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Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Két tévedés 
Az egyik a munkáspártok szom-

bat délutáni gyűlésével kapcsolatos. 
A hideg ellenére rajzottak méhkas-
szerüen a suttogó hirek, hogy a 
gyűlés után népitéletekte kerül sor. 
Sót nemcsak erről beszéltek, hanem 
arró! is, h; gy Kunmadaras, vagy 
Miskolc eseményei fognak megis-
métlődni. A gyűlöl kökö szájak on-
tották a legképtelenebb rémmeséket. 
„Majd meglátjátok mit fog művelni 
a csőcselék- — hangzott az egyik 
sájból. Ezzel szemben a gyűlés a 
legnagyobb fegyelmezettségben zaj-
lott le. Azok, akik már előre dör-
zsölték tenyerüket, hogy micsoda 
•szitó és lázító kijelentéseket fognak 
hallani, s gúnyosan nyilatkoztak a 
wrép" elköveikezendő magatartásáról 
kénytelenek voltak meggyőződni ar-
rél, hogy a proletariátus, Szentes 
szegény dolgozói tudnak önmaguk-
nak parancsolni, s tudják türelemre 
inteni a türelmetleneket, ha ez még 
•lyao nehéz is. 

Nagyon nehéz feladat azoknak 
tárgyilagosságára apellálni, akik szív-
bő] és ¡élekből, minden porcikájuk-
kal gyűlölik azt a rendszert, amely 
•a van kiformálódóban. Nehéz a há-
ború és a forradalom gyorsan vál-
takozó eszmevilágában a higgadtan 
gondolkozó főket kinevelni. De ta-
lán próbáljunk meg arra hivatkozni 
bogy ha azokat a sorokat, amelye-
bet a munkáspártok által kifogásolt 
kisgazdapárti újságíró az első pro-
letár forradalom idején irta volna 

úgy, mintha a fehér hadsereg 
katonáira dobálta volna eszeveszet-
ten a kézigránátokat, Horthy bevo-
••lásH utan ennek az újságírónak 
az eltávolítása végett kellett volna-e 
tftntetö népgyüléseket és memoran-
dBmok.it szerkeszteni. 

Ma már mindenki tudja, hogy 
Horthy Miklósnak egyetlen kézmoz-
dulata elég volt ahhoz, hogy vala-
kinek az életből el keljen tűnnie. 
Ma amikor szocialistákat és kom-
munistákat azzal vádolnak, hogy 
erőszakkal s z e r z ü n k érvényt 
követeléseinket, s ezzel azok szemé-
ben, akik sohasem akarták tudni, 
Mogy mi a demokrácia, a demokrá-
cia ellen cselekszünk, felidézzük 
azoknak a sok százaknak és ezrek-
iek emlékét, akiket a Horthy rend-
szer pusztított el. 

—o— 
A másik tévedés, amelyről szintén 

saólni kell, mert talán veszélyesebb 
•int az első az összeesküvéssel 
kapcsolatos. Nem dugjuk fejünket a 
bór a, s meghalljuk azokat az elejtett 
megnyilatkozásokat, amelyek egye-
sek részérő] elhangzanak ezzel kap-
«solatban. Még alig pattant ki a 
köztársaság ellen szőtt merénylet, 
•ég alig kerütek a bűnösök nevei 
nyilvánosságra, máris megindult az 
ellenforradalom táborának ellenlö-
kése. 

„Azl hiszitek, hogy ezeket az em-
bereket fel fogják akasztani? Téved-
tek, mert mögöttük olyan erők ál-
lanak, amelyek ezt meg fogják aka-
dályozni." Szószerint idéztük azt a 

i történt Dudás Sz. Józseffel? 
A törvényszéki boncolás fogja kideríteni a rejtélyes haláleset okát 

Nyilatkozik a bűnügyi osztály vezetője — Beszélgetés 
az elhunyt fiatalember édesanyjával 

Lapunk vasárnapi számában kö-
zöltük, hogy Dudás Sz. József, Soós-
utca 23 sz. alatti lako% az ismert 
szentesi birkózó, a péntekről szom-
batra virradó éjtszakán rejtélyes kö-
rülmények között meghalt. A tragi-
kus esemény a vártnál is nagyobb 
szenzációt keltett, s az üggyel kap-
csolatban számos kombináció ke-
ring városunkban Egyesek arról be-
szélnek, hogy a szerencsétlenül járt 

20 éves fiatalember bűntény áldozata 
lett: megmérgezték. Mások viszont 
úgy tudják, hogy ittas állapotban 
megfagyott. 

Lapunk munkatársa tegnap — 
hogy a további találgatásoknak ele-
jét vegyük — kérdést intézett a bűn-
ügyi osztály vezetőjéhez és beszél-
getést folytatott a tragikus körülmé-
nyek között elhunyt fiatalember édes-
anyjával. 

Hivatalos nyilatkozat 
Dr. Szabó Ferenc, a szentesi rend-

őrség bűnügyi osztályának vezetője 
a következőket mondotta: 

— 'A nyomozás folyik, s az ügy-
gyei kapcsolatban egyelőre annyi 
hozható nyivánosságra, hogy a jel-

zett rendőrorvosi boncolás helyett a 
szegedi ügyész-ég törvényszéki bon-
colást rendelt el. Vizsgálóbíró száll 
ki Szentesre és a boncolást valószí-
nűleg a mai nap folyamán fogják 
megejteni. 

Mit mond Dtsdásné ? 
Ezutén az elhunyt édesanyját ke-

restük fel s az ő tájékoztatója alap-
ján a következőket közöljük: 

Dudás Sz. József pénteken este 
eltávozott hazulról azzal, hogy mint 
birkózó, edzésre megy. Edzés után 
bizonyos Czakó nevezetű barátjával 
betértek az egyik kocsmába, ahol 
fejenként mintegy fél liter bort fo-
gyasztottak el. Innen az egyik köz-
ponton levő vendéglőbe mentek, ahol 

összesen 4 deci bort i'tak. Amikor 
kijöttek, Dudís megállapította, hogy 
a bornak „valami furcsa íze volt". 
(Az előzményekhez tartozik, hogy az 
illető vendéglős fia és Dudás régi 
haragosok, s közöttük nem egyszer 
tettlegességre is sorkerült.) 

A további fejleményekről csak hi-
ányosképet tudiunk nyerni Tény, hogy 
amikor éjjel Dudás több barátjával 
hazafelé tartott, a Soós-utca 38 sz. 

ház előtt rosszul lett és elesett. A 
ház tulajdonosának fia is Dudással 
volt s bevitte őt a lakásba, ahol le-
fektették a konyhában. Reggel a ház-
beliek aira lettek figyelmesek, hogy 
Dudás nem lélegzik. Azonnal érte-
sítették a szülőket, valamint a kö-
zelben lakó orvost, aki azonban már 
csak a beállott halált tudta megálla-
pítani. 

Mi történt? 
Meg kell említenünk azt is, hogy 

az a fiatalember, akivel Dudás együtt 
ivott, szintén beteg: a szája erősen 
megdagadt s nyelőcsöve is fel vaa 
marva, mintha mérget ivott volna. 

Nem tartjuk kizártnak, hogy csu-
pán a vak véletlen játszik közre, s 
Dudás — minden ellenkező híresz-
teléssel szemben — nem lett bűn-
tény áldozata. Az, hogy megfagyott 
volna, eleve megdől. Viszont a bar 
rátja azt vallja, hogy Dudás nem 
voit ittas állapotban. A mérgezés vi-
szont kissé fantasztikusnak látszik. 

Mindenesetre reméljük, hogy a 
törvényszéki boncolás fényt derít az 
ügyre s a körülmények tisztázásával 
rövidesen megoldódik és nyugvó-
pontra jut a rejtélyes haláleset. 

Az összeesküvés 
legújabb fejleményei 
Saláta Kálmán Budapesten bujkál 

A katonapolitikai osztályon be-
fejeződött Dalnoki Veress kihallga-
tása. Amint vallomásából kiderült 
baráti köréhez tartozott Almásy Pál 
altábornagy, Virág László vezér-

őrnagy és Örlei Zoltán nemrégen 
kinevezett vezérőrnagy, akk a hon-
védelmi minis térium legfontosabb 
osztályainak élén állottak. 

Kelemen Sándor, a Parasztszö-

vetség nevelőképző előadóját, az 
összeesküvők föideológusát hallgat-
ták ki az államvédelmi osztályon. 
Kelemen a Tábori Újságban irt uszitó 
cikkeket. Bevallotta, hogy Hamza 
András, a Független Ifjúság szerr 
kesztöje irt hozzá uszító leveleket. 

Saláta Kálmán lemondó levelei 
juttatott el a nemzetgyűlés elnöksé-
géhez. Megállapították, hogy a leve-
let saját maga irta. Ebből arra kö-
vetkezetnek, hogy Saláta Buda-
pesten bujkál. 

kijelentést, amelyet két n^ppd eze-
lőtt tett Szentesen valaki Sokszor 
gondolkoztunk a háború folyamán 
azon, hogyan lehet ép é szel bíró 
embermilliókkal elhitetni, hogy Né-
metország le fogja győzni az egész 
világot. Ez a gondolat ma megis-
métlődik. Hihetetlen áldozatok árán 
semmisítette meg a világ szabadon 
élniakaró emberisége a hitleri őrü 
letet. S most mégis vannak olyanok 
akik azt h szik, hogy a világ en 
gedni fogja, ennek az őrületnek a 
szolgálatában állott, vagy vele ro-
konszenvező irányzatnak felüikere-
kedését, s egy újabb háború ve zé 
lyét jelentő tűzfészeknek az előkészi 
tését. 

De azzal a kijelentéssel szemben 
is állást kell foglalni, amely az ár 

tatlanság jelmezébe akarja öltöztetni 
az öss7eet küvöket, s olyan hangokat 
hallat, hogy isn ét „jó magyarok" 
feje fog a porba hullani. Értse meg 
már mindenki, hogy a hazát azok 
adták el, akik «ek-edkezet nyújtottak 
többszázezer embernek az ukrajnai 
halalfürd'be való taszításához, akik 
til ako?ó *zó nélkül nézték az or-
szág hídjainak, gyárainak, a magyar 
nemzeti vagyon töhb, mint felér ek 
rombaOöntes't. Nem igaz az, hogy 
ezt a pusztítást nem lehetett volna 
megakadályozni, sok péld-» igazolj* 
• nnek eH» nkezőjét. Az ieazság ott 
van, hogy azok az emberek, akik 
a mai rendszert vádolják a magyar 
érdekek eljátszásává', működtek köz-
e ennek a kitasztrr fának előidézé-

sében. 

Az összeesküvők nem a szentesi 
kisember jobb sorsáért aggódtak és 
nem azért szőtték merényletüket» 
hogy a mai gazdasági nehézségeken 
könnyítsenek. Amint a múltban jól 
éltek és a melldöngetö hazafiasság 
leple alatt saját vagyonukat gyara-
pították, úgy mrtt is az volt a cél, 
hogy ennek a lehetőségét újból meg-
mentsék Az ártatlan fejek porbahul-
lását emlegetök emlékezzenek a név-
telen magyar hösihalottak tízezreinek 
és sok jó magyar százainak jeltelen 
halálára Amikor ezek pusztultak el 
nem szólt senki ártatlan magyarok 
elveszelytéséről. 

Amint már többször irtuk: igye-
kezzünk gondolkodni, mert a nem-
gondolkodás újból vesztébe döntheti 
a nemzetet. 



a Köztársaság 
A február t-i ünnepség 

műsora 
Értesítem a város közönségét, 

kogy Szentes megyei város az ün-
nepség jelentőségéhez méltó kerelek 
között kívánja megünnepelni a Ma-
gyar Köztarsaság kikiáltásának egy 
éves évfordulóját 1947. évi február 
I-én. 

Az ünnepségnek, amely d. e. 11 
órakor a Tóth József színházterem-
ben kezdődik, műsora a következő: 

^ 1. Himnusz — Marseillaise. 
2. Elnöki megnyíló : Erdei Mihály 

nemzetgyűlési képviselő. 
3. Szavalat. 
4. Ünnepi beszéd: Vajda Imre 

polgármester. 
5. Nemzeti Függetlenségi Front 

partjai szónokai felszólalása. 
6. Szavalat. 
7. Elnöki zárszó. 
8. Internacionálé — Himnusz. 
Az ünnepségre ezúton hívom meg 

az összes politikai pártokat, társa-
dalmi szervezeteket és egyesüieteket, 
»kólákat, általában az egész város 
lakosságát és kérem a város közön-
ségét, hogy minél tömegesebb meg-
jelenésével demonstrálja hűséget és 
ragaszkodását a Magyar Köztársa-
sághoz. Polgármester 

Tárgyalások 
a bekötő ntak építése ügyében 

Vajda Imre polgármester és Antal 
Endre városi főmérnök Budapestre 
utaznak, hogy tárgyalásokat folytas-
sanak a bekötő utak építése ügyé-
ben. Amint már megfrtuk az érde-
kelt minisztériumok hozzájárul-
tak az útépítési munkálatok megin-
dításához. Most a részletek tisztá-
zása és az anyagi kérdések végle-
ges rendezése érdekében vált szük-
ségessé a város vezetőségének ez 
az útja. 

Adományok 
a szeretetháznak 

A városi szeretetház az elmúlt év 
folyamán több adományt kapott, 
amelyekért ezúton mond köszönetet. 
Az adományozók az alábbiak: 

Orosz Paranásnokság, Kázmér Jó-
zsef, Faragó Péter, Bali László, Sí-
pos László, Sándor László cs Laka-
tos József bolgárkertészetei állandó 
támogatást nyújtottak a szeretetház-
nak. Gyurica Jenő 81, Lovas János 
16, Dömsödi Gábor 16, Rescsik 
Lajos 11, a Szekeres család négy 
angóra nyulat adományozott. A 
Nemzeti Segély 23 kiló b rjuhust és 
18 liter bort, a Demokratikus Nő-
szövetség kávét, kalácsot és étele-
ket, a Polgári Leányiskola 40 sze-
retetcsomagot, a Kommunista Párt 
kávét és kalácsot, a Kisgazdapárt 
egy bogrács tyúklevest és 20 kiló 
savanyuságot, Németh Jánosné mar-
hapörköltet, az Ipartestület 2 bog-
rács marhapörköltet és 10 kiló sa-
vanyuságot, Bakos Gergelyné 80 
kiló marhahúst, Soós Lászlóné 65 
kiló almát, Balogi Imre 5 mázsa 
dinnyét, dr Rimély Dezső 2 mázsa 
almát és Kutas Jánosné 50 kiló al-
mát adományoztak. 

A feketézők halála: 
az árak betartása 

„Szeretném, ha a szakszervezet 
második otthona lenne 

a tisztviselő társadalomnak" 
Pintér Győző íett a Magánalkalmazottak 

Szakszervezetének elnöke 
Vasárnap délele t tartotta a Ma-

gánalkalmazottak Szakszervezete 1947 
évi tisztújító közgyűlését. 

Elsőnek Baranya? István, a szak-
szervezet volt elnöke, megköszönte 
az iránta tanúsított bizalmat, majd a 
jelölő bizottság megválasztotta az új 
tisztikart. Elnök Pintér Győző, alel-
nök dr. Döme Sándor lett. A titkári 
tisztségekre Horváih Györgyöt s Nagy 
Károlyt választották ;neg Ezután 
mondotta el 

Pintér elvtársunk elnöki szék-
foglaló ját : 

— Szocialista kötelességemnek tar-
tom, hogy ezen megbízatásomnak 
minden tudásommal eleget tegyek — 

\ kezdte beszédét. 
— Célunk, hogy a szakszer-
vezeti kényszerűség tudatát 
levetkőzve, a tiszt viselőtár-
sadalom lelkéből kitöröljük 

a múlt kuli szellemét, 
amely e társadalom jogait és öntu-
datát tipo.la el. 

— Ma új világot élünk — foly-
tatta Pintér elvtárs — és ebbe az 
új világa építőmunkájávaí a magán-
tisztviselőnek is bele ke»l kapcsolód-
nia, hogy ez a középosztály unak mi-
nősített réteg emberibb életet es bá-
násmódot biztosíthasson magának. 
Mert lehullott végre a, vasfüggöny, 
amely a szociális társadalom meg-
valósulását akadályozta. 

Ezután beszámolt a budape^i 40 
éves jubileumi közgyűlésen szerzett 
élményéről és tapasztalatairól, majd 
Így folytatta beszédét: Szeretném, na 
a szakszervezet második otthona 

lenne a tisztviselő társadalomnak, 
ezt meg is fogjuk valósítani, hogy a 
szakszervezetünk szorosabbra ková-
csoljon össze bennünket az élet ne-
héz harcában. 

Szavai után 
Erdei Mihály 

szólt az MKP nevében. 
— Európa balra tart — mondotta 

többek között — és ezt. mindenki-
nek tudomásul kell venni. 

— Arra kell törekednünk, hogy 
soraink közül minden intrikát kikü-
szöbölünk, amelyek a munkásegy-
ség közzé akarnák éket verni. Sze-
retném, ha munkaprogramunkban a 
tisztviselő társadalom is támogatna 
bennünket. 

Szavai után 
Gyenes Péter 

szólt a szakszervezetek nevében. 
Hangsúlyozta a fizikai és szellemi 

dolgozók töretlen egységének meg-
valósítását. 

— A mult lealázó rendszere el-
tűnt — mondotta —, de vissza fog 
térni, ha a szellemi és fizikai dol-
gozók közzé mesterségesen felállított 
válaszfalakat le nem döntjük. 

— Ki fogjuk ópiteni szak-
szervezetünket de ebben a 
haladó értelmiség támoga-
tására is szűkségünk van, 

mert csak igy tudunk beilleszkedni 
a szabad népek szövetségébe és 
résztvállalni a demokrácia felépíté-
sében. Felmérhetetlen az a munka, 
amelyet a szakszervezetek végeztek 
ezen a téren — fejezte be beszédét 
Gyenes Péter elvtárs. 

A Szociáldemokrata Párt 
összvezetőségi ülése 

Vasárnap délután a Petőfi-utcai 
pártszékház» an összvezetőségi ülést 
tartott a Szociáldemokrata Párt szen-
tesi szervezete. Mintegy 80 párt-
funkcionárius jelent meg a gyűlésen, 
amelyet Pintér Győző elvtárs, a 
Végrehajtó Bizottság elnöke nyitott 
meg. 

A mai súlyos napokban, amikor 
az ellenforradalom nyilt támadásba 
lendült át a demokratikus Magyar-
ország ellen, nagy szükség van arra, 
hogy mi szociáldemokraták, ennek 
az országnak legforradalmibb elemei, 
összeüljünk és összekovácsoljuk 
erőinket. 

Pin'ér Győző megnyitó szavai 
után Téli Lajos elvtárs, az Országos 
Földbirtokrendező Tanács tagja is-
mertette az összeesküvést és a vele 
kapcsolatban előállott belp litikai 
helyzetet. 

Az összeesküvés legfőbb célh — 
monddtfa Téli elvtárs — a földre-
form megsemmisítése és a bányák 
államosításánik megszüntetése volt 
Csak a munkásság egységes harci 
ereje tudhit megbirkózni a mult tel-
jesen erkölcstelen és jellemtelen em-
bereinek ellenünk irányuló törekvé-
seivel. Ma már az a helyzet, hogy 

a munkáspártoknak meg kell állapí-
taniok: a legkisebb pozíciót sem 
nyujthatjuk azoknak, akik a múltban 
a reakció szolgálatában állottak. A 
türelmi idő lejárt, s tovább nem va-
gyunk hajlandók tűrni, hogy jóhi-
szeműségünkkel visszaéljenek 

A belpolitikai beszámoló után ke-
rült sor Papp Lajos elvtárs, városi 
párttitkár szervezeti kérdéseket is-
mertető előadására. 

Kitártuk pártunk kapuit mindenki 
előtt. A jószándéku emberek mellett 
magától értetődően hozzánk is csa-
pódtak értéktelen elemek. Nekünk, 
igaz szocialistáknak, kötelességünk, 
hogy az új párttagok munkáját a 
legélesebb figyelemmel kísérjük. Nem 
türhetiük, hogy a felduzzadt párt-
tag-ág veszélybe döntse a Szociál-
demokrata Párt progranimjának és 
múltjának eredményeit — mondotta 
Papp Lajos elvtárs. 

Az ü?emi bizottságok, a szakszer-
vezeti é'et és a párt agitációs kér-
déseiről Szőke Ferenc elvtárs tar-
tott hosszabb beszámolót. M>jd az 
összvezetőség tagjai részletesen és 
behatóan megvitatták a teendőket és 
kidolgozták a pártkongresszusig kö-
vetendő programm egyes pontjait. 

K ö z e l i m tájékoztató 
1. Csongrád megye kenyér-

csatájával kapcsolatos első in-
tézkedés. 

Megírtuk már, hogy az ország ke-
nyérellátásának biztosítása érdekében 
Csongrád vármegye megkezdte a ke-
nyércsaíát, melynek során 600 vagnn 
kenyéri-abunát kell az ellátatlanét 
részére biztosítani. 

A kenyércsaía első lépése az von, 
hogy a közellátási felügyelőség ö&r 
szes tisztviselői a vármegye közsé-
geiben ellenőrzést tartottak és így 
birtokába jutottak mindazoknak m 
adat oknak, amelyek alapján sz ered-
ményes elszámolás február 1-ve* 
megkezdődhet. 

Súlyos mulasztást észleltek a csép-
lőgép ulajdonosoknál, akiket február 
l-ig köteleztek arra, hogy az eddig 
be nem szolgáltatott terménykészte 
tekei adják át. 

A helyszíni elszámoltatás február 
l-£n nagy hatósági erővel indul meg, 
abban nemcsak a nyilvántartók, ha-
nem a felügyelőség összes tisztvise-
lő: és a rendőrség együttese.i vese-
nek részt. Olyan iielyeken, aho! a 
mostani vizsgálat nagyobb vissza-, 
élésekt f állapítot1. meg, rajtaütésszeni 
ellenőrzéseid tartanak, amviyek sa-
rán a közcIJátási bűncselekményt el-
követőket azonnai elő is állítják é* 
készleteiket elkobozzák. 

Az erélyes intézkedések megtéte-
lére azért volt szükség, mert tnár a 
vármegye egy es községeiben most is 
kenyérhiány mutatkozik. 

2. Szentesi Közellátási Fel-
ügyelőség ötletpályázata az ár-
grágitók leleplezésére. 

Az árdrágítás csökkentése és ae 
elrejtett készletek felfedése érdekeben 
a szentesi Közellátási Felügyeiőség 
szükségesnek tartja, hogy az érdé 
kelt vásárló és fogyasztó közönség 
közvet.'enül vegyen részt ebben a 
stabilizációs küzdelemben és ötletek-
kel könnyítse meg a hatóságok m ó -
káját. 

Fentiekkel kapcsolatban a felügye-
lőség pályázatot hirdet, amelynek 
során a pályázóknak öt ¡lettel kei 
szolgálni az árdrágítók leleplezésére 
és az elrejteti termények felfedezé-
sére vonatkozóan. 

Bár a pá'yázaton résztvevők ami-
kor ötleteikkel a hatóság munkáját 
elősegítik, saját javukat szolgálják, 
mégis a felügyelőség módot talált 
anv, hogy a pályázatokat gazdagén 
jutalmazza. 

A pályázat során 
első díjként 5 m flanellt, 
második díjként 1 ellátatlan ré-

szére február l-től évvégéig járó tel-
jes fejadsgot, 

harmadik díjként 1 ingre valé 
anyagot, 

negyedik díjként 1 q korpát ad ki 
a felügyelőség a nyertesek részóre 
díjtalanul. 

A pályázat harárideje febrnár Été 
8. Edd g az időpontig a szenté* 
Közellátási Felügyelőséghez (Szentes, 
Tóth J -uica 3 sz.) kell pontos né? 
és lakcím feltüntetése mellett a pá-
lyázatot beküldeni. 

50 négyzetméter 

kátránypapír 
eladó. 
Cím a kiadóban. 
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H I K J E K 
Ma ianuér 28. Róm kat. Nol. Sz Péter, 

orotu>táas Károly. 
Vízállásjelentés: Tisza 27-én 164. Ivurca 

ft. 

Hőmérséklet: — 10 lok 
tdőjárásjclentés t Mérsékelt szél. több 

havazás, hófúvás. A hőmérséklet 
ali« változik. 

Ügyeletes gyógyszer tó ra k» Január 25— 
Oláh és (hész. 

Szentesi éjtszaka... 
A farsangi bálázás nagyban fo-

Egyik bál követi a másikat, 
s a csikorgó hideg ellenére a haj-
mii órákban benépesedik az utca. 
Hangos kurjongatás, a csúszós ta-
kijön valóságos kigyótáncosok halt-
bitók és láthatók ' városunkban. A 
férj békében is szigorú kordában 
»olt tartva. A háború alatt a kato-
nai fegyelem terhét nyögte. Most 
mégis van egy kis szabadság az ő 
számára. Vannak kifogások: a párt-
tá kell mennem. vagy a dalárda 
tart énekpróbát stb. így adódott egy 
iedvező alkalom, a mi történetünk 
tósc számára is. Élt is vele. Négy 
érakor ért haza, természetesen ka-
pakulcs nélkül. Erős dörömbölésre 
döjön a felesége, ahogy beengedi a 
kapun, már száll is fejére az áldás. 
Piszkos csavargó! Tönkreteszed a 
maládodat, feldúlod az éjjeli nyu-
godalmat, stb. stb. Egyszerre az 
midig megadóan hallgató férj köz-
étszót: Hagyd el, úgyse látsz már 
wkáig. Az asszony szinte megdöb-
benve kérdezi: Csak nem akarsz 
tngyiikos lenni ? Mire a férj: Nem 
ét. de kinyomom a szemed... (yb) 

A Siess! Adj ! Segíts! szer-
•ezö bizottsága tisztelettel felkéri 
Szentes társádalmát, egyesületeket, 
szíveskedjenek a mozgalom érdeké-
ben önként je entkezni és a gyűjtési 
akcióba belekapcsolódni A jeler.tke-
iftk munkája havonta legfeljebb 
bét három déiutánt köt le. Jeientke-
»és a Szociális Felügyelőségen (vár-
Begye 20-as szoba) minden nap 8 — 
2 óráig. Szervező Bizottság. 

— Nem azonos. Oyőri János 
tákóczi utca 17 szám alatti lakos, 
textilkereskedő, annak megállapítá-
sát k£ri, hogy nem azonos az^al a 
Győri János nevezetű személlyel, 
»ki a Független Kisgazdapárt szen-
tesi vezetőségének a munkáspártok 
aemorandumán adott válaszát alá-
irta. Többek érdeklődésére kAzli, 
bogy 6 a Független Kisgazdapárt-
nak nem tagja és a múltban sem 
volt tagja. 

— Gyászhír. Meghalt Elekes Já-
nos földmunkás, a szentesi Földmun-
kás Szövetkezet igazgatóságán >k alel-
nöke, a Földmunkás S'akszervezet 
vezetőségi tagja. Temetése f. hó 28-
in, kedden d. u. 4 órakor a bá-
nemháti temetőbe. 

— Az UFOSz február 2-án de. 
$ órakor a Bocskay-utcaí Munkás 
Otthonban gyűlést tart. Az elnökség 
kéri a junius 20-án megválasztolt 
választmány tagiait, jelenjenek meg. 
Itnök. 

— Február 1-én már nagyobb 
izetést kapnak a köztisztviselők az 
alsóbb kategóriákban. 

— Névtelen levél érkezett szer-
kesztőségünkbe. amely azt pana-
*;olja nem elég, hogy a nők dohá-
nyoznak, de újabban már a szipkára 
fc rákaptak. 

A nagy világ 
Vizsgálóbizottság Görögországban 
Szocialista kongresszus Zürichben 

Az olasz kormányválság 
Az UNO által a görögországi 

helyzet tanulmányozására kiküldött 
nemzetközi bizottság a franciaor-
szági Toulonból Görögországba in-

dult. A bizottság egyik része már 
Athénbe érkezett. Előreláthatólag leg-
kevesebb két hónapot töltenek Gö-
rögországban. 

Az osztrák kancellár Londonban 
Fiegel osztrák kancellár Londonba 

utazott, hogy a külügyminiszterhe-
lyettesek értekezletén ismertesse 

Ausztria álláspontját a béke kérdé-
sében. Kíséretében van Schärf he-
lyettes kancéllár is. 

Oíastország 
De Gasperri a dezignált olasz 

miniszterelnök jelentést tett a köz-
társasági elnöknek a kormányalakí-
tásra irányuló tárgyalások eddigi 

eredményeiről. A válság megoldása 
e héjén várható. Valószínű, hogy 
kormány gerincét a Keresztény De-
mokratápárt fogja adni. 

Nemzetközi szocialista konferencia 
Julias 7-én ül össze Zürichben a 

szocialista pártok nemzetközi kon-
ferenciája. A konferencia napirend-
jének megállapítására vonatkozó tár-
gyalások most vannak Londonban 

folyamatban. Ezen a konferencián 
fog eldőlni annak kérdése is, hogy 
a szocialista pártok együttműköd-
jenek* e a németországi Szociáldemo-
krata Párttal. 

L BARÁTSÁG-MOZGÓ^ 
Január 28. 1 napig I 

Szerelem kikötője 
Az amerikai filmgyártás kimagasló alkotása. A tiszta szerelem 
himnusza. Jean Gabin és Ida Lupino főszereplévével. Híradó. 

Amit az összeesküvők 
nem szégyeltek 

Ma sokat beszélnek panamáról és 
korrupcióról. Az összeesküvők ugyan-
ezt csinálták. Erről számol be egyik 
fővárost lap nagy cikkében. Egy 
kereskedelmi vállalatot létesítettek, 
amelynek résztulajdonosa Arany 
Balint volt, vezetőségi tagjai pedig: 
Vatai László, Fitos Kálmán, Vass 
Gvula, Kovács Károly, Mistéth 
Endre.. Kiss Sándor, és a párisi 

Högye Mihály. 
Az átlagos fizetés 1200 forint volt. 

Kibérelték a Kékest, Hévizfütdőn 
3 szállodát, Harkányfürdőt, Balaton-
füredet és Aligát. Mistéthtől más-
félmilliós kölcsönt kaptak. Ök jár-
tak közbe az emlékezetes Bun fel-
mentése érdekében. Összeköttetés-
ben állottak Baranyai Lipóttal, Ul-
man Györgygyei stb. 

Az ipartestületi választások 
Az iparügyi miniszter rendelete 

értelmében február hónapban meg 
kell tartani országszerte az ipar-
testületi tisztujitásokat. 43 buda-
pesti és 300 vidéki Ipartestület fog 
választani. Az Ipartestületek 60 bo-
ában az elmúlt évi ideiglenes vá-
lasztások során szociáldemokrata 
elnöKöt választottak és a vezetőség 
is a mi pártunkból sorakozódik 
nagy többségben. 

A Szociáldemokrata Párt követ-
kezetes harcot folytatott Szentesen 
az ipartestületi élet újjászervezése 
érdekében és a kisiparos problé-
mák mego'dása terén sok ered-
ményt mutathatunk fel. Valósággal 
újjászületett az Ipartestület azóa, 
hogy szociáldemokrata kézben v an 
az irányítás. A szentesi kisiparosság 

osztatlan bizalommal tekint pártunk 
felá, s ezért Szentesen a választási 
harcok nem lesznek kiélezettek. 

Színház 
Ma a Névtelen asszony cimü 5 

felvonásos dráma kerül színre. 
Szerdán és csütörtökön Gyertya-

fény keringő 
Pénteken Ember a híd alatt. 
Szombaton a Köztársaság ünne-

pén ketten egy jegygyei a Tokai 
aszú 

Elveszett fehér kis foxikutya. Bar-
na és fekete folt van rajta. Fioki 
névre hallgat. Illő jutalmat kap, 
aki hazahozza, Kenyeres vendéglő. 

Ország - Világ 
Kecskeméten állítják fel az oruág 

legnagyobb rézmüipari gyárát. 

A szakszervezetek világszövetsé-
gének vizsgálóbizottsága a távol-
keletre me£y. 

Négy rab megszökött a pécsi 
ügyészség fogházából. 

Németkéren vakmerő postarablást 
követtek el. 

A belügyminiszter zár alá helyezte 
a szegedi egyetemi ifjúság szerveze-
tének helyiségét és vagyonát. 

Léni Riefenstahlt, Hitler barátnőjét 
kintasították Ausztriából. 

Egy méregkeverő asszony két fér-
jét és négy gyermekét tette el láb 
alól. 

A megelőzés 
a legjobb módszer az ipari 

balesetek csökkentésére 
Az iparügyi minisztérium mun-

kásügyi osztálya állandóan és be-
hatóan foglalkozik az egyre nagyobb 
mértékben előforduló ipari balese-
tek okainak feltárásával és a meg-
előzés elvének érvényre juttatásával. 
Ennek során Szakasits Antal ipar-
ügyi miniszteri osztályfőnök utasí-
totta az iparfelügyelöket a baleseti 
óvószabályok fokozott érvényesíté-
sére és a Szakszervezeti Tanácson 
keresztül felhívta az üzemi bizottsá-
gokat is, hogy a legteljesebb mér-
tékben ügyeljenek a munkás egész-
ségvédelmi és balesetei hántó intéz-
kedések betartására. Ezt a kérdést a 
jövőben az iparügyi minisztérium 
még az eddiginél is erőteljesebben 
kivanja képviselni, mert csak a meg-
előzés csökkentheti eredményesen 
az ipari baleseti rokkantak számát 

Etetőcukrot kapnak 
a méhészek 

A föld müvelésügyi miniszter ren-
delete értelmében a méhészek ta-
vasszal méhetetö cukor vásárlására 
jogosító utalványt kapnak a kerületi 
méhészeti felügyelőségektől. 

A községi elöljáróságnak a ha-
tálybalépéstől számítva 8 napon be-
lül a szokásos módon közhírré kell 
tennie a rendeletet s az igénylőnek 
a közhírré tételt követő naplói szá-
mított 8 napon belül kell a méhé-
szeti felügyelőségtől a cukrot kér-
nie. Méhész-etetőcukrot a községi 
elöljáróságok azoknak javasolhatnak, 
akik méhészetüket szakszerűséggel 
kezelik és feltételezhető, hogy a 
méhállomány, cukoretetés nélkül el-
pusztulna. Előnyben részesitendók 
a nagycsaládos, hadigondozott és 
az olyan méhészek, akiknek tökéjak 
fekszik a méhesekben. 

Egy-egy méhcsalád részére leg-
feljebb 2 kg etetöcukor vásárlására 
jogosító utalványt lehet adni. Min-
den 4 kg-ra szóló utalványért 2 
forint kezelési költséget kell befi-
zetni. Az utalványok alapján a mé-
hész április 30-ig vásárolhatja meg 
a cukrot, akármelyik kereskedőnél 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 



* IZENTES1 LAP 1947. jan. 28. 

— Felhívás! Tiszahid vezetősége 
ás bizalmi testülete felhívja mind-
azon munkavállalókat akik a vár-
megyei gyűjtésből összehozott ado-
mányokból reájuk eső részt ki nem 
vették és azok a munkavállalók, akik 
a konyhai pénztárnak étkezésért 
nem tartoznak, mindazok 1947. ja-
nuár 29-ig bezárólag azért is inkább 
vegyék át, mert e hó folyamán a 
munka befejezésével az jtt dolgo-
zóknak lesz biztosítva. Bizalmi tes-
tület. 

— Hódmezővásárhelyen a Szo-
ciáldémokrata Párt vezetőképző tan-
folyamot rendez, amelyen a szentesi 
szervezet részéről Farmasi Imre, 
Asztalos Dezső és Cs. Szabó László 
elvtársak vesznek részt. 

— A félévi bizonyitványosztás 
az iskolákban e héten fog megtör-
ténni. Utána a középfokú iskolák-
ban valószínűleg szünet lesz, a tü-
zelőhiány miatt. 

— A környékbeli borpiacról ér-
kező jelentés szerint az irányzat 
szilárd. Kecskeméten 1.50-1.80, 
Csongrádon pedig 2.20—3.— forint 
a bor ára. 

— Nincs zavar a vonatközle-
kedésben. A vasútállomástól nyert 
értesülésünk szerint a hófúvások 
eddig a vonatközlekedésben zavaro-
kat nem idéztek elő, s igy a vona-
tok menetrendszerűen közlekednek. 

— A Közellátási Felügyelőség 
u j hivatali rendje. A Közellátási 
Felügyelőség tekintettel a fűtőanyag 
hiányára minden délelőtt 10 órától 
d. u. 2 óráig tart hivatalos időt. 
A felek fogadása pedig 1) órakor 
kezdődik. 

— A közellátási hivatal közli : 
F. év december havára a zsiradék-
jesy 4 sz. szelvényére a mai nap-
tól kezdődően 30 dkg. olaj kapható 
Farsang, Tóth, Elekes, Sipos, Balog 
és M^gony henteseknél. 

Párthirek 
Folyó hó 28-án este 7 órakor a 

Kunfi Gárda tisztújító közgyűlést 
tart a pártszervezet székházában. A 
Kunfi Gárda pontos megjelenését 
kérem. 

Folyó hó 31-én este hat órakor a 
pártszékházban pártestet tartunk. 
Előadó: dr. Boross Kálmán. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezete az alábbi helyeken és 
időben tart összejöveteleket. Kedden 
este 6 órai kezdettel a Magyar Ál-
lamrendő.ség (Petőfi-u. 14) Előadó 
dr. Jeney János. 

Szerdán 29-én este 7 órakor a 
SsIM-nél. Előadó: dr. Rablóczky Ár-
pád. 

Csütörtökön 30 án este 7 órakor 
a MÁV- nál. Előadó: Erdei Pál. 

Csütörtökön 30-án déli 12 órakor 
a Hangya telepen. Előadó: dr. Gár-
dos László. 

Vasárnap február hó 2-án délelőtt 
11 órakor a Szociáldemokrata Párt-
hoz tartozó nevelők a Pártszervezet 
székházában pánnapot tartanak. Elő-
adó: Papp Lajos. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezetének főbizalmiai és utca 
bizalmiai a pártszékházban (Petőfi-u. 
14.) február 2 án, vasárnap délután 
3 órakor értekezletet tartanak. A 
negjelenés kötelező. 

Szo-iáldemokrata Párt Rendező 
Gárda tagjai február 1-én szómba 
d. e. fél 9 óára a pártszékházban 
feltétlen jelenjenek meg. 

Belpolitikai 
A Független Kisgazdapárt politi-

kai bizottsaga foglalkozott a belső 
tisztogatási akcióval. Az öttagú 
pártvezetőségnek felül kell vizsgálni 
több, mint 200 képviselő és szám-
talan pártfunkciónárius politikai 
múltját. Az ülésen az a hangulat 
alakult ki, hogy meg keli tisztítani 
a pártot kodiciós ellenes elemektől. A 
kiküldött ötösbizottság tagjai: Olt-
ványi Imre, Z. Nagy Ferenc, Dobi 
István, Virág István és Szabó Árpád. 

A Független Kisgazdapárt orszá-
gos főtitkára, Kovács Béla bejelen-
tette, hogy távozik állásából. 

A Kisgazdapárti képviselők poli-

Éheznek 
A nagy hóesés miatt pusztulás 

fenyegeti a nyulakat. A magas hó-
takaró alatt a korábbi havazás és 
olvadásból egy jégkéreg képződött, 
amelyen keresztül nem tudja kika-
parni táplálékát a nyul. Sokan azt 
mondják, nem baj had pusztuljon 
el akár az utolsó darab nyul is, ugy 
is sok kárt csinálnak. Ez a beállítás 
nem helyes, mert a vadnyúl és fá-
cány fslbecsülhetetlen értekü nem-
zeti vagyon. A vadat külföldre vi-
szik és annak vásárló értéke egyenlő 
az aranyéval, amelyért kapunk va-

Már Csongrádon is 

vetkőztetnek 
Budapestről a vetkőztetők ugy 

látszik vidékre teszik át cselekvésük 
szinteret. A szomszédos G-ongrad 
ról érkező jelentések szerint egyre 
jobban elszaporodik a vetköztetések 
száma ebben a városban. A mult 
hét szerdáján egy özvegyasszony 
tartott hazafelé napi munkájából. A 
főutca egyik sötét mellékutcájába 
érve Írét oldalról KÖzrekap ák, le 
huiták róla a ruhát. A nagy hideg-
ben alsóruhában volt kénytelen ha-
zatérni, tüdőgyulladást kapott. 

RÁDIÓ 
Budapest I. január 28. 

7.20: Reggeli zene. Hanglemezek. 
7.30: Zsidók vallásos félórája. 8: 
A szovjet tudomány felvirag/ása. 
8.15: Könnyű muzsika. Hanglemez. 
9: Cserm ly Et<oii jazz-együttese 
játszik, Balogh julia énekel. 12 15: 
A Házi együttes játszik. 13 10: 
Orosz-magyar-művésze I kapcsola-
tok. 13 30: Bajnok Ferenc énekel 
14.10: Mészáros Gyula jazz-együt-
tese játszik. 15: Szövetkezeti ne-
gyedóra. 16: Zipernovszky Fülöpke 
hegedűi, Freymann Magda zongo-
rázik. 16 40: Örök kuruc s/ellem. 
17: Hírek. Prhiradó 17 30: A 
Vöröskereszt közleményei. 18: Ka-
lauz leszek. Helyszíni kö/v tités a 
kalduziskolaból. 18 15: S'tnes zbn 
goramuzsika. 18 45: Viia^hi»ado 
19: A Magyar Szovjet MüvHődesi 
Társaság InngveYsenve. 19 45 A 
világbéke Ábránd és valóság. 20 20 
A Rádiózenekar j úszik. 21 40: A ^ol 
nyelvoktatás. 22.30: Magya' előadó», 
tancdalokat énekelnek. H^n. leme/eK 
23: A Szovjet követség ajandele e 
zei. 

Hirdessen lapunkban! 

helyzetkép 
tikai múltjának kivizsgálásá/a kikül-
dött bizottság már eddig is öt kép-
viselőnek a temondatását javasolja. 
Ezek Felvinczi László, Belső Gyula, 
Vócsa Ferenc, Jármai Gyula és 
Peer Viktor. A belpolitikai helyzet 
hirei közé tartozik még az is, hogy 
Bognár József jelenlegi tájékozta-
tásügyi miniszter a Kisgazdapárt 
legfelsőbb vezetésében fog a jövő-
ben résztvenni, ezért megválik a 
miniszteri tárcájától. Az uj tájékoz-
tatásügyi miniszter Mihályfi Ernő a 
Világ főszerkesztője lesz. A Kisgaz-
dadárt a kultusztárcára Ortutay Gyu-
lát jelöli. 

a nyulak 
sat, textil anyagot, gyógyszert stb., 
mindazt amiben az ország szűköl-
ködik. 

A szentesi vadásztársaságok meg-
kezdték a vad etetését, amelyhez 
c ak annyi támogatást kérnek külö-
nösen a tanyai lakosságtól, hogy a 
kitett élelmet ne vigyék el és más-
tól se engedjék elvinni. Ha pedig 
ilyen mégis tudomásukra jut, — je-
lentsék az illetékes vadásztarsaSág-
nak, hogy lopás miatt az eljárás 
megindítható legyen. 

ílein lesz állami 
vetőiiursönyi! osztás 
A földnivelésügyi miniszter a ve-

tőgumótermesztés megszervezése ér 
dekében felhívja azokat a gardákat, 
akik elsőrendű burgonyatermő vidé-
ken gazdálkodnak és évente (leg-
alabb 5 kat. 'hold) burgonyavetést 
be tudnak állítani vetésforgójukba 
és ezidőszerint megfelelő mennyi-
ségű, fajtiszta és egészséges vető 
burgonyaval rendelkeznek, jelent-
k zzenek a Növénytermelési Hiva-
talnál (Budapest, IV, Tolbuchin krt 
2.) es bejelentésükben jelöljék meg, 
nogy milyen fajtájú burgonyát ter-
mesztenek. 

Sajnos a mult évi nagy száraz-
ság következteben a burgonyatermés 
1/3 dal volt kisebb a- normálénál 
és a beszolgalta'ásra kerü ő bur-
gonya közellátási célokra és egyéb 
kötelezettségeink teljesítésére szolgál. 
Ezért továbbá az államháztartás 
S/ük hitellehetőségei miatt állami 
vetöburgonya jufatás az 1947 év 
ta ászán nem tehetséges. 

Hitel 
a konyhakertészeknek 

A Gizdasagi Fö'anács 1 millió 
forint bankhitel' biztosított a V vá-
r ó i kertészeknek. A itel iránti ké 
reJmekH as újonnan fotdhö juttatott 
zö dsegterm« sztők a helyi földműves-
szövetkeze ek utján Ö R/egyűj ve a 
F >td munkások és Kisbirtoko ok Or 
s/;<go* SfOvet»ét;éhez (Budapest, 
IX Köztelek u. 8), a t bbi zöldség-
termesztők i ed g az Or-zágos Wa-
kfyar Ke"észeti Egyesületnek (Bu-
ilapet, IV, Ferenc József rakpart 
6 - 8 ) nyújtsák be, ahol a kölcsön 
tel ételéi is megtudhat» k. 

Tavaszi zabveittmag 
csereakció 

A Mezőgazdasági Szövetkezeti 
Központ január l-löl 500 vagon 
zabvetőmagot bocsát a parasztság 
rendelkezésére kukorica ellenében 
A zabvetömag-csereakció ez év 
március 31-ig tart. Ezen időn tuí 
zabvetőmagot igényelni nem lehet 

SAKK 
E hó 26 án megtartott SzIM Föld-

munkás Szakszervezet közötti ba-
rátságos sakkmérkőzés a SzIM 5:1 
aránXu győzelmével végződött. Mi-
után mindkét csapatból sok verseny-
ző távolmaradt, ennélfogva hatos 
csapattal indult meg a küzdelem-
Részletes eredmények a következők: 
Vecseri nyert Turi II. ellen, Ugrat 
Piti ellen, Kovács Turi I. ellen, 
Bugyi I. Székely ellen és Böször-
ményi Garai ellen. A földmunká-
sok győzelmét Herczeg szerezte 
Babovka III. ellen 

A visszavágó mérkőzést február 
9-én tartják meg. 

Anyakönyvi hírek 
Születés: Puskás Piroska Margit, 

Dobos Imre, Szalisnyó Sándor, ko-
lompár Rozália, Mészáros Éva, Bella 
György, Csákó Balogh Antal, Jakab 
Erzsébet, Szőke Eszter Franciska, 
Józsa László, Józsa Erzsébet, Ba-
tori Utván. 

Házasság : Bardóczi János— Cza-
kó Irén, Hanko László—Szántai Éva 
Izabella, Nagy Péter Pal—Szoiga 
Margit, Sipos András—Bese Mária, 
Grecsó Antal—Junász Erzsébet, Ko-
csis András—Dömsödi Mária. 

Halálozás : Tihanyi Lajos 74 éves, 
özv. Kálmán Jánosné Bo/ó Terézia 
83 éves, Boiki Jánosné Megyeif 
Julianna 43 éves, özv. Bajomi Nagy 
Sandomé Rózsa Dobos Julianna 73 
éves, Déló Nagy Mihály 72 eves, 
özv. S/abics Imréné Dunahati Mé-
száros Terézia 79, Polgár Lajos 50 
éves, özv. Vasvári Imréné Kása 
Lidta 65 éves, özv, Kanász Nagy 
Lajosné Balog Szabó Juliánná 96 
éves, S/abics Mátyás 77 éves, özv. 
Béres Molnár Józsefné Busa Etel 
70 éves, Szabó János 54 éves, Sváb 
György 4 hónapos. Kiss Hajdú 
Sándor né S/abó Lídia 25 éves Janó 
Gaborné Molnár Etelka 78 éves, özv. 
Orosz István-'é Ka'ona Mária 73 
éves, Kiss Balint 84 éves, özv. La-
bancz Sánd<>rné Bub r Eszter 78 
éves, özv Papp Imréné Mecs Ba-
logh Es ter 75 éves, ö/v. Virágos 
Kiss Ferencné Dobos Lidia 77 eves, 
P.ti Is'ván 69 éves, 

Hirdetmény 
A földművelésügyi miniszter úi 

60 3 3 0 - 1 9 4 7 . számú rendelete ér-
telmében felhívom rrindazon méh-
család tulajdonosokat, akiknek méh-
családjai tavaszi etetésre szorulnak, 
hogy méhetetÖ cukorigénylés végett 
városhá/a 46. s amú szobájában f. 
évi január hó 27. napjatói 5 nap-
jáig bezárólag feltétlenül jelentkez-
zenek. 

Nyomatékosan felhívom a néhé-
zek figyelmét a határidőn helülj 

cukorigénylésre, mert február hó 6. 
napján a közigazgatási hatóság az 
igénylésüket fel nem veheti. 
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