veress fővezerséget, osztályo-
kat állított fel, e:ek élére osztályve-
zetőket nevezett ki. A munkáspár-
tokba való beszivárgás nem sikerült, 
s így meg kellett elégedniők a Kis-
gazdapárttal és a Parasztsz )vetséggel. 

Elmondta Veress azt is, hogy 
1944 október 15-én <gy tisztikül-

dottséggel Bariba repült, amely 
angol megszállás alatt volt. Itt tudo-
másukra adták a szövetségesek a 
magyar tísztiküldöttségnek, hogy a 
fegyverszünetet Moszkvában kellett 
volna kérniök 

„Ellenkormány" 
ügy képzelték, hogy a németor-

szági övezetben ellenkormányt ala-
kiénak, ezért a letartóztatott poli 
tikusok egyrészét repülőgépen akar-
ták kivinni külföldre. Kiderült, hogy 
az utolsó pillanatban sikerült Dál-
noki Veress szökését megakadá-
lyozni, mert az a letartóztatás nap-
ját követő napra volt tervben/éve. 
Szent István napján robbantották 
volna ki a fegyeres összeesküvést. 

A nagy világ 
A londoni rádió diplomáciai tu 

dósitója beszámolt arról, hogy Sztá-
lin generalisszimusz nyilatkozata a 
szovjet-brit egyezményről nagv meg-
elégedést keltett Angliában A tudó-
sító szerint Bevin márciusi moszkvai 
látogatása során alkalom fog nyilni 
arra, hoty ezt az egyezményt ki-
bővítsék. Eisenhower 

Az amerikai vezérkar főnöke leg-
utóbbi nyilatkozatában kijelentette, 

hogy Németországban és Japánban 
már olyan nagymértékben csökken-
tették az amerikai megszálló csapa-
tok létszámát, hogy az elérte a ve-
szély fokát. A tábornagy szerint 
Nemetország és Japán megszállva 
tartása a tartós beké záloga. 

Gruber osztrák 
külügyminiszter 

tegnap tanácskozásokat folyatott 
a brit külügyminisztérium több ma-

gasram:u főtisztviselőjével. A hirek 
szerint az osztrák béke kérdéseiről 
volt szó. 

A brazil választások 

A brazíliai községtanácsi válasz-
tásokon a kommunisták vezetnek. 
Végleges eredmények még nincse-
nek, de máris bizonyosra vehető, 
hegy # a reakció döntő vereséget 
szenved. 

R lengyel határok kérdése 
A csehszlovák parlament külügyi 

bizottságának elnöke hosszabb cikk-
ben fejtette ki, hogy Csehszlovákiá-
nak minden éideke a jelenlegi len-
gyel-német határ véglegessé tétele 
mePett szól. 

A Magyar Köztársaság 
első évfordulója 

A Nemzeti Bizottság megtette az 
előkészületeket február l-nek méltó 
keretek köpött való megünneplésére. 
Három tagu bizottság fogja 3 szer-
vezés munkáját a város polgármes-
terével egyetértésben végezni. 

Ujabb segitség 
a kórháznak 

A népjóléti miniszter január hó 
másodiK felért 9230 forintot utalt 
ki a vár,negyei közkórháznak, mig 
a nemibeteggondozó 300 forint 
gyorssegélyt Kapott. 

ElKobozztiR-e 
dr. KAMI Lclos földjét? 

A Nemzeti Bizottsághoz megke-
resés érkezett Sz Országos Földhi-
vataltól. Dr. Káldi Lajos és neje 
volt szentesi lakosok földingatlaná-
nak elkobzására tett előterjesztést 
a megyei tanács. Az indokolás sze-
rint dr. Káldi a Magyar Megujulás 
Pártjának volt szentesi elnöke. 
Káldi azt vitatja, hogy ez a párt 
nem is alakult meg Szentesen. A 
Nemzeti Bizottkág lenyomozás vé-
gett kiadta az üyyet az Á lamvédelmi 
Osztálynak és az Igazoló Bizott-
ságnak. 

n Nemzeti Bizottság 
ügyrendje 

1946-ban a Szentesi Nemzeti Bi-
zottság 10 3 politikai bizonyítványt 
adott ki és 456 ügydarabo' tárgyalt 
le. A jövőben a Nemzeti Bizotiság 
hétfőn és csütörtökön d. e. 8 10-ig 
tart hivatalos órákat. 

A tanítás kérdése 
Nemzeti Bizottság előtt 

A Nemzeti Bizottság tegnapi ülé-
sén Szőke Ferenc elvtárs előterjesz-
tést tett az iskolák tüzelőellátása 
ügyében. Előadta, hogy a pártok 
által rendezett gyűjtés eredménye-
képen 280 mázsa fat sikerült az is-
kolák részére biztosítani Ennek el-
lenére a tanítás sok iskolában nem 
indult meg. A város vállalkozott a 
n egvallalt fa elszállítására, de ez a 
közben beállott nehézségek miatt 
nem történt meg. Az egyházi iskolák 
is részesülnek ebből a tüzel" bői, 

sajnos az,egyházak eddig mit sem 
tettek a tüzelőanyag elszállítása ér-
dekében. 

A Nemzeti Bizottság elhatározta, 
hogy azonnal felhívja az egyházakat 
és a várost, valamint az állami is-
kolák igazgatóságát, hogy a tanítás 
haladéktalan megkezdése érdekében 
szállítsák el a meglevő famennyisé-
get. Az intézkedések foganatosítására 
3 tagú bizottságot küldtek ki, mely-
nek tagja» Szőke Ferenc, Szőke Má-
tyás és Kispál Sándor. 

> 

A mentőszolgálat megszervezése 
Me írtuk, hogy a szentesi mentő 

állor) ás megkapta az autót Most 
szere elt a N mzeti Bizottság ülésé-
nek n pirendjén a kőzkórház üzemi 
bi/otts^ganak átirata, amelyben a 
mentőállomás adminisztratív vezetői 

állására Sípos István jelenlegi kór-
házgondnokot hozza javaslatba, a 
mentőautó vehetői állasára pedig 
Horváth Albertet. A Nemzeti Bizott-
ság az előterjesztésekhez hozzájárult. 
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Halálbüntetést 
az összeesküvőkre 

A Nemzett Bizo'tság tegnapi ülé-
sén táviratot intézett a magy ar igaz-
ságügymini éterhez, amelyben a köz-
társaság elleni összeesküvőkre a 
legsúlyosabb büntetés kiszabását 
követeli. 

Szőke Ferenc elvtárs javaslatára 
elhatározta a Nemzeti Bizottság azt 
is, hogy a dorogi bányászszerenr 
csétlenség áldozatainak hozzátar 
tozóiftoz részvéitáviratot intéz. 

Hadifoglyok 
Az alant felsorolt hadifoglyok a 

Siövjetunióban vannak, egészsége-
sek cs a feltüntetett cimekre leve-
leket várnak hozzátartozóiktól. 

Kiss Gyula 5251 özv. Kiss Ká-
rolynénak Szentes, Soós Péter 362/4 
Soós Péternének Öttömős, Nagy 
József 58/2 Csongrád, Vizi Imre 
Kiskirályság Oncsa telep 58/2, Mi-
hály Ferenc Tömörkény, Varga Jó-
zsef 58/2 Csongrád tanya 583. 

Négyszázötven 
dohányvágó 

ismeretes, hogy a dohánytermelők 
egyrésze nem tett eleget beszolgál-
tatást kötelezettségének és ennek 
következtében igen nagy mennyisé-
gi , úgynevezett „szüzdohány" van 
forgalomban. Derék fináncaink most 
úgy igyekeznek megakadályozni ezt 
az illegális forgalmat, hogy megpró-
bálják összeszedni a dohány vágó 
gépeket. Értesülésünk szerint eddig 
már mintegy 450 dohányvágót si-
kerűit felkutatni, amelyeket persze el 
is koboztek 

Árdrágító 
A szentesi rendőrség gazdasági 

csoportja a csütörtöki hetipiacon tet-
lenérte Vincze Józsefné csongrádi la-
kost, aki a köleskása kilóját a meg-
állapított 1 62 forint hivatalos ár he-
lyett 6 forin'.ért akarta eladni. A 
rendőrség az árut elkobozta. Vincze 
Józsefné ellen az eljárás megindult. 

50 négyzetméter 

kátránypapír 
eladó. 
Cím a kiadóban. 

Felszabadították 
a mák forgalmát 

A földmivelésügyí miniszter a mák 
forgalmát és az árát szabaddá tette 
Ennek az intézkedésnek az az oka. 
hogy az idén nagyobb termelési 
szerződéseket kössenek a gazdák és 
a máktermeiés emelkedjék, amire 
a rendkívül nagyjelentőségű mor 
fiumtermelés fokozása miatt nagyobb 
szükség van. Tavaly körülbelül 10 
ezer kat holdon termeltek mákot az 
országban és a földmívelésügyi kor-
mányzat ezt a területet háromszoro-
sára kivánja felemelni. 

-

Hirdessen lapunkban I 

A szombati nagygyűlés állást 
foglalt a szentesi 

Kisgazdapárt ellen 

fiz osztrák, finn és norvég 
szocialisták a pártkongresszuson 

Az osztrák szocialista küldöttséget 
dr. Adolf Scharf elvtárs, alkarcellár 
fogja vezetni a 35, magyar pártkon-
gresszusra. Gabiiele Profft, Peter 
Strasser elvtársak szintén kiemelkedő 
tagjai az osztrák munkásmozgalom-
nak. Most érkezett be a távoli Finn-
ország és Norvégia küldötteinek neve 

Belpolitikai helyzetkép 
A belpolitika előterében továbbra 

is az összeesküvés politikai követ-
kezményei állanak. A.Kisgazda Párt 
szerdai politikai bizottsági ülésén 
nemcsak a tisztogató bizottságok 
feláll!tásárói volt szó, hanem azt is 
elhatározták, hogy a képviselői frak-
cióban további személycserékre is 
sor kerül. Azokat a képviselőket 
akarják kicserélni, akik a közelmult-

A Szociáldemokrata Párt, a Ma-
gyar Kommunista Párt, A Nemzeti 
Parasztpárt és a Szakszervezetek 
szombaton délurán közös nagygyű-
lést tartottak a színházteremben. 
Elsőnek Gyenes Péter elvtárs is-
mertette a Kisgazdapárt elutasító 
válaszát, amelyben űerendi László, 
dr Joó $éia és Horváth Antal sze-
mélyét demokratikus színben igyek-
szik feltüntetni. Majd a Kommunista 
Párt részéről Szőke Mátyfc elvtárs 
szólott az egybegyűltekhez. 

- A fasiszta elemek befolyásol-
ták a Kisgazdapartot és országos 
viszonylatban befolytak a kormány-
zás irányításába. 

A Szentesi Kisgazda Párt 
amint a B B memorandumára 
intézett valaszában kitűnik 
azonosít ja magát ez össze-
esküvőkkel és párt ja helyet 
ad ellenforradalmi beállitott-

ságú elemeknek. 

Mi nem akarjuk kizárni a Kisgazda 
Pártot soraink közül, csak felszólít 
juk a párt demokratikusan érző pa-
rasztjait, hogy a nép érdekeit szem 
előt* tartva, harcoljanak a demokrá-
ciáért — fejezte be beszédét Szőke 
Mátyás. Utána a Szociáldemokrata 
Párt szónoka Pintér Győző elvtárs 
következett. 

Beszéde elején rámutaíoU arra 
a magyar munkásság a min-

mennap: munkájával az ország újjá- j 
épité?én fáradozott és csak az ösz- I 

szeesküvés leleplezésekor ébredt arra 
hogy baj van. 

Igen, b a j van, mert az ellen-
forradalmárok nem keveseb-
bet akartak, mint a földre-
form felszámolását, a demo-
krácia megbuktatását és a 

régi rend visszaáll í tását . 

A munkásság ráeszmélt arra, hogy 
a reakció elleni harcot fokozni kell, 
ezért tartanak a munkáspártok szerte 
az országban tiltakozó nagygyűlése-
ket, s ezért hívtuk össze mi is im-
már másodízben Szentes dolgozó 
népét. 

A Független Kisgazda Párt szen-
tesi vezetőségének válasza visszauta-
sítja a memorzndumban foglalt kö-
veteléseinket. Azt kérik, hogy a ki-
fogásolt személyekkel kapcsolataan 
konkrét javaslattal álljunk elő. Erre 
szerintünk semmi szükség nincs. 

De nincs szükség azoknak a 
további személyeknek meg-
nevezésére sem, akiknek el-
távolí tását követel jük, mert 
ezeket nemcsak mi, hanem 

ők is nagyon jó l ismerik. 
Pintér elvtárs beszéde végén han-

goztatta, hogy a harcot tovább foly-
tatjuk mindaddig, amíg a Kisgazda-
párt szentesi szervezete meg nem 
tisztítja sorait a reakcis elemektől. 

A nagygyűlés lelkes hanguiőfban 
ért véget. 

is. A finn szociáldemokrata pártot 
Ola L:.nurner elvtárs, a parlamenti 
frakció vitarendezője képviseli. Lions 
elvlárs, a norvég szociáldemokrata 
párt nőbizottságának elnöke, a leg-
északibb szociáldemokrata párt kül-
dötte lesz. 

Cukorgyári melasz — 
takarmányozási célokra 

Az állattartó gazdákat immár má-
sodik éve sújtja a súlyos takarmány-
hiány. Az idei különösen érezhető 
szénahiány enyhítését a parasztság 
az abraktakaimányok fokozottabb 
juttatásától várta. Sajnos azonban 
ezek -a reménvek nem válhattak va-
lóra, mert a korj*i és olajpogácsa 
készletek még a tejtermelés fenn-
tartására is csak szűkös keretet biz-
tosítanak. Mégis sikerült a földmí-
velésügvi kormányzatnak egyelőre 
130 vagon melaszt takarmányozási 
célokra felszabadhatnia, amely az 
állattenyésztési egyesületek útján ke-
rül majd adómentes kedvezménnyel 
q-ként 24 forintos hivatalos áron 
kiosztásra. A melasz különösen al-
kalma* a tengeriszár, a törek és a 
szalmaféiék megizesitésére. 

A földmívelésügyi kormányzat re-
méli, hogy a jelzett Mennyiségen 
felül ujabb jelentős tnelaszmennyi^ég 
kerülhet még a gazdák között ki-
osztásra. 

Párthírek 
Szociáldemokrata Párt folyó hó 

26-án, vasárn p d. u. 3 órai kez-
dettel a Petőfi-utca 14 sz. alatti 
párthelyiségben össxvezetőségi ülést 
tart. Az összvezetőségi ülésen pon-
tos megjelenést kér a Titkárság. 

Folyó hó 27-én, este fél 7 órakor 
Végrehajtó Bi/.ottsági ülés. 

Folyó hó 28-án, este 6 órakor a 
Kunfi Gárda tisztújító közgyűlést 
tart a pártszékházban. 

| Eolyó hó 31-én, este 6 órakor 
i pártest a pártszékházban. Előadó: 
j dr. Boros Kálmán. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
' szervezete üzemi pártnapot tart az 

alábbi helyeken és időben: 
Kedden . esje 6 órai kezdettel a 

M gyar ÁlUmrendőréég (Petőfi-u. 
14.) Előadó: dr. Jeney János. 

•Szerdán, 29 én, este 7 órakor a 
SzIM-nél. Előadó: dr. Rablóczky 
rtrpád. 

Csütörtökön. 30-3n, este 7 órakor 
a MÁV-nál. Előadó: Erdei Pál 

Csütörtökön, 30-án, déli 12 óra-
kor a Hangya telepen. Előadó: dr. 
Gárdos Lás/'ó. 

bari koalíciós szempontból nem vi-
selkedtek korrektül. Nyolc tíz képvi-
selőről beszélnek a jól informáltak. 

Ugyanekkor szó van Katona Jenő 
mielőbbi visszatéréséről a pártba, sőt 
hetilap alapításról is, „Politika" cím-
mel. — Ami a lapokat illeti, azt ik 
meg kel! említenünk, hogy Sulyokék 
lapja előreláthatóan február elején 
jelenik meg. 

7 7 Összeír ják az állam által 
vaiÓ ^ a lkalmas 
méneket . Az összeírás kiterjed a 
fedeztető állomások adatainak ösz-
szeirására, illetve annak megállapi-
t á ; S lu h 0 ? y ho* van szükség az 
ujabb állomások filállitására. 

T t a v a s z i zabvetőmag cse-
reakció A Mezőgazdasági Szövet-
kezeti Központ január 1-töl 600 va-
gon zabvetőmagot bocsát a paraszt-
ság rendelkezésére kukorica ellené-
ben. A zabvetőmag csereakció ez 
év máraus 31-ir I iart . Ezen időn 
tul zabvetömagiflkT< 
lehet. 

gényelni nem 

Az Iparos Dalárda 
uj vezetősége 

A Nemzeti Bizottság tiltakozik egyes személyek 
megválasztása ellen 

Hirdetmény. 
A magyar építés- és közmunka-

| ügyi miniszter átképzési tanfoiya-
| mokat kíván rendezni az elbocsátott 
| közszolgálati és magánalkalmazottak 

részere Szentesen. 
Ezért felhívom az elbocsátott köz-

szolgálati és magánalkalmazottakat, 
hpgy azok, akik közüiük önként kí-
vánják valamely maguk által válasz-
tott más pályára való ingyenes át-
képzésüket 1047. évi február hó 1-

j ig jelentkezzenek a szentesi köz-
j munkaügyi nyi vántartó hivatalnál, 
i Városháza 57 számú szoba 

Csongrád vármegye 
54 közmunkaügyi felügyelősége 

A most megalakult iparos Dalárda 
beterjesztette a Nemzeti Bizottság-
hoz tisztikarának névsorát felülbírá-
lás végett. A dalárda elnöke Nagy 
Lá*zló szabómester. 

A Nemzeti Bizottság határozatában 
megáüapitotta, hogy Bottka János, 
Halász József és Gjllasz Béla veze-
tőségi tagsága ellen kifogást emel. 

Különösen Bottka Jánossal kapcso-
latban hangzottak el súlyos vádak. 
A szakszervezeti kiküldött bejelen-
tébe szerint Bottka János ellen több 
feljelentés érkezett, amelyek szerint 
a laposa gyanusitha ó azzal, hogy a 
rábízott bőrökkel nem tud el-
számolni. 

Mezőgazdasági 
t e x t i l u t a l v á n y o k 

f. hó 2 4 - 3 1 -ig be-
válthatók Brüll Ferenc és Fia 
cégnél, Kossuth-tér. 

a ~~ w^0-1®1 ^ s i t é s ! A központi 
és ? kíséri református iskolákban a 
tanítás f. évi január hó 27-én hét-
főn megkezdődik. Mivel azonban a 
tüzelőanyaghiány ez idő szerint is 
fennáll, hetenkmt három nap lesz 
tanítás, hétfőn, szerdán és pénteken. 
Az első héten az első, harmadik 
osztály délelőtt 8 órakor, a második 
és negyedik osztály délután 12 óra-
kor kezdi a munkát. A következő 
héten a második, negyedik osztály 
délelőtt, az első, »larmadik osztály 
délután jön iskolába. A felső tago-
zat osztályai az V., VI., VII., VIII. 
osztály minden héten hétfőn, szer-
dán. pénteken délelőtt jár iskolába. 
Ez a rendszer csak átmeneti s mi-
helyt megfelelő tüzelőanyagot kip 
az iskola, a tanítás megszakítás 
nélkül fog történni. Az igazgatóság. 

— Iskolai értesítés! A felső-
párti református iskolákban a taní-
tás 1947 január hó 27 én, hétfőn 
reggel az alábbi beosztásban ismét 
megkezdődik: Deák Ferenc utca 51. 
sz. alatt, hétfő, szerda péntek dél-
előtt az MII. oszt., délután a II-IV. 
oszt. kedd, csütörtök szombat dél-
előtt az V-VI. és a VII.-VIII. oszt., 
mig a Rákóczi Ferenc-u. 98. szám 
alatt hétfő, szerda, péntek délelőtt 
az I.-II oszt., ke^sütörtök, szom-
bat déleiőtt a W^^oszt növendé-
kei részére lesz ímtás. A dételőtti 
tanítás 8 »A 12-ig, a délutáni pedig 
12 »A4-ig tart Igazgatóság. 

— Kereszteshidjáratot a pa jzs -
tetük ellen A háború egyik átkos 
következménye at volt, hogy a 
növényi kártevők elleni védekezés 
országszerte vissta fejlődött és a 
pajzstetfi £yü<nfltsfiseinkben aka-
dály nélkül pusztíthatott. A földmí-
velésügyi kormámfeatnnk a védeke-

I zés előkészítésére! irányuló erőfe-
! szitései jelenleg É)-60 vagon véde-
! kezőanyag gyárfcára irányulnak. 

Ezze! a mennyissel egy téli, egy 
I koratavaszi és hé nyári permetezést 
J lehet elvégezni 
! — Az UFOSt február 2-án de. 
i 9 órakor a Bocscay-utcai Munkás 
i Otthonban gyűlW tart. Az elnökség 
| kéri a iunius 20-án megválasztott 
! választmány tagjat, jelenjenek meg. 
j Elnök. 

— Fodrásziwaterek! Január 27-
\ én hétfőn délutáf 4 órakor az Ipar-
I testületben forealniadó ügyben min-
j denkit elvár a veetőség. 
I __ Vas és émmunkások fi-
i s z e l e m ! Folyó hó 27-én délután 
' 4 órakor a ^ s t i központtól 

egy kiküldött fflff kezm. Felkérem 
a tagokat, hogy W o s megbeszélés 
végett okvetlen f e n j e n e k meg a 
szakszervezeti Wfségben. Vezető-
ség. 

A feketézők halála: 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 

az árak betartása 
M 



TERMELÉS! BÉKE! KENYÉR! 
— E z é r t küzd a 35. szociáldemokrata pártkongresszus. 

U1 R E K 
Ma január 26. Róm kai. Polikárp pk.. 

prutw.t>'tu« Vanda-
Vízállásjelentés: Tisza 25-én 164. Kurca 

70. 
Hőmérséklet — 16 fok 
Időjárésjelentés: Mérsékelt északnyugati 

északi szél. felhős idő. több felé havazás. 
A hideg tovább tart. 

Ügyeletes gyógyszertárak s Jtnuér 25— 
31 ig Oláh és Ihász. 

— A köztársaság ünnepén, 
február 1-én az iskolákban szünetet 
tartanak és ünnepélyt rendeznek. 

—• Ebben az évben ünnepi» 
Moszkva városa fennállásának nyolc 
századik évfordulóját. 

— Egy milló dollár értékű árut 
kap mátciusban Magyarország az 
UNRRA-tól. 

— Hatcvi kényszermunkára itélt 
a NOT egy^„vctköztstóM nyilast. 

— Franciaország „szövetségi" 
Németország létesítését indítványozza. 

— Felmentették a Nemzeti 
Bank tisztviselőit a lisztdrágitási 
bűnügyben. 

— Hadisegélyezettek, hadiöz-
vegyek és hadirokkantak hétfőn 
délután 4 ' órako- fontos ügyben 
jelenjenek meg a Demokratikus Nő-
szövetség szentesi székhárában (Pe-
tőfi-utca 12. sz.) 

— Uj vármegyei közmunka-
ügyi felügyelő. A belügyminiszté-
rium a vármegyei közmunkafelügye-
lőség élére ideiglenesen Biró Sán-
dor szentesi lakost nevezte ki. 

A föidmivelésOgyi miniszter 
értesítette az alispánt, hogy a városi 
hizlalda részére igényelt 3600 q 
tengerit, amely az ellátatlan lakosság 
zsirellátását szolgálta volna, nem 
tudja elküldeni. 

— Helyreigazítás. Megálbpitjuk, 
hogy lapunk tegnapi számában a 
táviratok kézbesítésével közöltek 
téves információn alapultak A pos-
tahivatal a táviratok kézbesítését 
zavartalanul tudja ellátni és ez-
irányban panaszok nem merültek fel. 

— Washingtonból jelenti a Reu-
ter iroda: Marshall tábornok, ame-
rikai. külügyminiszter, John J. Peuri-
fovt küiügyminiszterhelyeltesé ne-
vezte ki. 

— Iskolai értesítés. A római 
katholikus nép és általános iskola 
értesíti a szülőket, hogy a minden-
napi tanítás hétfőn, január 27 én 
a karácsony előtti rend szerint ismét 
megkezdődik. 

— Téves közlések az abrak-
takarmány elosztással kapcso-
latban. Az abraktakarmány elosz-
tással kapcsolatosan egyes lapokban 
megjelent közlemények állításaival 
szemben a földmívelésügyi minisz-
térium rregállapitja, hogy az abralw-
takarmány elosztást jelenleg nem a 
földmívelésügyi minisztérium, hanem 
a közellátásügyi miniszter végzi, 
éspedig a Mezőgazdasági Szövetke-
zeti Központ utján. A közellátásügyi 
miniszter a hazai olajütőipar által 
napraforgómagból stb. előáll tott ab-
raktakarmányokat, részben Tejter-
melők és Tejiparosok Országos 
Szövetkezete utján a tejbeszol^álta-
tást lelkiismeretesen teljesítő gaz-
dáknak, a másik részét pedig az 
állattenyésztő egvesületek utján azok 
tagjai számára juttatja. Természete-
sen e*ek a szervezetek is a Mező-
gazdaság S '.(»vetkezeti Központ ut-
ján kapják a részükre megállapított 
abraktakarmánykiutalást. 

Rejtélyes haláleset 
A rendőrség bűnügyi osztályától 

nyert értesülésünk szerint Dudás Sz. 
Lajos, Soós utca 23 sz. alatti lakos, 
a közismert szentesi birkózó, pénte-
ké« este rejtélyes körülmények kö-

zött meghalt. Az ügyészség elren-
delte a rendörorvosi boncolást. Rész-
letes jelentést keddi számunkban 
közlünk. 

Tízmilliós panama 
a Has- és Zsirhivatalban 

A Világosság nagyarányú pana-
máról számol be, amelyet a Hus 
és Zsiradékhivatalban leplezett le a 
Világosság munkatársa. 1946 októ-
berében a vágómarha szállításához 
engedélyre volt szükség. Ennek a 
rendszernek az eredménye áz volt, 
hogy a paraszt kénytelen volt áru-
ját fillérekért eladni a kijelölt keres-
kedőknek,' akik 100—200 százalé-
kos haszr.ot vágtak zsebre. Az en-
gedélykiadások intézője Domonkos 
József közellátási tanácsos és Hor-
váth Ferenc voltak. Az engedélye-
ket az MSzK-n keresztül adták ki. 
Feltűnően sok engedélyt kapott dr 
Rónai Endre, Bárányos miniszter 
sógora társaival a Ka Ma testvérek-
kel és Klein Sándorral együtt. Dr 
Rónay 1942-ben két zsidóbirtokot 
szerzett 

A kereskedők nem a marha hi-

vatalos árát, hanem annak forgalmi 
árát fizették, ami jóval a hivatalos 
ár alatt maradt. 14 hét alatt a ke-
reskedők több, mint húszezer vágó-
marhát hoztak fel Pestre. Domonkos » 
tanácsos szerint az engedélyekkel \ 
üzérkedés folyt, s azokat 1000— 
1500 forintért árusították. A Hus-
hivatalnak tehát a visszaélésekről 
tudomása volt. 

Amikor a Világosság munkatársa 
rájött ezekre a dolgokra az egyik 
érdekelt felkereste és a pártkasszá-
nak néhány ezer forintot ajánlott 
fel. A Világosság munkatársa elő-
legképpen kétezer forintott vett fel 
és azt nyomban a dorogi bánya 
üzemi bizottságának címére továb-
bította, hogy osszák szét a 
bányászmártirok hozzátartozói kö-
zött. 

Ország-Világ 
Feltűnően favul a külkereskedel-

mi forgalmúnk. 

A brémai kikötőt amerikai ellen-
őrzés alá helyezték. 

Ujabb háborús bűnöst ad ki 
Amerika. 

Székesfehérvárt kerületi székhe-
lyé akarták tenni az összeesküvők. 

Négy és félmillió angol katonát 
szereltek le a háború befejezése óta. 

Másfélévi börtönre Ítéltek egy 
vásárhelyi műszerészt. 

28 Vagon cseh üveg érkezett. 

Csehszlovákia területet követel Auszt-
riától. 

Jugoszlávia és Olaszország között 
helyreáll a diplomáciai kapcsolat. 

Tildy Zoltán fogadta a török kö-
vetet. 

LBARÁTSÁG-MOZGÓ j 
Január 2«—28. 3 napig I 

Szerelem kikötője 
Az amerikai filmgyártás kimagasló alkotása. A tiszta szerelem 
himnusza. J t a n Gabin és Ida Lupíno főszereplévével. Híradó. 

A Csongrád megyei Hegyközség 
panasza 

Gyüjtötáborból szabadult 
garázdálkodnak Ausztriában. 

Megszólalt a spanyol ellenállási 
mozgalom titkos rádiója. 

Megmozdult az ország szive a 
dorogi áldozatok hozzátartozóinak 
megsegítésére. 

Vakmerő bankrablást követett d 
egy amerikai nő. 

! Tombol a hideg 
Már az egész országot elborította 

: a hideghullám, sőt az Skóciától 
Észak-Olaszországig tombol. A fö-

: város is felkészült a hideghullám fo-
gadására. Sajnos a Meteorológiai 

1 Intézet jelentése szerint a hőmérsék-
í let tovább süllyed. 

A Hegyközségi Tanács panasz-
szal fordult a belügyminiszterhez, 
hogy Szentes város, Szegvár és 
Mindszent közegek a borfogyasztá-
sok alkalmával 10 és 20 filléres il-
letékeket szednek alaptalanul a népi 
kollégium javára. A belügyminisz-
ter azonnati hatállyal elrendelte ezen 
illetékek további szedésének meg-
tiltását. Ez annál is inkább különös, 

mert annakidején maguk a korcs- j 
márosok és vendéglősök egyeztek \ 
bele a 10 és 20 fillérek szedésébe, | 
s érthetetlen ez a panasz, amikor 
ez a borfogyasztásra semmi befo-
lyással nincs, mert a tapasztalat azt 
mutatje, hogy a 4 és 5 forintos 
borárak mellett a borfogyasztók szí-
vesen kifizetik a 10 és 20 fillé-
reket. 

A HANGYA a termelőkéi 
B H I 

Hangya Szövetkezeti Értékesítő Telepe és Hfitóhiza 
« * 

Szentet. Sopron-u- 3. Telefon t 91. sz. 

Hangya Szövetkezet Gytijtőtelepe 
Oroshá/a, Bajnok-u. 2. Telefon 172 sz. 

ÁTVESZ LEGJOBB ÁRBAN 

Piacokon minket keressen I 

baromfit, tojást, lőtt vadat. 
Vacjászatokho* töltényt adunk I 

Hölgyeim I Urain I 
Felkérjük 

ne felejtsen 
eljönni farsang szombat-
ján a békebeli hangula- V 

tot felidéző 

öreg szabók 
vacsorás báljára 

Rendezőség 

Az állatvásár 
forgalma 

Amint tegnapi számunkban ia 
megírtuk, az állatvásárt az elké-
pesztő takarmányhiány miatt az ala-
csony árak jellemezték. A felhajtott 
jószágoknak kb 20 százaléka cse-
rélt gazdát. 

Felhajtásra került 614 db ló és 
csikó, ebből elkelt 76. Szarvasmar-
hából felhajtásra, került 596, ebből 
elkelt 248. 1351 sertésből 351 cse-
rélt gazdát, 93 juh és bárányból el-
kelt 14 Felhajtottak még 4 db sza-
marat és 6 kecskét. % 

Az átírások száma összesen 473 
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Iparos hirek 
Az Ipartestület jegyzői hivataia 

értesíti az alábbi szákmákat, hogy a 
január havi szeg- és drót jegyek 
megérkeztek, nagyrésze ki is oszta-
tott. Jan. 27-én még átvehetik: kefe-
kötők, müvirágkertészek, nádfonók, 
kalaposok, kőművesek, bognárok, 
bőröndösök és drótosok. Későbbi 
felszólalásnak nem tehetünk eleget. 

Az Ipartestület hivatala értesíti a 
férfi és nőiszabókat, hogy részükre 
cérnakiutalás érkezett. A taaok a 
cérnát a szakosztály elnökségénél 
vehetik át, miután azt Budapestről 
lehozatták. 

Az Ipartestület hivatala értesíti az 
asztalosokat, hogy részükre 1 köb-
centiméter enyvezett lemezkiutalás 
érkezett. Az elosztást és jegyeket a 
szakosztály intézi. 

Az Ipartestület hivatala értesíti a 
cipész, csizmadia, bői önĉ ös, szíj-
gyártó, könyvkötő, kárpitos, rzflcs 
iparosokat, hogy részükre lencérna-
kiutalás érkezett. Amely szakma e 
kiutalásra igényt tart, jelentkezzen a 
hivatalunknál. A cipészek részére 
érkezett még 700 méter csizmahúzó 
szalag és bélésvászon. Elosztást a 
szakosztályok végzik. 

Az Ipartestület elnöksége telhivja 
a szakosztályok és azokon keresztül 
az iparosság figyelmét, hogy e hó 
végéig jelentkezzenek azon iparosok, 
akik Csehszlovákiából kiüldözött ipari ! 

vagy egyéb munkásokat alkalmazni, 
befogadni akarnak, hogy ezáltal is 
segíteni tudjunk szegén^ magyar 
testvéreinken. E nemes célra a jegy-
zői hivatal elfogad pénzbeli és ruha-
adományokat is, melyet szintén ké-
rünk jan. végéig a hivatalnál leadni. 

A ruházati ipari vegyes szakosz-
tály elnöksége felkéri a szövőiparo-
sokat, hogy anyagelosztós és ennek 
megbeszélése végett jan. 27 én, hét- \ 
főn d. u. 4 órakor feltétlenül jelen- : 
jenek meg az Ipartestületnél. 

Az Ipartestület hivatala értesíti a 
fodrászipa»osokat, hogy szakosz ályi 
határozat értelmében a vasárnapi • 
zárvatartást szigorúan tartsák be. 

A cipészszakosztály forgalmi adó ; 

közössége felhívja tagjait, hogy hét-
főn esie 4—6 óráig utánfizetes és . 
új beosztás végett jelenjenek meg. ; 
Intéző Bizottság. 

Az uj piaci árak 
Fejeskáposala 
Kelkáposzta 
Vöröskáposzta 
Karaláb 
Sárgarépa 
Burgonya 
Bab (száraz) 
Borsó 
Mák 
Szilvalekvár 
Sevanyukáposzta 
Ecetes uborka 
Ecetes paprika 

54 60 62 
60 69 72 
50 57 80 
68 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 10 5.60 
1.58 1.82 1.90 

4.70 
5 2 0 

Káposztás ecetes paprika 5.10 
Paprikás saláta 
Köleskása 1-68 

Gyümölcsök: 
Alma téli (I. r.) 3.18-4.24 3.71-5.08 3.82 5.10 
Alma(IIr.) 2.123.18 2.44-361 2.54-3.82 
Körte n. (I. r j 3.18-4.24 3.71-508 3.82 5.10 

T e j és tejtermékek: 
Tej 80 
Tejfel 280. tehéntoró 2.— vaj k«. 20.— 
jubturó kg. 6.— juhsajt 6.50. 

Baromfi 
Tojás 25 Üli. 

Tyúk kg. 
Csirke 
Pulyka 
Gyöngyös 
Hiíctt liba .. 
Hi/olt kacsa . 
Sovány liba „ 
Sovány kacsa 
Hal folyami kg-ja 
Hal állóviiM kg.-ja 

340 „ 
400 „ 
400 „•• 
400 . 
450 , 
430 „ 
320 „ 
300 „ 
250-350. 
150-200 

Irányárak 

Karfiol 
Zeller" 1 csomó 
Petrezselyem 
Cékla 
Sütőtök 
Süittök fehérhajú kg. 
Sülttők fohaju 
Birsalma 
Naszpolya 
Dió 
vöröshagyma 
Fokhagyma 
Dughogymfl 
Torm.-í 

83 95 l . ~ 
1.— 1.15 1.20 

83 95 1 . -
5ü 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 4 0 3.90 4.— 

1.40 1.50 
4.70 5 — 
4 8 0 5.20 

1.25 1.45 1.50 

Jó szórakozás Masyar-csúrda 

Január 26-án 

„FMTRL SZABÓK" 
vacsorás báija az Ipartes-
tület összes termeiben. — 
Mindenkit szereteltei vár a 

Rendezőség 

Hirdetmény 
A földművelésügyi miniszter úr 

60 330-1947. számú rendelete ér 
tel m eben felhí om mindazon méh-
család tulajdonosokat, akiknek méh 
családjai tavaszi etetésre szorulnak, 
hogy méhetetö cukorigénylés végrtt 
városhá/a 46. s-amú szobájában f. 
évi január hó 27. napjától 5 nap 
fáig bezárólag feltétlenül jelentkez-
zenek. , 

Nyomatékosan felhívom a réhé-
«zek figyelmét a határidőn belüli 
cukorigényiésre, mert február hó 6. 
napián a közigazgatási hatóság az 
igényesüket fel nem veheti. 
99 < Polgármester 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hegy az 1946— 

47. évi beszolgáltatási kötelesség 
teljesítésével kapcsolatos elszámola 
sok 1947. évi február hó 1. napjá 
val megkezdődnek és előreláthatólag 
február hó 20. napjiig tarának. 

Felhívom ennek folytán a gazdál-
kodókat, hogy fenti ido alatt a köz-
ellátási hivatal beszolgáltatási osztá-
lyán a nyilvántartások kegyeztetése 
és az elszáraoiasok megejtese vegeit 
jelenjenek meg. A beszolgáltatási la-
pot vételi jegyeket, átvételi igazolá-
sokat, termelési szer.ődéseKet és az 
összes beszolgáltatási kö eiesség tel-
jesítesére vonatkoaó irataikat az el-
számolás megkönnyítése céljából 
hozzák magukkal. 

Az elszámoltatások során megál-
lapítást nyer, hogy a beszolgáltatásra 

: kötelezett gazdálkodók kö<ül> a tel-
jesites mertéke alapján, kintk meny-

j nyi jutalomra van igénye, illetve 
nem teljesítés esetén mennyi pénz 
birsaggal kell sujiani, a f .nnalió ren-
delkezések alapján. 

ismételten felhívok minden be-
szolgáltatást még nem teljesítő gaz-
dád udot, hogy ueszolgaltdtásat ja 
nuar hó 31. napjáig rend. zze, mert 
ellenkező esetben a súlyos pénzbír-
ságon felül helyszíni elienőrzesnek is 
kite zi megat. Az eddig tartott kém-
próbaszerű ellenőrzesekbői megálla-
pítottam, hogy sok, beszolgáltatást 
nem teljesítő gazdálkodónak van még 
beszolgáltatásra alkalmas gabonája 
és termenye. Amikor az ellátatlanok 
gabonaszükségleténél súlyos hiány 
mutatkozik ós fejadagcsökkentéM kell 
vegiehdjtani, semmi sem mentheti a 
a gabonával rendelkező, de beszól 
gáitatni nem akarók eljárását. 
100 Polgármester 

U A D I Ó 
Budapest I. január 26. 

7: Reggelt zene Hanglemezek. 8 : 
Hirek. N< ger' spiriiuáiek. Hangleme-
zek. 8.30: S^aiai Lajos játszik a Ze-
neművészeti Főiskola orgonáján. 9: 
Görög katho ikus istentisztelet. 9.30: 
Evangélikus vallásos félóra a MU-
dioból. 10: Református istentisztelet. 
11: A Székt-sfővárosi Zenekar koz 
vetítése a Zeneművészeti Főiskola 
nagyterméből. 13: Bdrc* Sándor va 
sáinapi krónikája. 13.20: Hangleme 
zek. 13.30: Oyarmamy Erzsébet ver-
ses összeallliasa 14 10: Mfiveszle-

inezek. 15: Az elbeszélés magyar 
mesterei. 15.20: A R kosszentmihalyi 
Munkásddlkör férfi és vegyes dal-
kara énekel. 15.45: A Párizsból ha-
zatért Boldizsár Istvánnal beszél a 
r.idió munkatársa. 16: Tölgyesi Jú-
lia tís Hajdú Jó/ef magyar nótákat 
énekel. Toki Horváth Gyu!a cigány-
zenekara muzsikál. 17.10: Magyar 
Pdrnuszus. 18: Art Taium jazzszá-
mokat zongorázik. Hanglemezek. 
18 10: Tőrök Sándor va.árpapi be-
szélgetése liiés Endrévé L, 18.30: Elő-
adás a S'udióban. 21: A rádió hang-
ja 21.10: Rádkankét. 22 35: Tánc-
zene. Hanglemezek. 23: Haydnt üra 
szimfónia. Hanglemezek. 23 30: Racz 
Gyöigy lemezantikváriuma. 

Budapest I. január 27. 
7.30: Reggeli zene. Ha glemezek. 

8: Háztartási tanácsadó. 8.15: i rész 
Balettrés/letek — ll rész: Magyar 
nóták. Hcíglemezek. 9: Sárközi Sán-
dor cigányzenekara. 12.15: A házi 
együttes játszik. 13.15: Ré^i nagy 
magyar színészek. 13 35: B^rcs 
Gabriella énekel. 14,10: Kovács An 
dor jazz-együt:ese. 14 45: A vilég 
óta. Az idő a modern fizikában. 
15: Ifjúsági énekkarom. 16: A púpos 
angyal. 16 15- „Vidám percek." 
17.10: A vakol: világa. 17 10: Párt-
hiradó. 17.20: A Vöröskereszt köz-
leményei 18: A magyar opera tör-
tenete. II. A fiatal Erkel és kortár-
sai. 18 30: Budapesti antológia. 
19: Somló Sándor Melódia-együttese 
játszik. 19.45: A búzafnldadó a kö-
zellátás szolgálatában, 22 20: Magyar 
mu/si^a. 21.20: Hangos Híradó. 
21.40: Orosz nyelvoktatás. 22 30: 
Tánczene. Hangiéi ezek 22.50 Kül-
f Időn lévő magyarokhoz. 22.55: 
A Hadifogoly híradó rádió közlemé-
nyéi. 23: Florent Schmitt: Salome 
tragédiája. 23.30: Rádióüzenet-szol-
galat. 

M E G H Í V Ó . 
Február hó 2-án a volt Kaszi-
nóban a kereskedelmi alkalma-
zottak nagy 

tea- és i ánc -es lé l y i 
rendeznek, tánc reggeiig. Ja/.z-
éa cigányzene, hangulat, frny. 
büHé. Jegyek elővételben : Föld 
míves Szóvetkezet, Apponyi-tér 
5.. Köztisztviselők szövetkezett', 
Izsák lestéküzet, Rógyánszky 
cukorka üzlete, Kiskereskedőit 
szövetkezete. Jövendő-utca 3. 

Egy di b jó állapotban lévő 5 
HP Hoffher benzinmotor eladó. 
Kiss Sándor Nagyörvény-u. I I . 

Mikecz-utca 2 szamu ház eladó. 
Óraszíjat vennék készítőtől, cím 

a kiadóhivatalban. 
28><32 cs hasznait üveget ven-

nék, cím a kiadóban. 77 
Gyógy dauer, hajfestés, szőkítés, 

els/irargu munka garanciával Zsem-
banál, Teleki Pal-u 25. 1134 

Könnyebb psiipát elcserélnék 
nehezebber, hasas lóért vagy pénz 
ért is eladó Árvái Bálii t u. 69. 105 

Két hizónak v ló sertés eladó 
Szent Imre hg. uíca 4' 106 

Nagy hegyen 400 kvadrát gyü-
mölcsös lakással és szalnfc eladó, 
értekezni Wesselényi u. 48. 104 

Asztal, drótkötél, virágálvány el-
adó Kossu»ii u. 13/a, 12—2 között. 
Kim rad; kukoricedarát veszek, cim 
a kiadóban. 

Jó ruhaszekrény, asztal, gyalu-
pad eladók a legju^nyos bban, 
Klauzál-utca 36. 89 

Bérbe vennék fűszer és vegyes-
kereskedési, cim : Somogyi Bela 
(Lakó ) utcíi ugyanott női ke-
rekpór eíadó. 88 

Ve«selínyl-u1ca 97 számú ház 
eladó, széna szalma és szár eladó. 

Önálló munkás boí>nársegidet 
állandóan alk.lmaz a Földműves 
Szövetkezet, Apponyi-tér 14. 101 
Fejőstehén 12 éves és e g y 
7 h ó n a p o s ü s z ő b o r j u el* 
a d ó vagy anyajuhokért el-
esei elendo, Lázár Vilmos u. 17 szám. 

Lemezt, szeget, drótot, abronc-
vasat azonnal kiszolgálja jegyre 
Bori vask ereskedő. 90 

Hibamentes Ötszázkilós máz»a 
380 forintirt eladó, harmóniu not 
keresek megvételre. D<>zsa György 
utca 60. 91 

Világhírű Rud Sach ekék, mor-
zsolok daralOk olcsón beszerezhetők 
Bori Gépraktaráb;n. 92 

Karikahajós varrógépeiadó, zon-
gorát, pianinót,' harmóniumot vásá-
rolnék jókai-utca 90. 93 

Tangóharmonika, villanyóra, zo-
máncozott tűzhely, segédmotoros 
kerékpár, kerékpárgumik legolcsóbban 
Borinál. 94 

Föazerkewtö • S»ma László. 
Felelős szerkesztő: Szőke F e r e n t . 

Felelő«*iadó: Nf.gy Mttaaly. 
Nyomla a »Bar&tsag' nyomda kft. 

Fek»ő« r > v C s e m n s L. Imre 

A kenyérgyárban 
1 kg. vámlisztért 
1 -30 kg. elsőrendű kenyeret kap. 

A munkadíj és sütés kilogrammonként 36 fillér. 




